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Giriş
Türkistan, IX. ve X. yüzyıllarda siyasi, dinî, edebî ve sosyal anlamda büyük
değişikliklere sahne olmuştur. Mani, Budist ve Kamlık dini kültür çevresinden
İslâmiyete giriş, Türk boylarının düşünce dünyasında ve yaşama biçiminde köklü
sarsıntı ve değişime yol açmıştır. Alma ş Ha n, İdil-Ural bölgesinde 921 yılında
İslamiyeti devlet dini olarak kabul eden ilk Türk hükümdarıdır. Ancak, İdil Bulgar
Devleti’nde etkileri bakımından bu dönüşümün Karahanlılar Devleti’ndeki kadar
geniş bir coğrafyada kuşatıcı ve uzun süreli sonuçlara ulaştığını söylemek güçtür.
Oğuz, Kıpçak, Karluk, Yağma, Çiğil ve Uygur gibi Türk boyları X. XI. ve XII.
yüzyıllarda yurt tutma ve yaşama biçimlerinin şekillenmesi bakımdan Türkistan ve
Avrasya’da yeni siyasi yapıların içinde yer almaya başlamışlardır. Çingiz Devleti’ne
kadar süren bu dönemde Yağma Türklerinden olduğu öne sürülen Buğ ra
Kara hanlılar Hanedan ı 1 Kaşgar ve civarında güçlü bir devlet kurmuşlardır.
Bazir2 oğlu Abdü lk er im Sa tuk ’un Müslüman olması, Kaşgar’ı amcası Oğulçak
Kadır Han (Harun3 Buğra Han)’dan alışı ve Buğra Han unvanıyla tahta çıkışı
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Karahanlılar hanedanın Bartold, Yağma; Köprülü, Karluk; Radlov ise Uygurlardan inme
olduğunu belirtir. Jean-Paul Ruox da Barthold’un düşüncesindedir (Jean-Poul Roux, Orta
Asya'da Kutsal Bitkiler ve Hayvanlar, çeviren: Aykut Kazacıgil-Lale Arslan, İstanbul
2005, Kabalcı Yayınevi, s. 333-334). Zeki Velidi ise Beyhaqi ve Kaşgarlı Mahmud'a
atfen Karahanlıları hiç bir kabileye mensup olmayan "Türk Hakanlıları"dan geldiğini
ifade etmektedir (Togan, Zeki Velidi, “ Karahanlılar”, Atatürk Üniversitesi Fen-Edebiyat
Fakültesi Araştırma Dergisi, s. 13-/1, Erzurum 1985, s. 73).
Eski kaynaklardan yararlanarak XIX. ve XX. yüzyılın başında yazılan Uygur tarihleri
Bazir adını, Barhan Buğra Kara Han olarak kaydetmektedir
(179 . س،1987 Ankara neşri،  شرقى تورکستان تارخى،) محمد امين بوغرا.
Abdülkerim Satuk Buğra Han'ın amcası Harun Buğra Han, Molla Hacı'nın Buğra Hanlar
Tezkiresinde olumsuz, gayrimüslim bir tip olarak gösterilir. Ancak pek çok Türk
destanında olduğu gibi adı, İslâmi Türk kültür dairesine ait “Harun” şeklinde
kaydedilmiştir. Bununla birlikte Molla Hacı, tezkirede söz konusu tenakuzun farkında
olmalıdır ki "Harun" adının bazı anonim eserlerde "Darun" olarak yer aldığını belirtmek
durumunda kalmıştır (.16 س1988 (Ocak) يانۋار، بۇغرا خانالر ته زكيريسى،)مولال ھاجى. Oysa pek
çok araştırmada Karahanlılar Devletinin ilk hükümdarı Bilge Kül Kadır Han'ın Bazir
Arslan Han'ın büyük, Oğulçak Kadır Han yani Harun Buğra Han'ın ise ikinci ve küçük
oğlu olduğu ifade edilmektedir (Turan, Osman, Selçuklular ve İslamiyet, İstanbul 1993, 4.
bs. s. 165-168). Mehmet Emin Buğra, Şarki Türkistan Tarihinde Oğulçak Kadir Han'ın
adını "İsen" Han şeklinde belirtmiştir.
(179  س1987 Ankara neşri.،  شرقى تورکستان تارخى، محمد امين بوغرا، ).
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konusunda araştırmacılar farklı tarihler vermektedir. F. N Grenard, O. Pritsak, Z. V.
Togan ile Ö. S. Hunkan, İbnü’l Esir ve Cemal Karşi’ye dayanarak 4 Abdülkerim
Satuk Buğra Han’ın Kaşgar’ı fethettiği tarihi Almaş Han ile aynı tarihlerde yani
miladî 920-921’de gerçekleşmiş olabileceğini belirtmektedir5 Bazı araştırmacılar ise
Nişabur, Estrabad ve Cürcan gibi Horasan şehirlerine kadar ulaşan Buğra unvanlı bir
kumandanın 900 veya 910 yılında doğan Abdülkerim Satuk Buğra Han olmasının
mümkün olmadığını hicri 333 tarihinin 945 yılına tekabül ettiğini dolayısıyla
Abdülkerim Satuk Buğra ile amcası Oğulcak Kadır Han arasındaki mücadelenin
muhtemelen bu tarihte olduğunu ifade etmektedir6.
Karahanlar döneminde Buğra Hanlar sülalesi siyasi alanda olduğu kadar Türk
fikir, sanat ve edebiyat alanında da önemli izler bırakmıştır. Devletin başkenti
Kaşgar, islamî dönemde siyaset ve idarenin yanı sıra aynı zamanda bir kültür
merkezi olmuştur. Divanü Lugati’t-Türk müellifi Mahmut bu şehirdendir.
Balasagunlu Yusuf ünlü eseri Kutadgu Bilig’i Kaşgar’da Tavgaç Ulug Bugra Kara
Han’a sunmuş ve ondan Has Haciplik unvanını almıştır. Yusuf Has Hacip, Katadgu
Bilig’in henüz baş kısmında eserini tavsif ederken “Türkistan’da Buğra Han dilinde
Türkçe olarak yazdığını” kaydetmişti.7 Bu durum, Abdükerim Satuk Buğra Han’ın
955/6 yılındaki vefatından 114 yıl sonra dahi, Buğra Han neslinden hükümdarların
Türkistan’daki siyasi ve kültürel etkisini göstermektedir. Bu etki yüzyıllarca
sürmüştür. Nitekim Kaşgar ile yazlık başkent Balasagun’un yanı sıra Doğu ve Batı
Türkistan’ın diğer şehir hâkimleri ve Hocalar devrinin siyasî ve dinî şahsiyetlerinin
çoğu kendilerini Satuk Buğra Han neslinden göstermek için belli bir gayret içinde
olmuşlar ve bu amaçla Tezkireye ilâvelerde bulunmuşlardır. 8 Bu ilâveler, zaman
zaman Tezkireyi tahrifat boyutuna dahi ulaşmıştır9. Dolayısıyla Abdülkerim Satuk
Buğra Han hakkındaki bilgilerimiz, çoğu birbirini tekrar eden kaynaklara
dayanmaktadır.
a. Ab dü lk erim Satuk Bu ğ ra Ha n De stan ın ın Elya zma s ı
Nü sha la r ı
Abdülkerim Satuk Buğra Han Destanı, T e zk ir e- i Buğ ra Ha n, Buğra
Ha n lar T ezk ir es i veya T e zk ir e- i Ü v e ys i y e adlı pek çok yazma nüshası
olduğu belirtilen ancak birkaçı yayımlanmış Farsça ve Türkçe el yazması eserlerde
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Hunkan, Ömer Soner, Türk Hakanlığı (Karahanlılar), İstanbul, 2011, 3. bs. IQ Kültür
Sanat Yayıncılık, s. 103' ten naklen İbnü'l-Esir, "El-Kamil fit-tarih" Tercümesi (Editör: M.
Tulum), I-XII, İstanbul 1991 Bahar Yayınları; Cemal Karşi, Mülhakatü's-Surah
(Neşreden V. Barthold) Turkestan I, Petersburg 1898.
Hunkan, Ömer Soner, a.g.e., s. 103.
Genç, Reşat, Karahanlı Devlet Teşkilatı, Ankara 2002, Türk Tarih Kurumu Yayınları, s.
8-9. Abdülkerim Özaydın, "Türklerin İslamiyeti Kabulü" adlı makalesinde aynı hususu
tekrar eder (Özaydın, Abdülkerim, Türkler Ansiklopedisi, 4. Cilt, Ankara 2002, s. 257).
Arat, Reşid Rahmeti, Yusuf Has Hacip Kutadgu Bilig II, Çeviri, 2. basım, Ankara 1974,
Türk Tarih Kurumu Yay. s. VII-IX.
Togan, Zeki Velidi, “Karahanlılar”, Atatürk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Dergisi
Araştırma Dergisi, sayı. 13-/1, Erzurum 1985, s. 71-93
Molla Hacı’nın “avtorı” olarak gösterilen ve "Şincaŋ Az Sanlıḳ Milletlernin Cem’iyeti
Tarihini Tekşürüş Gruppisi Terepidin Tercüme ḳılduruldı”, Şincaŋ Uygur Aptonom
Rayonluḳ İctimayi Penler Akademiyasi Din Tetkikat İnstituti terepidin basturildi"
açıklamasıyla Uygurca yayımlanan Buğra Hanlar Tezkiresi’nin sonunda müstensihin
kimliği ile ilgili, "İlmiy Nüshasidin Köçürgüçi: Kâtip Yüsüp “Satuḳ Buġra Han Tezkiresi
namlıḳ Ḳol Yazma Eserdin tercime ḳilindi" şeklinde bir kayıt yer almaktadır.
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yer almaktadır. Söz konusu yazmalarda Satuk Buğra Han’ın yanı sıra ondan sonra
gelen diğer veliler hakkında da bilgi bulunmaktadır. Tezkire-i Buğra Han’ın en eski
yazma nüshası Julian Baldick10 tarafından XVI. yüzyıl olarak tahmin ediliyorsa da,
bu tezkirelerin büyük bir kısmı XVIII. ve XIX. yüzyılda Hocalar ve şehir
hâkimlikleri döneminde istinsah edilmiştir.11 Devin DeWeese, Tezkirenin Türkçe el
yazmalarının tarihinin Farsçalarına göre daha eski olduğu kanaatindedir. 12 Zeki
Velidi’ye göre Buğra Hanlar Tezkiresine, Veysel Karenî’ye ait anlatmalar sonradan
girmiştir. 13 İngiliz Robert Shaw Barkley 1878 yılında, A Sketch of the Turki
Language as Spoken in Eastern Turkistan adlı eserinde ilk defa Satuk Buğra
Han’dan bahsetmiştir.14 Daha sonra Fransız müsteşrik M. F. Grenard 1889 tarihli
bir el yazması nüshasını Journal Asiatique dergisinde 1900 yılında neşretmiş ve ilim
âlemi Satuk Buğra Han Destanı hakkındaki bilgilerden büyük ölçüde bu çalışmayla
haberdar olmuştur. 15 Türkiye’de Abdülkerim Satuk Buğra Han Destanı’nın
Grenard’ın çalışmasını esas alan çeviri halindeki ilk metin neşri O sman Tu ran
tarafından hazırlanmış ve beş tefrika halinde Ülkü dergisinde çıkmıştır. 16 J.
Marquart, Satuk Buğra Han’ı Müslüman olan ve halkına bu yeni dini kabul ettiren
bir tigin olarak nitelendirmektedir. 17 Yeni Uygur Türkçesi metinleri üzerindeki
çalışmalarıyla tanınan İsveçli bilginler Gustaf (Gösta) Rikard Raquette’nin
güneybatı Taklamakan’daki kutsal mezar sisteminin araştırmasında Satuk Buğra
Han’dan söz etmiş18; Gunnar Jarring ise A Litrary Text from Kashghar edited and
translated with Notes and Glossary 19 adlı eserinde Satuk Buğra Han’la ilgili el
yazmasından aldığı bazı metinleri değerlendirmiştir. Ancak Türkistan’daki veli kültü
ile ilgili iki önemli çalışmadan muhakkak söz etmek gerekmektedir. Bunlardan biri
Julian Baldick’in, Imaginary Muslims adlı eseri; diğeri ise Devin DeWeese’nin,
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11
12
13
14
15
16

