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Türk halklarında devlet ve hakimiyet sembolleri, ken-

dinde atalarının ruhlarını, kabile veya devletin ilahi koru-

yucularına olan inamı kendinde barındıran bir nevi ko-

lektif uğur objesi rolünü oynamıştır. Bunların gölgesinde 

toplanan ve bu insanların birliğini simgeleyen sembol-

ler – kaybolduğunda afetlerin yaşanması ve halkın var-

lığının sonlanacağı tehdidini oluşturan kutsal nesneler 

– totem olarak algılanmaktaydı. Bu faktör devletin ve 

hâkimiyetin sembollerini şeref ve haysiyet sembolüne 

dönüştürmüştür. 

Türk dillerinde devlet ve hakimiyet sembolleri anla-

mına gelen “bayrak”, “sancak”, “tuğ” terimlerinin kökeni 

ve anlamı tarihçiler ve filologlar tarafından detaylı olarak 

ele alınmış, ancak, bize göre, bu araştırmalar bayrakların 

biçimsel ve teknolojik somut ilkelerine alakasız kalmıştır. 

Örneğin, kimi zaman aynı sembol bayrak ve sancak te-

rimleri olarak gösterilir, ancak, aşağıda belirtileceği gibi, 

bu terimler tamamen farklı semboller anlamına gelmek-

tedir. 

Beraberliğin, hâkimiyetin ve nihayet devletin dış gö-

rünüşünün düzenleyen, tarihsel döneme bağlı olarak 

değişen belirli sembollerdi. Özel olarak süslenmiş başlık-

lar, kabilelerin önde gelenlerinin ve rahiplerin kıyafetleri 

türk hAlklArındA 
devlet ve hâkİmİyet 

sembollerİ – “bAyrak”, 
“sAncAk”, “tuğ” 

Dr.sebuhi AHMeDOV
Tarih Bilimci

Tarih

Sancak. Asur Kralı Tukulti-Ninurta dönemine 
(M.Ö.1244-1207) ait taş plak üzerinde tasvir. İstanbul 
Arkeoloji Müzesi (F.Kurtoğlu'nun materyalleriyle)



www.irs-az.com 43

hâkimiyetin en eski sembolleri olarak kabul ediliyor ise, 

birliğin ilk sembolleri çeşitli uçları olan sopalardı. 

Birliğin en eski kolektif sembol şekillerinden biri, bu-

gün İstanbul Arkeoloji Müzesinde muhafaza edilen Asur 

kralı Tukulti-ninurta (M.Ö.1244-1207 yıllar) dönemine ait 

bir dikili taş üzerindeki tasvir kabul edilmektedir. Taşın 

üzerinde, tepesine 8 milli tekerlek şeklinde güneş tasviri 

olan ve alt kısmına iki kurdele bağlanmış bir sopa tasviri 

bulunuyor. Üzerinde kurdele ve tüyler olan benzeri sopa 

eski Mısır’da da bilinmekteydi [1, с.16; 2, с.371]. Arkeoloji 

literatüründe bu tür sopalar için genellikle “fors” terimi 

kullanılmaktadır. Azerbaycan’da bu tür forslar M.Ö.XIV-X 

yüzyıllarda kullanılmaya başlanmıştır ki, bunu, arkeolojik 

kazılar sırasında bulunan bronz forsların topuzları kanıt-

lamaktadır. Örneğin, Azerbaycan Milli Tarih Müzesinde, 

üzerinde güneş ve geyik tasviri olan fors muhafaza edil-

mektedir. 

Firavun III. ramses dönemine (M.Ö.1204-1173 yıl-

ları) ait duvar resminden göründüğü gibi, alışıldık ol-

duğumuz şekilde ilk bayrak (sopaya bağlı bez) eski Mı-

sır’da ortaya çıkmıştır. Yazılı kaynakta bu tür bayrağın 

adı, M.Ö.1112 yılında İmparator Zhou döneminde eski 

çin’de ve aynı zamanda bu dönemde eski hindistan’da 

geçer [3, с.5; 4, с.13; 5, с.4].

