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SUNUŞ 

 

Tarih, Toplum ve Devlet Çalıştayını düzenleme düşüncesi, 26- 

28 Nisan 2019 tarihleri arasında 21. Yüzyıl Türkiye Enstitüsünün 

geleneksel hâle getirerek yedincisini gerçekleştirdiği Safranbolu 

Kongresi sırasında ortaya çıktı. Sovyetler Birliği’nin dağılmasıyla 

beş yeni Türk Cumhuriyetinin tarih sahnesinde yer alması, 21. 

yüzyılın Türk asrı olacağı yönündeki söylemleri gündeme getir- 

mişti. Türkiye ve diğer Türk devletlerinde yaşanan heyecan dalga- 

sı, yerini küresel güçlerin çok hızlı planlayıp değiştirdiği dünyada- 

ki ve Türkiye’nin bulunduğu bölgedeki politik, askeri ve ekono- 

mik uygulamaların trajik sonuçlarına bıraktı. Amerika Birleşik 

Devletleri’nin birincisini 1991, ikincisini ise 2003 yılındaki yaptığı 

Irak’ı işgal harekâtı ile Suriye’de vuku bulan iç savaş, etkileri ba- 

kımından Türkiye’yi milli güvenlik, ekonomik ve sosyo-kültürel 

bakımdan sarsmakla kalmamış, bölgeyi sonu gelmez bir istikrasız- 

lığa sürüklemiştir. 2001 yılındaki Amerika Birleşik Devletleri Dı- 

şişleri Bakanı Condeleezze Rice’ın “Orta-Doğu’da yirmi iki ülke- 

nin sınırlarının değişeceği”ne dair açıklamalarının ardından Tunus 

ve Cezayir gibi mağrip ülkelerinde başlayan iç karışıklık ve ayak- 

lanmalar, Lübnan, Mısır, Yemen ve Suriye’yi de içine alarak ge- 

nişledi. Büyük Ortadoğu Projesi adıyla anılan ve başlangıçta şık 

bir demokrasi ambalajına sarılarak sunulan bu siyasi plan, yerin- 

den edilen insanların kütlevi göçü ve kanlı vekalet savaşlarıyla 

bambaşka bir boyuta evrildi. Önceden planlandığı anlaşılan ve 

milyonlarla ifade edilen “stratejik göç”te ana hedef ülke, Türkiye 

olunca Türk hükümetlerinin takip ettiği politikaların millî bilincin 

aynası olan tarihin tanıklığında yeniden sorgulanıp değerlendiril- 

mesi ihtiyacını doğurdu. 

Tarihî süreçte kurulmuş pek çok Türk devletinde vatan, millet, 

devlet, toplum ve yasa gibi kavramlara hangi değer hükümlerinin 

yüklendiği, bu kavramların yönetenler ve halk tarafından nasıl an- 

laşılıp uygulandığı ile esasen Türklerde devlet anlayışının felsefî 
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temellerinin derinliğine ve genişliğine ana hatlarıyla ortaya ko- 

nulmasının yararlı olacağını düşündük. Bu sebeple konuyla ilgili 

bir çalıştayın faydalı olacağı fikrimizi düzenleme kurulunda görev 

alan arkadaşlarımızla millî meselelerdeki duyarlılığıyla bilinen İs- 

tanbul milletvekili Prof. Dr. Ümit Özdağ’a açtık. Bir süre sonra 

Ermenek Belediyesinin böyle bir çalıştaya ev sahipliği yapacağı- 

nın belli olmasından sonra her biri, alanında otorite olan bilim 

adamlarına katılım çağrısına başladık. Bu arada kendisi de Erme- 

nekli olan Türk tarihçiliğinin mümtaz ve kıdemli ismi Prof. Dr. 

Mustafa Kafalı Hakka yürüdü. Düzenleme Kurulu olarak Çalıştayı 

onu anısına ithaf etme kararını aldık. Ermenek Belediye Başkanlı- 

ğı ile 21. Yüzyıl Enstitüsü birlikte düzenlediği Prof. Dr. Mustafa 

Kafalı anısına Ermenek Birinci Tarih, Toplum ve Devlet Çalıştayı 

bu düşüncelerle 20-22 Eylül 2019 tarihleri arasında, Ermenek’te 

gerçekleşti. Çalıştayda on iki ilmi bildiri sunuldu. Söz konusu bil- 

diriler geniş katılımlı dinleyici topluluğunun huzurunda bütün bo- 

yutlarıyla tartışıldı ve her oturumda tam bir Türk tarihi şöleni ya- 

şandı. Bilim adamlarının halkla bütünleşmesinin samimi ve güzel 

bir örneği sergilendi. Bu çalıştayın gerçekleşmesi için millî bilinç 

ve engin tecrübeleriyle destek olan İstanbul milletvekili ve 21. 

