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OĞULLARIMA...
“Dünyadaki en değerli varlıklarım, kıymetli evlatlarım;

Ahmet Tahir Can, Enes ve Muhammed Emir’e bırakabi
leceğim en değerli emanet Müslüman ve Türk kimliğimdir.

Bu kimliğe benden öte sahip çıkmaları temennisiyle...”

(Aytekin Gezici /  Henüz yazılmamış bir vasiyetten ilk 
satırlar)

* * *

“Sizler birer lokomotifsiniz, vagon olamazsınız.

Başrollerde hep siz varsınız oğullarım, figüranlık onların 
vehmi.

Hadi hemen kalkın ayağa, yükü ağırdır devin.

Komşunuzu ziyaret edin, yere düşeni kaldırın, geçtiğiniz 
yerde iz bırakın. Sözlerinizin sahibi olun ve mutlaka sahici 
olun.

Hadi yüzünü yıkayın ve caddeye çıkın oğlum.

Sallanmayın. ”

(Mehmet Efe /  ‘Hiç bir şeye katılmıyorum, hiç bir şe
ye’ kitabından)
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Türklüğümüzle Gurur Duymamız İçin 1001 Neden

E PİLO G

Türk Milletine açık mektup;

Ey Türk Milleti insanlık seni tarih sahnesine çıktığın günden 
bu yana yiğitliğinle, mertliğinle, baş eğmezliğinle, 

vatanseverliğinle, adaletinle tanıdı.

Sen ki çağ kapayıp çağ açan, Hz. Peygamberin 
övdüğü yüce bir milletsin.

Şimdilerde namerde muhtaç olmuş, el kapılarında aman 
dileniyorsun. Eskiden senden icazet alanlara yalvarır oldun.

Aziz Türk Milleti;

İnsanlık senden öğrendi adaleti, merhameti,
İslam’ı ve insanlığı.

Şimdi sen tutmuş AB ’den bizim onlara asırlar önce 
öğrettiğimiz hasletleri ‘bize yeniden öğret’ diyorsun.

Atalarımız bize, ‘eioğlundan dost olur, 
yar olmaz’ı öğretti unuttun mu?

Birileri büyümü yaptı sana, gözlerini mi bağladılar yaşadığın 
topraklarda neler oluyor anlayamıyoruz artık biz 

bu gördüklerimize, duyduklarımıza.

Atalarının canları uğruna muhafaza ettiği bayrağına sahip çı
kamaz olmuşsun, sokaklarda birkaç kendini bilmez yakıyor-
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muş şanlı bayrağını, paramparça ediyormuş 
meydanlarda bunlar doğru mu ey Aziz Millet?

Ey Aziz Türk Milleti, bir kez daha titreyip 
kendine gelmenin vakti geldi de geçiyor bile.

Titre ve kendine dön. Özünü hatırla.

Tarihini ve değerlerini unutma, unutturma. 1

1 Bahse konu ‘açık mektup’ yazılı, görsel, işitsel ve sosyal medya kanalların
da sayısız kez çok değişik imzalar altında tekrarlandı ki metnin ilk halini ka
leme alan gerçek isme ulaşmak tüm çabalara karşın mümkün olmadı. Her şe
ye rağmen okuyanın ‘gönül telini titreten’ böylesi hisli satırların gerçek sahi
bine ulaşıldığında hakkım teslim edip ismine atıf yapmak bu satırların yazarı
nın ‘kesinlikle ödeyeceği’ bir manevi borcu olsun.



Türklüğümüzle Gurur Duymamız İçin 1001 Neden

GURUR DUYMAK İÇİN  
‘1 0 0 1 ’DEN ÇOK NEDENİMİZ VAR ASLINDA

16. yüzyılda Türkler arasında bulunup da bu döneme ait 
anılarını yazan kimi seyyah, diplomat, asker veya esir gayri- 
Müslimlere ait hatıratlarda son yıllarda kendisini Türk olarak 
tanıtan bazı çevrelerin onca aşağılama çabalarına rağmen 
Türk milletinin sahip olduğu önemli hasletler birbiri ardına sı
ralanmıştır.

Aşağıda yalnızca birkaç paragrafına yer verebildiğim iz bu 
övgü dolu sözlerin sahiplerinin düşmanı oldukları bir toplum 
hakkında kendi milletlerine karşı dürüst davranıp doğru bilgi
ler vermesi, hiç şüphesiz Türkler hakkında iyi niyet besleme
lerinin değil, objektif davranmalarının bir göstergesidir.

