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“HATUN  TAÇLI,  UMAY  
GİBİ  ANAM  BENİM” 

(ESKİ  TÜRK 
TOPLUMUNDA  KA DIN)*

Eski Türk toplumunda aile (“ar-
kagün” veya “terkün”1 - kelime 
anlamıyla “aile”), muhtemelen, 

tarih öncesi dönemlerde, eski Türk di-
linin oluştuğu zamanlarda ataerkil bir 
yapıya sahipti. Fakat bu olgu eski Türk 
toplumunda kadının aşağı konumda 

* Bu çalışma Azerbaycan Cumhuri-
yeti Bilime Destek Vakfının maddi 
yardımıyla yapılmıştır. Ödül No: 
EİF-2011-1(3)-82/81/5.

1 S.G. Klyarştornı’nın “küŋ”  sözcü-
ğünün “köle kadın” olduğuna ve 
“bu köleliğin ömürlük olması, hatta 
köle olmuş birisinin daha sonra 
doğma aşiretine döndüğünde bile 
önceki statüsüne kavuşmasının 
her zaman mümkün olmayacağına 
dair” tezini kabul etmemiz imkan-
sızdır [Klyaştornıy 1985: 160]
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olduğu veya önemsenmediği anla-
mına gelmez. Eski Türk toplumların-
da kadının statüsü (M.Ö. I. Binyılın 2. 
yarısı) yazılı kaynaklara dayanarak çok 
sayıda bilim adamı tarafından ince-
lenmiştir. Sözkonusu araştırmaların 
sonuçlarının birbirinden çok farklı ol-
ması gerçeği bu konudaki tartışmala-
rın devam ettiğini ve önemsendiğini 
bir daha ortaya koymaktadır.

Araştırmacılar bir taraftan kadının, 
özellikle ailedeki hukuki durumu ve 
ailenin ekonomik yaşamındaki üstün 
statüsüne ilişkin bilgiler sunarken [5, 
95-100; 11, 83-85; 13, 181-185], diğer 
taraftan eski metinlere istinaden Türk 
göçebelerinde kadınların sömürül-
mesinden, onların bir meta olarak alı-
nıp satıldığından bahsetmektedirler. 
[16, 165-168; 17, 108-111]. N.Y.Biçurin 
eski Türk toplumunda kadının konu-
munu şöyle ifade etmektedir: “Savaş 
seferleri ve muharebeler sırasında 
kadın ve kızları esir alırlardı. Kadın 
her zaman başlıca ganimet idi. Onları 
tazminat olarak talep edebiliyorlardı. 
Ayaklanan veya belirlenmiş zaman 
içinde vergisini ödemeyen kabile ve 

aşiretlerden kadınları zorla alıyorlardı. 
Aşiretinden birisini sakatlayan  kişi 
ceza olarak karşılığında “kızını  köle 
olarak vermekle yükümlüydü.” [6, 
230]. 

Görüldüğü üzere araştırmacılar 
bu konuda farklı düşünmektedir-
ler. Ama genel olarak eski Türk yazılı 
abidelerine bakıldığında kadınların 
ağırlıklı olarak toplumda yüksek sta-
tüye sahip oldukları görülmektedir 
(örn, Kağanın eşi veya anası). Hatta 
bu olayın bazı spektik araştırmacılar 
tarafından dile getirildiğini kabul et-
sek bile bu  olgu netice itibariyle eski 
Türk toplumunda kadınların toplum 
ve devlet yönetiminde, ayrıca ailenin 
ekonomik yapısı içinde önemli rol 
oynadıklarını ve belli yetkilere sahip 
olduklarını ortaya koymaktadır.

Eski Türkler diğer eski halklar gibi 
“adet hukuki” normlarıyla, yani “ata-
larının gelenekleri” ile yaşıyorlardı. 
“Ecdat kültü Türklerin pagan inançla-
rının ana bileşeni idi” [22, 28]. Aile ve 
aşiret büyüklerine, genel olarak top-
lumdaki ihtiyarlara saygı göstermek 
eski Türklerde kutsal bir gelenek idi. 

Büyük Cengiz Hana göre “kendisin-
den büyük birisiyle bir arada bulunan 
kişi büyüğün talebi olmadan konuşa-
maz. Ve sadece büyük soru sordukta 
o kişinin yanıt vermesi gerekir ” [1, 
155]. A. Galimzyanov’a göre “Türk-
lerde kadına karşı mert, saygılı tutum 
söz konusuydu: Yurda giren erkek ev-
lat önce anasına sonra da babasına 
itaat eder...” [9, 3].