Böylece, fors ve bayrakların vatanı doğudur ki, bu da 

tesadüfi değildir, çünkü ilk devletler burada ortaya çık-

mıştır.

Araştırmacı k.V.Trever, kafkas Albanyası vakanüvisi 

Moisey kalankatlı’nın (VII yüzyıl) “Ağvan Tarihi” kitabın-

da bahsettiği “hayvani bayraklar”, “dalgalanan bayrak-

ların” bez ve hayvan başının gümüşten tasvir edildiğini 

düşünüyordu [6, с.287-288]. Bu tür bayrakları çağımızın 

başlarında Sarmatlar kullanıyordu ki,  “hayvani bayrakları” 

Batı Avrupa onlardan benimsemişti. lena yazıtlarındaki 

elinde bayrak olan atlıların resimleri erken Ortaçağ dö-

nemine aittir [7]. 

Arap hilafetinin ilk yıllarında bayrak, beyaz renk-

li olup uzun kısmı sopaya bağlanmış uzatılmış şekilde 

“livayi Beyza” adlanıyordu[1, с.21-22]. Müslüman minya-

türlerden göründüğü gibi, bu şekilde olan bayrak daha 
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sonraları da korunmuştu.

Gördüğümüz gibi, bayrak şekilleri farklıydı, buna 

göre onları ifade eden terimler de farklıydı. rusça знамя, 

штандарт,  флаг, стяг, прапор, вымпел, значок, 

бунчук, Fransızca - enseiqne, draplau, oriflamme, bannie-

re, etendard, pavilion, pennon, fanion; İngilizce - solours, 

banner, standard, ensign, flag terimleri kullanılmaktaydı.

Türk devletlerinde, “bayrak”, “sancak”, tuğ” terimleri ile 

ifade edilen devlet ve hâkimiyet sembolleri kullanılıyor-

du.

Türkçe bayrak, Azerbaycan Türkçesinde bayraq, Baş-

kurt Türkçesinde bayrak, kazak Türkçesinde bayrak, kırgız 

Türkçesinde bayrak, asaba, Özbek Türkçesinde bayrak, 

Tatarca bayrak, Türkmence baydak, Uygur Türkçesinde 

bayraq bir taraftan sopaya perçinlenmiş ve üzerinde 

sembolik yazılar ve resimler olan renkli kumaştan oluşan 

bayrağı ifade ediyordu. Buna göre, bayrak tamamen bir 

bez bayrak olarak görülebilir (hun mezarlarında, özellik-

le örgülü iyi korunmuş bayrakların bulunduğunu kay-

detmek gerekiyor. kumaş bayraklar Avrupa’ya IV-V yüz-

yıllarda hunlar tarafından getirilmişti). İlginçtir ki, bayrak 

her zaman birliğin diğer sembollerinden ayrı belirtili-

yordu. İşte, İslam öncesi dönemde yazılmış ve XIV yüzyıl 

elyazmasıyla günümüze kadar gelen Türk dünyasının 

görkemli “kitabi dede korkut” destanında böyle bir ifade 

yer alıyor: “kılıçla mahvederek, düşmanın tuğ ve bayrağı-

nı indirin” [8, с.50]. Ortaçağ kaynaklarında Bayrak ve tuğ 

farklı semboller olarak gösterilmiştir, örneğin, Şihâbüd-

din en-nesevi’nin “Sultan Celaleddin Mankburnu biyog-

rafisi” (XIII yüzyıl) ve Zeyneddin kazvini’nin “Zeyl-i Tarih-i 

Güzide” (XIV yüzyıl) vakaanamesinde bunlar yer alıyor [9, 

с.184; 10, с. 119].

Akkoyunlu devletinin vakanüvisi ebubekir Tahrani 

(XV yüzyıl), savaşta bayrakların hareketiyle sinyal ötür-

mek mümkün olduğunu, bunun da, bir tür “bayraklı 

Mors alfabesi” anlamına geldiği ve bayraklardan ve onla-

rın “alfabesinden” anlayan kişilerin- ulakların sayısını tah-

min etmeye yardımcı olduğunu bildiriyordu[11, с.114]. 