Hal böyleyken, her fırsatta Türkleri, Türklük duygusunu 
ve her karışı şehit kanlarıyla sulanmış Türk topraklarını aşa
ğılayanlara inat; “Türklüğümüzle Gurur Duymak için 1001 
Neden” çalışmasına bu değerlendirmelerle başlayacağız;

“Türklerden daha faziletli bir toplum görmedim. Oyuna 
ve eğlenceye vakitleri yoktur. (...) Yemeklerini çabuk ve ko- 
nuşmaksızın yerler. Yemek isteyen kim varsa; tanıdık, ya
bancı ayrılmaz, sofraya çağrılır. ”

“Askerler dâhil şehirde silah taşımak yasaktır. Düello bil
mezler; dövüşmeyi medenî terbiyeden mahrumiyet sayarlar.

9



www. tutkuyayinevi. com

Arada kavga edenler çıkar; fakat kavgayı devam ettirmeleri 
mümkün değildir; ilk görenler derhal müdahale edip susturur
lar. Zaten şehirlerde büyük sükûnet vardır. ”

“Kumar ve içkinin dinlerinde yasak olması kavga çıkma
masının başlıca sebeplerindendir. Ama içki içen, esrar çeken 
Türklere tesadüf edilir; çoğu sosyal durumlarını bu sebeple 
kaybetmişlerdir. Karaborsa ve tefecilik günah ve meçhuldür. ”

“Türkler bir şatoyu veya kaleyi aldıkları zaman her şeyi ve 
resimleri buldukları gibi aynen bırakıyorlar, onları tahrip et
mek gibi bir âdetleri asla yoktur. ”

“Türkler iyi niyetli insanlardır. Birbirlerine bağlıdırlar. Bir
birlerine iyilik yapmaktan hoşlanırlar. Bunları Tanrı'nın şerefi 
için yazıyorum; yoksa Türklerin bizim imanımızın dışında 
kaldıklarını biliyorum. (...) Türkler sözlerinin esiridirler. Ancak 
ölü bir Türk sözünü tutmayabilir. Samimi ve sadık insanlar
dır.”

“Türkler sokakta rastladıkları yazılı kâğıda ve güle bas
mazlar; yerden alıp bir duvarın üstüne veya dibine koyarlar. ”

“Türkler kimseyi Türk usulünce yaşamaya zorlamazlar. 
Herkesin kendi mevzuatı ile yaşamasına müsaade eder ve 
izin verirler. ”

“İsteyen Türk, gerek cuma, gerekse bayram namazında, 
cami içinde veya avlusunda, cemaat ortasında, düşmanı kim 
ise ondan a f diler. Affı yaş ve makamca küçük olan ister. 
Muhatabı, kesin şekilde ve cemaat önünde affettiğini söyle
meye mecburdur. Sonra elini öptürür ve kucaklaşırlar. Bir ke
re barışmış olan iki düşman, eski anlaşmazlıklarından dolayı 
birbirlerine kötülük edemezler. Böyle bir şeye cesaret eden 
kişi, hem toplumla, hem Allah'la alay etmiş sayılır ve lanetle
nir; fena muamele görür, kendisine inanılmaz. ”

Peki, Türklere ve Türklüğe dair övgüleri, başarıları hep 
çok eski zamanlardan mı vereceğiz. Elbette ki değil. İşte

10



Türklüğümüzle Gurur Duymamız İçin 1001 Neden

2013 itibariyle dünyanın en saygın ekonomi dergilerinden bi
rinde yayınlanan Türklerin  dünyaya kazandırdığı ilkler’ baş
lıklı bilimsel makaleden bir bölüm;

Türklerin dünyaya kazandırdıkları ilkleri sayın desek; bir 
çırpıda kaçı aklınıza geliyor? Yoğurt, kebap; Başka? İşte bir
kaç örnek: Dünyanın ilk plaj arabası 'Böcek', dünyanın ilk 
araba vapuru "Suhulet" ve daha fazlası...

Türkler, tıptan bilişime, ulaşımdan tekstile kadar pek çok 
alanda ilklere imza attılar, isimlerini dünyaya duyurdular. Ki
minin adı tanım ladığı hastalığa verildi, kiminin ki dünyada 
yeni keşfedilen bir böceğe... Bir milletvekilinin "Resepsiyonist 
ol" dediği bilim adamı Amerika'da nam salarak iki kez R&D 
(Ar-Ge) Ödülü aldı... İşte o çılgın Türklerden birkaçı ve dün
yamıza kazandırdıkları.