17
18
19

Julian Baldick, Imaginary Muslims: The Uwaysi Sufis of Central Asia adlı çalışmasında
Abdülkerim Satuk Buğra Han'ın da içinde yer aldığı velilerle ilgili Tezkire-i Üveysiye'nin
tarihini 1600 yıllara kadar çıkarır. Baldick'e göre Tezkire-i Üveysiye'deki Abdülkerim
Satuk Buğra Han ile başlayan ve diğer velilerle devam eden menkabeler Doğu
Türkistan'dan derlenerek bir araya getirilmiştir. Doğu Türkistan'da XVIII. ve XIX.
yüzyıldaki islamî yapının yerleşmesi için bu anlatmalar bir gazavatname olarak ihtiyacı
karşılamıştır (Julian Baldick, Imaginary Muslims: The Uwaysi Sufis of Central Asia(New
York: New York Universitiy Pres/London: I. B. Tauris, 1993, vi+ 266 pp.)
Devin DeWeese, "The Tadhkira-i Bughra Khan and the "Uvaysı" Sufis of Central Asia
Notes in review of Imaginary Muslims", Central Asiatic Journal, 40/1 1996, pp. 95-96.
Devin DeWeese, agm, s. 88-89.
Togan, Zeki Velidi, agm, s. 93.
Shaw, Robert Barkley, A Sketch of the Turki Language as Spoken in Eastern Turkistan
(Kashghar-Yarkend) Calcutta 1878, s. 72.
Grenard, F. N., "La Légende de Satok Boghra Khân et l'histoire," Journal Asiatique 1900,
15, 1-79.
Turan, Osman, “Satuk Buğra Han Menkıbesi ve Tarih ”, Ülkü, cilt: XIII, sayı: 74, Nisan
1939, s. 145-154; cilt: XIV, sayı: 79, Eylül 1939, s. 145-154; cilt: XIV, sayı: 80, Birinci
Teşrin 1939, s. 153-160; cilt: XIV, sayı: 82, Birinci Kanun 1939, s. 343-350; cilt: XIV,
sayı: 83, İkinci Kanun 1939, s. 429-436.
Marquart, J., Guwaini’s Bericht über die Bekehrug der Uiguren, Sitzunsgber, der kön
Preus. Akademia der Wissensch 1912, s.491
Gustaf (Gösta) Rikard Raquette, The Ordam-Padishah-System of Eastern Turkistan
Shrines, (Hyllningsskrift tillägnad Sven Hedin. Stockholm, 1935).
Jarring, Gunnar, A Litrary Text from Kashgar edited and translated with Notes and
Glossary, Lund, C.W.K. Gleerup 1980, pp. 85-100.
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The Tadhkira-i Bughra Khan and the "Uvaysı" Sufis of Central Asia Notes in
review of Imaginary Muslims adlı el yazmalarını bütün yönleriyle değerlendiren
eleştirel makalesidir. Ayrıca, Doğu Türkistan’da da “Buġr a Ḫa nla r Tezkiresi”
adıyla bir metin neşri yapılmıştır. Biz bu çalışmamızda müellifi Molla Hacı olarak
gösterilen ve Uygur Türkçesiyle neşredilen söz konusu “Buġ ra Ḫa n la r
T e zk ir es i”nin tam metnini vereceğiz.20
b . Te zk ir e-i Buğ ra Han ’ın Müellif v e M üst ensihleri
Tezkirelerin müellif ve müstensihleri husundaki bilgilerde de açıklık
bulunmamaktadır. Şahabeddin Mercanî, Tezkire-i Buğra Han’ın Ahme d İbn i
Sa’dü’ l- Argun î tarafından telif edildiğini belirtmektedir. Fakat Özbekistan
ilimler Akademisi’nin Şark yazmaları katoloğunda (1955, III. cilt, s. 139) Türkçe
Tezkire-i Satuk Bugra Han’ın müellifi olarak Ahmet b in Sadedd in Argun î
kaydedilmiştir. Julian Baldick’in Farsça Tezkire-i Üveysiye ile Tezkire-i Buğra Han
adlı eserlerin Ahm ed b in Sa’d ed inü’ l-U zgan î an Nemagan î tarafında telif
edidiği şeklindeki tezine Dewin DeWeese itiraz eder.21 Taşkent yazmasına Ahmed
b in Sa c dadd in U zgan î’nin yanı sıra Abdu’ ş-şa h id b in Abdu lham id
Sama rkand î’nin adının da derkenar edildiğini belirtir.22 Togan’ın Argunî şeklinde
okuduğu kelimeyi Baldick muhtemelen Uzganî şekinde okumuştur. Bazı Türkçe
yazmalarda da geçen bu isimlerin yanı sıra Muha mmed G eda b in Muhammed
İb rah im’in de Türkçe Tezkirelerin müellifi olarak belirtildiği görülmektedir. Bir
kısım tezkirelerde ise ne müellif, ne de müstensih adı kaydedilmiştir. Bu sorunun
köklü olarak çözümünün ancak Tezkire-i Satuk Buğra Han adlı elyazması eserin
bütün nüshalarının toplanarak nüsha şeceresi ile müellif ve müstensihleri hakkında
ciddi bir araştırma yapılması ve sonuçlarının ortaya konulmasıyla mümkün olacağı
kanaatini taşımaktayız.
a. A bdü lkerim Sat uk Bu ğ ra Han De sta n ın ın Mot if l e ri
Kaşgarlı Mahmud, Divanü Lügati’t Türk’te pek çok yerde geçen “buğ ra”
sözüne, “deve aygırı, her hayvanın aygırı, boğa, pohur” karşılığını vermiş; “Buğra
20
21

22
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Molla Haci, Buġra Ḫanlar Tezkirisi, Şincaŋ Uygur Aptonom Rayonluḳ İctimayi Penler
Akademiyasi Din Tetḳiḳat İnstituti terepidin basturildi, 1988, s. 15-33.
Devin DeWeese, Baldick'in eserin kaynağı ve nüsha şeceresi konusundaki bilgi ve
değerlendirmelerine ihtiyatla yaklaşmaktadır. O, Baldick'in sözü geçen kitabında bazı
faydalı kısımlar olmakla birlikte çalışmasına esas aldığı el yazması metinlerin
incelenmesi, tarihi, müstensih ve yazarları konusunda doyurucu ve sağlıklı bilgi
vermediği, dolayısıyla tarihî ve dinî olan hususların birbirini karıştırdığı kanaatindedir(pp.
88-89). DeWeese göre Türkçe tezkirelerin tarihi Farsçalarına nazaran daha eskidir.
Mesela, Tezkirenin Oxford ve Petersburg yazmaları XVIII. yüzyıla aittir. Taşkent'teki
Farsça Tezkire el yazmaları ise 1275/1858 (SVR III No:2104) ve 1285/1868 (SVR X, No:
6924) ile Düşenbe'deki 1289/1872/73 (Firdevsi Halk Kütüphanesi, No: 831) tarihlidir.
Buna mukabil, Türkçe el yazması Tezkireler Paris nüshası 1183/1769 (SPb. D114),
British Museum 1219/1804, 1256/1840-41 (SPb, D113) ve Taşkent Devlet Üniversitesi
1851 tarihlidir. Ayrıca, Devin DeWeese, Baldick'ın çalışmasına Farsça Tezkire-i
Üveysi'nin Oxford ve Petersburg yazmalarını esas aldığı, oysa Wroclaw, Taşkent
Duşenbe, Kabil, Buhara ve Doğu Türkistan'da gibi yerlerde olmak üzere onu çeşitli
katoloğlara kayıtlı en az on dört nüshasının olduğunu belirtmektedir (Devin DeWeese,
"The Tadhkira-i Bughra Khan and the "Uvaysı" Sufis of Central Asia Notes in review of
Imaginary Muslims", Central Asiatic Journal, 40/1 1996, pp. 88-96).
Devin DeWeese, "The Tadhkira-i Bughra Khan and the "Uvaysı" Sufis of Central Asia
Notes in review of Imaginary Muslims", Central Asiatic Journal, 40/1 1996, pp. 101.
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Han adının buradan geldiğini” belirtmiştir.23 Esasen kurt, arslan, kaplan, pars ve
tonga gibi yırtıcılar ve bürküt (kartal/laçin), doğan, şunkar (sungur), kırgı, delice
gibi alıcı kuşlar ile ehli hayvanların koç, boğa, buğra ve aygır gibi dirayetli erkekleri
Türk topluluklarınca çok sevilmiş; dolayısıyla mitolojik dönemden itbaren onların
inanç pratiklerinden ad verme geleneklerine kadar girerek temsil değeri
kazanmışlardır. Jean-Paul Ruox, bu temsil değerini mitolojik hayvanın ataya kadar
götürülebileceği fikrine işaret ediyorsa24 da bu tezi ispatlayacak başka örneklere
sahip değiliz. Ayrıca Jean-Paul Ruox görüşlerinin aksine, devenin kültürel
süreklileğe sahip bir totem olmadığı, dolayısıyla X. yüzyıldan itibaren Müslüman
Türk boyları tarafından kurban edildiğini bilmekteyiz. Karahanlılar hükümdar
sülalesini teşkil eden Buğra adınının deveden ziyade, Oğuz Kağan Destanındaki
sığırın buğrasıyla yani boğa ile ilişkilendirmenin daha doğru olacağı ve Oğuz adının
köken efsanesiyle birleşebileceği kanaatindeyiz. Dede Korkut Kitabında, Kaŋlı
Koca-oglı Kan Turalı Boyunda merkezi kahraman Kanturalı, Trabzon Tekürünün
kızını alabilmek için deve, boğa ve arslanla güreşir ve onları yener. Dirse Han Oğlu
Boğaç Han Boyun’da Bayındır Han’ı bir boğası ile buğrasının olduğunu bir yazın
bir de güzün ikisini savaştırdıklarını, Oğuz beylerinin de temaşa ettiklerini yine
yazın boğayı meydana çıkardıklarında Dirse Han’ın oğlunun onunla savaştığını ve
mağlup ederek Korkut Ata’dan Boğaç adını aldığı belirtilmektedir.25 Ayrıca, Hive
Hanı Ebu’l-Gazi Bahadır Han’ın XVII. yüzyılda Şecere-i Terakime’de kaydettiği
“Oğuz-Kara Han neslinden, Buğra Han’ın oğlu Kuzu Tekin, kırk yıl hanlık yapıp
yetmiş beş yaşına gelince, yerini oğlu Arslan Han’a bırakır. Arslan Han, bir müddet
sonra düşman olan Soracık ilini kendisine tâbi kılar”26 şeklindeki ifadeden, Oğuz
Hanları arasında da “Buğra” adını taşıyanların mevcut olduğu görülmektedir. Buğra
adı da, Türkistan’da bu kültün canlı bir şekilde yaşadığı dönemden günümüze kadar
gücün sembolü ve kişi adı olarak kalmıştır.
İslam dairesinin dışında teşekkül eden Türk destanlarında kahramanlar, Tanrı
tarafından takdir edilmiş bir görevle kut sahibi olarak olağanüstü bir şekilde dünyaya
gelirler. 27 Oğuz Kağan Destanı’nda Oğuz, semavi bir ad taşıyan Ay Kağan’ın
hamileliği (közi bodadı/gözünün parlaması) sonunda doğmuş, annesini bir kere
emmiş, kırk günde yürümüş ve konuşmaya başlamıştır 28 . Saha(Yakut)ların
23
24

25
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27
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Kaşgarlı Mahmud, Divanü Lügati't-Türk I, TDK Yay, Ankara 1939, s. 420; Dizin, Ankara
1972, TDK Yay. s. 21.
“Tüm yasaklara rağmen devenin üstünde yatan insanların onunla akraba olabilecekleri
düşüncesini, Satuk Buğra Han’a ilişkin öykü ile kanıtlanmaktadır. Büyük ihtimalle Satuk
Buğra Han adı onun ataları arasında bulunan deveye işaret etmektedir (Bkz. Jean-Paul
Ruox, Eski Türk Mitolojisi, BilgeSu Yay. Ankara 2011, s. 64-65).
Ergin, Muharrem, Dede Korkut Kitabı I, Ankara 1994, TDK Yay. 4.bs. s. 81, 192; JeanPoul Roux, Orta Asya'da Kutsal Bitkiler ve Hayvanlar, (çeviren: Aykut Kazacıgil-Lale
Arslan), İstanbul 2005, Kabalcı Yayınevi, s. 333-334.
Кононов, А. Н., Родословная Туркмен, Сочинение Абу-л-Гази Хана Хивинского.
Москва-Ленинград 1958, текст с. 55.
Kamlık dinine inanan Hakas Türklerinin Altın Arığ Destanında, kahraman Altın Arığ,
Kirim Dağının zirvesinde kutsal Ak Kaya'nın içinde Picen Arığ'ın babası Altın Sayzan'ca
başı koparıldıktan sonra cansız bir beden şeklinde dururken Hu İney tarafından bengi
suyun kendisine ve atı Ak Boz'a sürülmesiyle birlikte canlanır ve dünyaya gelir(Özkan,
Fatma, Altın Arığ., bilig Yay. Ankara 1997, s. 15).
Bang-(Kaup) W.- Arat, Reşit Rahmeti Oğuz Kağan Destanı, İstanbul Üniversitesi
Yayını:18, İstanbul 1936, s.10.
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Culuruyar Ńurgun Bootur Destanı’nda bütün kâinatın tek sahibi olarak en üst
dünyada yaşayan Ürüñ Aar Toyon, orta dünyaya ele geçirmek isteyen abaahı adlı
kötü ruhlarla savaşmak üzere, doğar doğmaz ayağa kalkıp yürümeye başlayan
Culuruyar Ńurgun Bootur’u yukarı dünyadan orta dünyaya indirmiştir29.
Abdülkerim Satuk Buğra Han Destanı’nda merkezî kahramanın Satuk Buğra’nın
olağanüstü doğumu yine Tanrı katında ancak İslamî bir renge bürünerek vuku
bulmuştur. Abdülkerim Satuk Buğra Han’ın ruhu, Hz. Muhammed’in Miraç’a
çıktığında diğer peygamberlerin ruhuyla aynı kafilede yer almıştır. Hz.
Muhammed’in Cebrail’e “Neden Satuk Buğra Han’ın ruhunun bu kafilede yer
aldığını” sorması üzerine Cebrail: “Türkistan’da kâfirlerle savaşarak sayısız insanın
İslam dinine girişi sağlayacak ve halk içinde sizin şeriatınızı yayacağı için” diye
cevap vermiştir. Hz. Muhammed de “İslam’ın kılıcı Türkistan’a yetmedi, iman
etmediler. Kıyamet günü nasıl hesap veririm diye endişeleniyordum; Satuk Buğra,
Ebu Nasır Samanî’nin gayretiyle bu işi tahakkuk ettirecek” demiş ve yanındaki
sahabiler de bu hususu kaydetmiştir. Grenard’ın yayımladığı metinde onun doğduğu
gün yer sarsılmış, dağ yamaçlarındaki pınarlar kaybolmuş, mevsiminde olmamasına
rağmen ağaçlar yeşerip çiçekler açmıştır. Kâhinler bu olayları yorumlayarak onun
büyünce Müslüman olacağını söylerler. Oysa, Molla Hacı’nın Uygur Türkçesiyle
hazırladığı Buğra Hanlar Tezkiresinde bu tür tabiattaki olağanüstü değişimler ve
kâhinler bulunmamaktadır. Sadece, Satuk Buğra Han’ın doğumu üzerine devrinin
bilgeleri onun “Müslüman ve cihangir olacağını” söyledikleri hususu kaydedilmiştir.
Bu söylentileri işiten babası onu öldürmek ister. Büyüdüğü zaman böyle bir şey
olursa o zaman yaparsınız diyerek annesi onun öldürülmesine razı olmaz. Satuk
Buğra Han Destanında merhametsiz baba ve amca gibi aile bireylerinin aksine, anne
koruyucu olumlu bir tip olarak tasvir eddilmiştir. Bu yüzden Abdülkerim Satuk
Buğra Han’ın kendisinin yetişmesinde önemli rolü olan amcası Harun Buğra Han’la
Müslüman olmadığı ve kendisine sıkıntı çıkardığı için savaşmak durumunda
kalmıştır. Satuk Buğra Han önce, Tabgaç Balık30 ve Atbaşı’yı daha sonra Kaşgar’ı
ele geçirir. Saraya girer ve amcası Harun Buğra’yı uyurken bulur. Satuk Buğra onu
uyandırararak Müslüman olmasını ister. Ancak amcası reddeder. Satuk Buğra Han,
amcası için “ata hükmünde olduğundan kılıç ile öldürmek bana yakışmaz” diyerek,
“toprağa gark olması” için dua eder. Bunun üzerine Harun Buğra’nın bastığı zemin
yarılır ve göğsüne kadar toprağa gömülür. Abdülkerim Satuk Buğra Han’ın tekrar
Müslüman olması hususundaki ısrarı karşısında amcası teklifi yine kabul etmez ve
başı dâhil bütün bedeni toprak altında kalır.
Müslüman olmadığı için baba ve amcalarla çatışma motifi Camiü’t Tevarih’teki
Oğuz Destanında da yer almaktadır. Oğuz Han, Müslümanlığı kabul etmeyen babası
Kara Han’ı ve amcaları Kür ve Küz Hanları ortadan kaldırmış, uluslarını
Karakurum’un ötelerine kadar sürmüştür. 31 Karahanlılar döneminden başlayarak
29
30