V. Tizengauzen şöyle yazmakta-
dır: “Kaslı bozkır “hatunları” kesinlikle 
münzevi ve şımarık Müslüman hare-
mi olmaya uygun değildiler. Yüzlerini 
peçeyle kapatmak zorunlulukları yok-
tu. Onlar seferlerde eşlerinin yanında 
bulunmakla aile ve toplum hayatın-
da önemli rol oynuyorlardı.” [25, 286]. 
İçeriği ve hukuk normları itibariyle 
Türk menşeli olan Cengiz Hanın “Bü-
yük Yasası”nda  “Erkek savaşa katıldığı 
zaman onun günlük yükümlülükleri-
ni kadın icra eder” şeklinde bir norm 
vardı [7, 101]. Benzeri bir ifadeye o 
dönemdeki Arap seyyahlarının yazı-
larında da rastlamaktayız. İbn Battu-
ta’ya göre “Bu ülkede (yani Deşt-i Kıp-
çak’ta – Z.A.) kadınlara karşı müthiş 
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bir saygının olduğunu açıkça gör-
düm [Naklen: 25, 288]. Kıpçakların 
yaşam ve gelenek üzerine çalışan 
ünlü araştırmacısı P.V.Golubovski şöy-
le yazmaktadır: “Kıpçaklarda kadı-
nın statüsü yeteri kadar yüksektir. 
Sonraki yüzyıllarda da Moğol-Tatar 
toplumunda kadınların konumu bu 
şekilde devam etmiştir” [10, 9]. Kadın-
ların konumuna dair Pian del Carpi-
ne daha kapsamlı bilgi vermektedir: 
“Kızlar ve kadınlar erkekler gibi 
kolayca at biner ve sürerler. Ayrı-
ca onların nasıl okluk ve ok gez-
dirdiklerini gördük. Erkekler gibi 
kadınlar da uzun süre ve yorulma-
dan at sürerler . … Kadınlar onlar 
için her şey yaparlar: mont, elbise, 
ayakkabı ve tüm ürünleri deriden ya-
parlar, araba sürerler ve tamir ederler, 
develeri yükler ve  tüm işlerinde çok 
çevik ve hızlıdırlar.  Tüm kadınlar 
şalvar giyer, bazıları erkekler gibi 
ok atar” [14, 16]. Pian del Carpine de 
Guillaume de Rubrouck’un gözlem-
lerini doğrulamaktadır: “Kadınların 
görevi arabaları sürmek, yurt yap-
mak ve toplamak, inek sağmak, yağ 
ve yoğurt yapmak, derileri işlemek 
ve dikmekti. Onlar  derileri damar-
dan hazırlanmış iplerle dikerler.” [23, 
78]. Pian del Carpine  han ailesinden 
olan kadınların devletin siyasi yöne-
timinde yer aldıklarını anlatmaktadır. 
O kendisi  Büyük Güyyük Hanın hu-
zurunda olduğunda Guyyük’ün ana-
sının huzuruna nasıl gidildiğini gör-
müştü. Hanın anası hatta kendi adına 
Rus knezi Aleksandr Yaroslaviç’e elçi 
de göndermişti.  Pian del Carpine’nin 
anlattıklarına göre Moğol kadınları 
da kurultaylara aktif şekilde katılmış-
lardır.  [14, 18-21]. 

Eski Türk aile hukukunda kadınla-
rın  statüsü çok yüksekti ve bu hukuk 
sistemi onların erkeklerle eşit hakları-
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nı her bir şekilde koruyordu. Özellikle 
hamile kadınlar yüksek statüye sahip 
idiler.  Kırgız hanı Tevke Hanın  yasa-
larında şöyle bir norm yer almaktadır: 
“Kendi kocasını öldürmüş kadın 
kesinlikle idam edilecektir. Böyle 
biri “kün” (tazminat) karşılığında veya 
kocasının yakınlarının ricası üzerine 
af edilemez.  Kocasını öldürmüş 
hamile idam edilmeyecektir. ... Ha-
mile kadını attan düşürmüş, kadına 
ve sağlıklı bebeğine zarar veren birisi 
aşağıdaki meblağda “kün” öder: Eğer 
bebek beş aylıksa bir at verir. Eğer be-
bek 5-9 aylıksa bir deve verir.” [1, 146]. 
Bu konuda Kül Tegin abidesiyle ilgili 
A.Bernştam’ın  aktardığı metni baka-
biliriz: 

“İlkbaharda Mıga kurgana inerek 
orduyla Oğuzlara karşı hareket ettik 
… [Buna göre de] biz, ev reisliğini [yö-
netmek için] [?] Kül Tegin’i salıverdik [?],. 
[Bizlere] düşman olan Oğuzlar aniden 
ordaya [yani konuşlandığımız yere]  
saldırdılar. Kül Tegin beyaz Ogsiz’ine 
binerek dokuz  erkeği hançerledi [ve]
ordayı teslim etmedi. [Konumunuz ge-

reği] onun ardınca giden Hatun anam 
ve siz,  benim üvey analarım [Bilge Ha-
nın babasının diğer eşleri], teyzelerim 
[veya: tüm büyük kadın  akrabalar?], 
gelinlerim [veya tüm küçük kadın ak-
rabalar?], prenseslerim, [sizlerden] her 
biriniz tehlikede idiniz, [veya] hayatta 
kalarak köle olabilirdiniz, [veya] o sıra-
da öldürülerek ve ordada veya yolda 
düşüp kalabilirdiniz ” [5, 97-98].

