10

Türklerin ve Mo olların Tarihi ki Boyu

TÜRKLER N VE MOGOLLARIN TAR H

K BOYU

Prof. Dr. Saadettin GÖMEÇ•

ÖZET
Bu makalede Ergenekon destanıında kayıtlı olan Nirunlar ve Dürliginler
incelenecektir. Destandaki özelliklerden hareketle Türk-Mo ol müsasebetleri ortaya
konulacaktır. Mo olların destanlarında geçen bu iki kabile, bu milletin etnik
olu umda önemli rol oynamaktadır. A ine ve A ita ailelerini örnek alarak
isimlendirilen bu iki kabile, Türk-Mo ol ili kilerinin ne kadar köklü oldu unu ortaya
koyacaktır.
Anahtar Kelimeler: Türk, Mo ol, Nirunlar, Dülgerler, A ine-A ita
ABSTRACT
In this article, it is invetigated Niruns and Dürligins that registered in
Ergenekon epic and exposed relation between Türks-Mongols through from
characteristic in this epics. This two tribes that registered in epics of Mongols are
playing a part in ethnic constitution of this nation. This two tribes that gives a name
to take A ina ve A ita tribes are put forward how having roots relation of TürksMongols.
Key Words: Turks, Mongols, Niruns, Dülgers, A ines-A itas.

Türklerle uzun yıllar birlikte ya ayarak, onlardan tarihi ve
kültürel pek çok eyi alan Mo olların etnik olu umuyla alâkalı
destanlara baktı ımızda, kar ımıza iki önemli kabile çıkar.
Bunlardan birisi Nirunlar, di eri de Dürliginlerdir.
Bu iki toplulu u biz daha çok Ergenakon Destanı’nın
Mogollara uyarlanmı nüshalarında görüyoruz. Onların geçti i yer
ise, söz konusu destan hakkında bizlere bilgi sunan Cami’ütTevarih’tir. Dolayısıyla ilk önce bu eserdeki ilgili kısımlara bir göz
ataca ız. Kitabın dördüncü bölümünde, “Eski Zamanlarda Mogol
Olan Türk Boyları” bahsinde
unlar anlatılmaktadır: “Mogol
•

Ankara Üniversitesi.

Turkish Studies Volume 2 /1 Winter 2007

Prof. Dr. Saadettin GÖMEÇ

11

kabileleri iki kısma ayrılırlar; Nirun ve Dürliginler. Nirun’dan
maksat, Alan-koa neslinden gelenler; Dürliginler de geriye
kalanlardır”1. Buradan da anla ılaca ı üzere Nirunlar, Dürliginlerden
biraz daha önde gelmektedir.
Yeri gelmi ken Alan-koa’dan da biraz bahsetmek lazım. Bir
nev’i Oguz Kagan Destanı ve Çingiz-name niteli inde olan me hur
Han-name’yi inceledi imizde2; Çingiz Han’ın büyük büyük annesi ve
Buyan Han’ın kızı Alan-koa, büyüyünce babasından ayrı bir çadır
ister. Gece olup, evinde uyumaya ba layınca, çadırının tünlü ünden
parlak bir ı ık içeri girer. Bunun ardından onun kaldı ı yere bir kurt
gidip-gelmeye ba lar. Daha sonra Alan-koa kendini hamile bulur.
Nihayet anlar ki, gece çadıra giren ı ık içindeki kurttan gebe
kalmı tır. Mo olların Gizli Tarihi’nde de, kocası Dobun-mergen’in
ölümünden sonra Alan-koa’nın e siz oldu u halde üç erkek çocuk
do urdu u yazılıdır. Neticede kadın sırrını anasına söyler, ama kadın
bunun neden kaynaklandı ı hususunda ku kulanır. Anası çocu unu
kontrol etti inde onun hala kız oldu unu görür ve bunun lahi bir
eyden geldi ine karar verir3. Nirunlar i te, Alan-koa’nın do urdu u
çocuklar olup; bunlar asiller, di erleri de geriye kalan Mogollardır4.
Nirunlara Kıyat-Börçiginler de denir ki, Çingiz Han onlardandır. Yine
Cami’üt-Tevarih’e
baktı ımızda,
Dürliginler
Ergenekun’da
ço alanların neslidir, cümlesiyle kar ıla maktayız5. Bununla
beraber, Ergenekun Destanı’nın Mogollara uyarlanmı varyantında,
Dürligin’i ahıs adı olarak da görmek mümkündür. Burada, Kıyat
Han otuz yıl hanlık yaptıktan sonra ölür ve yerine o lu Dürligin
geçer. O da yirmi yıllık hükümdarlı ının ardından vefat etmi tir,
deniyor6. lginç olan ise, Mo olların Gizli Tarihi’nde Nirun ve
Dürliginlerin adının geçmemesidir.
in aslına bakılırsa, Re ideddin tarafından kaleme alınan
Oguz Kagan ve Ergenekun Destanları Mogollara ve Çingiz Han’a yeni
bir nesep uydurmak amacıyla de i tirilmi tir. Bugün bu durum
a a ı-yukarı kabul gören bir hakikattir. Oguz Kagan ve Ergenekun
(veya Türeyi ) Destanı’nın gerçeklerinin nasıl oldu unu, farklı
kaynakların yardımıyla ortaya koyabiliriz. Mesela, Mo olların Gizli
Tarihi’nin giri
kısmında, Oguz Kagan Destanı’nda, Oguz’un
çocuklarına okları teker teker ve sonra da birlikte kırdırma
1