31
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Ersöz, Murat, Culuruyar Ńurgun Bootur, Saha (Yakut) Türklerinin Kahramanlık Destanı,
Türksoy Yay, Ankara, 2010, s. 110.
Zeki Velidi Togan, bu şehrin adını Cemal Karşi’den naklen Yığaşbalık olarak
kaydetmiştir (Togan, Zeki Velidi, “Karahanlılar”, Atatürk Üniversitesi Fen-Edebiyat
Fakültesi Dergisi Araştırma Dergisi, s. 13-/1, Erzurum 1985, s. 82).
Reşideddin’e göre Moğollar, Oğuz Han’ın babası Kara Han’ın kardeşleri olan Kür ve
Küz’ün soyundandır. Oğuz Han, Kılıç artığı olarak bahsettiği sözü geçen boyların; “Biz
sizin aslınızdan ve soyundanız. Bizi neden yok etmek istiyorsun?” şeklindeki
serzenişlerine; “Eğer sizler Tanrı’ya inanır, birliğini kabul ederseniz canınız bağışlanır ve
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Türk devletlerinde din ve inançları uğruna savaşan kahraman bir veli kültü ortaya
çıkmıştır.32 Bu veli kültünün ilk alp-eren tipi Abdülkerim Satuk Buğra Han’dır. Türk
kültür tarihindeki bilinen en eski baba-oğul çatışmasını örneği Asya Hunları’na
aittir. “Hun hükümdarı Tuman, Çinli eşinden doğan ve töre gereği veliaht olamayan
küçük oğluna imkân sağlamak üzere büyük oğlu Mete (Maotun)’yi tahta varis
olmasın diye komşu kavme hileyle rehin olarak verir. Daha sonra da Mete’yi
öldürmek üzere o kavme saldırır. Bu saldırıdan ustalıkla kurtulan Mete, hedefe
giderken ıslık çalan bir ok icat eder. Bu oku nereye atarsa ordusundaki okçu süvari
birliklerinin de oraya atmasını tembihler. Önce değerli atına, sonra eşine okunu atar.
Şaşırarak emrine uymayan ve ok atmayan askerlerin başını gövdesinden ayırmak
suretiyle cezalandırır. Artık kendisi nereye ok atarsa disiplinli ve eğitimli hale gelen
ordusu da oklarını oraya yönlendirmektedir. Birlikte çıktığı av esnasında okunu
babasına atar. Askerler de öyle yapar ve onu öldürerek tahta çıkar”.33
Abdülkerim Satuk Buğra Han Destanında en önemli değişim kahramanın yeni
bir inanç dairesine girmesidir. Bu değişim yine olağanüstü yardımcı bir motif olan
H ızır ’la karşılaşması sonucunda gerçekleşir. Erken gençlik döneminde, henüz on
iki yaşında iken Satuk Buğra kırk arkadaşıyla birlikte ava çıkar. Bir tavşanın peşine
düşer. Arkadaşlarından uzaklaşınca kovaladığı tavşan, aniden şekil değiştirerek ak
sakallı bir ihtiyar suretine bürünür. Pek çok Türk anlatım türünde şekil değiştirme
motifiyle kahramaların karşısına çıkan Hızır Aleyihisselam ona, “Attan ininiz” der.
Daha sonra “Kâfirlerin kötü âdetlerini niçin yapıyorsunuz? Sizi yaratan Tanrı’nın
emirlerini neden yerine getirmiyorsunuz? Peygamberin izlediği yolda yürüyünüz.”
şeklindeki nasihatlerle onu ikaz eder. Böylelikle Satuk Buğra Han için daha önce
ruhlar âleminde vuku bulması planlanan işlerin ilk safhası gerçekleşmiş olur. Hızır
peygamber, Oğuz Destanın İslam dairesi dışındaki neşrinde yer alan Uluğ Türk ve
İslamî versiyonundaki Irkıl Ata gibi Satuk Buğra Han’ın Müslüman kahraman
kimliğine geçişinde karşılaştığı sıkıntıları çözmesinde maddi ve ve manevi en büyük
yardımcıdır. Onun Müslümanlığa davet vazifesi ise bizzat Hz. Muhammed’in
sahabeleriyle görüştüğü sırada kaydedilen bilgileri ilmi tahsili sırasında okuyup
öğrenen Ebu Nasır Samanî’ye verildiği için hicretten 333 yıl sonra bu işi tebliğ
etmek ona düşmüştür. Yine bir av sırasında Kaşgar’ın Artuş ilçesi yakınlarındaki
Beku denen yerde rastladığı Ebu Nasır Samanî şahadet getirtmek suretiyle Satuk
Buğra’nın İslamiyete girişi sağlanmış olur.
Abdülkerim Satuk Buğra Han Destanı’nında, imtihan ve ceza motifi karşımıza
sıkça çıkar. Satuk Buğra Han, karşılaştığı her güç durumda Hızır ile Ebu Nasır

32

33

yurt olarak size Türkistan’ı veririz” demiştir. Fakat Müslümanlığı kabul etmeyen
Moğollar, “Tuğla ırmağı kenarındaki çöl ve vadileri yaylak ve kışlak yaparak fakirlik ve
acz içinde her vakit üzüntülü ve kederli olarak” yaşamışladır. Oğuz Kağan’ın ise onlara
Muval/Moğal adını vererek “her zaman gönlü dar ve kaygılı olunuz, köpek derisi giyip,
av eti yiyiniz; bundan sonra Türkistan’a gelmeyiniz” dediği belirtilmektedir (Togan,
1982: 20). A. Zeki Velidî Togan, Oğuz Destanı, Reşideddin Oğuznamesi, Tercüme ve
Tahlili, 2. bs. İstanbul 1982. s. 20.
Müslüman Türk halkının indinde alp-eren, gazi-derviş olarak kabul edilen bu veli tipi,
DeWeese göre başlangıçta Üveysidir, yani hiçbir tarikata bağlı değildir(DeWeese, Devin
“The Tadhkira-i Bughra Khan and the “Uvaysı” Sufis of Central Asia Notes in review of
Imaginary Muslims”, Central Asiatic Journal, 40/1 1996, pp. 101).
Ögel, Bahaeddin, Türk Mitolojisi (Kaynakları, Açıklamaları ile Destanlar)I, Türk Tarih
Kurumu Yay., Ankara 1993, s. 7-8.
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Samanî’den öğrendiği bilgileri, onların telkin ve tavsiyelerini uygular ve başarılı
olur. Ata kültüne, büyüklere inanmak ve söylediklerini yerine getirmek, kahramanın
amacına erişmesi için mutlaka uyması gereken en önemli işler arasındadır. Amcası
Harun Buğra, hal ve hareketlerinden Satuk Buğra’nın Müslüman olduğunu tahmin
ederek şüphelenir ve üstelik gece rüyasında “bir kaplanın kendisini parçaladığını”
görünce bu rüyasındaki kaplanı, din değiştiren Satuk Buğra olduğu şeklinde yorar.
Bu sebeple onu öldürmek istediğini annnesine bildirir. Annesi amcasından
Müslüman olup olmadığını onunla konuşarak öğrenmesini ister. Satuk Buğra Han,
Ebu Nasır Samanî’nin tavsiyesiyle Müslüman olduğu şeklindeki iddiaların doğru
olmadığını belirtir. Amcasınının kendisini sınamak için çalışmasını istediği puthane
inşaatında herkesten fazla hizmette bulunur ve tamamlanmasını temin ederek
ölümden kurtulur. Kompleks rüya ve imtihanı başararak cezadan kurtulma motifi,
pek çok anlatmada karşımıza çıkmaktadır. Grenard neşrinde yer alan Satuk Buğra
Han’ın savaşlarda ağzından ateşler çıkararak düşmanı yok etmesi ve kınından
çıkardığı vakit kırk arşın uzayan harikulade kılıcı gibi hususlar Molla Hacı’nın
Buğra Hanlar Tezkiresinde bulunmamaktadır.
Buğra Hanlar Tezkiresinde, Satuk Buğra Han’ın Hasan Buğra Han, İsmen(İsen)
Buğra Han, Osman Buġra Han, Hüseyin Buġra Han adlı dört oğlu; Ela Nur Hanım,
Nesep Türkan Hanım ve Züleyha Bikem Hanım adlarında üç kızı olduğu
belirtilmektedir. Abdülkerim Buğra’nın sağlığında kızlarından Ela Nur Hanım’ın bir
gün tıpkı Hz. Meryem gibi bir nur damlasının ağzından içine girdiği ve dokuz ay
sonra kızıl yüzlü, çatık kaşlı bir oğul dünya getirdiği rivayet edilmektedir. Bu
duruma çok öfkelenen Satuk Buğra Han, meseleyi açığa kavuşturmaları için emir ve
âlimlerini görevlendirir. Onların bu işin tahkik edip Hz Ali’nin kerametiyle vuku
bulduğunu bildirmeleri üzerine, çocuğa Hz. Ali’nin neslinden gelmiştir anlamında
Seyit Ali Arslan Han adını koydukları kaydedilmektedir. 34 Bilindiği üzere on iki
imamdan bazılarının ve Hz. Ali’nin Doğu Türkistan’da adlarına makamlar tahsis
edilmiştir. Ehli beytin bütün Türk coğrafyasında ve Müslüman milletlerde olduğu
gibi Uygurlar arasında da çok sevildiği açıktır. Menkabede göre Seyit Ali Arslan
Han’a muharebede vücudunun kaskatı kesildiği ve hiçbir silahın işlemediği,
dolayısıyla kahraman bir savaşçı olduğu anlatılmaktadır. Ancak bu kahramanın
34
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Hoca Ahmet Yesevi'ye telmihen anlatılan ve Hz. Peygamberin meclisinden Arslan Baba
vasıtasıyla ona ulaşan hurma “Nur Alavnurḫanniŋ Seid'eli Arslan Ḫanġa Hamildar
Boluşi” adlı Uygur menkabesinde Ebu Nasır Samanî vasıtasıyla Ela Nur Ḫėnim'ın
doğurduğu Seyit Ali Arslan Han'ın ağzına konulmuştur. Nur Alavnur Han'ın Hz. Ali
cenklerini okurken duyduğu haranlıkla "onun hanımı olsam" diye hayal etmiş ve
rüyasında Hz. Ali'yi görüp hamile kalarak bir erkek çocuk doğurmuştur. Ebu Nasır
Samanî'nin 333 yıl ağzında taşıdığı hurmayı çocuğun ağzına koymuştur. Bilindiği üzere
"Hz. Muhammed gaza ederken aç kalan ashab-ı kiram için dua etmiş ve Hz. Cebrail
cennetten bir tabak hurma getirmiştir. Ancak hurmalardan biri yere düşünce Hz. Cebrail
bu ümmetinizden Ahmet Yesevi'nin kısmetidir diye söylemiştir. Hz. Peygamber,
sahabelerden birinin ona götürmesi için bu vazifeyi üzerine almasını istemiş ancak kimse
cevap vermeyince Arslan Baba'nın ağzına bu hurmayı atmış ve mübarek tükürüklerinden
bir miktar ihsan etmesi üzerine hurmanın üzerinde bir tabaka hasıl olmuş ve Ahmet
Yesevi'yi nasıl bulacağını tarif ederek onun irşadıyla meşgul olmasını buyurmuştur (Bkz,
Köprülü, Fuad, Türk Edebiyatında İlk Mutasavvıflar, 3.bs, Ankara 1976, Diyanet İşleri
Başkanlığı Yayınları, s. 28-29; “Nur Alavnurhan'ın Said Ali Arslanhan'a Hamile Kalması
(Nur Alavnurḫanniŋ Seid'eli Arslan Ḫanġa Hamildar Boluşi)” Uygur Ḫelḳ EpsaneRivayetliri (Kök Yalliḳ Böre), Şincaŋ Ḫelḳ Neşriyati Ürümçi 2006, 158-161).
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sadece namaz kılarken vücudunun gevşediği ve bir namaz esnasında durumu
öğrenen kâfirlerce öldürüldüğü ifade edilmektedir. Bu husus, Hz. Ali kaynaklı
kahraman kültünün başka menkabe kalıplarıyla birleşerek Doğu Türkistan’daki
sözlü gelenekteki yaşadığını göstermektedir.
Doğu ve Batı Türkistan’da Satuk Buğra Han’ın siyasi ve dinî kişiliği etrafında
oluşan anlatmalar, yüzyıllar boyunca Orta-Asya ve diğer Türk yurtlarında halkın
hafızasında ve hatıralarında yaşatılmıştır. Kaşgar ve civarında Satuk Buğra Han
Makamı, Hazret-i Afak Hoca, Hidayetullah Hoca, Mahdum-Azam makamlarıyla
birlikte en çok ziyaret edilen yerler arasındadır. 35 Esas itibariyle bu rivayetler,
gerçek tarihle sis perdesinin ötesinden irtibatlı olan halk vicdanındaki sözlü tarihin
naklidir. Onun destanî kişiliği ile tarihî kişiliğinin zaman zaman örtüşmeyen
yönlerinin bulunması, edebiyat ve tarih disiplinin kişi ve olayları kendi yöntemiyle
değerlendirme, işleme ve kaydetme üslubundan kaynaklanmaktır.
Molla Hacı Tezkiresine göre Abdülkerim Satuk Buğra Han ve ahfadı İslâmı
yaymak amacıyla bugün Doğu Türkistan olarak adlandırılan Kaşgar ve civarında
olduğu kadar Batı Türkistan’da da faaliyette bulunmuştur. Onun neslinden oğlu
Hasan Buğra Han, kendisine gelen Mevlana Saadeddin Kaşgari’nin öncülüğündeki
Hoca Abdullah Türkistanî ve Ebubekir Taşkendî’nin de içlerinde bulunduğu yüz
kişilik heyetin Türkistan şehrinin “kâfirler” tarafından işgal edildiğini haber verip
kurtarması için müracaatta bulunması üzerine, asker toplayarak sefere çıkar. Hasan
Buğra Han, kuvvetli bir ordu ile Türkistan şehrine girer. Savaştan önce
Türkistanlıların tamamı korkudan Hasan Buğra Han’a baş eğip tabiliğini bildirerek
yeniden İslamiyete dönerler. Hasan Buğra Han, Hoca Ahmet Yesevi’nin türbesini
ziyaret eder. Kışı orada geçirir ve rivayete göre Ahmet Yesevi’nin annesi Bibi
Meryem Hanım’ı yanına alıp Türkistan’ın yanıdaki diğer şehirleri dolaşır. Ancak
Kaşgar’ın kâfirlerin eline geçtiği haberini alınca, orduyu toplayıp tekrar Kaşgar’ı
kurtarmak üzere yola çıkar.
Türkistan’da Abdülkerim Satuk Buğra İslâmiyetin kabulünde siyasi ve aynı
zamanda dini otorite olarak hizmet etmiş önemli bir şahsiyettir. Hoca Ahmet Yesevi
ise Abdülkerim Satuk Buğra’dan yaklaşık iki yüzyıl sonra Seyhun ve Ceyhun
Havzası, Taşkent civarı ile kuzeydeki Kıpçak Bozkırlarında hikmetleriyle gönüller
kazanan İslamın Türkler arasında yayılmasında ve yaşatılmasında büyük emekleri
olan manevi öncülerindendir. Buğra Hanlar sülalesinden gelen hanlar ile Yesevi
muakkibi tarikat büyüklerinin manevi olduğu kadar, sıhrî yakınlıkları da Ortaçağ
boyunca devam etmiştir. Nitekim Yesevi halifelerinden Süleyman Hakîm Ata,
Buğra Han’ın Kızı Anber Ana ile evlenmiştir. 36 Yukarıda zikredilen Abdülkerim
Satuk Buğra’nın ahfadının Ahmed Yesevi’nin makamını ve hatırasını korumak için
sefere çıkmaları meselesi, Türkistanda’ki halkın muhayyilesinde var olan manevî
birliği ve dayanışmayı göstermektedir. 37 Geçmişte yaşamış din ve devlet
büyüklerinin millet ve toplumu ayakta tutan değerler sistemini korumak için
35
36