Metinden de görüldüğü gibi Kül 

Tegin Oğuzların muhtemel saldırı-
sını önlemek için gönderildiğinde 
ordanın başında ana-hatun (“katun”) 
kalıyordu. O hem ana olarak hane 
sorunlarıyla ve yönetiminden so-
rumluyken, çiftçilik ve hayvancılığı da 
yönetiyordu. A.Bernştam bu konuda 
şöyle demektedir: “Hane ve aile da-
hilindeki iş dağılımı (daha doğrusu 
aşiret içinde) göçebelerde kadınların 
yüksek konuma sahip olduklarının 
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gerçek bir göstergesidir. ” [5, 98]. 
Doğal olarak Türk toplumunda 

kadının statüsü kağanların eşi veya 
anası olarak belirlenmektedir. [18, 
70-71; 19, 275-278]. Bu statü Tonyu-
kok yazılarında da doğrulanmaktadır: 
Kağan  ölmüş  eşini törenle gömmek 
için ordusunu bırakıp derhal evine 
döndü.  [20, 62-63]:

Qyrqyzda jantymyz. Türgäs 
qaγanta körüg kälti, saby antäg ön-
dän qaγanγaru sü jorylym, timis, jor-
ymasar bizni: qaγany alp ärmış, aĭγu-
cysy bilga ärmis, qac nän ärsär bizni 
ölürtäci kük, – timis. Türgis qaγany 
tasyqmys, tidi on oq buduny qalysyz 
tasyqmys, tir, Tabγac süsi bar armis. Ol 
sabyγ äsidip, qaγanym: ban äbgärü 
tüsäjin, – tidi. Qatun joq bolmus ärti, 
any joγlatajyn, tidi, sü baryn, – tidi. Al-
tun jγsda olurun, – tidi. Sü basy İnäl 
qaγan, Tardus sad barzun, – tidi. Bilgä 
Tonuquq bana aĭdy: bu süg ält, tidi.  

 Kırgız seferinden döndük, bu kez 
Türgeşlerin hakanından casus geldi. 
Haberi şuydu: “Doğudan hakan yö-
nünde orduyu gönderelim” demiş. “Or-
duyu göndermez isek, hakanları cesur, 
danışmanı bilgeymiş. Her halükarda 
bizi öldürecektir” demiş. “Türgeşlerin 
Hakanı yola çıkmış, On-ok halkı da bir 
eksiksiz yola çıkmış” der. Çin ordusu da 
varmış. Bu sözü işitince hakanım “Ben 
karargaha yetişeyim” dedi. Sultan ara-
mızdan ayrılmıştı. Onun “cenaze töre-
nini yaptırayım” dedi. Orduya “gidin” 
dedi. “Altay dağlarına yerleşin” dedi. 
“Ordunun komutanı olarak İnel Kağan 
ile Tarduş Şad gitsin” dedi. Bilge Tunyu-
kuk’a, bana emretti: “Bu orduyu yön-
lendir” dedi. 

Kül Tegin’in büyük yazısında ka-
ğanın anasının kağanla eşit  olarak 
dünyayı yönetme hakkına sahipti. 
[20, 37]:

Türk Teñrisi, Türk kutlu yerini, suyu-

nu öyle düzenlemiş. Türk bodunu yok 
olmasın diye, bodun olsun diye babam 
İlteriş  Kağanı, anam İlbilge Kadını gö-
ğün tepesinde tutup yukarı  kaldırmış 
gerçek. .  

Orada çok önemli bir parça da 
vardır.  O parçada ana hatunun düş-
mandan kurtulmuş ve ordada bu-
lunan kadınlar arasında en yüksek 
konuma sahip bir kadın olduğu yazıl-
mıştır.[20, 42-43]:

 [Konumunuz gereği] onun ardınca 
giden Hatun anam ve siz,  benim üvey 
analarım [Bilge Hanın babasının diğer 
eşleri], teyzelerim [veya: tüm büyük ka-
dın  akrabalar?],gelinlerim [veya tüm 
küçük kadın akrabalar?], prenseslerim, 
[sizlerden] her biriniz tehlikede idiniz, 
[veya] hayatta kalarak köle olabilirdi-
niz, [veya] o sırada öldürülerek yerde ve 
yolda düşüp kalabilirdiniz ”

Ayrıca, kağanın eşlerinin askeri 
seferlere nasıl katıldıklarına dair bil-
giler de yer almaktadır. [18, 40]. N.Y. 
Biçurin’in araştırmalarına göre Çin 
risalelerinde kağanların evlendikle-
ri kadınların ülkenin sosyal ve siyasi 
yaşamında yer aldıkları yazılmıştır.  [6,  
240-241, 247-248]. 

Kül Tegin’in diğer bir yazısında ise 
şöyle denmektedir [20,  24, 31, 40]:

Umay gibi olan sultan annemin ta-
lihiyle küçük erkek kardeşim Kül Tegin 
erlik adını buldu. Daha onaltı yaşın-
dayken amcam hakanın devleti, ya-
saları için bir çok fetihler yaptı. onunla 
Altı Çuv Soğutlara karşı sefer ettik, on-
ları bozguna uğrattık, Çinli askerî vali 
Ong elli bin askerle geldi ve (onlarla) 
savaştık.