Re ideddin Fazlullah, Cami’üt-Tevarih, Çev. A.Gölpınarlı, stanbul (tarihsiz), s.131.
Hannâme ve Cami’üt-Tevarih’teki kayıtlar, herhalde Mo olların Gizli Tarihi’nden nakildir.
Mo olların Gizli Tarihi, Çev. A.Temir, 2. baskı, Ankara 1986, s.7-8; O. .Gökyay, “Hannâme”, Necati
Lugal Arma anı, Ankara 1968, s.314-316.
4
Re ideddin, a.g.e., s.131; R.Grousset, Bozkır mparatorlu u, Çev. R.Uzmen, stanbul 1980, s.190.
5
Re ideddin, a.g.e., s.132-134.
6
B.Ögel, Türk Mitolojisi, C. 1, Ankara 1971, s.410.
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te ebbüsünün bir benzeri anlatılır. Buna göre, Alan-koa bir ilkbahar
günü, be o luna bir ziyafet hazırlar. Yemek esnasında onlara birer
ok vererek, kırmalarını söyler. Onlar teker teker zorlanmadan okları
parçalarlar. Anaları, sonradan be oku ba layarak kırmalarını ister.
Ancak be çocuk sırayla bunu yapmayı denedilerse de ba aramazlar.
Bunun üzerine Alan-koa, tıpkı Oguz Kagan gibi çocuklarına öyle
nasihatta bulunur: “Sizler, benim vücudumdan dünyaya geldiniz.
E er ayrı ayrı hareket ederseniz, deminki be yalnız ok misali
kolayca parçalanırsınız. Ancak biraraya ba lanmı be ok gibi
davranırsanız, size kimse zarar veremez”. Zaten bundan sonra da
Alan-koa’nın öldü ünü görüyoruz7. Durum böyle olunca unlar da
söylenebilir: Uydurma Mogol gelene ine göre, Mogol kavminin
te ekkülünde ve yükselmesinde iki kabile söz konusudur. Bunlardan
birisi Nirunlar, di eri de Dürliginler. Yani Nirunlar Bozkurt’un (Kök
Börü) çocukları, Dürliginler de Asya halkları arasında mühim bir yeri
olan Arslan’ın ahfadıdır.
Ergenakon Destanı’nın Mogollara tasarlanmı
eklinde
kar ımıza Nirunlar (Börüler) ve Dürliginler (Arslanlar) diye iki aile
çıkıyorsa; o zaman Türklerde de bu adlar ile anılan iki kabilenin
olması gerekiyor. Bunu ispatlayabilmemiz için de, elbette tarihi
kaynakları incelememiz lazımdır.
Eski Türk toplumunda ilk sosyal birlik olan ogu , yani aile
bütün toplumun çekirde i durumundadır8. Kan akrabalı ı esasına
dayanır. Türkler dünyanın dört-bir tarafına da ılmalarına
ra men varlıklarını koruduysalar bu, aile yapısına verdikleri
önemden ileri gelir. Bunun bir delili de Türk dilinde, ba ka hiçbir
millette olmadı ı kadar çok akrabalık adına rastlanmasıdır. Türk
tarihine ve kültürüne baktı ımızda, Türk devletinin yükselmesinde
ve geli mesinde zaman zaman birtakım liderlerin ön plana
çıktıklarını görürüz. Mesela Bumın ve stemi, Bilge ile Köl Tigin, daha
sonraları Tugrul ve Ça rı gibi. Bu durum bütün Türk tarihi için
geçerlidir. Bazan millete ve devlete öncülük edenler ahıslarsa, bazan
da aileler bu i i üstlenir: Yaglakarlar, Yagmalar, Çigiller, Kınıklar,
Kayılar vs. gibi. slam öncesi Türk tarihinin kaynaklarında ise devlet
kurucusu iki aile ile kar ıla ıyoruz. Bunlardan birisi Börülüler (Ashih-na), di eri de Arslanlardır (A-shih-te).