37

Özkan, İsa “XIX. ve XX. Yüzyıl Uygur Tarihleri ve Ahmet Yesevi'nin Doğum Yeri
Meselesi”, Bilig Dergisi, Yaz 2003, Sayı: 26, s. 1-10.
Anber Ana, milâdi 1188-7'de vefat ederek Ak-kurgan'a defnedilmiştir (Köprülü, Fuad,
Türk Edebiyatında İlk Mutasavvıflar, 3.bs, Ankara 1976, Diyanet İşleri Başkanlığı
Yayınları, s. 88).
Devin DeWeese, “Sacred Places and ‘Public’ Narratives: The Shrine of Ahmad Yasavi in
Hagiographical Traditions of the Yasavi Sufi Order,16 th- 17 th Centuries” The Muslim
World, Volum:90, Fall 2000, pp. 353-376.

9

İsa ÖZKAN

fedakârca mücadelesinin nakledilmesiyle bir anlamda günümüze mesaj
verilmektedir. Sonuç olarak Abdülkerim Satuk Buğra Han Destanı, X. yüzyıldan
itibaren, Türkistan’da ve diğer Türk yurtlarında Türk kültürünün gelişmesine temel
teşkil eden ana kaynaklardan biridir. Bu destan, Türklerin İslamiyeti kabulüyle
birlikte kavmi ve dini telakkilerini birleştirmiş, kendisinden sonraki yüzyıllardan
zamanımıza kadar yazılan eserlere örnek olmuştur.
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METİN
“Buġra Ḫanlar Tezkirisi” (15. sayfa)
- Ḳara Ḫanilardin Sutuḳ Buġra Ḫan ve Uniŋ Tavabi’atliri Toġrisida Tariḫî Ḳisse Sultan Sutuḳ Buġra Ḫan heḳḳida yėzilġan tariḫî rivayet ve tezkirilirde bayan
ḳilinişiçe, uniŋ rohi Muhemmet eleyhissalamġa mi’rac 38 kėçisi asmanda uçraştı.
Muhammet eleyhissalamġa, Cebra’il isimlik perişte tonuşturup: “Siz vapat bolup 333
yildin kėyin Sutuḳ dunyaġa tuġulidu. Türkistan vilayitidiki kapirlarni islam diniġa
kirgüzidu, sizniŋ şeri’itiŋiz(diniŋiz)ni ḫelḳ arisida aşkara ḳilidu.” dėgen idi. Muhemmet
eleyhissalam Cebra’ilidin: - Nėme üçün bu Sutuḳ Buġra Ḫanniŋ rohi peyġemberlerniŋ
rohi ḳatarida orun aldi? dep soridi. Cebra’il: - Sutuḳniŋ rohi, peyġemberlerniŋ rohi
ḳatarida orun ėlişi şuniŋ üçünki, islam üçün ceŋ ḳilġan başḳa “ġazilar” bir neççe kişini
islam diniġa kirgüzgen bolsa, Sutuḳ sanaḳsiz köp kişini islam diniġa kirgüzidu ve
diniŋizni aşkara ḳilidu- dėdi. Muhemmet eleyhissalam bu ḫuşḫeverni aŋlap ḫuşal bolup:
- Emdi Hudaġa şükri, Türkistan yurtliri tereptin ḫatircem boldum, Türkistan terepke
islam dininiŋ ḳiliçi yetmidi, ular imanġa kirelmidi, ḳiyamet küni ḳandaḳ ḳilarmen, dep
endişe ḳilattim- dėdi. Mir’acdin ḳaytip kėlip, peyġember öziniŋ dostliri(sahabiler)ge bu
toġrilik sözligen idi hem Ebu Nesir Samanîniŋ tirişişi bilen Sutuḳ Buġra Ḫan islam
diniġa kirip, din üçün ceŋ ḳilişini sahabilerge, ėytti, sahabiler tariḫ ḳilip yėzip ḳoydi.
Muhemmet eleyhissalamniŋmu” (16. sayfa) Türkistanda avval başlap İslam diniġa
kiridiġan kişi Sutuḳtur” dėgen hedisliri bar idi. Ḫudaniŋ teḳdiri bilen bir ḳançe yillardin
kėyin Ḫoca Ebu Nesir Samanî tuġuldi. U uḳup ilim hasil ḳiliş ceryanide, Sutuḳ Buġra
Ḫan heḳḳidiki rivayetlerni ve Muhemmet eleyhissalamniŋ sahabiliri ḳaldurġan
ḫatire(tariḫ)ni kördi. Şuniŋ bilen Ebu Nesir Samanî Sutuḳniŋ tuġuluş vaḳtiġa köz tutti ve
Sutuḳniŋ tuġuluşiġa az ḳalġanliḳini biliş, Muhemmet eleyhissalamniŋ rohidin ruḫset ėlip
Türkistan terepke keldi.
Rivayetlerde, Sutuḳ Buġra Ḫan tuġulġanda öz devriniŋ danaliri: - Bu bala “cahangir”
bolidu Muhammetniŋ diniġa kiridu dėyişti. Bu sözni Sutuḳ Buġra Ḫan atisi aŋlap
Sutuḳni öltürmekçi bolġanda, anisi unimay: - Bu bala Muhemmetniŋ diniġa kirişni kim
biliştu. Ḳaçan çoŋ bolup Muhemmetniŋ diniġa kirse, şu çaġda öltürmemsiz- dėdi. Şuniŋ
bilen Sutuḳ Buġra Ḫan tuġulup yette yaşḳa kirdi, dadisi öldi. Sutuḳniŋ anisini taġisî
(Sutuḳ Buġra Ḫanniŋ dadisiniŋ inisi Harun, bezi kitabta Darun dep yėzilġan) Buġra Ḫan
ėlip, Sutuḳni terbiye ḳilġan idi. Sutuḳ Buġra Ḫan 12 yaşḳa kirdi, öz teŋtuşliridin 39 neper
yaş bala bilen bille oynap yüretti. Bir küni bular ovġa çiḳti, ov ovlap bir toşḳanni ḳoġlap
kėtip baratti. Bir uluġ adem yoluḳti, u: -Ey oġlum, men sizni izdep yürettim, emdi
taptim, attin çüşüŋ! Bir ḳançe sözlirim bar, anlaŋ dėdi. Sutuḳ Buġra Ḫan heyran bolup
attin çüşüp, bu kişiniŋ aldiġa keldi, bu kişi nesihet ḳilişni başlap: -Ey oġlum, siz
kapirliḳni, yaman adetlerni nėme üçün ḳilip yürüysiz, oylap ḳaraŋ, sizni yaratḳan
Ḫudayiŋiz bar, siz şu Ḫudaniŋ dosti – peyġemberi yürügen yolda yürüŋ- dep nesihet
ḳildi. Sutuḳ Buġra Ḫan: Bu kişi maŋa nėmilerni deydu, özi ḳandaḳ kişi, hazirġa ḳeder
mundaḳ ademlerni körmigen ve mundaḳ sözlerni aŋlimiġan idim, dep oylap: -Ey uluġ
kişi, maŋa nėme dėdiŋiz, ġeriziŋiz nėme? dėdi. U uluġ kişi: -Ey oġlum, mėniŋ ġerizim şu
ki, sizniŋ nazuk bediniŋiz dozaḳ otida köymisun, dep epsuslinimen –dėdi. Sutuḳ Buġra
Ḫan: -Dozaḳ dėgen ḳandaḳ cay? dėdi. U kişi sözini davamlaşturup, dozaḳniŋ eŋ
dehşetlik ot bilen ḳizitilġan, ḳaraŋġu ḳuduḳlar bilen oralġan ve uniŋġa kapirlarni sėlip
köydürüp azablaydiġanliḳini. Eger dozaḳtin bir uçḳun çiḳip zor taġlarġa çüşse, köyüp kül
bolup kėtidiġanliḳini sözlidi. (17. sayfa) Sutuḳ Buġra Ḫanniŋ köŋlide bir ḳorḳunç peyda
38
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boldi. Sutuḳ derhal: -Ey uluġ kişi, ėytidiġanni ögitiŋ, men eytay- dėdi. U kişi: “La ilahe
illella Muhemmidu resululla” (bir Alladin başḳa Alla yoḳ. Muhemmet eleyhissalam
Allaniŋ elçisi- peyġembiri) dep ėytiŋ-dedi. Sutuḳ Buġra Ḫan: -Bu sözniŋ paydisi nėme?
dep soridi. Uluġ kişi:- Oġlum, bu sözniŋ paydisi şu ki, her kişi bu sözni ėytsa musulman
bolidu, cennetke kiridu- dėdi. Sutuḳ Buġra Ḫan:- Söziŋizni ḳobul ḳildim, lėkin çoŋ
bolġanda ėytay- dėdi. U uluġ kişi: - Ey oġlum, siz çoŋ bolup ėytidiġan sözler toladėdi. Sutuḳ Buġra Ḫan: -Undaḳ bolsa, siz bilen künde körüşüp öginey - dėdi. Uluġ kişi:Sizni terbiye ḳilidiġan kişi pat yėḳinda ḳėşiŋizġa kėlidu, meḳsitiŋizge yėtisiz- dėdi.
Sutuḳ Buġra Ḫan: - Undaḳ bolsa, imanni şu kişi ḳėşida ėytay- dėdi. Lėkin bu uluġ kişi
unimay, Sutuḳ Buġra Ḫanġa iman ėytḳuzdi: “Bir Ḫudadin başḳa Ḫuda yoḳ. Muhemmet
eleyhissalam Ḫudaniŋ peyġembiri” dėgüzdi. Emma şahadet kelimesi (eşhedu enne la
ilahe)ni ėytḳuzmidi, çünki buni ögitiş Ebu Nesir Samanîġa tėgişlik idi. Bu uluġ
salahiyetlik kişi Ḫizir peyġember idi (bezi rivayette: Ebu Nesir Samanî özi idi, deydu).
Toluḳraḳ rivayetçi Ḫizir idi. Sutuḳ Buġra Ḫan öziniŋ musulman bolġanliḳini deslepte
yoşurun tutti. Sutuḳ Buġra Ḫan yėnidin hėliḳi uluġ kişi ġayib bolup kektendin kėyin
ḳaytip keldi. Bir ḳançe vaḳittin kėyin, Sutuḳ Buġra Ḫan ovġa çiḳti, ov ovlap yürüp
Atuşniŋ “Beḳu” dėgen bėrige keldi. U yerde bir munçe kişiler çirayliḳ kiyingen halda
turuşḳan bolup, yaylaḳḳa atlirini ḳoyup bėriptu, Sutuḳ Buġra Ḫan ularni körüp: -Bizde
mundaḳ ademler yoḳ idi, bular ḳandaḳ ademlerdu? dep, hemraliri bilen bille yėḳin keldi.
Ular Ebu Nesir Samanî başçiliḳidiki karvan idi. Ebu Nesir Samanî bularni körüp: Ḫudaġa şükri, “tariḫ” ta körgen yigit (Sutuḳ Buġra Ḫan) şu, mėniŋ bu yerge kėlişimdiki
meḳsitim eşu yigit idi, ikki dunyaliḳ meḳsitimni taptim- dep ḫuşal bolup ketti ve derhal
ḫizmetkarliriġa buyrup: - Bu yigitke layiḳ töhpe- soġat tėpiŋlar- dėdi. Aŋġiçe ularniŋ
içidin bir kişi ornidin turup namaz öteş üçün ezan oḳidi. Hemmisi ornidin turup namaz
öteşke başlidi, namazdin kėlip olturdi. Sutuḳ Buġra Ḫan bularniŋ herikitige heyran
bolup: -Bular acayip ademler iken, biz atliḳ (18. sayfa) kėlip ḳarap tursaḳ, perva
ḳilmastin yüklirini taşlapla bėşini yerge uruşḳa başlidi- dep turatti, Ebu Nesir Samanî
yetti ḳedem ilgirilep kėlip Sutuḳḳa salam ḳildi, Sutuḳ Buġra Ḫan attin çüşti, Ebu Nesir
Samanî bilen körişti. Sutuḳni teklip ḳilip olturġuzup her türlük nersidin ikkini Sutuḳniŋ
aldiġa töhpe ḳilip ḳoydi. Ebu Nesir Samanî Sutuḳ Buġra Ḫanġa dinî nesihet ḳilişḳa
başlidi. Ebu Nesirniŋ dėgenleriniŋ hemmisini Sutuḳ Ḫan can- dili bilen ḳobul ḳiletti.
Sutuḳ, Ebu Nesir Samanîdin: - Ėtiŋiz nėme? dep sordi. U kişi: - Ebu Nesir Samanî- dėdi.
Sutuḳ: -Eşu uluġ kişiniŋ dėgini muşu kişi ikende – dep ḫoş bolup: - Ey bova, her nerse
dėgen bolsiŋiz hemmini ḳobul ḳildim, sizdin soraydiġinim, biz şunçe atliḳ kėlip ḳarap
tursaḳ yük- taḳiŋlarni bizniŋ ėlip kėtişimizdin ġem ḳilmay, yerge baş ḳoyup kettiŋlar, bu
nėme heriket?- dėdi. Ebu Nesir bu so’alniŋ pursitidin paydilinip nesihet ḳilişḳa başlidi:Ey şahzade, bu dunya turar cay emes hemme bu dunyadin kėtidu (ölidu), pul –mal,
hürmet –abroy vapa ḳilmaydu, belki pul-mal, abroy kişilerniŋ dozaḳḳa kirişige seveb
bolidu, şuniŋ üçün biz bėşimizni yerge urup (secde ḳilip) Ḫudaġa ibadet ḳilip ḳiyamet
üçün teyyarliḳ ḳilivatimiz- dėdi. Sutuḳ Buġra Ḫan:- Ḳiyamet dėgen nėme?- dep soridi.
Ebu Nesir ḳiyamet küni (aḫir zaman)ni çüşendürüp ḳilip:- U yerde Ḫudaġa iman ėytip
musulman bolġanlar üçün çirayliḳ ḳizlar, türlük- tatliḳ mėviler, her ḫil tamaḳlar, güzel
reŋmu reŋ yipek kiyimler, alî çirayliḳ imaretler bar- dėdi, şuniŋdek dozaḳniŋ dehşetlik
yilan – çayan –ot, soġuḳ, tütünler bilen ḳaplanġan azabliḳ cay ikenlikini çüşendürdi.
Sutuḳ Buġra Ḫan Ebu Nesirniŋ bu sözlirini aŋlap köŋlige ḳorḳunç çüşüp: -Musulman
bolidiġan sözni ögitiŋ- dėdi. Ebu Nesir Samanî, Sutuḳ Buġra Ḫanġa iman ve şahadet
ögitip: “Eşhedu enne la ilahe ilella ve eşhedu enne Muhemmidu resululla” (yoḳ bir
Alladin başḳa ilahe, Muhemmet eleyhissalam Allaniŋ bendisi ve bendilirige evetken
elçisi peyġembiri dep guvahliḳ bėrimen yeni işinimen) deŋ- dėdi. Sutuḳ şahadet ėytip
bolup:- Muhemmet kim ?- dep soridi. Uni çüşendürdi, şuniŋ bilen İslam dininiŋ ėytişḳa
tėgişlik bolġanlirini ėytip, özi bilen oynap kelgen 39 kişini bir- birlep çaḳirtip, ularni
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islamġa teklip ḳildi. Ularniŋ bezisi (19. sayfa) öz iḫtiyariçe islamġa kirdi, bezisi Sutuḳ
Buġra Ḫandin ḳorḳup musulman boldi, taki namaz diger giçe (keçkiçe) ularġa iman
ögetti. Ebu Nesir Samanî: -Emdi ḳaytiŋlar, eger ḳaytmisaŋlar, silerni izdep kelgenler
bizni tutuvėlip hemmimizni öltüridu- dep ularni ḳayturdi, kėçisi meḫpî kėlip turuşni
tapşurdi. Şuniŋ bilen ular kėçiliri meḫpî kėlip Ḳur’an oḳuşni ögndi, sekkiz künde
Ḳur’anni oḳup tügetti hem namaz oḳuşni ögendi, Sutuḳ Buġra Ḫan alte ayda Ḳur’anni
yad ėlip ḳari boldi.
Sutuḳ Buġra Ḫanniŋ Atisi Toġrisida
Sutuḳ Buġra Ḫanniŋ atisi (Harun Buġra Ḫan) kapirliḳta intayin mustehkem ve taştin
ḳattiḳ idi, eskerlirimu tola idi. U öziniŋ pem-parasiti bilen Sutuḳniŋ ḫaraktėridin uniŋ
musulman bolġanliḳidin guman ḳildi, tėḫimu obdan bilinsun dep hėç kişige ėytmidi.
Harun bir kėçisi çüşide bir şir kėlip uni ḳamallap öltürgenlikini kördi. Sutuḳniŋ anisiġa
bayan ḳildi, Sutuġniŋ anisi:- Bu, şeytanniŋ vesvisidin boliġan çüş- dėdi. Lėkin Harun
Buġra Ḫan buniŋ bilen tinçimidi, u: -Bu balaŋni öltürüşke ḳoymidiŋ, aḳivet balaŋ bizniŋ
dinimizni veyran ḳilip, bizni öltüridu, çüşümdiki şir eşu balaŋ- dep, Sutuḳni öltürüşke
ḳest ḳildi. Etisi barliḳ emeldar- beglirini yiġip, Sutuḳniŋ musulman bolġanliḳi üstide
şikayet ḳozġidi. Begler: - Dinimizniŋ düşminini nėme üçün yoḳatmaymiz? dep uni
öltürüşke ḳarar ḳilişti, Sutuḳniŋ anisi ariġa çüşüp ḳarşiliḳ ḳildi. Harun Buġra Ḫanniŋ
aççiḳi kelip: - Dinimizdin çiḳip musulman boluştin artuḳ cinayet bolamdu? dep
turuvaldi. Sutuḳniŋ anisi uni emeliyette sinap körüşni teklip ḳildi. Harun Buġra Ḫan
meslihet ḳilişip: -Bir butḫana bina ḳilayli, binaniŋ ulini Sutuḳḳa ḳoydurayli, eger butḫana
binasiġa ul ḳoysa, uniŋ musulman emesliki rast, eger baş tartsa öltüreyli- dėgen ḳaraġa
kėlip, binaniŋ teyyarliḳini ḳildi. Harun Buġra Ḫan Sutuḳ Buġra Ḫanni çaḳirtip: - Siz
bizniŋ dinimizdin çiḳip musulman bolipsiz- dėdi. Sutuḳ kapirlarniŋ resmiçe ḳesem ḳildi.
Harun işenmey: -Biz bir butḫana bina ḳilmaḳçimiz, eger but binasiġa ul ḳoysiŋiz, tamni
püttürsiŋiz (20. sayfa) meyli, bolmisa yoḳ- dėdi. Sutuḳ bu sözni aŋlap, bėrim kėçide Ebu
Nesir Samanî ḳėşiġa keldi, ehvalni bayan ḳildi. Ebu Nesir Samanî: -Ey balam, özini
saḳlaş üçün, zörür kelgende bezi ḳilmaydiġan işlarni ḳilişḳimu toġra kėlidu, siz tamġa ul
ḳoyuşta ”bu bina mesçit üçün” dep ul ḳoyuŋ, bir mel’un kapirlerdin ḳutulsaḳ, u yer
mesçit bolidu- dėdi. Sutuḳ Buġra Ḫan ḫuşal bolup ḳaytip keldi. Atisi kün çiḳiş bilenle,
Harun Buġra Ḫan pütün emeldar kapirlerni yiġip but binasiġa keldi, Sutuḳ Buġra Ḫan ul
sėlişni buyrudi. Sutuḳ Buġra Ḫan: -Ḫoş, bolidu- dep peşlirini ḳisturup öz dostliri bilen
birlikte ikki danidin kėsek kötürüp üç ḳėtim ėlip keldi, tötinçi növette, Harun Buġra Ḫan,
Sutuḳ Buġra Ḫanni çaḳirip: -Boldi balam, emdi sizni sinidim, köŋlüm tindi- dėdi. Sutuḳ
Buġra Ḫan dostliri bilen ḳaytip ketti. Ebu Nesir Samanîniŋ ḳėşiġa kėlip ehvalni sözlep: Ḳaçanġiça yoşurunup turimiz, meslihet bėriŋ- dėdi. Ebu Nesir iḫtiyarni Sutuḳḳa berdi ve
kötürülüş üçün roḫset telep ḳildi. Ebu Nesir Samanî Ḫudadin muŋa patliniş vedisi bilen
ruḫset berdi, yene: - Hazirçe eskerlirimiz azliḳ ḳilidu-dėdi. Sutuḳ Buġra Ḫan kötürülüşni
ḳuvvetlidi. U çaġda İslam diniġa kirgenler yoşurun (yer astida) ibadet ḳilatti, del şu
çaġda Sutuḳ Buġra Ḫanniŋ teşebbusi ve öz iḫtiyari bilen alte ay içide 600 kişi musulman
bolġan idi. Bu meslihet bolup ikkinçi kėçisi Sutuḳ Buġra Ḫan öziniŋ 39 dosti bilen Ebu
Nesir Samanî ḳėşiġa kėlip teyyarlandi.
Sutuḳ Buġra Ḫanniŋ “huruc” Ḳilişi (Kötürülüşi)
Sutuḳ Buġra Ḫan Ebu Nesir Samanîdin du’a ve ruḫset ėlip, şu kėçisi Harun Buġra
Ḫanniŋ ordusiġa bėsip kirdi, ordidin 400 at ve ceŋ ḳorallirini ėlip, bezi duç kelgen
kapirlarni öltürüp çiḳip ketti, kapirlar ḫeversiz ḳaldi. Bu at ve ḳorallar bilen ḳorallinip,
etisi musulmanlar Harunni muhasire ḳildi, musulmanlar taġ baġriliriġa caylişip ceŋ
ḳilişḳa kirişti. Ceŋ başlinip, şu küni namaz pişin (sa’et ikki) giçe ceŋ boldi, kapirlardin
500 kişi öltürülüp, musulmanlardin ḳurban bėrişler bolmidi, ikkila kişi mecruh boldi,
neticide kapirlar yėŋilip uruşni toḫtatti. Etisi 6000 kişi kapirlar ėçidin ayrilip
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musulmanlarġa ḳoşuldi. (21. sayfa) Şuniŋ bilen kapirlar bir-birdin kėlip musulmanlarġa
ḳoşuldi, İslam eskiri 6000din aşti. İkkinçi küni teḫimu ḳattiḳ ceŋ boldi, kapirlar meġlub
bolup, bir neççe kün içide musulman eskiri 12 miŋġa köpeydi, ozuḳ-tülük cehette
musulmanlar ḳisildi. Ebu Nesir Samanî bilen muzakirileşkendin kėyin, iḫtiyarni Sutuḳ
Buġra Ḫanġa ḳoydi, Sutuḳ Buġra Ḫan musulmanlarni teyyarlap kėçilik hucumġa
hazirlandi. Yėrim kėçe vaḳtida 12 miŋ kişi bilen kapirlarġa hucum ḳilip, Harun Buġra
Ḫanniŋ ordusiġa basturup kirdi. Harun Buġra Ḫan uḫlap yatatti, uni öltürmekçi bolup: Buni uḫlap turġan halda öltürüş mertlik emes, yaḫşisi buni oyġitayli, uniŋ üstige buniŋ
mende atiliḳ hürmiti bar- dep oylap, Harunniŋ putiġa sancip oyġatti. Harun öz oġli
Sutuḳniŋ ḳolida ḳiliç, bėşida ḳarap turġanliḳni körüp: -Ey Sutuḳ! Sende şunçe hürmet,
dölet tutup, nėme üçün mundaḳ ḳilisen? dėdi. Sutuḳ: - Ey kapir! İşniŋ yaḫşisi men ḳilġan
iş, senmu şundaḳ ḳilişiŋ kėrek (musulman bol)- dep dinġa devet ḳildi. Harun Buġra Ḫan
ḳobul ḳilmidi, Sutuḳ uni ḳiliç bilen çėçip taşlimaḳçi bolup, uniŋ atiliḳ hürmitini aldiġa
keltürüp Ḫudaġa iltica ḳildi: -Men buniŋ atiliḳ hoḳuḳiġa ri’aye ḳildim, ey Alla, öz
ḳehriŋ, ġezibiŋ yerge yutḳuzġil- dep du’a ḳildi. Bu telep icavet (ḳobul) ḳilinip, yer tevrep
yėrilip, Harunni kökrikigiçe yutti, Harun İslamni yene ḳobul ḳilmidi, aḳivet uni yer
pütünley yütüp ketti. Taŋ yüridi, şu küni etigende Sutuḳ Buġra Ḫan öziniŋ ismini “Ḫan“
dep ėlan ḳilip, namaz üçün oçuḳ- aşkara ezan oḳuşni buyurdi. Kapirlar şu küni yėrim kün