Bu yazıda Umay sözcüğüne dik-
kat etmek gerekir. Bizce bu sözcükl 
eski Türk toplumunda kadının konu-
muna ilişkin büyük ilgi uyandırmak-
tadır. Yazılardan da görüldüğü gibi 
Ana-Hatun kelimesi Umay’la örtüş-
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Kül Tigin abidesindeki yazıtın faksimilesi
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mektedir. A.Bernştam, “Eski Moğo-
listan Atlası”ndan bu konuda örnek 
vermektedir (Tablo 17, s. 10): ““Umay 
gibi, benim anam, hatun  adlandırıl-
dı ” [5, 99]. Burada “Umay” kelimesi 
araştırmacı tarafından ilahi bir varlık 
olarak yorumlanmaktadır: “Tu-Gula-
ra göre Umay Tengri (Gök / Tanrı) ve 
Sub Yer (Yer-Su) ile birlikte en yüce bir 
tanrıçadır. [aynı kaynak].  V.Bartold’a 
göre Umay bir tanrıçadır [27, 10]. 
“Eski Türk Lüğatı”nda  “Umay” kelimesi 
aynı zamanda “tanrıçanın ismi” olarak 
geçmektedir. [12, 611].

A.Galimzyanov Türk halklarının 
ekseriyetinde “Umay” kelimesinin es-
kiden ve günümüzde kullanıldığını 
yazmaktadır: Televütlere göre “Mey-E-
ne” (Umay Ana) çocukları koruyan bir 
ruhtur. O dalgalı gümüş renkli saçları 
olan, gök kuşağıyla yere inmiş ve altın 
yayla çocukları koruyan genç bakire 
kız görünümündedir. Şor tatarlarında 
May – bebekleri koruyan, Kazaklarda 
Umay-Ene çocukları koruyan ruhtur. 
Hakaslarda Umay İçe (Umay ana) ço-
cukların hamisidir. Altaylarda kadın 
gebe kaldığı andan itibaren her bir 

insan embriyosu  için Umay adlı özel 
bir koruyucu söz konusudur. Oğuz-
lara göre Umay ana rahminde ki 
bebeğin koruyucusudur. Hakaslarda 
çocukların oynadığı oyunlardan biri-
sinin adı “doğum” (“pala tuzah”) adla-
nır. Kırgızlarda benzeri bir oyunun adı 
ise “Umay top” adlanır. Dağıstan’da 
barış amaçlı örgütlenmiş bir kadın si-
vil toplum örgütünün adı “Umaydır”. 
Kumuklarda “Humay” kız ismine sıkça 
rastlanmaktadır.  [9, 3]. 

Yukarıda belirtildiği üzere eski 
Türkler hatun anayı tanrıça Umay’a 
benzetmeleri ve bu şekilde adlan-
dırmaları tesadüf değildir. Bu sözcük 
tahmin ettiğimizden daha eski runik 
yazılarında ve eski Türk mitolojisinde 
geçmektedir. Tanrıça Umay – kadın, 
yer ve üretimin başlangıcı olarak 
temsil edilmektedir. Başka bir ifadey-
le eski Türklerde Gök, Yer ve Su’ya 
ibadet daha eski kadın  kültü Umay’a 
ibadetle iç içe geçmiştir [3, 33-38]. 

Bu anlamda eski Türklerde kadının 
kült gelenekleri ve mitolojik rolü daha 
fazla ilgi çekmektedir. Eski dönem Çin 
tarih risalelerinde Türklerin sadece er-

kek  menşeli tanrılara ve ruhlara değil, 
aynı zamanda kadın menşelilere de 
inandıkları,  kadın büyücü ve şaman-
lara ibadet edildiğine dair bilgiler yer 
almaktadır.  [18,  2002: 21-25]. Lyu 
Maotsya halkın sadece aşağı tabaka-
larına değil (genelde böyle idi), Türk-
lerin üst düzey siyasilerinin kadınları 
da büyü yapar ve savaş tanrısına dua 
ederlerdi. [18, 95-100]. Eski Türkle-
re özgün ritüellerle ilgili daha geniş 
çaplı ve  özel araştırmaların yapılması 
gerekmektedir. Bunun yanı sıra ma-
kalemizde bu konuyla ilgili bazı hu-
susların ele alınmasında fayda vardır. 
Eski Türk toplumlarında kadının rolü 
ve konumunun öğrenilmesi sırasında 
kült ayinlerinin kadınları da kapsadı-
ğını  görebiliriz. Bazı ritüeller sadece 
kadınlarla ilgili idi. (Örn., Moğol-Tatar 
[bkz.: 15, 258-263]). 