Yüzyıl Türkiye Enstitüsü Kurucu Başkanı Sayın Prof. Dr. Ümit 

Özdağ Beye ve fedakâr Enstitü çalışanlarına; üç gün boyunca bü- 

tün imkânlarını seferber ederek şirin ilçesinde geleneksel hâle dö- 

nüşmesini arzu ettiğimiz bu ilim ateşini yakan ve gösterdiği duyar- 

lı misafirperverlik ile bizleri ağırlayan Belediye Başkanı Sayın 

Atilla Zorlu Beye ve çalışma arkadaşlarına kalbi teşekkürlerimi 

ifade ederim. Sempozyumun düzenlenmesi ve bildirilerin kitap 

olarak yayımlanması aşamasında karşılaşılan güçlüklerin çözümü 

de dâhil olmak üzere samimiyetle çaba gösteren genç kardeşimiz 

Bekir Ali Yüksel’e de ayrıca teşekkürlerimi belirtmek isterim. 

Saygılarımla. 

Düzenleme Kurulu Adına 

Prof. Dr. İsa Özkan 
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Mitolojik Dönem ve Eski Türk Destanlarında Devlet 

Anlayışının Felsefi Temelleri 

 
Prof. Dr. İsa Özkan 

 

Türkler, dünya tarihindeki eski ve köklü milletlerden biridir. 

Türk boyları mitolojik dönemlerden itibaren, Avrasya coğrafya- 

sında, kurdukları siyasî, sosyal ve kültürel teşekküllerle mühim 

roller oynamışlar; insanlık tarihinde önemli izler bırakmışlardır. 

Türklerin tarih öncesi dönemlerde evreni, varlıkları algılayış ve 

kavrayışlarıyla ilgili olağanüstü anlatmalarına ait mitolojik hatı- 

ralar, destan, efsane gibi dolaşımı çoğunlukla sözlü olan kay- 

naklarda saklanmıştır. Mitolojik anlatmaların çok azı yazılı ola- 

rak kaydedilmiştir. Bunlar içinde en eskisi tarihte silinmez izler 

bırakan Hun hükümdarı Mete’ye bağlı olarak tespit edilen ve 

Shih chi gibi Çin kroniklerine giren mitolojik anlatılardır. Bu 

etiyolojik mahiyetteki mitolojik anlatılarda sebep ve sonuçlarıy- 

la vatan için nelerin feda edilebileceği ve kahramanın niçin ha- 

yatını ortaya koyarak savaşması gerektiği Mete’nin öznesi ol- 

duğu olaylarla ifade edilmiştir. Söz konusu kaynakta Mete’nin 

yön ve işaret belirten ıslık çalan okun mucidi olması, şahsî sa- 

hipliği dolayısıyla yorulmadan uzun mesafeleri çok hızlı koşan 

atı ile eşinden bile fedakârlık yapabileceği ancak son talepleri 

olan verimsiz kıraç bir toprak parçası için Tung-hularla savaş- 

ması onun vatan kavramına verdiği önemi göstermektedir. Ay- 
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rıca, Çinlilerin “Hun Hanı Biyografisi” olarak kaydettiği bu me- 

tinde bilgi, disiplin, kararlılık, çalışkanlık, sezgi ve strateji gibi 

ideal bir devlet yöneticisinin vasıfları Mete’nin şahsında anla- 

tılmıştır(Ögel, 1971: 6-8). 

Destanlar, Türk kültürel kimliğinin teşekkülünde yüzyıllar 

boyunca Türk milletinin kolektif şuuraltında yaşayan idealize 

edilmiş ortak duygu, düşünce, anlayış ve ahlakı yansıtan hamasi 

edebi verimler olarak önemli rol oynamışlardır. Çin-Hun müna- 

sebetleri bakımından Yenisey yazıtlarından Elegest’te elim ug- 

rınta(ülkem, vatanım uğrunda/Elegest, 8) ifadesi ferdilikten zi- 

yade bir vatana ve millete mensubiyet bilinciyle düşünüp hare- 

kette bulunmanın gerekliliğine işaret eder(Özkan, 2009: 75-97). 