uruşup, aḫiri meġlubiyet bilen çėkindi, kapirlar sėçidin 20 miŋ kişi musulmanlarġa
ḳoşuldi. Bu uruşlarda Sutuḳ Buġra Ḫan teripidin bir ḳançe pevkul’adde uluġ işlar
vucutḳa keldi, Buġra Ḫanġa “Ġazi” dep unvan bėrildi. Sutuḳ Buġra Ḫanni bezi
rivayetlerde 12 yaşta dėyiligen, lėkin Sutuḳ Buġra Ḫan şu çaġda 16 yaşta idi.
Ey eziz, agah bol! Sutuḳ Buġra Ḫan yaşliḳ vaḳitliride İslam diniġa kirip ebedî
sa’adetke ėrişti, yaşliḳidila yaḫşi işlarni ḳildi, yaz pesilliride kapirlar bilen uruş ḳilatti,
ḳiş künliride ibadet ḳilatti. Sutuḳ Buġra Ḫan 96 yil davamidi, Belḫniŋ bu teripidiki Amu
Deryasiġiçe, şerḳ teripi King (Gong) dėgen… yergiçe, şimali Ḳara Ḳurumġiçe ḳiliç küçi
bilen (22. sayfa) kapirlarni musulman ḳilip, Muhemmet eleyhissalamniŋ din- şeri’itni
ḳararlaşturdi. Bir küni Sutuḳ ovġa çiḳip, bir kiyikni tutup göşini kavap ḳilişḳa başliġanda
tuz kėrek bolup, ġayibtin tuz peyda boldi, ėşip ḳalġan tuzni taġḳa taşlivetti, karamet bilen
bu taġniŋ hemmisi tuzġa aylandi (atuştin ėlinidiġan tuz şu dėmekçi-t). Ėytişlarġa
ḳariġanda, Sutuḳ Buġra Ḫan Muhemmet eleyhissalamdin terbiye alġan, uniŋ vucudida
Sulayman Peyġemberniŋ tesiri bar idi, şeklen Ebu Nesir Samanîġa şagirt bolġan idi.
Sutuḳ Buġra Ḫan öz hayati ceryanida Ḫitay teripige ġazat (ceŋ)ge yürüş ḳilip,
Turpanġiçe musulman ḳildi. Turpanda Sutuḳ Buġra Ḫan kėsel bolup yiraḳḳa boralmay,
Ḳeşḳerge ḳaytip keldi, kėsili künsėri küçeydi, bir yil orun tutup yatti, öziniŋ sepdaşliriġa,
dostliriġa vesiyetler ḳaldurdi. U öziniŋ vapat boluşini aldin mölçerligen idi.
Ebu Nesir Samanîniŋ Oġli Obulpettah Toġrisida
Obulpettah Sutuḳ Buġra Ḫanniŋ dinî meşġuliyette öz ornida ḳaldurġan “ḫelipe”lirdin
biri idi. Dinî karamette Sutuḳ Buġra Ḫanġa teŋdaşliḳi bar üçün, Sutuḳ Buġra Ḫan uniŋġa
öziniŋ büyük ismidin bölüp bergenidi, şuŋa uni “Obulpettah Buġram” dėyişetti (ḫelḳ
içide “Buġram” dep ataytti). Baturluḳta uniŋġa Sutuḳ Buġra Ḫandin başḳa kişi teŋ
bolalmaytti. Dėmek, Obulpettah Sutuḳ Buġra Ḫanniŋ emiri (ḳomandani) ve yėḳin
kişilirdin idi. Sutuḳ Buġra Ḫan Obulpettahḳa dini mehkem tutuşḳa ḳattiḳ vesiyetlerni
ḳilip tekitlidi hem munularni vesiyet ḳildi: -Mėniŋ balilirim kiçik ḳaldi, obdan terbiye
ḳiliŋlar, eger balilirim terbiyesiz ḳalsa, yaman işlar ötülse, ḳiyamet küni Ḫudaniŋ aldida
silerni tutarmen- dėdi, yėne: - Ey Obulpettah, Alladin yardem soraŋ, merdane ve
ġeyretlik boluŋ- dėdi. Eŋ aḫirida, Sutuḳ Buġra Ḫan: -Ey Ḫudayim, aşiḳ- biçare Sutuḳ bu
yoḳalġuçi alemdin sėniŋ raziliḳiŋni istep ketti- dep yiġlap canlirini tapşurdi. Sutuḳ Buġra
Ḫan düşenbe küni çüş vaḳtida vapat boldi. Muhemmet eleyhissalammu hem düşenbe
küni çüş vaḳtida vapat bolġan idi. Sutuḳ vapat bolġandin kėyin, her terepke ḫever ḳilindi,
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pütün ḫelḳ toplandi. Sutuḳ Buġra Ḫanniŋ vesiyetni (23. sayfa) boyiçe, Obulpettah
Sutuḳniŋ cesitini yudi, Bayraḳdar Şeyḫnecmiddin kėpen tikti, cinaziġa sėlip teyyarlidi.
Evliyalardin 200 kişi, alimlardin ve uluġ ademlerdin 70 miŋ kişi, her biy ḳoşundin 22
miŋ kişi, ammidin köp kişiler hazir bolup namizini ötep, Ḳeşḳer (astin atuş) “meşhed”
dėgen kentte depne ḳilindi. Sutuḳ Buġra Ḫanniŋ vapat bolup depne ḳilinġan vaḳti tariḫi
hicriyiniŋ 409- yili (miladi 972 yil) idi. Sutuḳ Buġra Ḫan vapat bolġandin kėyin, bir
ḳançe kişiler uniŋ heḳḳide yaḫşi çüş kördi. Sutuḳ Buġra Ḫandin kėyin, Obulpettah üç yil
memliketni idare ḳildi, kėyin vapat boldi.
Sutuḳ Buġra Ḫanniŋ töt oġli bolup, ularniŋ ismi: Hesen Buġra Ḫan, Ėsmen Buġra
Ḫan, Osman Buġra Ḫan, Hüseyn Buġra Ḫan idi: Yene üç ḳizi bolup, ularniŋ ismi: Ela
Nur Ḫėnim, Neseb Turkan Ḫėnim, Zileyḫa Bikim idi.
Ela Nur Ḫėnim intayin pakize ve güzel idi. Ḫuddi Ėysa Peyġamberniŋ anisi bi- bi
Meryemge oḫşaş, uniŋ oġziġa bir tamçe “nur” tamdi, toḳḳuz ay toḳḳuz kündin kėyin,
oşur ayniŋ 10- küni cüme namazi vaḳtida bir oġul tuġdi, bu oġulniŋ yüzi ḳizil, ikki ḳėşi
bir-birige tutaş idi. Bu ehvalġa Sutuḳ Buġra Ḫanniŋ ḳattiḳ ġezibi kėlip: - Buniŋ rastini
tėpiŋlar- dep emr ḳildi. Erbablar, aḫunlar ve Ela Nur Ḫėnimdin soriġanda, Ela Nur
Ḫėnim veḳeni bayan ḳildi. Aḫun ve erbablar mulahize ḳilişip: -Bu Hezriti Eliniŋ
karametliri iken- dep, u balini elige mensup ḳilip, ismini “ Se’id Eli Arslanḫan” ḳoydi.
Bu oġulni yaḫşi terbiyet ḳildi, beş yaşḳa kirgende mektepke berdi, alte ayda mektepni
pettürdi. Se’id Eli Arslanḫan yette yaşḳa kirdi. Bu çaġda Nur Ela Nur Ḫėnim Toḳa Buġra
Ḫanġa nikahlandi, buniŋdin üç oġul tuġuldi, ularniŋ ismi: Muhemmet Arslanḫan, Yüsüp
Arslanḫan, Ḳizil Arslanḫan idi. Neseb Turkan Ḫėnimni Sultan İlik Maziġa toy ḳilip
bėrilgenidi, uniŋ bir ḳizi bolup, uni Se’id Kamaliddin Mecnunġa nikahlap bėrilgenidi,
uniŋdin Sultan Burhaniddin Ḳiliç tuġuldi, nurġun evliyalar uniŋ evladidin tuġuldi. Yene
bir ḳizini Se’id Calaliddin Baġdadîniŋ oġli Se’id Baha’iddin Şahḳa bergenidi. Uniŋ
evladi Ḫoca Muhemmet Burçi bolup, leḳimi “Ḫoca Muhemmet Şėrip Pir” idi.
(24. sayfa) Hesen Buġra Ḫanniŋ ḳizi Hediye Turkan Ḫėnimni Se’id Calaliddin
Baġdadîniŋ oġli Se’id Ala’iddinġa bergenidi, uniŋdin Mir Ziya’iddin, Mir Se’id Haşim
Mir Se’id Cėlil Ḳeşḳiri tuġuldi. Ḳeşḳerniŋ Se’id (Ḫoca)liri Se’id Ala’iddinniŋ evladidur:
Kasan ve Semer ḳentniŋ se’idliri Se’id Kamaliddin Mecnunniŋ evladidur: Taşkentniŋ
se’idliri Baha’iddinniŋ evladidur. “Hezreti Mazar” niŋ nesibi- ismi “Ḫoca Muhemmet
Yüsüp Ḫocam padişah” bolup, Zileyḫa-Bikimni “işan punza bėgim” nikahlap alġandin
kėyin, padişah dep ataldi. Uniŋ üç oġli bolup, ularniŋ ismi: Ḫoca Hidayitulla, Ḫoca
Karametulla, Ḫoca Ḳana’etulla idi. Se’id Mir Muhemmet Se’id Nurullaniŋ oġli, Se’id
Nurulla Se’id Abdullaniŋ oġli, Se’id Abdulla Se’id Ḳasimniŋ oġli, Se’id Ḳasim Se’id
Yüsüpniŋ oġli, Se’id Yüsüp Se’id Haşimniŋ oġli, Se’id Haşim Se’id Ala’iddinniŋ oġli,
Se’id Ala’iddin Se’id Calaliddin Baġdadîniŋ oġli, Se’id Calaliddin Şahhesenniŋ oġli,
Şahhesen Şahhüseyniŋ oġli, Şahhüseyn Se’id Muhemmetniŋ oġli, Se’id Muhemmet
Se’id Abdullaniŋ oġli, Se’id Abdulla Se’id Epzelniŋ oġli, Se’id Epzel Se’id Talipniŋ
oġli, Se’id Talip İmam Eli Musa Rizaniŋ oġli, İmam Eli Musa Riza İmam Musa
Kazimniŋ oġli, İmam Musa Kazim Cefġiri Sadiḳniŋ oġli, Cefġiri Sadiḳ İmam Baḳirniŋ
oġli, İmam Baḳir Zeynel’abiddinniŋ oġli, Zeynel’abiddin İmam Hüseyniŋ oġli, İmam
Hüseyn Eliniŋ Patime Zuhra (Muhemmet Eleyhissalamniŋ ḳizi)niŋ oġlidur.
Sutuḳ Buġra Ḫanniŋ Nevrisi- Eli Arslanḫanniŋ Ḫususiyetliri
Eli Arslanḫanniŋ nesibi pak ve uluġlar evladidin bolup, izi emeliyetlik, şeri’etni
özige şo’ar ḳilġan, teḳvadar, teriḳetni icra ḳilġuçi kişi idi. Bularniŋ ata- boviliriniŋ ehvali
ḳedimki kitablarda (tariḫlarda) bayan ḳilinġan idi. U kitablardiki tariḫ rivayetlirini pütün
ḫelḳ bilsun üçün, “Türkî til” bilen bu kitabta toplandi. Kemine layaḳetsiz molla hacimġa
kişiler Buġra Ḫanlar tariḫini yiġişni iltimas ḳildi, maḳul körüp başḳa tezkire, tariḫlardin
toġra ve rast, işençlik rivayetlerni toplidim. Bu toplamni ademniŋ tebi’itidiki “töt unsur”
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(ėlėmėnt)ġa oḫşitip, töt bölüm (25. sayfa) ḳilip tertip berdim. Kitabim bir muḳeddime
(kiriş) ve ikki maḳale, bir ḫatime (tamamlaş) bilen ayaġlişidu. Bu toplamġa delil, pakitlar
bilen alimlarniŋ sözliri tariḫî hėkayilarni neḳil (stata) keltürüp istihkam berdim
(bėkittim).
Hesen Buġra Ḫan Toġrisida
Sultan Sutuḳ Buġra Ḫanniŋ çoŋ oġli Hesen Buġra Ḫan Ḳeşḳerde padişah bolup teḫtte
olturġan mergilde, Coḳti Reşit, Noḳti Reşit, Çakalu, Ḫelḫalu Maçin ḳatarliḳ lenetker
diler 130 miŋ çėrik bilen Maçin(Ḫoten)din kėlip Ḳeşḳerni muhasire ḳildi, muhasire
uzunġa sozulup “ḳehetçilik” (böhran) yeni ḳimmetçilik bolup kėtip, musulmanlar
ḳistaldi, bar’aşliḳni bėrip ilac ḳilalmidi. Aḳivet, musulmanlarġa uval ḳimayli, dep
meslihet ḳilişip, Hesen Buġra Ḫan, Yüsüp Ḳadir Ḫan, Eli Arslanḫanlar 40 miŋ esker
bilen çiḳip kapirlarġa ḳarşi front açti. Bir inçi ḳėtimliḳ uruşta, Eli Arslanḫan frontḳa kirip
uruş ḳildi, uruş intayin ḳattiḳ boldi, kapirlardin 500 kişi öltürüldi, musulmanlardin
Derviş Muhemmidî, Muhemmet Eli Haci, Sultan Derviş, Ḫoca Abdukėrimler ḳurban
boldi, şuniŋ bilen uruş toḫtidi. İkkinçi küni uruş başlinip Yüsüp Ḳadir Ḫan ḳomandanliḳ
ḳildi, bu usulda uruş davam ḳildi. Ḳeşḳerni idare ḳilişni Sei’d Calaliddin Baġdadîniŋ çoŋ
oġli Se’id Ala’iddinġa tapşurup, 15 miŋ eskerni şeher saḳlaşḳa belgilidi, uruşḳa Hesen
Buġra Ḫan ḳomandanliḳ ḳildi, kapirlar ḳattiḳ yeŋilip yer çişlidi. Hesen Buġra Ḫan öz
ornida Yüsüp Ḳadir Ḫanni ḳaldurup, özi frontḳa kirdi, düşmen tereptin ḫelḫalu Maçin
frontḳa kirip bir-birige ḳarşi uruşti, ḳayta uruş başlandi. Bu növettiki uruşḳa Yüsüp Ḳadir
Ḫan ḳomandanliḳ ḳildi, kapirlarġa ḳattiḳ zerbe bėrildi. Kapirlar ḳėçip Ḳeşḳerdin çėkinip
Yėŋisarġa keldi. Hesen Buġra Ḫan Eli Arslanḫanġa 90 miŋ ekser teyyarlap bėrip,
kapirlarni ḳoġlaşḳa evetti. Eli Arslanḫan kapirlarni ḳoġlap kėlip nurġun uruşup “öteŋ
ḳarar” dėgen yerge kėlip toḫtidi. Bu yerdiki bir türküm kapirlar uruşup küçi yetmidi, eŋ
aḫirida çakalu, ḫelḫalu maçin başliḳ kapirlar meslihetlişip: - Eli Arslanḫanġa nėme üçün
ḳiliç, neyze ötmeydu? Buni hel ḳiliş kėrek- dep, Eli Arslanḫanġa ḳiliç ötüşniŋ tedbirini
tapḳan kişige öz ḳediri bilen teŋ altun bėrişni veed ḳildi. Bu kapirlarniŋ içide (26.sayfa)
bir ucatliḳ dele kapir ḳėri bar idi. Bu leniti iplas bu işni zimmisige ėlip, İslam ḳoşuniġa
özini atti(yoşurnup kirdi). Bir neççe kün turup, Eli Arslanḫanniŋ aşḫanisida ḫizmet
ḳilişḳa kirivaldi, buniŋdin hėç kişiniŋ ḫeviri bolmidi. Bu vaḳitta uruş davam ḳilivatatti,
bir küni Eli Arslanḫan uruş veḳėsini özlep bėrip ḫuşal olturġanda, Eli Arslanḫanni
medhiylep turup, biri: -Teḳsir padişahim, özlirige zadilatiġ ötmeydiken… — dėdi. Eli
Arslanḫan Ġazi: - Men ceŋge kirginimde bedinim taştek ḳatidu, eger namazġa tursam
pütün bedinim su bolup ėriydu, ene şu peytte tikeni ursa hem kėser- dėdi. bu sözni ḫėliḳi
kapir delle marap turup aŋlidi. Bu sirliḳ sözni aŋlap, delle ḳėri İslam ḳoşunidin ḳėçip
çiḳip ḫelḫalu Maçinge ḫever ḳildi, düşmen ḫüşal bolup, bu delle ḳėriġa bir munçe pul
berdi. Peyşenbe küni tamaḳtin kėyin, öz ḳoşuni bilen frontḳa hazirlandi, uruş başlinip
nurġun kapirlar öltürüldi, İslam eskiridinmu nurġun kişi şėhit boldi. Uruş davam
ḳildurulup eŋ aḫirida, Muherrem oşur ėyiniŋ 10- küni bamdat namiziġa ezan oḳulup,
pütün musulmanlar namazġa turdi, namazġa imam bolġan kişiniŋ ḫatirisige “inna
eteyna” sürisi kirmey, “inna petehna” sürisi kirip ḳaldi (uzun ayetni başlidi). Kapirlar
hucum ḳilip kirip musulmanlarni öltürüp, Eli Arslanḫan Ġazinimu şėhit ḳildi. Allaniŋ
Ḳur’anida ėytḳandek, “hemmimiz ölüp Allaniŋ huzuriġa barimiz”. Se’id Arslanḫan şėhit
bolġan küni İslam ḳoşuni yiġa- zar ḳilişti ve dunyani ḳaraŋġuluḳ basḳandek boldi.
Musulmanlar parakende bolup ḳaçti, kapirlar İslam ḳoşunliriniŋ a’ile tavabi’atliriġa at
sėlip arḳidin ḳoġlap keldi. Musulmanlar toḫtap turup uruşatti, lėkin kapirlar üstünlük
ḳazinip köp kişini şėhit ḳildi. “Alla u musulmanlarniŋ ornini cennette ḳilsun!” eŋ aḫirida,
bi bi Meryem Ḫėnim ḳizlar bilen ceŋge kirdi, 25 neper kapirni öltürüp ġelibe ḳilip turatti,
kapirlar hucum ḳilip ḳurşivaldi, bi bi Meryem Ḫėnim yerge ḳaridi, yer yėrilip yerge kirip
ketti, ḳizlarni kapirlar şėhit ḳidi. Dėmek, Se’id Arslanḫanniŋ vapat boluşi bilen İslam
ḳoşuni meġlubiyetke uçridi, bu meġlubiyet ve teziye ḫeviri Hesen Buġra Ḫan, Ėsen
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Buġra Ḫan, Yüsüp Ḳadir Ḫanlarġa aŋlandi, bular hesret, musibet, ḳayġu içide yiġa- zar
ḳilişip teziyet tutti. Bularniŋ yiġisiġa deryadiki bėliḳlar, havadiki uçar ḳuşlar (27. sayfa)
bahar yamġuridek yaş töküp yiġlaşti. 2000 dane ḳoy, 200 dane töge, 500 kala soyup
nezir ötkündi(?), Ḳur’an oḳup du’a ḳilişti.
Hesen Buġra Ḫanniŋ Düşmeni Tarmar Ḳiliş Toġrisidiki Buyruḳ Ėlani
Padişah Hesen Buġra Ḫan: “Ḳoşun toplansun!”dep buyruḳ ėlan ḳildi. Neticide 60
miŋ esker toplinip teyyarliḳ ḳilinġandin kėyin, Hesen Buġra Ḫan özi ḳomandanliḳ ḳilip,
Se’id Arslanḫanniŋ intiḳamini ėliş üçün atlandi. Ḳoşunni ėlip yolġa çiḳip, Eli Arslanḫan
şėhit bolġan yerge kėlip Arslanḫanniŋ nurluḳ cesitini ve nurġun şėhitlerni tapti. Hesen
Buġra Ḫan ve Ėsen Buġra Ḫan, Yüsüp Ḳadir Ḫanlar ḳattiḳ derdü – elemler bilen
hesretlinip yiġlap huşini yoḳatti, ḳayta huşiġa keldi. Düşmenge ḳarşi ġezebliri tėşip,
bedinidiki her bir moyi neşterdek tėşip çiḳti. Kapirlarni izlep tėpip ḳattiḳ uruş ḳildi,
kapirlardin nurġuni ḳirip taşlandi. Kapirlar ḳaçti ularniŋ mal- mülkini olca ḳilip aldi.
Hesen Buġra Ḫan ḳoġlap ularġa Kökyar39 dėgen yerde yėtişivaldi hem bu yerde bir hepte
kėçe- kündüz uruş ḳildi, köp musulmanlar şėhit boldi. Bu uruşta Sultan Sutuḳ Buġra
Ḫanniŋ kiçik oġli Osman Buġra Ḫan şėhit boldi, kapirlar uruşup- uruşup Maçin (Ḫoten)
terepke ḳėçip ketti. Osman Buġra Ḫanniŋ cesitini tėpip depne ḳilip, uniŋġa bėġişlap
veḫpe yerler belgilidi, şeyḫ- carupkeşler belgilep, ularni hökümetniŋ sėlik- alvanlirini
töleştin azad ḳildi. Nezirler ötküzülgendin kėyin Yekenge ḳaytip keldi, ḫelḳni imanġa
devet ḳildi, Yeken ḫelḳi can- dili bilen musulman bolup, barliḳini musulmanlar üçün
bėġişlidi. Hesen Buġra Ḫan başliḳ ġazilar Yeken ahalisiniŋ heḳḳide du’a ḳildi, du’asi
Ḫuda huzurida ḳobul ḳilindi. Şuniŋ üçün Yeken ḫarab (veyran) bolmaydu. Ḳeşḳerliḳ
Abdusemet dėgen kişini Yekenge re’is (başliḳ) ḳildi. Yekendin ḳozġilip mėŋip Eli
Arslanḫan şėhit bolġan yerge kėlip teziye (28. sayfa) tutup yiġa- zar ḳilişip, nezir- çiraġ
ötküzüp du’a ḳildi ve Arslanḫanni şėhit bolġan yerge depne ḳildi, emma musulmanlarni
kapirlardin ayrip bolmay, Hesen Buġra Ḫan Padişah du’a ḳildi, musulmanlarniŋ üstige
ḳum yaġdi, kapirlarniŋ ölükige şor yeġip oçuḳ ḳaldi, bu sevablik, ularniŋ depne ḳilinġan
yėri” ḳum şiḳiġan” dep ataldi. Şeyḫ Peḳi Eyyub dėgen kişini şeyḫ ḳilip, yene 40 kişini
ḳoşup ularni puḳradarçilḳ alvan- sėliḳtin azad ḳilip, mazarniŋ ḫizmitige ḳoydi. Yer,
mülük, ḳazan- çiḳraġlarni hazirlap veḫpe ḳildi, beşkent Östiŋi boyliridki yerlerni bir
çarek uruḳluḳ yerni bir misḳal altunġa ėlip veḫpe ḳildi. Tariḫniŋ rivayitiçe: Se’id
Arslanḫan Ġazi şėhit bolġan vaḳit hicriyniŋ 489- yili Muherrem (Oşur ay)niŋ 10- küni
cüme künlüki idi. Rivayette ėytilişiçe, Se’id Arslanḫanniŋ başliri tenliridin acritilġanda
ġayib bolup ketti, Hesen Buġra Ḫan ḳatarliḳ hemmisi yiġlap izlep tapalmidi. Se’id
Arslanḫanniŋ anisi Ela Nur Ḫėnim Mekkige bardi. Mekkidin bişaret bolup: “Mekkidin
üç tam yoḳ bolup ketti, çinar tüvrük bilen üç tam ḳeyerde bolsa oġliŋizniŋ bėşi şu yerde”
dėyildi. Bu bişaret(ḫuşḫever) bilen Hesen Buġra Ḫanni ḫeverdar ḳilġanda, Hesen Buġra
Ḫan izlep üç tam bilen çinar tüvrükni tėpip, “Arslanḫanniŋ başliri şu yerde” dep ėtiḳad
ḳilip, mazar yasap tuġ- elem ḳadap, carupkeşler teyinlidi, nurġun nezir aşlar bėrildi,
Se’id Nasir dėgenni şeyḫ ḳildi, şuniŋ bilen 25 kişini alvan- sėliḳtin keçürüm ḳilip,
mazarġa ḳaraş üçün ḳoyuldi.
Omumen, Hesen Buġra Ḫan ve Ėsen Buġra Ḫan, Yüsüp Ḳadir Ḫanlar 12 yil
padişahliḳ ḳildi. Bularniŋ padişahliḳ devride, bėşiġa selle yögimigen kişini körse, tutup
kėlip bėşiġa miḳ ḳaḳatti. “Yürt ahale şu ḳeder avatliḳ- paravanliḳ boldiki, bir çarek (16
ciŋ) aşliḳni bir pulġa alidiġan kişi yoḳ idi.”