 Eski Yunan metinlerinde yazılan-
ları da dikkate aldığımızda Türklerin 
soyunun doğrudan Kafkaslar, Küçük 
Asya ve Libya’daki Amazonlardan 
geldiklerini  söyleyebiliriz. Onların 
sosyal konumları Türk dünyasında 
daha da yükselmiştir. Bugün Ama-
zonların sadece savaşçı yapıya sa-
hip kızlarla ilgili bir efsane olduğu 
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söylenmektedir. Ama bununla ilgili 
söylenmiş gerçekleri de görmezden 
gelemeyiz. Bugün Türk Amazonla-
rının tarihi bir gerçeklik olduğunu 
söylemek gerekir. E.Aubekirov bu ko-
nuda şöyle yazmaktadır: “At üstünde 
dörtnala koşan ve çok güzel ok atan 
mitolojik Amazonlar her halde var idi. 
Arkeolojik kazılar sonucunda kurgan 
mezarlarda kadın iskeletleriyle birlik-
te altın süs eşyaları dışında bulunmuş 
silah ve mühimmatlar da bunu doğ-
rulamaktadır. Tarihçiler kurganlarda 
kadın kafatasında kesici darbelerin 
izlerini ve sırtına saplanmış ok uçla-
rı bulmuşlardır. Özellikle Kazakistan, 
Rusya’nın güneyi ve Ukrayna’da çok 
sayıda bu tür kurganlar bulunmak-
tadır. Bu bölgeler İskit, Sak, Sarmat, 
Massaget, Kıpçak ve Peçeneklerin 
yaşadıkları alanlardır… Kazaklarda 
eskilerde böyle bir geleneğin olma-
sı tesadüf değildir: Göç eden aşire-
tin önünde aşiret reisi değil, elinde 
mızrak bulunan genç ve güzel bir 
kız giderdi…” [2]. E.Aubakirov’a göre 
Amerika’nın Avrasya Araştırmaları 

Enstitüsünden Amazonların tarihiyle 
ilgili araştırmalara yirmi yılını vermiş 
Janin Devis-Kimbel onların Kazakis-
tan ve Hazar çevresindeki bozkırlar-
da yaşadıkları tezini ileri sürmektedir. 
Amerikalı araştırmacı bu bölgelerde-

ki kurganlarda bulunmuş “kadın aki-
nakileri” olarak bilinen silahların erkek 
silahlarından farklı olduğunu, inciler-
le süslendiğini yazmaktadır [2]. E.Au-
bakirov’a göre “Almatı civarındaki Sak 
kurganında bulunmuş Altın zırhlı giy-
si genç bir kız için hazırlanmıştır” [2].

Bugün bazı Türk halklarının (Çu-
vaş, Başkort, Tatar) yaptıkları birçok 
pagan menşeli bayram törenlerinde 
kadınlar topluma açık bir meydan-
da savaşırlar. Başkortların “Karga-Tuy” 
bayramlarında kadınlar koşu ve yük-
sek atlama yarışması yapar, dans sı-
rasında erkekleri kendileri seçerken 
(“Beyaz Dans” olarak bilinmektedir),  
ip çeker, at koştururlardı. 

Osmanlı ve Azerbaycan Türkleri, 
Tatarlar, Çuvaşlar vs. örneğin, Nevruz 
bayramında benzeri törenleri yap-
maktadırlar. Bu tür yarışma iki büyük 
Türk destanında yer almaktadır. Baş-
kurt destanı “Alpamış ve Barsınhılıu” 
destanında Barsınhılu Alpamış’la ya-
rışır. “Kitab-i Dede Korkut” destanında 
ise Banu Çiçek Bamsı Beyrek’le yarışır. 
Atalarımızın kadim gelenekleri bu-
gün de yaşamaktadır. Bununla ilgili 
A.Galimzyanov şöyle yazmaktadır: 
“muhtemelen mahsul merasimlerin-
de, ananın üreme başlangıcının sim-
gesi olarak Türk dilli halklarda bir ön-
ceki bayram sonrası evlenmiş genç 
bir kız rol alıyordu ... Her yıl toprağın 
yeniden canlanması neslin ve neslin 
devamcısı olarak kadının yenilenme-
siyle uyumlu bir şekilde algılanırken, 
kadınlara bayramlarda özel saygı 
gösteriliyordu ” [9, 3]. Yukarıda da be-
lirttiğimiz gibi eski Türklerde kadınlar, 
kocaları savaş seferlerinde oldukları 
zaman ailenin başkanı, evin sahibesi 
(geniş anlamda), aynı zamanda  ka-
hin idi. S.M.Arsal şöyle yazmaktadır: 
“Türk toplumunda kadın sömür-
ge altında değildi ve haklarından 
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yoksun bırakılmamıştı. Onların 
toplumsal ve dini yaşamdaki rolü 
çok önemliydi. Kadın kendi hane-
sinde tam egemenliğe sahipti.  Savaş 
sırasında evin ve ailenin erzak ve giy-
siyle donatılması kadının göreviydi. 
Savaş  koşullarından ileri gelen bu 
konum barış dönemlerinde de de-
vam ediyordu. Ev işleriyle uğraşmak 
kadının göreviydi. Bunun karşılığında 
Türk erkekleri kadınlarına karşı çok 
yumuşak tutum sergilerlerdi. Bu ge-
leneklerin izleri Altay Türklerinde ve 
diğer Türk halklarında bugün de de-
vam etmektedir.” [1, 275].