İkinci Göktürk Kağanlığı döneminde Türk hakanları da sosyo- 

lojik bir olgu olarak milletin varlığının farkındadırlar. Hatta ka- 

ğanlık sürecini ilahî bir takdir olarak telakki etmektedirler. Me- 

sela Bilge Kağan, “Täñri y(a)rlık(a)dukın üçün [ö]z(ü)m 

kut(u)m b(a)r üçün K(a)g(a)n ol(u)rt(u)m [Tanrı buyurduğu 

için, kendimin kutu olduğu için tahta çıktım (Bilge Kağan Ku- 

zey yüzü 7)] derken bu hizmeti Tanrı katından gelen bir emirle, 

o lütfettiği (talihi yaver gittiği) için yerine getirdiğini, yani gü- 

cünün kaynağının semavî olduğunu belirtir(Aydın, 2012: 74). 

Bilge Kağan’a kut, Allah tarafından bahşedilmiştir1. Bundan 

 

1Altay ile Saha (Yakut) Türklerinde kut, insan ve hayvanların canları ve 

ruhları olarak kabul edilmektedir. Altay Türklerinin anlayışına göre insan ve 

hayvan ruhları göğün dokuzuncu katında Ülgen ve oğullarının dünyasında 

bulunmaktadır. Yaygın inanışa göre sözü geçen ruhlar, Ülgen’in izniyle 

yeryüzüne türlü uygulamalarla inmektedir. Bitki kutları ise toprakta 

saklanmakta, dağ, nehir, göl ve orman ruhlarına can vermektedir. Saha 

Türklerinin inançlarında kut, Ürüŋ Ayıı Toyon tarafından Ayıı ıhıt ilahesi 

vasıtasıyla dağıtılmaktadır. Sahalarda hayvanların tek, insanların ise üç 

kuttan müteşekkil olduğu ifade edilmektedir. İnsan kutları buor kut(toprak 

can), salgın kut(hareket eden hava-rüzgâr can), iye kut(ana can)’dır. İye 

kutun genetik yapıyı taşıyan ak ruhlar vermektedir (Dilek, 2103: 122-123). 
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dolayı onun milletine hizmeti, bir anlamda inancının samimi- 

yetle yerine getirilmesidir. 

Oğuznamelerden Uygur harfli Oğuz Kağan Destanı’nda 

merkezi kahraman Oğuz, semavi bir yaratılışla Ay Kağan’ın 

gözünün parlamasıyla dünyaya gelir. Onun evlendiği eşleri ile 

seferlerinde kılavuz olan bozkurt da Tanrı katından inen ve gü- 

neşten daha parlak bir ışık demetinden çıkmıştır. Oğuz Kağan, 

destanın sonunda yurdunu oğulları arasında paylaştırırken 

“Duşmanlarnı ığlagurdum, dostlarumnı m(e)n külgürdüm. Kök 

Tengrige men ötedim.” şeklinde bir taraftan “düşmanları ağlat- 

tığını, dostlarını güldürdüğünü belirtirken diğer yandan milleti 

ve vatanı için kutun sahibi olan Kök Tanrı’ya(borcunu)2 ödedi- 

ğini ifade eder (Bang-Arat, 1936:32-33; Ağca, 2016:104)”. 

Türk destanlarında mitolojik kahramanın yolculuğunda Tan- 

rı’nın takdiri sadece onun göğün ve yerin katlarına indirilişiyle 

sınırlı değildir. Sibirya sahası Türk destanlarından Saha Türkle- 

rinin Culuruyar Nurgun Bootur’da destanında kahraman orta 

dünyaya gönderilirken atı, kıyafetleri ve kullanacağı silahlar da 

yukarı dünyadan getirilir(Ersöz, 2010: 155). 

Orhon Yazıtlarında kağanlık sürecini yürüten sorumlu yöne- 
ticilere dair yüksek ifade gücü ile inşa edilen özel bir üslup dik- 

 

2 “Ong yakda Busuklar olturdı. Çong yakda Üçoklar oldurdı. Kırk kün kırk 

kiçe aşadılar. [iç]diler sivinç tapdılar andın son Oğuz Kağan [oğ]ullarıga 

yurdın ül(e)şdürüp birdi. Dakı dedi kim Ay [oğ]ullar köp men aşdım. 