İslam dünyası minyatürlerinin büyük çoğunluğunda 

bayrak dikdörtgen veya kare kumaşla tasvir olunuyor-
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du, ama bazen üçgen sancaklara da rastlanmaktadır. 

Örneğin, İstanbul Askeri Müzesinde Akkoyunlu devleti 

hükümdarı Uzun hasan’ın savaş bayrağı bulunuyor (XV 

yüzyıl). Bayrak, üzerinde “Sultan Hasan Bahadır”, Uzun 

hasan’ın tuğrası bulunan üçgen kumaştandır, bayrağın 

kenarında altın harflerle kuran’dan ayetler yazılıdır [12, 

с. 13]. Akkoyunlu devleti tarihçisi devvani (XV yüzyıl) 

“Arzname” adlı çalışmasında, Akkoyunlu askerlerinin ge-

çit töreninde, “Bayandur sülalesinin bayrağı olan” “rayat-i 

bayda”(beyaz bayrak) bayrakları altından geçtiğini yazı-

yordu [13, с. 154, 156]. Safevi devletinin kurucusu Şah İs-

mail de minyatürlerde üçgen beyaz bayrak altında tasvir 

edilmektedir.

Azerbaycan Milli Tarih Müzesindeki XVIII yüzyıl Azer-

baycan hanlıklarının ait bayrak koleksiyonu bayrakların 

şekil olarak say oranını tespit etmeye olanak sağlamak-

tadır. Örneğin, koleksiyondaki 12 bayraktan üçü beş kö-

şeli,  üçü – üçgen, geriye kalanları ise dikdörtgen biçi-

mindedir  [14, с.8-39]. 

“eski Türkçe Sözlük” Mahmut kaşgarlı’nın (XI yüzyıl) 

“divan-i lügat-it Türk”üne atıfta bulunarak, Türkçe bay-

rak kelimesinin iki şekilde kullanıldığını yazıyor. İşte, «baj-

raq» terimi aslında bayrak demekti; «batraq» terimi ise 

üzerine ipek kumaş gerilmiş sopayı ifade ediyordu [15, 

с.79, 89]. İkinci terimin, her tür kumaşlı sembollere uygu-

landığı tahmin edilebilir, örneğin, üzerine bayrak takıl-

mış bir mızrağa. Bu durumda, terim “yalov” (Farsça), «ja-

lav» (kazakça) terimine yakındır. Türk araştırmacı F.kur-

toğlu, Azerbaycan Türkçesinde ve çağatay Türkçesinde 

(Özbekçe) sancak anlamına gelen ve beylik atamasında 

verilen «baydak» kelimesi günümüze kadar korunmuş-

tur (1, s.3-4). Azerbaycan dilinin Şeki şivesinde (Şeki, bu-

günkü Azerbaycan Cumhuriyetinin kuzey-Batısında yer 

almaktadır; kentin adının “Şakaşen-Sakasen”den – Saklar 

kenti – geldiği tahmin ediliyor) “baydagını çakıp oturdu” 

ifadesi bugün de kullanılmaktadır. Türkmencede bu gün 

de sancak baydak terimi olarak biliniyor [16; 17, с.57].

Bayrak terimine telaffuz ve anlam olarak, Altay Türk-

lerinin kullandığı “paydara” terimi yakın olarak kabul edi-

lebilir. “Paydara” terimi, kurbanlık hayvanın yüzülmüş ve 

yerleşim biriminin ortasında bir direğe konulmuş deri 

anlamına geliyordu [11, с. 3]. daha sonra hayvan derisi-

nin yerine, bu hayvanın tasvir edildiği kumaşın geçtiğini 

tahmin etmek mümkündür.