7

Mo olların Gizli Tarihi, s.8.
Ogu için bakınız, S.Ça atay, " l, Ulus ve Yönetenler”, DTCF. Cumhuriyetin 50. Yıldönümü Anma
Kitabı, Ankara 1974, s.285; .Kafeso lu, Türk Milli Kültürü, 2. baskı, stanbul 1983, 215; A. nan,
Makaleler ve ncelemeler, 2. baskı, Ankara 1987, s.630-631.
8

Turkish Studies Volume 2 /1 Winter 2007

Prof. Dr. Saadettin GÖMEÇ

13

Bugüne kadar A-shih-te ailesi üzerinde pek durulmamı sa
da, A-shih-naların kimli i hususunda üç-a a ı, be -yukarı birtakım
tahminler yapıldı ını biliyoruz. Biz Türklerde, iki hayvanın
kültürümüzde mühim bir yeri vardır. Bunlardan birisi kurt (börü),
di eri de arslandır ki (veya bars= tonga), A ina’nın kurt ile alâkasını
a a ı-yukarı herkes kabul ediyor. Arslan da büyük bir ihtimalle Ashih-te (A ite) ailesinin sembolüdür. Bu Türk kültür hayatı için gayet
normal bir hadisedir. Çünkü Türk boylarına ad verme gelenekleri
içinde hayvan isimlerine de rastlıyoruz (Ak Koyunlu, Kara Koyunlu,
Kara Keçili, Sarı Keçili, Alayuntlu vs).
A itelere (A-shih-te) baktı ımızda, devamlı Börülülerin
(A inalar) yanında bulunan ve onlara yardımcı olan bu ailenin,
Börülülerin (A inalar) akrabası oldu u çok kuvvetli bir ihtimaldir.
Kök Türkler ça ında, A ina Ni-shu-fu’yu kagan ilan eden A-shih-te
ileri gelenleri, Kutlug’un yanında da Tunyukuk (Tonıkök/ veya
Tonga-yukuk?) vasıtasıyla görülmektedir. Bilindi i gibi Tunyukuk’un
adı Çin kaynaklarında A-shih-te Yüan-chen eklinde yazılıdır9.
Dolayısıyla bu önemli ailenin üzerinde ara tırmacıların ciddi
incelemelerde bulunmaları arttır. Bu ekilde kısa bir açıklama
yaptıktan sonra, Kök Türk Kaganlı ı dönemi olayları sırasında
mühim vazifelerde bulunan, daha do rusu Kök Türk Kaganlı ı’nın
yeniden yükseli i ve toparlanı ında adları sıkça geçen iki A ite
beyinin faaliyetlerini kısaca bir hatırlayalım.
Kök Türk Kaganlı ı 7. yüzyılın ortalarında, do usundan
batısına, kuzeyinden güneyine kadar büyük bir karga a içine
dü mü tü. Devlet içeriden ve dı arıdan ihanetlere maruz kalıyor,
halk peri an bir halde ya ıyordu. Elbette ki, bu asil millet sahipsiz
de ildi. Her eyden önce Tanrı onu gözetiyor ve kolluyordu. Aklını
ba ına alması için birtakım belaları üzerine musallat ettiyse de,
kitabelerin ifadesine göre yine onu yükseltecek olan Tanrı’nın
iradesiydi. te bu a amada devletleri ve milletleri için gözlerini hiçbir
eyden esirgemeyen delilerin ortaya çıktı ını görüyoruz. Bir milletin
hayatında nekadar çok deli varsa, o millet o kadar büyüktür. Tabiki
biz burada “deli” kavramını müspet manada kullanmaktayız. A-shihte Feng-chi ve A-shih-te Wen-fu da bizim tarihimizin
anlı
delilerindendir.