Uruşgular köp men kördüm. Çıda bile köp ok atdum. Aygır b(i)rle köp 

yürüdüm. Duşmanlarnı ığlagurdum. Dosdlarumnı m(e)n küldürdüm. Kök 

Tenrige men ödedim. Senlerge bire men yurdum dep dedi(Bang-Arat, 1936: 

32-3, Ağca, 2016: 104)”.Sağ yanına Bozoklar oturdu; sol yanda Üç Ok’lar 

oturdu. Kırk gün kırk gece yediler içtiler ve sevindiler. Sonra Oğuz Kağan 

oğullarına yurdunu üleştirip verdi ve “Ey oğullarım, ben çok yaşlandım, çok 

savaşlar gördüm, çok kargı ve ok attım, at ile çok yürüdüm; düşmanları 

ağlattım, dostlarımı güldürdüm. Ben Gök Tanrıya (borcumu) ödedim. Şimdi 

yurdumu sizlere veriyorum” dedi(Kayabaşı, 2016: 151). 
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kati çekmektedir. Yazıtlardaki metinlerde yer alan kalıp ifade- 

lerde, Bilge Kağan’ın veya Yollug Tigin’ın ağzından çıkmış ve- 

cize değerindeki sözler olmakla birlikte kut, el/il, bodun/millet 

kavramlarına önemli atıflar ihtiva etmektedir. Bilge Kağan ile 

Köl Tigin’in “ayguçısı” olan Tonyukuk, Türk Kağanlığı’na kar- 

şı birleşmek isteyen üç düşman kuvveti bir araya gelmeden ha- 

rekete geçmeyi Kağan’a arz eder. 

Gücü ifade için “Yuyka (ä)rkli tup(u)lg(a)lı uç(u)z (ä)rm(i)ş, 

y(i)ngçä (ä)rkl(i)g üzg(ä)li uç(u)z; yuyka k(a)l(ı)n bols(a)r, 

tup(u)lguluk (a)lp (ä)rmiş; y(i)nçgä (14) yog(u)n bols(a)r, 

üzg(ü)lük (a)lp (ä)rm(i)ş (Şirin, 2010: 463, T1 G 13-14). (Yufka 

olanı delmek, ince olanı kırmak kolay imiş; yufka kalın olursa 

delmek, ince yoğun olursa kırmak zor imiş)” sözünü tekrarlaya- 

rak Türk milleti için birliğin önemini vurgular. 

Bilge Kağan adına miladî 735 yılında dikilen yazıtta 

“Bod(u)n (a)tı küsi yok bo[lm(a)zun] tiy(i)n Türk bod(u)n üçün 

tün ud(ı)m(a)d(ı)m künt(ü)z olurmadım. İn(i)m Kü[lt(i)gin birlä 

(e)ki ş(a)d birle ölü yiti k(a)zg(a)nt(ı)m (Milletin adı sanı yok 

olmasın diye Türk milleti için gece uyumadım, gündüz oturma- 

dım. Kardeşim Költigin ile iki şad ile birlikte ölesiye yitesiye 

çalıştım) (Tekin, 1988: 45).” şeklinde yer alan devlet ve milletin 

bekası için kağanın görevleri “Türk milletinin adını yaşatmak 

için gece uyumadan, gündüz oturmadan çalışmak” olduğu ifade 

edilmiştir. 

Yenisey ve Orhon Bengü Taş Yazıtlarında devlet, millet ve 

birey için yaşanılan olay ve tarihi tecrübeden intikal eden pek 

çok yargı bildiren kalıp ifadeler ve deyimlere; az sayıda da ata- 

sözleri örneğine rastlamaktayız. VII, VIII, IX. yüzyıldaki Ötü- 

ken; Göktürk ve Uygur Kağanlığı’na ait on önemli yazıtta 

(Çoyr, Ongin, Köl Tigin, Bilge Kagan, Tonyukuk, Köl İç Çor; 

Şine Usu, Taryat, Tes ve Suci) “ülke”, “vatan”, “memleket”, 

“devlet” ve “yönetim”el/il sözüyle karşılanmıştır. Yetmiş beş 
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defa geçen bu söze mukabil on beş “ülke”, “memleket” anla- 

mında yine yer/yirinde kullanıldığını görmekteyiz(User, 2010: 

431). 