F.kurtoğlu’na göre, “bayrak” kelimesinin kökü “bay”-

dır, bu bağlamda “bayrak” “büyüğe layık, büyüğe ait” 

anlamındadır [1, с.5]. İlginçtir ki, Osmanlı İmparatorlu-

ğunda 1843 yılından itibaren askeri bölge, gölgesinde 

bu bölgenin birliklerinin toplanması gereken sembolün 

adıyla, “bayrak” olarak adlandırılıyordu. 

kaynaklar tercüme edilirken, bize göre, “bayrak” keli-

mesinin “bayrak”, “sancak”, «banner», «flag» olarak tercü-

me edilmesi doğru olacaktır.

“kitabi dede korkut” destanında bayraktan ayrı ola-

rak  “sancak” kelimesi yer almaktadır [8, с.50].  Türkçe 

“sancak” sözünün kökü “sancmak” – “kazmak”, “saplamak”, 

“dikmek” fiilindendir. Terim, bu veya diğer yapının, böl-

genin sembolün sahibine ait olduğunu belirtmek üzere 

sembollere aitti. F.kurtoğlu, sancak teriminin, çadır orta-

sındaki direğe asılan bu veya diğer sembolü ifade ettiği-

ni yazıyor [1, с.5]. 

çok eskiden sancak sopa ve topuzdan oluşuyordu 

ise, Ortaçağ’da buna küçük üçgen, gerilmiş dikdörtgen 

veya sopanın enine takılmış küçük dikdörtgen kumaş 

eklenmeye başladı.

V.Behaim, sancağın şekil olarak Alemi (Arapça: 90 de-

recelik bir açıda kumaşın bağlandığı direk) hatırlattığını, 

ancak boyut olarak ondan küçük olduğunu belirtiyor 

[18, с.510]. Sancağın, V.Behaim’in tarif ettiği şekilde tasvi-

rine sık sık doğu minyatürlerinde rastlanmaktadır. Brock-

Bayraklı savaşçı. Sibirya'da 
Lena nehri yakınlarında kaya resmi
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haus ve efron’un sözlüğünde, “büyük sancak” anlamına 

gelen ve hz. Muhammed ve haleflerine ait edilen “San-

cak-i Şerif” terimi kullanılmıştır [19, т.4, стр. 278]. 

Bizim görüşümüze göre, “sancak” daha çok “resmi” bir 

semboldür, daha doğrusu, belirli bir rütbe veya makam 

sembolüdür. İlginçtir, Osmanlı İmparatorluğunda “san-

cak” idari birimi bulunuyordu. 

kaynakları tercüme ederken, bize göre, “sancak” keli-

mesinin “standart” olarak çevrilmesi daha doğru olacaktır. 

“Standart” kelimesinin Almancadan tercümesinin “koy-

mak” anlamına gelmesi ve bunun da “sancak” kelimesine 

uygun olması dikkat çekicidir. çağdaş Türk lehçelerinde 

“sancak” daha çok Türkiye Türkçesinde kullanılmaktadır, 

diğer lehçelerde ise arkaizm olarak kalmaktadır. 

“kitabi dede korkut” destanında, sancağın yanı sıra 

“tuğ” hâkimiyet sembollerinden biri olarak anılmaktadır 

[8, с.50]. Söz konusu terime, kıyaseddin Ali’nin “Timur’un 

hindistan seferi Günlüğü”, Şerafettin Yezdi’nin “Zaferna-

me”, Fazlullah İbn ruzbihan hunci’nin “Tarih-i Arayi emi-

ni” gibi Ortaçağ kaynaklarında rastlanıyor [20, с.52; 21, с. 

37,43; 22, с.104]. 

Tuğ direk ve küre, hilal şeklinde olan topuzdan olu-

şuyordu. Genel ağırlığı hafifletmek için direğin içi oyuk 

oluyordu. Topuzun altına kimi zaman çeşitli renklerde 

boyanmış at tüyü, kurt, Yak ve sığır kuyrukları bağlanı-

yordu [18, с.371]. çağdaş Türk lehçelerinde “tuğ” sözü 

(kazakça –tuv; kırgızca –tu) arkaik kelimedir.