9
M.T.Liu, Die Chinesischen Nachrichten zur Geschichte der Ost-Türken (T’u-küe), II. Buch,
Wiesbaden 1958, s.596; B.Ögel, Sino-Turcica, Taipei 1964, s.30-35; Ögel, Türk Mitolojisi, s.79;
S.G.Clauson, “Some Notes on the Inscription of Tonyuquq”, Studia Turcica, Budapest 1971, s.126;
M.Mori, “A-shih-te Yüan-Chen ve Tonyuquq”, slam Tetkikleri Enstitüsü Dergisi, C. 5, stanbul 1973.
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Sene 671, artık Kök Türk aksakalları arasına girmi olan
A ina Tu-chi (belki Tugçu?) halkı etrafına toplamaya ba ladı ve 676
kendini kagan ilan etti. Fakat 679’da o tuza a dü ürülünce esir
olarak Çin’e gitmek zorunda kaldı. A ina Tugçu çok ihtiyatsız
davranmı tı. Üzerine gönderilen Çin ordusunun maksadını
anlayamadı. O bu gelenlerin ran’a yürüdüklerini sanıyordu. Nihayet
679’da A-shih-te Feng-chih ve A-shih-te Wen-fu adlı iki lider, halkı
ile beraber Çin’e kar ı ayaklandılar ve Börülü (A ina) soyundan, Çin
kaynaklarında adı A-shih-na Ni-shu-fu eklinde yazılan Kök Türk
beyini kagan yaptılar. Di er Kök Türk ileri gelenleri de bu
ayaklanmayı destekledi. Böylece ba kaldıranların sayısı yüzbine
kadar çıktı. Ancak felaketler Türklerin pe ini bir türlü bırakmıyordu.
l-Kagan döneminden beri, Türk topraklarında ya anan kıtlı ın ardıarkası kesilmiyordu. Bu hareketi bastırmak için yola çıkan Çin
ordusu,
Türkler
tarafından
bozguna
u ratıldı.
Sonradan
ayaklanmanın liderlerinden A-shih-te Feng-chih’in esir alınması ve
Kök Türkler arasında çıkan bir anla mazlık sırasında A-shih-na Nishu-fu’nun öldürülmesi isyanı durduramadı. Bu kez A ina Fu-nien
kendisini kagan ilan etti ve A-shih-te Wen-fu ile birle erek Çin’e
saldırdı. Büyük bir Çin ordusunu bozguna u rattılar. Nihayet Çin
geleneksel politikasını uygulayarak ikisinin arasını açmayı ba ardı.
Bundan
dolayı
zayıfladılar
ve
Çinli
askerler
tarafından
tutuklandılar10. A ina Fu-nien ve A-shih-te Wen-fu ba ta olmak
üzere 54 Türk beyinin ba ları kesildi. Aslında Çin imparatoru isyan
edenler teslim oldu u takdirde, öldürülmeyeceklerine dair söz vermi
olmasına ra men, bu vaadini tutmadı. A ina Ni-shu-fu ve A ina Funien’in ölümleriyle neticelenen hareketler kitabelerde; Türk milleti
öyle demi : “Devlet sahibi idim, devletim imdi hani? Kimin
devleti için kazanıyorum. Kaganlı millet idim, kaganım hani?
Hangi kaganın i ini-gücünü çeviriyorum”, dedikten sonra Çin
imparatoruna dü man oldu. Ancak bundan sonra kendilerini
düzene sokamadıklarından yine boyun e diler11,
eklinde
anlatılmaktadır.
Yazıtlardan da anla ılaca ı üzere, i ini-gücünü Çin adına
yapan Kök Türkler, daha önceden de söyledi imiz gibi ba sız
olmayıp, Çin imparatorlu unun kuvvetleri tarafından bozulsalar da,
birbiri
ardısıra
kaganlar
çıkarmı lar
ve
varlıklarını