“Millet” anlamındaki bodun sözü ise 296 defa geçmektedir 

ki bunu kağanlık sürecinde dahi millet merkezli düşünüşün te- 

zahürü olarak görmek gerekir. İkinci Göktürk Kağanlığı’nda 

Ötüken civarı kutsalvatan ve suyun (ıduk yer-sub) merkezidir. 

“ötük(ä)n : yış : ol(u)r(s)ar : b(ä)ŋgü : il tuta ol(u)rt(a)çı s(ä)n : 

(User, 2010: 445, 453; KT G 8, BK K 6) (Ötüken topraklarında 

oturursan sonsuza kadar devlet sahibi olup hükmedeceksin)”. 

Bu düşünce yazıtlarda açıkça dile getirilir. Türk kavimlerin- 

de vatana semavî birtakım güçler atfetmek ve onu kutsamak 

ebedî vatan/bengü il fikrinin benimsenmesi için vazgeçilmez il- 

kelerden biridir. 

Orhon yazıtlarında vatan sevgisi oldukça duygulu ve derin 

anlamlı sözlerle belirtilmiştir. Bilge Kağan ve Köl Tigin yazıtla- 

rına göre yaşanılacak yegâne yer Ötüken ile etrafıdır. Orada ha- 

kim olunursa memlekette sıkıntı olmayacaktır. “türk : k(a)g(a)n 

: ötük(ä)n yış : ol(u)rs(a)r : iltä : buŋ yok : (User, 2010: 445, 

453; KT G 3, BK K 2) [Türk(lerin) hakanı Ötüken dağlarında 

oturur (ve oradan hükmeder) ise ülkede (hiçbir) sıkıntı olmaz]”. 

“il tuts(ı)k : yir : ötük(ä)n : yış (ä)rm(i)ş : (User, 2010: 445, 

453; KT G 4, BK K 3) [(Türk halkının yurt edineceği ve) yöne- 

tileceği yer Ötüken dağları imiş]”. 

Uluslararası ilişkiler bakımından küresel güçler, Orhon Ben- 

gü Taş Yazıtlarında yakın ve uzak düşman ile komşular hakkın- 

daki asırlar ötesinden gelen ikazlar da dikkati çekicidir. Köl Ti- 

gin yazıtında geçen Çin (Tavgaç Bodun) hakkındaki 

“T(a)bg(a)ç bod(u)n s(a)bı süçig, (a)gısı yimşak (ä)rmiş. Süçig 

s(a)b(ı)n, y(i)mş(a)k (a)gın (a)r(ı)p ır(a)k bod(u)n(u)g (a)nça 

y(a)gutir ärmiş. Y(a)gru kontokda kisrä (a)ń(ı)g bil(i)g (a)nta 
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öyür (ä)rm(i)ş: [Çin halkının sözü tatlı ipeği yumuşak imiş. Tat- 

lı sözle yumuşak ipekle kandırıp milletleri öylece (kendisine) 

yaklaştırırmış. Yakına yerleştikten sonra kötülükleri orada dü- 

şünürlermiş (Aydın, 2012: 40-41, KT G 5-6)]”. 

Millet ve onun teşkilatlanmış biçimi devlet ile devletin bilgili 

ve şuurlu yöneticileri olmadığı zaman kültürden söz etmek 

mümkün değildir. Kağanlık müessesesinin veya milletin birbi- 

rine yabancılaşması kültürel iletişimin bozulmasını ve yozlaş- 

mayı, o da beraberinde millî kimliğin ortadan kalkmasını geti- 

rir. Yine Orhon yazıtlarında Bilge Kağan “Üze kök T(ä)ŋri 

(a)sra y(a)gız y(e)r k(ı)lındukta (e)kin (a)ra kişi oglı 

kıl(ı)nm(ı)ş. Kişi oglınta üzä (ä)çüm (a)pam Bum(ı)n K(a)g(a)n, 

İst(ä)mi K(a)g(a)n olurmış. Olurupan Türk bod(u)n(ı)ŋ ilin töri- 

sin tuta berm(i)ş. İti birm(i)ş. Tört bul(u)ŋ kop y(a)gı ärm(i)ş. 