Benzeri aile hukuk normları Cengiz 
Han Yasasında da geçmektedir. Büyük 
Yasa’da Cengiz ordusunun önemli 
bir kısmını oluşturan  eski Türklerin 
yaşam ve ahlak kuralları yer almıştır. 
“Yasa genelde Türk hukuk normların-
dan oluşmuştur ve Türk alimleri tara-
fından yazılı hale getirilmiştir... Yasa’nın 
günümüze kadar ulaşmış normlarının 
ekseriyeti Türk menşelidir. Ona göre 
de Cengiz Han Yasası eski Türklerin 
hukuk normlarından biri olarak bi-
linmektedir ” [1, 149; Bkz. ayrıca: 7, 
117-119]. Yasa aile hukukuna önemli 
katkıda bulunmuştur. Arap yazar Mak-
rizi Cengiz Han Yasasını yorumlarken, 
“Yasa’da orduda olan kadınlara savaşa 
katılan erkekler gibi yükümlülüklere 
sahip oldukları yazılmaktaydı” der.  “ 
[“Chrestomatie arabe. S. de Saey” (Cilt. 
II. С. 160-165;  naklen: 4, 25]. Eski Türk-
lerin Altın Ordadaki üstünlüğü, büyük 
Moğol devletinin oluşumunda Türkle-
rin rolüne dair ünlü etnograf B.Y.Vladi-
mirtsov şöyle yazmaktadır : “Moğol-
lar Altın Orda nüfusu içinde sadece 
azınlık idiler. Göçebe nüfusun önemli 
kısmını Kıpçaklar oluşturuyordu. Mo-
ğollar ise Kıpçak dünyasında sadece 
üstün yönetici güce sahip bir tabaka 
idiler.” [8, 18]. 

Arkeolojik kazılar kadın mezarla-
rında da erkekler için öngörülen si-
lahların olduğunu doğrulamaktadır. 
[bu konuda ayrıntılı bkz: 24, 61-69]. 
Muhtemelen bu bir taraftan “ölmüş 
insanların hayatta iken sahib ol-
dukları yüksek sosyal statü”ye işaret 
ederken [24, 67], diğer taraftan da 
kadınların askeri seferlere katıldığını 
doğrulamaktadır. Türk tarihinde çok 
sayıda savaşçı kadınların olduğu bi-
linmektedir: kadın komutan Tomris; 
Akkoyunlu hükümdarı Uzun Hasan’ın 
anası, ilk kadın diplomat  Sara Hatun, 
Cengiz Hanın anası Oelun-Eke ve kızı 
Alahay Beyim; ünlü Nogay tümen 

komutanının kızı Tugul; Kazan pren-
sesi Suyumbike; Kazak savaşçısı Bo-
bay; Azerbaycan Türklerinde Kaçak 
Nebi’nin eşi Hacer hanım ve Köroğ-
lu’nun eşi Nigar hanım; Andrey Bo-
golyubski’ye karşı savaşmış Tatar kızı 
Baygül,; Moğol çariçesi ve komutanı 
Anu Hatun ve b. N.N.Seregin’e göre 
“bazen kadın mezarlarından onlarla 
birlikte gömülmüş eşyalar arasından 
bu zarif kişilere özgü olmayan gü-
müş kaplar, Çin paraları, hançer ve 
diğer “prestijli” eşyalar bulunmakta-
dır. Gömülme sırasında oluşmuş bu 
kadın stereotipilerinin ihlali gömülen 
kadınların özel konumuna delalet et-
mektedir.” [24, 67-68]. 

Böylece eski Türklerin aile ve hu-
kuk tarihini kısaca gözden geçirdiği-
miz zaman eski Türklerde toplumsal 
yaşamın neredeyse tüm alanlarını 
düzenleyen iyi bir mahkeme ve hu-
kuk sisteminin olduğunu görmekte-
yiz. Bu sistemin spesifi k özelliği Türk 
toplumunda ataların geleneklerine 
dayalı özgün bir hukuk algılamasıydı. 
Araştırmamız sırasında Türk kadını-
nın toplumda yeteri kadar üstün bir 
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konumda olduğu sonucuna vardık. 
Bunu gerek eski Türk runik yazılı abi-
deleri, gerekse de araştırmacıların 
yazılı belgeleri doğrulamaktadır. Türk 
toplumunda kadının konumunun 
çok aşağı olduğuna dair dolaylı bil-
giler doğruyu yansıtmamaktadır. Ni-
tekim bu gerçek göçebe kültürlerde 
kadınların yüksek statüye sahip ol-
duklarını inceleyen bilim adamları ta-
rafından da doğrulanmıştır [bkz., örn.: 
15, 261-263; 26, 117-122].  