10

S.Gömeç, Kök Türk Tarihi, 2. baskı, Ankara 1999, s.39-40,
Bakınız, Köl Tigin Yazıtı, Do u tarafı, 9-10; Bilge Kagan Yazıtı, Do u tarafı, 8-9: Türk kara kamag
bodun ança timi : “ llig bodun ertim. lim amtı kanı? Kimke ilig kazganur men” tir ermi . “Kaganlıg
11

bodun ertim, kaganım kanı? Ne kaganka i ig-küçig ebirür men” tir
yagı bolmı . Yagı bolıp itünü yaratunu umaduk yana içikmi .

ermi

. Ança tip Tabgaç kaganka
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sürdürmü lerdir12. Bunlar bir yana, yukarıda da belirtti imiz üzere,
Mogol an’anesindeki Nirun ve Dürligin ailesinin tam kar ılı ını
Türkçe ve Çince kaynaklarda Börüler (A ina) ve Arslanlar (A iteler)
eklinde görmekteyiz13.
Yüzlerce sene Türklerle beraber ya ayan, sayıca ve kültürce
Türklerden daha a a ı olan ve bu yüzden de ister-istemez Türklerden
etkilenmek zorunda kalan Mogollar, 10. asırdan sonra hem toplum
yapısıyla, hem de devlet te kilatı açısından Türkleri taklit ettiler.
Ayrıca bunun dı ında bir yol izlemeleri de mümkün de ildi. Çünkü
kendilerinden önceki en mükemmel örnek olarak iki toplum ve
devlet te kilatı söz konusu idi ki; bunlardan birisi Çin, di eri de
Türklerdi. Çin sistemini benimsemeleri onların yaradılı ına aykırıydı.
Bulundukları co rafyayı, geçim vasıtalarını ve hakim oldukları
halkları göz önüne alınca, Çin usulünde yapılanmanın hiçbir anlamı
yoktu. Zaten Türk-Mogol Devletinin kurulu undan kısa bir süre
sonra, Kubilay Kagan’ın dü tü ü hata bunu ispatlamaktadır. O
zaman kar ılarında yegane numune olarak Türk devlet te kilatı ile
toplum düzeni bulunuyordu; neticede onlar da bunu seçtiler.
Böyle olunca Türklere ait pekçok ey Mogol toplumuna da
yansıdı. Her eyden önce Çingiz Han’ın Mogolları Türk nüfus ile
kıyaslandı ında o kadar azdı ki, Çingiz Han mecburen Türklere de
kendisini kabullendirmek durumundaydı. O vakit, muhtemelen
etrafındaki Uygur Türkü danı manlar vasıtasıyla ona bir ecere
uyduruldu, bu da; Türklerin türeyi i ve Oguz Kagan destanlarının
bir kopyasıydı.
te bu soy kütüklerin tanzimi sırasında devlet
adamlarıyla, alimler, Türk devletinin te ekkülünde ve yükseli inde
iki aileyle kar ıla tılar. Bunlardan birincisi bütün Türk kökenli
halklar tarafından saygı duyulan ve sevilen idareci kabile Börülüler
(A ina), di eri de onlara daima yardımcı olan, bazan da, mesela 8.
asırdan sonra iktidar mevkiine geçmeyi ba aran Arslanlardı (A ite).
te Mogollar da, milli destanlarını olu tururlarken bu iki aileyi
örnek alarak, herhalde Nirun ve Dürligin adındaki bu sülaleleri ön
plana çıkarmı lardır.
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