39
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Mevlane Seddidin “ Ḳeşiḳirî” niŋ Türkistandin Ḫever Ėlip Kėlişi
Hesen Buġra Ḫanġa Mevlane Seddidin Ḳeşiḳirî başliḳ 100 atliḳ kişi Türkistandin
elçi bolup kelgenliki ḫever ḳilindi. Hesen Buġra Ḫan ḳobul (29. sayfa) ḳildi. Ḫoca
Abdulla Türkistanî, Ebu Bekri Taşkendî ḳatarliḳlar kirip salam bėrip ehval soriġandin
kėyin, u: -Türkistan40 vilayiti kapirliḳḳa yėnip ketti, şuŋa siliddin yardem sorap kelduḳdėdi. bu sevablik, ḳoşun toplaşḳa buyruḳ ḳilinip, keŋ kölemlik ḳoşun hazirlap Ḳeşḳerni
Başḳuruşni Hüseyn Peyzulla Ḫociġa, Ḫocabigem Ḫociġa, Obulḳasim Ḳeşḳirîge tapşurup
Türkistan (ottura Asya)ġa yürüş ḳilip maŋdi. Bular Türkistanġa yėtip bėrip uruş boluştin
ilgiri, Türkistanliḳlar ḳorḳup baş ėgip ita’et ḳilip İslamni ḳobul ḳildi. Bular Ehmet
Yesevîniŋ mazirini ziyaret ḳildi, Hesen Buġra Ḫan şu yili ḳişta oturta Asyada ḳişlidi.
Taşkent, Türkistanlarni pütün işġaliyitige aldi. İkkinçi yili, Ehmet Yesevîniŋ anisi bi bi
Meryem Ḫėnimni ėlip şeherlerni sayahat hem ziyaret ḳildi. Musulman emes nurġun
şeherlerni, ḳebililerni musulman ḳildi. Madayin şehrige kėlip İmam Nesriddin, İmam
Ḳevamiddin, İmam Mu’iniddin, İmam Zehriddin ḳatarliḳ imamlar (Muhemmet
Peyġemberniŋ nevriliri)ni ziyaret ḳildi ve ularġa nurġun soġatlar teḳdim ḳildi, İslam
üçün ḳilinġan ceŋlerni sözlep bedri, Madayin şehride bir neççe kün turdi. Hesen Buġra
Ḫan imamlardin: -Men ḳaytip kėtip, atam Sutuḳ Buġra Ḫanniŋ ġazat (ceŋ) ḳiliş, İslam
ėçiş yolini davam ḳildursam- dep icazet soridi, imamlar du’a ḳilip patihe- ruhset berdi.
Hesen Buġra Ḫan eskerlirini ėlip yürüp köp yerlerni İslam diniġa kirgüzdi. Omman
Deryasidin 41 başlap ta ki Ḳara Ḳurum ėteklirigiçe bularniŋ ḳiliçiniŋ nuridin yürüp,
İslamdin orunlaşti, muḳimlaşti. Bu işlar bir terep bolġiçe bir neççe yillar ötüp ketti.
Hesen Buġra Ḫanġa “Ḳeşḳer Kapir Bolup Ketti” dep Ḫever Kelgen
Hesen Buġra Ḫanġa: Ḳeşḳer kapiristan bolup ketti, dep ḫever keldi. “Esker
toplansun!” dep yarliḳ bėrildi, esker toplandi. Hesen Buġra Ḫan Yüsüp (30. sayfa) Ḳadir
Ḫanġa: -Ey oġlum, siz Madayinġa bėrip imamlarġa melumat bėriŋ, yerdem körsetsündėdi. Yüsüp Ḳadir Ḫan Madayinġa kėlip imamlarġa ḫever berdi (imamlar kėlip Ḫotende
ḳilġan uruş ḳissiliri imamlarniŋ tezkiriside bayan ḳilindi).
Hesen Buġra Ḫan Padişah 70 miŋ esker bilen kėlip Ḳeşḳerni muhasire ḳildi. İslamġa
ḳarşi kapirlar çiḳip uruşti, İslam ḳoşunliri kapirlarni öltürüp, ḳanlirini su dek aḳḳuzdi.
Hesen Buġra Ḫan ottura Asyaġa kektendin kėyin, kapirlar musulmanlarni mecburlap
ḳayta kapirliḳḳa kirgüzdi hem it, ėşek, çoşḳa köşini yigüzüp, haram işlarni adettikidek
ḳilip kapirlaşturġan idi. Hesen Buġra Ḫan kapirlarġa ḳarşi beş ay uruşti, musulmanlar
ġalibe ḳildi, Ḳeşḳerni beş ay muhasire ḳilip hėç ademni çiḳarmidi. Kapirlar teŋ bolup
(ḳisilip)şeherdin çiḳip uruşti, kapirlarġa Coḳti Reşit ḳomandanliḳ ḳilatti, ḳattiḳ ceŋ bolup
her ikki tereptin nurġun adem halak boldi, uruşni toḫtatti. İkkinçi ḳėtim uruş başlinip,
kapirlarġa ḫelḫalu Maçin, musulmanlarġa Hesen Buġra Ḫan ḳomandanliḳ ḳildi. Bu
uruşta kapirlar eŋ ḳattiḳ meġlubiyet- halaketke uçrap ḳaçti, “Küsen” Deryasidin ötüp
ketti. Musulmanlar derya boyiġa ḳeder ḳoġlap bėrip, nurġun nersilerni ġenimet- olca
ėlip, roz tentene bilen Ḳeşḳerge ḳaytip keldi. Pütün Ḳeşḳer ḫelḳi çoŋ- kiçik Buġra
Ḫanlarniŋ aldiġa çiḳip ḳaytidin boysunup bey’et ḳilip, Buġra Ḫanlarniŋ şenige bėġişlap
bu şė’irlarni oḳuşti:
Keldi yurtḳa Heḳtin şehriyar,
El’iti roşen ḳilip alemni çün ḫorşidvar.
Boldi sebze ḫurrem ol kelmek bilen baġni mural,
40
41