Kaynakça:

1. Arsal S.M. Türk Tarihi ve Hukuku. 
– Kazan: Fen, 2002. – 412 s.

2. E.Aubakirov, “Porshe”yi Koşuda 
Durdurun, Yanan Penthouse 
Girecek // Ekspress K. No: 44 
(17402) от 08.03.2012. – Elekt-
ron versiyon: http://www.exp-
ress-k.kz/show_article.php?art_
id=65166

3. Bartold V. Türkler. Orta Asya Türk 
Halklarının Tarihine Dair On İki 
Ders. – Almatı: TOO JALIN, 1998. 
– 194 s. 

4. Berezin İ.N. Cuçi Ulusunun İç Ya-
pısına Dair Öykü // “Rusya Bilim-

ler Akademisi Şarkiyat Şubesi” 
Çalışmaları, VIII. kısım – St.Peters-
burg, 1863. s. 25-31. 

5. Bernştam А. VI-VIII. Yüzyıl Orkun 
Yenisey Türklerinin Sosyal ve Eko-
nomik  Yapısı. – M.-L: SSCB Bilim-
ler Akademisi, 1946. – 208 s.

6. Biçurin N.Y. Eski Dönemlerde 
Orta Asya’da Yaşamış Halklara 
İlişkin Bilgiler. T. 1. – M.; L.: SSCB 
Bilimler Akademisi, 1950. – 380 
s.

7. Vernadski G.V. Cengiz Hanın 
Büyük Yasasının İçeriğine Dair.– 
Brüksel, 1939. – 192 s. 

8. Vladimirtsov B.Y. Moğol Halkla-
rının Tarih ve Etnografi sine Dair 
Çalışmalar. – М., 2002. – 557 s.

9. Galimzyanov A. Turan’ın Kadın 
Başlangıcı: Tarih Gidişatında 
İnanç, Büyü, Gelenek ve Anaer-
killiğin Etkisi // Tatar Yurtlerı. No: 
10, 2002. – S. 3-4. 

10. Golubovskiy P.V. Tatar  İstilala-
rından Önce Peçenegler, Torklar 
ve Kıpçaklar . – Kirev: Üniversite 
Tipografi si (İ.İ.Zavadski), 1884. – 
262 s.

11. Gumilev L.N. Eski Türkler. – М.: 
Rolf, 2002. – 560 s.

12. Eski Türk Sözlüğü (ed. Şerbak 
A.M., Nasilov D.M.). – L., 1969. – 
676 s. 

13. Jumaganbetov T.S. VI-XII. Yüzyıl-
larda Eski Türk Devlet ve Hukuk 
Sistemlerinin Şekillenmesi ve 
Gelişimi– Almatı: Jeti Jargı, 2003. 
– 432 s.

14. Karpini İ. De P. Tatar Adlandırdı-
ğımız Moğolların Tarihi. – St. P., 
1911. – 282 s. 

15. Kitova L.Y. Eski Göçebelerde Aile 
ve Kadınların Durumuna Dair) // 
Orta Asya’da Sosyogenez. B. I. – 
İrkutsk: İrDTU, 2005. – S. 258-263. 

16. Klyaştornıy S.G. Eski Türk Toplu-
munda Köle Erkek ve Kadınlar 
(Moğolistan’ın Runik Yazılarına 
Göre) // Moğolistan Eski Kültü-
rü. – Novosibirsk: İlim, 1985. – С. 
159-168.

17. Kıçanov E.İ. Hunlardan Mancur-
lara Kadar Göçebe Devletler. 
– М.:  Doğu Edebiyyatı, 1997. – 
316 s.

18. Lyu M. Orta Çağ Kaynaklarında 
Eski Türklerin Tarihine Dair Bilgi-
ler // Şarkiyatçılar Derneği Bülte-
ni. – M.: Rusya Bilimler Akademi-
si Şarkiyat Enstitüsü 2002. Ek. 1. 
– S. 65-78. 

19. Maksudi S.A. Türk Tarihi ve Huku-
ku. – Kazan: Fen, 2002. – 412 с. 

20. Malov S.E. Eski Türk Yazılı Abide-
leri (Metinler ve Araştırmalar). – 
M.-L.: SSCB Bilimler Akademisi, 
1951. – 447 s.

21. Melioranski P. Orkun ve Yenisey 
Mezar Taşlarındaki Yazılı Abi-
deler Hakkında // JMNP. No: 6, 
1938. – S. 263-292.  

22. Pletneva S.A. Kıpçaklar. – M.: Na-
uka, 1990. – 208 s. 

23. Rubruk G. De. Doğu Ülkelerine 
Seyahet – SPb., 1911. – 282 s.

24. Seregin N.N. Erken Orta Çağ 

Kültür

Heritage_1_2013_TR_last.indd   58 2/15/13   5:46 PM



www.irs-az.com 59

Merkezi Asya Türklerinde Kadın 
Defi nlerinin Genel ve Özel Ka-
rakteristiği (Gender Yönünden 
Bir İnceleme) //  Arkeoloji, Ant-
ropoloji ve Etnografi  Bülteni. – 
М., 2012, No: 2 (17). – S. 61-69.