Sü sül(ä)p(ä)n tört bul(u)ŋd(a)kı bod(u)n(u)g kop (a)lm(ı)ş, kop 

b(a)z kılm(ı)ş. B(a)şl(ı)g(ı)g yük(ü)nt(ü)rm(i)ş tizl(i)g(i)g sö- 

kürm(i)ş. İlg(ä)rü K(a)d(ı)rkan yışka t(ä)gi kirü T(ä)m(i)r 

K(a)p(ı)gka t(ä)gi kont(u)rmış (e)kin (a)ra idi oks(u)z Kök Türk 

<iti> (a)nça ol(u)rur (ä)rm(i)ş. 

Üstte mavi gök, altta(da) yağız yer yaratıldığında ikisinin 

arasında insanoğlu yaratılmış. İnsanoğlunun üzerinde (de) atala- 

rım dedelerim Bumın Kağan, İstemi Kağan(hükümdar olarak) 

tahta çıkmış. Tahta çıkarak, Türk milletinin ülkesine ve yasasını 

sahip çıkıvermiş ve düzenleyi vermişler. Dört bucak hep düş- 

man imiş. Ordular sevkederek dört bucaktaki halkları hep al- 

mışlar, kendilerine bağımlı kılmışlar. Başlılara baş eğdirmiş, 

dizlilere diz çöktürmüşler. Doğuda Kingan dağlarına kadar, ba- 

tıda Demir Kapı’ya kadar boylarını yerleştirmişler. (Bu) iki (sı- 

nır) arasında, pek örgütsüz (ve düzensiz yaşayan) Gök Türkleri 

düzene sokarak öylece hükmederlermiş (Tekin, 1988: 36- 

37),derken akıp giden zamana karşı milletin ebedî olarak yaşa- 

ması için çabalarını, bunun için gerekli gördüğü hususları, düş- 

manlarını ve onların özelliklerini abidelerde bir bir sayar. Bilge 
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Kağan,üstte mavi gök, altta yağız yer yaratıldığında ikisinin 

arasında kişioğlunu yaratan Tanrı’nın ataları Bumin ve İstemi 

Kağan’ı milleti için kağan olarak oturtması da ilahi bir takdirin 

sonucunda vuku bulduğunu ifade etmektedir. Ayrıca ataları ili 

ve töreyi yani vatanı/devleti ve onu ayakta tutan hukuk nizamını 

düzenlemiş ve muhafazasını sağlamışlardır. Orhon yazıtlarında 

açıkça devletin devamlılığının töre ve adaletle mümkün olabil- 

diği belirtilmektedir. 

Türklerde, milletin de kağana karşı sorumlulukları bulun- 

maktadır. Müstebit, zalim ve bilgisiz bir hakanın devletini kay- 

bedip milletini dağıttığı, yine cahil ve kendi değerlerinin farkın- 

da olmayan özenti içindeki bir milletin de sonunun hüsran ol- 

duğu tarih boyunca görülmüştür. Bu sebeple Divanü Lügati’t 

Türk’te “Yer basrukı tag, budhun basrukı beg (Yeri tutan dağ, 

milleti tutan bey)” (Divanü Lügati’t-Türk I, 1939: 466) olduğu 

atasözünde ifade edilmiştir. 

Türk kahramanlık destanlarında merkezî kahramanlar olağa- 

nüstü bir şekilde dünyaya gelirler. Kahramanların ülküsü, kav- 

mine zulmeden düşmanı ortadan kaldırmak ve cihan hâkimiye- 

tini tesis etmektir. Kahraman kişiliğine geçmeleri, büyümeleri 

yine harikuladedir. Uygur harfli Oğuz Kağan Destanı’nda mer- 

kezî kahraman Oğuz, “il künge yarlık” çıkarıp kendisine baş 

eğilmesini talep ederken “Yeryüzünün dört köşesinin de kağanı 

olmam gerekir [yirning tört bulun-nıng kaganı bolsam kerek tu- 

rur(Arat, 1936: 16; Ağca, 2016:12)]” şeklindeki ifadesiyle bü- 

yük bir hedef ortaya koyar. Bunu sefere çıkarken “Güneş tuğu- 

muz, gök ise çadırımız (Kün tuğ, kök kurıkan)” sözleriyle açık- 

lar.3 

 
3Oğuz Kağan Destanı’ndaki manzumede “güneşin tuğ, gök kubbenin de 

çadır olarak düşünülmesi onun cihan hâkimiyeti fikrini açıkça ortaya koyar. 