Türkistan- Sovėt ittipaḳi Özbėkistandiki Türkistan
Omman Deryasi (Omman Dėŋizi)- Hindi Dėŋiziniŋ şimali ġerbidin ibaret bir korpuz
bolup, şimali Bilocistan yeni İran ve Ereb Cezirisi bilen tutaş yerlerdür. “Ḳamus E’lam”
5- tom. 3213 –bet.
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Ġunçe-i ümid ėçildi, yetti goya nevbahar.
Zulmiti kupre içide bu Ḳeşḳer ecebmu tar idi,
Keldi çün bir mah-i taban, ḳildiler leylini nahar.
Mal, can memliket-i padişahim alem pana,
Barçisi bolsun sėniŋ, ḫak payinġa nisar.
Şė’irniŋ tercimisi:
(Ḫudaniŋ merhimitidin yurtimizġa uluġ beḫtlik şahlar keldi, ularniŋ kėlişi bilen
meḳset muradimizniŋ baġçiliri köklep, ümid gülnimizniŋ ġunçi (31. sayfa)liri ėçildi. Biz
üçün bahar mevsimi keldi. Kapirliḳ ve zulum bilen bu Ḳeşḳer tar- ḳaraŋġulaşḳan idi,
nurluḳ bir ay(Buġra Ḫanlar)niŋ kėlişi bilen, u kapirliḳ, zulum bilen ḳarayġan kėçini
kündüz ḳildi (Biz üçün taŋ atti). Mal- mülkimiz, cėnimiz, memliket ve cahanġa tayançi
bolġan şahlar silerniŋ ayġiŋlardiki örligen topiġa pida bolsun…) dėgen şė’irlar bilen
ḳarşi aldi. Çünki Hesen Buġra Ḫan Ḳeşḳer ḫėlḳini yėŋibaştin İslam diniġa kirgüzüp,
kapirliḳtin ḳutuldurġan idi. Ḳeşḳer ḫėlḳi mal- mülkini bularġa bėġişlidi. Hesen Buġra
Ḫan mal- mülüklerni musulmanlarġa teḳsim ḳilip, berdi, pütün ḫėlḳḳe aş tartti (ziyapet
ötküzdi). Hesen Buġra Ḫan Ġaziniŋ padişah bolup olturġini pütün yerlerge şöhret
ḳazandi, eskir-i ḳoşun kündin künge köpeydi. “Ḳoşun teyyarlansun!” dep yarliḳ bėrildi,
ḳoşunni ėlip Yėŋsarġa keldi. Kapirlar altunliḳtin “öteŋ ḳara” dėgen yerge ḳeder orunlişip
yėtiptu, bu yerde bir ḳançe kün uruşup, kapirlarni taġ ḳirġiḳiġa yetküzdi. Taġ ėtikidin
kapirlar hucum yasap çiḳip, uruş dehşiti ulġaydi. Hüseyin Buġra Ḫan uruşḳa özi ḳatnişip,
bir ḳançe yėrige oḳ tėgip şėhit boldi. Ḫoca Obulmuzepper, Obulmensur, Abdulla
Abdurahmanî ḳatarliḳ ataḳliḳ kişilermu şėhit boldi. Dėmek, musulmanlardin 300 kişi
ḳurban boldi, uruşni toḫtitip mecruhlarni davalap ozuḳlandurdi. Ene şundaḳ üzülmey
davam ḳilġan uruşta, Hesen Buġra Ḫan bilen çakalu, ḫelḫalu maçinler bir- birige ḳarimu
ḳarşi uruş ḳilip, bir deşt ḳumluḳ çölge kirip tirkeldi. Musulmanlar aç ve ussuzluḳtin
dermansizlandi, Hesen Buġra Ḫan Ḫudaġa iltica ḳildi. ikki adem peyda bolup aptuva,
çilapça kötürüp keldi, ular: Bu zem-zem (Mekkidiki uluġ ḳuduḳniŋ süyi) dėdi. Uniŋ biri
Ḫizir Peyġember, yene biri perşte idi, dėyildi. Hesen Buġra Ḫan bu aptuvidiki su bilen
taharet aldi, namaz ötep Ḫudaġa yiġlidi. Karamet bilen Hesen Buġra Ḫan taharet alġan
su tamġan yerdin su peyda boldi, musulmanlar içip teşekkür ėytti ve Hesen Buġra
Ḫandin bu karametni körüp yėŋibaştin uniŋ etrapiġa ziç uyuşti. Hesen Buġra Ḫan: -Bu
çölde su peyda boldi, belki bizniŋ yatidiġan (kömülidiġan yėrimiz) muşu yer bolup ḳėlişi
mumkin – dėdi. Kapirlar uruşta üstünlük ḳazinişḳa başlidi, uruş davam ḳildi,
Muherrem(oşur ay)niŋ 10- küni Ėsen Buġra Ḫan Ġazi 5 miŋ esker bilen kapirlarniŋ
üstige basturup keldi. Kapir(32.sayfa)larġa Coḳti Reşit ḳomandanliḳ ḳilip uruş başlidi,
bu uruşta Ėsen Buġra Ḫan şėhit boldi. Bu seveblik, musulmanlarġa hucum ḳilinip, 5 miŋ
musulman şėhit boldi, Hesen Buġra Ḫan başliḳ erbablar bu paçi’elik ehvalni körüp
taḳetsizlinip, hemmisi uruşḳa kirişti, cümlidin uz Ela Nur Ḫėnimmu uruşḳa kirişti.
Muherrem(oşur ay)niŋ 18- künige ḳeder sozulġan uruşta, İslam eskiridin 30 miŋ kişi
ḳoptu, bu ehvalġa Hesen Buġra Ḫan ḳattiḳ ḳayġulandi. U pütün musulman eskerlirini
uruşḳa kirişke telep ḳilip uruşḳa kirip ketti. Uruş apiti küçini körsitip, musulmanlardin
nurġun kişi şėhit boldi, Hesen Buġra Ḫan Padişah ve Ėsen Buġra Ḫanlarmu şėhit boldi.
Ėytişlarġa ḳariġanda, bular şėhit bolġandin kėyin, Ḳeşḳerni kapirlar istėla ḳildi,
musulmanlar her terepke ḳaçti, çöllerge tarap ketti. Rivayetlerge ḳariġanda, Hesen Buġra
Ḫan, Ėsen Buġra Ḫan, Ela Nur Ḫėnimlar şėhit bolġandin kėyin, ottura
Asya(Türkistan)diki Yüsüp Ḳadir Ḫanġa bu paçi’elik ḫever aŋlandi. Yüsüp Ḳadir Ḫan
İmam Nesriddin, İmam Zohriddin, İmam Mu’iniddin, İmam Ḳevamiddinlerge atisi ve
taġliriniŋ şėhit bolġanliḳini ḫever ḳildi. İmamlar 40 miŋ esker teyyarlap berdi. U
eskerlerge Se’id Calaliddin Baġdadîniŋ oġli Se’id Ala’iddin ḳomandanliḳ ḳildi. Yüsüp
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Ḳadir Ḫanniŋ 40 miŋ esker bilen kėlivatḳan ḫeviri Ḳeşḳerge aŋlandi, kapirlar eskerlirini
ėlip ḳėçip ketti. Ḳeşḳer ḫelḳi nurġun töhpe- soġatlar ėlip Yüsüp Ḳadir Ḫanniŋ aldiġa
Encan Tėġiġa bardi. Atliriniŋ üzeŋgisini közige sürtüp putlirini soydi, Yüsüp Ḳadir Ḫan
şėhit bolġanlarni yadlap yiġlidi, Ḳeşḳerge kėlip nurġun aş ḳilip nezir ḳildi. İşlarni bir
terep ḳilip bolup, Ḳeşḳerdin 20 miŋ esker teyyarlap, cem’iî 140 miŋ esker bilen
Yėŋisarġa keldi. Hesen Buġra Ḫan şėhit bolġan yerge kėlip, attin çüşüp yiġlap
huşsizlandi, yene huşiġa kėlip zaralandi, dadisi üçün ah urdi. Pütün ḳoşundikiler teziye
tutti. Hesen Buġra Ḫan ve Ėsen Buġra Ḫanlarniŋ bėşini tenlirige birleştürüp depne ḳildi,
yene çölni aḳturup ḳalġan musulmanlarniŋ ölükinizmu izlep tėpip depne ḳildi, tehminen
25 miŋ kişi şėhit bolġanliki bilindi (bularniŋ hemmisi Yėŋisarda depne ḳilinġan). Yüsüp
Ḳadir Ḫan Ġazi 500 ḳoy, 200 töge, 200 kala, 500 at soydurup şėhitlerge nezir ḳildi. Se’id
Saliḫ Ḫoca dėgen kişini şeyh ḳilip, 40 kişini carupkeş ḳildi, 30 kişini Ḳur’an oḳup du’a
ḳilişḳa belgilidi. Yėŋisarniŋ altunluḳ (33. sayfa) dėgen yėridin aḫiri maŋşinġiçe, toġrisi
sayliḳ ḳara çanaḳ östeŋgiçe yerlerni sėtivėlip, atisi Hesen Buġra Ḫan ve şėhitler heḳḳide
bėġişlap veḫpe ḳildi. Bu veḳedin kėyin, Yüsüp Ḳadir Ḫan Ġazi 44 miŋ ekser bilen
teyyarlanip, atamniŋ intiḳamini alimen- dep, ḳaçḳan kapirlarni ḳoġlap Ḫotenge bardi.
Rivayette ėytilişiçe, Ḫotende 24 yil uruş ḳilip, ḫelḫalu maçinni öltürüp, atisiniŋ ḫun
intiḳamni ėlip, kapirlarniŋ mal-mülüklirini ėlip Ḳeşḳerge ḳaytip keldi. Ḫan’ėriḳ östiŋiniŋ
bir ḳėşini, tazġunniŋ yette kentini bir çarek yėrini bir misḳal altunġa sėtivėlip veḫpe
ḳilip, mehsulatniŋ üçtin bir ḳismini şeyḫ, carupkeşlerge, üçtin bir ḳismini Ḳur’an oḳup
şėhitlerge bėġişlap du’a ḳilidiġanlarġa bėrişni belgilidi. Bu heḳḳiki rivayetlerde mundaḳ
dėyilidu: Yüsüp Ḳadir Ḫan Ḫotenni ėlip ḫuşal- huram bolup Yekenge keldi, Yeken ḫelḳi
aldiġa çiḳip soġat- töhpiler bilen ḳarşi aldi, Yüsüp Ḳadir Ḫan Yeken ahalisi heḳḳide
yaḫşi du’alarni ḳildi. Bir ḳançe kün turup Ḳeşḳerge yuḳiriḳi yol bilen mėŋip ḳizilġa
çüşti, bu yerge Eli Arslanḫan heḳḳide bir leŋger bina ḳildi, köl ḳazdurdi, nurġun yerlerni
veḫpe ḳildi, u yerdin ötüp taġ baġridiki şėhitlerni ziyaret ḳildi, bu yerdin mėŋip Ḳeşḳerge
keldi, Ḳeşḳer ḫelḳi Yüsüp Ḳadir Ḫanniŋ aldiġa çiḳti, şeherge kirip padişahliḳ teḫtide
hürmet- heşemet, tenteniler bilen orunlaşti, din- şeri’et işliriġa ravac kirgüzdi, ḫelḳḳa
adalet, yaḫşiliḳlar körsetti.
Aptorniŋ köz ḳarişi:
Sultan Sutuḳ Buġra Ḫan ve Hesen Buġra Ḫan, Yüsüp Ḳadir Ḫanlar- ḫanliḳ teḫtide
olturup kapirlar bilen ġazat ḳilġan ġazilardur, şuniŋ üçün her kimniŋ muhim ėhtiyaci
bolsa, bularniŋ ziyaretgahiġa bėrip telep ḳilsa, haciti asan bolġisidur, buniŋġa şek
ḳilinmisun.