Her Şey Yoğurtla(mı) Başladı?
Türklerin dünyaya mutfağına armağanı olan yoğurdun ilk 

defa nasıl yapıldığına dair kesin bir bilgi yok. Ancak bu keli
meye Kaşgarlı Mahmut'un eseri Divânı Lügati't Türk'te rastlı
yoruz. Günümüzde tüm dünyanın 'yoghurf olarak tükettiği 
yoğurdun Avrupa'ya yayılış hikâyesine de Fransız tıp tarihin
de rastlanıyor:

16'ncı yüzyılda Fransa krallarından I. Fransuva ateşli is
hal hastalığına yakalanır. Hiçbir doktorun tedavi edemediği 
kralı Osmanlı İmparatorluğu'ndan gelen bir doktor yoğurtla 
tedavi eder. Böylece yoğurt daha geniş bir coğrafyada tanı
nıyor.
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Dünya döndükçe o da dönecek...
Namı tüm dünyaya yayılan 'döner kebabı', 19'uncu yüz

yılda kömür ızgarasını ayağa diken Bursalı İskender Usta ta
rafından geliştirildi. 1960'larda Batıya işçi olarak giden Türk
ler aracılığıyla AvrupalIlarla tanışan döner, bugün Turkish 
Kebap' adıyla en sevilen tatlar arasında. 2000'li yılların ba
şında Türk gıda firmaları tarafından dondurulmuş ürün olarak 
tüketicinin beğenisine sunulan dönerin tavuk ve hindi olmak 
üzere iki çeşidi daha var artık.

Tıp literatürüne geçti: Hulusi Behçet
Türk akademik dünyasında profesör unvanını alan ilk kişi 

olan Hulusi Behçet'in tanımladığı deri rahatsızlığı, 'Behçet 
Hastalığı' olarak dünya tıp literatürüne geçti. Ağız ve gözde 
iltihaplanma ve genital bölgede yaraları bulunan üç hasta 
üzerinde araştırma yapan Behçet, bu şikâyetlerin yeni bir 
hastalığın işareti olduğunu fark eder. Bu konudaki görüşlerini 
1937'de 'Dermatologische VVochenschrift'e yazar. Hastalık, 
1947 yılında Zürih Tıp Fakültesi'nden Prof. Mischner'in Ulus
lararası Cenevre Tıp Kongresi'nde yaptığı bir öneriyle 
'Morbus Behçet' olarak adlandırılır ve literatüre geçer.

Cahit Arf ve teoremi
Türkiye'nin yetiştirdiği en önemli matematikçilerden olan, 

1997'de kaybettiğimiz Ordinaryüs Profesör Cahit Arf, dokto
rasını yapmak için gittiği Almanya'da matematikçi Helmut 
Hasse ile birlikte önemli çalışmalar yaptı ve bu çalışmalar 
sonunda matematikte 'Hasse-Arf Kuramı'nı geliştirdi. A rf De
ğişmezi, Arf Halkaları ve Arf Kapanışları olarak adlandırılan 
terimleri bilim dünyasına kazandırdı.
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Dünya’nm ilk arabalı vapuru: Suhulet

Denizcilik tarihine 'dünyanın ilk araba vapuru' olarak ge
çen Suhulet, 1872 yılında Boğazın iki yakasını bir araya ge
tirmek, İstanbulluların ağır yüklerini taşımak için üretildi. Adı 
Namık Kemal tarafından konulan ve 'kolaylık' anlamına ge
len Suhulet, Şirket-i Hayriye Müdürü Hüseyin Haki Efendi, 
Umum Müfettişi İskender Bey ve Hasköy Tersanesinin baş 
mimarı Mehmet Bey tarafından tasarlandı: Londra'daki bir 
tersanede de hayat buldu.

Saatte 7 mil hız yapan Suhulet, emekliye ayrıldığı 1958 
yılına kadar Sirkeci-Harem hattında yazlıkçıların eşyasından 
Merkez Bankası'nın altın sandıklarına kadar her türlü yükü 
taşıdı.