25. Tizengauzen V. Altın Orda Tarihi-
ne Dair Belgeler Mecmuası. T.1. 
– St.P., 1884. – 565 s.

26. Hazanov A.M. İskitlerin Sosyal 
Tarihi. – M.: Bilim, 1975. – 343 s.

27. Barthold W. Die historische Be-
deutung der alttürkischen Ins-
chriften. ATIM, Neue Folge, SPB, 
1897. – Рр. 8-17. 

Использованная литература:

28. Арсал С.М. Тюркская история 
и право. – Казань: Фэн, 2002. – 
412 с.

29. Э. “Порше” на скаку остановит, 
в горящий пентхаус войдет // 
Экспресс К. № 44 (17402) от 
08.03.2012. – Электронная вер-
сия доступна по адресу: http://
www.express-k.kz/show_article.
php?art_id=65166

30. Бартольд В. Тюрки. Двенадцать 
лекций по истории турецких 
народов Средней Азии. – Ал-
маты: ТОО ЖАЛЫН, 1998. – 194 
с. 

31. Березин И.Н. Очерк внутрен-
него устройства Джучиева 
улуса // “Труды ВОРАО”, ч. VIII. – 
СПб., 1863. С. 25-31. 

32. Бернштам А. Социально-эко-
номический строй орхоно-
енисейских тюрок VI-VIII вв. 
– М.-Л.: АН СССР, 1946. – 208 с.

33. Бичурин Н.Я. Собрание све-
дений о народах, обитавших 
в Средней Азии в древние 
времена. Т. 1. – М.; Л.: АН СССР, 
1950. – 380 с.

34. Вернадский Г.В. О составе Ве-
ликой Ясы Чингисхана. – Брюс-
сель, 1939. – 192 с. 

35. Владимирцов Б.Я. Работы по 
истории и этнографии мон-
гольских народов. – М., 2002. 
– 557 с.

36. Галимзянов А. Женское начало 
Турана: верования, магия, обы-
чаи и влияние матриархата на 
ход истории // Татарские края. 
№ 10, 2002. – С. 3-4. 

37. Голубовский П.В. Печенеги, 
торки и половцы до нашествия 
татар. – Киев: Университетская 
типография (И.И.Завадского), 
1884. – 262 с.

38. Гумилёв Л.Н. Древние тюрки. – 
М.: Рольф, 2002. – 560 с.

39. Древнетюркский словарь 
(ред. Щербак А.М., Насилов 
Д.М.). – Л., 1969. – 676 с. 

40. Жумаганбетов Т.С. Проблемы 
формирования и развития 
древнетюркской системы го-
сударственности и права: VI-
XII вв. – Алмааты: Жетi жаргы, 
2003. – 432 с.

41. Карпини И. де П. История 
Монгалов, именуемых нами 
Татарами. – С.-Пб., 1911. – 282 с. 

42. Китова Л.Ю. К вопросу о семье 
и положении женщины у древ-
них кочевников (диахронный 
срез) // Социогенез в Север-
ной Азии. Ч. I. – Иркутск: ИрГ-
ТУ, 2005. – С. 258-263. 

43. Кляшторный С.Г. Рабы и рабы-
ни в древнетюркской общине 
(по памятникам рунической 
письменности Монголии) // 
Древние культуры Монголии. 
– Новосибирск: Наука, 1985. – 
С. 159-168.

44. Кычанов Е.И. Кочевые государ-
ства от гуннов до маньчжуров. 

– М.: Вост. лит., 1997. – 316 с.
45. Лю М. Сведения о древних 

тюрках в средневековых ки-
тайских источниках // Бюлле-
тень Общества востоковедов. 
– М.: Ин-т востоковедения 
РАН, 2002. Прил. 1. – С. 65-78. 

46. Максуди С. Тюркская история 
и право. – Казань: Фэн, 2002. – 
412 с. 

47. Малов С.Е. Памятники древне-
тюркской письменности (тек-
сты и исследования). – М.-Л.: 
АН СССР, 1951. – 447 с.

48. Мелиоранский П. Об орхон-
ских и енисейских надгробных 
памятниках с надписями // 
ЖМНП. № 6, 1938. – С. 263-292.  

49. Плетнёва С.А. Половцы. – М.: 
Наука, 1990. – 208 с. 

50. Рубрук Г. де. Путешествия в 
восточные страны. – СПб., 
1911. – 282 с.

51. Серёгин Н.Н. Общие и особен-
ные характеристики женских 
погребений раннесредне-
вековых тюрок Центральной 
Азии (к реконструкции не-
которых аспектов гендерной 
истории) // Вестник археоло-
гии, антропологии и этногра-
фии. – М., 2012, № 2 (17). – С. 
61-69.

52. Тизенгаузен В. Сборник мате-
риалов, относящихся к исто-
рии Золотой Орды. Т.1. – Спб., 
1884. – 565 с.

53. Хазанов А.М. Социальная 
история скифов. – М.: Наука, 
1975. – 343 с.

54. Barthold W. Die historische Be-
deutung der alttürkischen Ins-
chriften. ATIM, Neue Folge, SPB, 
1897. – Рр. 8-17. 

Heritage_1_2013_TR_last.indd   59 2/15/13   5:46 PM