Tuğ sözü atkuyruğu ile eşanlamdadır. Muhtemelen, 

bu kelime daha çok Ural dağlarının Batısında yaşayan 

Türk kabileleri tarafından kullanılmıştır ve muhtemelen 

bu nedenle, rus ve Avrupa dillerinde geniş biçimde 

kullanılmaktadır. edebiyatta bu terimin, “boncuk” (tespih 

unsurları), “buncuk”(atın göğüs süsü), “muncuk” (ritüel 

anlamı olan bir süs, Türk halklarının çoğunda halen de 

nazarlık rolünü oynamaktadır) gibi Türk kelimeleriy-

le ilişkili olduğu tahmin ediliyor [23, с.160; 24, т.IV, 4.2, 

таб.1815; 25, с.51]. Azerbaycan Türkçesinin bazı şivele-

rinde tuğ kelimesi fırça, yelpaze anlamındadır. Böylece, 

tuğ, buncuk terimlerinin ritüel öneme sahip olan asılı 

unsurları gösterdiği anlaşılmaktadır. Tuğdaki asılı unsur-

lar kutsal hayvanların – çoğu zaman at, doğu Sibirya’da 

kurt, Altaylarda yak, sığır kuyruklarıydı.

Moğol fetihleri sonrasında at kuyruklu buncuk sade-

ce Ortadoğu’da değil, aynı zamanda doğu Avrupa’da da 

geniş şekilde yaygınlaştı  [19, т.4, с.938]. kuyrukların sa-

yısı, buncuk sahibinin rütbesine bağlı olarak değişiyordu 

(birden dokuza kadar, İmparator rütbesindeki hüküm-

darın buncuğu dokuz kuyruktan oluşuyordu). daha son-

raki dönemlerde, buncuk giderek önemini kaybetmiş, 

Bayraktar. Tebriz minyatürü. XIV yy.
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askeri bandonun davul-majörü tarafından (ek olarak 

çanlarla süslenerek) kullanılmaya başlamıştır. 

Osmanlı İmparatorluğunda at kuyruğundan olan 

püsküller resmi kişinin rütbesinin sembolize ediyordu: 

üç püsküllü tuğ veziri, 2 püsküllü beylerbeyini, bir püs-

küllü ise sancakbeyini [18, с.371]. Safevi devletinde ge-

lenek biraz farklıydı. “Oruc bey Bayat, İranlı don Juan’ın 

kitabından” (XVI yüzyıl) göründüğü gibi, bu devlette 

beylerbeyine hakimiyet sembolü olarak sancağı, Tümen 

ağasına (beylerbeyine bölünen ilin hakimi)  ise tuğ ve-

riliyordu  [26, с.34]. 

G.M.Vasilyevich’e göre, “tuğ” terimi, Altay dillerinde 

“yeri göğü birleştiren ağaç” anlamına gelen “turu” ve “tut” 

sözlerinden geliyor [27, с.155-156]. S.B.dmitriyev’in araş-

tırmaları, “tuğ” sözünün  semantik olarak “tuğra” (mühür), 

“tulga” (tüylü miğfer), “dug” (Şamanların, Göksel tanrılara 

ritüel yükselişi için ağaçların tepelerine bağladığı ipek 

ipliği) terimlerine yakın olduğunu göstermektedir [25, 

с.48].

Azerbaycan Milli Tarih Müzesi’nin koleksiyonunda, 

Gence hanlığının son hükümdarı, Ziyadoğlu sülalesin-

den Cevat hanın (hakimiyet yılları 1786-1804) tuğu bu-

lunuyor. Tuğ, savaş sonrası General Sisianov’un komuta-

sında ele geçirildi. rus birliklerine karşı kahramancasına 

direniş gösteren Cevat han 3 Ocak 1804 yılında bu tuğ 

altında şehit oldu  [29, с. 136].

Sembollerin taşıyıcıları sırasıyla bayraktar (bayrak ta-

şıyan), sancaktar (sancağı taşıyan), tuğcu (tuğ taşıyan) 

adlandırılıyordu. 
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