Şė’ir (ḫatime ornida) :
Rehmet etkeyler ularġa hezriti pervardigar,
Çünki milletniŋ çiriġi idiler u ġazilar.
XXX

XXX

XXX

Esli nusḫisidin köçürgüçi: Katip Molla Yüsüp.
“Sutuḳ Buġra Ḫan Tezkirisi” namliḳ ḳol yazma esiridin tercime ḳilindi.
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Özet: Abdülkerim Satuk Buğra Han Destanı, X. yüzyıldaki Karahanlı Türk
Hakanının efsanevi şahsiyeti etrafında teşekkül etmiştir. Destan metni,
merkezi kahramanının vefatından epeyce sonra tespit edilmiş farklı yazma
nüshaları bulunan Tezkire-i Abdülkerim Satuk Buğra Han adlı anonim eserde
yer almaktadır. Eser, kamlık inancı da dâhil olmak üzere değişik dini kültür
çevrelerinden İslâmiyete geçiş dönemi özelliklerini yansıtmaktadır. Destan,
Karahanlı Türk hükümdar sülâlesinin tarihi süreç içinde girdiği dinî
tabakalara ait motifleri ihtiva etmektedir. Abdülkerim Satuk Buğra Han
Destanı, Türkistan sahasında Ahmed-i Yesevî menakıplarından kahramanlık
destanı olan Köroğlu kollarına kadar pek çok tahkiyeli anlatmayı etkilemiştir.
Anahtar kelimeler: Abdülkerim Satuk Buğra Han Destanı, Karahanlılar,
motif analizi, Türkistan
Abdülkerim Satuk Buğra Khan Epic
Abstract: Abdülkerim Satuk Buğra Khan Epic has been composed of the
individual capability of the Karakhanid Turkish Khan in the 10th century. The
text of this epic took place in the anonymous work called Tezkire-i Abdülkerim
Satuk Buğra Khan, which has different editions that has been found long after
the death of its main hero. The epic reflects the features of transition period
from various religious cultural surroundings including conviction. This epic
contains motives belonging to the religious layers Karakhanid Turkish
Emperor Dynasty adhere to in the historical process. Abdülkerim Satuk Buğra
Khan Epic, has influenced many narratives stretching from Ahmed Yesevi
legends in Turkestan to the branches of Köroğlu which is the epic of heroism.
Key words: Abdülkerim Satuk Buğra Khan Epic, Karakhanids, motive
analysis, Turkestan
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