“Men sinlerge boldum kağan, Tamga bizge bolsun buyan 
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Dede Korkut Destanlarında “alnı açık Oğuz Beyleri ve Han- 

ları” için ozan “varlık, zenginlik, devlet ve ikbal” anlamına ge- 

len devlet sözünü kullanır ve “devletsiz şerrinden Allah sakla- 

sun hanum sizi” diyerek huzurunda destan icra ettiği hana nasi- 

hatte bulunur(Ergin, 1997: 74). Türk tarihinde ve devlet gelene- 

ğinde kağanların varlık sebebi daima mensubu oldukları millet- 

leridir. Kağan millet için, millet de kağan için vardır. Bu gerçe- 

ğin farkında olan Kazan Han, Dede Korkut Kitabı’nda hanımıy- 

la evinden çıkıp nesi var nesi yok ise halka yağmalattırır. Böy- 

lelikle halkından farklı yaşamadığını gösterir(Ergin, 1997: 243). 

Bilge Kağan da halkın huzur ve refahını sağlamayı görevi 

olarak yerine getirmek zorundadır. “(..)Kagan olurup yok çıgań 

bodunug koop kubratdım çıgań bodunug bay kıltım. Az bodu- 

nug ükünç kıltım. Tahta oturup yoksul ve fakir halkı zengin et- 

tim. Az halkı çoğalttı (Tekin 1988: 31; BK K7)”. 

Burada bireyin tek başına değil ancak sosyal bir varlık olarak 

kültürel kimliğini yaşatabileceği ve bunun için gerekli kültür- 

lenme ve bilgilenme seviyesine eriştiği takdirde de bir kimliği 

temsil yeteneği kazanabileceği ortaya çıkmaktadır. Dürüstlük, 

cesaret, samimiyet ve sadakat Türk kültürel kimliğinin esasını 

teşkil etmektedir. Türk sözlü edebiyatında yönetici sınıf yaptık- 

ları makul olmayan işlerden dolayı sürekli eleştirilmişlerdir. Bu 

eleştirilerden sadrazam, vezirler ve devletin diğer yöneticileri 

de payını almıştır. Hiciv şiirleri, atalar sözü, orta ve gölge oyu- 

nu bu eleştirilerin pek çok örnekleriyle doludur. Hatta Allah’ın 

yeryüzündeki halifesi ve devletin en üst noktadaki temsilcisi 

olan Osmanlı padişahları dahi Cuma selâmlığında “mağrur ol- 
 
 

Demür çıdalar bol orman Takı taluy, takı müren 

Alalıng ya takı kalkan Kök böri bolsun-gıl uran 

Av yerde yürüsün kulan Kün tug bolgıl, kök kurıkan (Bang-Arat, 

1936: 16-17)”. 
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ma padişahım senden büyük Allah var” denilerek halk tarafın- 

dan ikaz edilirdi. 

Türk boyları aile, toplum ve millet-devlet münasebetlerinde 

gelenek, âdet ve törelerle sağlanan sözlü hukuk dediğimiz bir 

düzende hayatlarını sürdürmüşlerdir. Girdikleri dinî kültür çev- 

relerindeki inanç yapısı ile kavmî hasletlerini ahenkli bir terkip- 

te buluşturdukları ölçüde sosyal ve siyası nizam tesis etmişler 

büyük cihan devletleri kurmuşlardır. Kaşgarlı Mahmud’un ata- 

sözü olarak kaydettiği gibi “Töre bozulduğu zaman il, yani mil- 

let de bozulmakta” dolayısıyla devlet zayıflamakta ve sonunda 

yıkılmaktadır. 

Oğuznamelerden Dede Korkut Kitabı’ndaki “Kam Börenin 

Oğlu Bamsı Beyrek” destanında bazirganların(tüccarların) uzun 

bir yolculuktan dönerek Kam Böre’nin otağına girince Karader- 

vend ağzında düşman Gürcülere esir düştükleri zaman kurtardı- 

ğı için Beyrek’in elini, babasının elinden önce öpmelerine Kam 

Böre öfkeyle tepki gösterir ve “büyük durur iken küçüğün elinin 

öpülmemesi” gerektiğini ikaz eder. Orun ve ülüş denilen Hanlık 

katından aileye kadar uzanan müeyyide ve töreler sistemi, 

oturma düzeninden sofra adabına; büyük ve küçük arasındaki 

hitaplara varıncaya kadar kültürel kimliğimizin kodları mitolo- 

jik dönemin anlatmalarından sözlü ve yazılı kültürümüzle gü- 

nümüzekadar taşınmıştır. 
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