İlk plaj arabası: Böcek

"Turizm beldelerinde kullanılmak üzere kapısız, kolay ini
lip binilen, açık, dağa, bayıra, plaja gidebilen bir araba istiyo
rum" Rahmi Koç'un bu isteği, 7 -8  ay içinde hayat bulacak ve 
dünyada bir ilk gerçekleşecekti. Dünyanın ilk plaj arabası, 
1975 yılında otomotiv dünyasının ünlü yöneticilerinden olan 
Jan Nahum'un tasarımıyla hayat buldu. Daha sonra Tofaş'ın 
genel müdürlüğüne, Petrol Ofisi'nin CEO'luğuna kadar yük
selecek olan Nahum, kaputuyla ön camı aynı açıdan giden 
dünyanın ilk otomobilini üretti. Ne yazık ki bu şirin plaj araba
larından sadece 203 adet üretildi, çünkü fazla rağbet görme
di. Nedenini ise Jan Nahum'un abisi Klod Nahum şöyle açık
lıyor: "Biz belki gücümüzü kullanarak Türkiye’de olması ge
reken şeyleri zamanından önce yaptık."
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Resepsiyonist değil mucit oldu!
ABD'de doktora yaptıktan sonra Ankara'ya gelen, ancak 

bir türlü iş bulamayan Ali Erdemir, tanıştığı bir m illetvekilin
den şöyle bir teklif alır: "İngilizcen var, Büyük Ankara Oteli'- 
nin resepsiyonunda çalış." Erdemir, bu olaydan sonra ABD- 
'ye döner. Bahsettiğim iz kişi, bugün aldığı ödül sayısını hatır
lamayan bir bilim adamı. 90'ların başında borik asidin motor 
ve makinelerde sürtünme ve aşınmayı önleyen özelliğini bu
larak ilgi odağı haline gelen Erdemir, iki kez teknolojinin en 
büyük ödüllerinden olan R&D (Ar-Ge) Ödülü'nü aldı. Birkaç 
yıl önce 'Karbon Film Kaplama' buluşuyla Discover Ödülü'ne 
de layık görüldü. Sürtünme katsayısını sıfıra indiren karbon 
atom kaplama buluşu, Amerikan Deniz Kuvvetleri tarafından 
gemilerde ve denizaltılarda kullanılmak üzere ele alındı.

Mide tümörü ilk kez ağızdan çıkarıldı
Tıp literatüründeki bir başka ilkimiz de genel cerrahi uz

manı Prof. Dr. Selçuk Mercan'ın yaptığı ameliyat. 33 yaşın
daki bir kadın hastasının mide duvarındaki 6 santim lik tüm ö
rü ağızdan çıkarmayı başaran Prof. Dr. Mercan, böylece 
dünyada bir ilke imza attı.

Yapay zekâyla dizi film
4 bin 500'e yakın reklam filmi, 34 televizyon dizisi ve üç 

uzun metrajlı filmi olan Ali Murat Erkorkmaz, Eylül 2 0 0 3 'te  
dünyanın yapay zekâyla yapılan ilk dizi filmi Robolab'i yaptı. 
Film, Show TV'de yayımlandı. Erkorkmaz, NASA'daki astro
notların yer çekimi olmayan alanlarda rahatça yürüyebilmele
ri için özel olarak manyetik bir ayakkabı da tasarladı.
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Bu böcek "Gozukarai"

İsveç Linköping Üniversitesi'nde görevli biyolog Nidas 
Jansson, 2005'te 'km kanatlı böcek türlerini' araştırmak için 
Mersin'e geldi. Jansson, bu dönemde en büyük desteği Mer
sin Orman Bölge Müdürü Mustafa Gözükara'dan gördü. Dün
yada ilk kez rastlanan bu avcı türü böceğe de onun soyadı 
verildi. Böcek, 'Hesperus gozukarai' ismiyle literatüre geçti.

Tasarımı tüm dünyada...

Prof. Dr. Tuncay Uluğ, kulak ve kafa tabanı cerrahisi için 
tasarladığı mikro cerrahi aletleriyle adını tüm dünyaya du
yurdu. İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Öğretim 
Üyesi Uluğ'un 1999'da tasarladığı, 2000 yılında da bir Türk 
firmasınca üretimini gerçekleştirdiği bu aletler, şimdi dünyaca 
ünlü Alman Storz firması tarafından 'Ulug Double Sided Ear 
Microsurgery Instruments' (Uluğ Çift Taraflı Kulak Mikro Cer
rahi Aletleri) adıyla dünya piyasalarına sunuldu.

Yerli patentte Yüzde 363 artış
Türk Patent Enstitüsü (TPE) Başkan Vekili Doç. Dr. Yük

sel Birinci, yerli patent başvurusu sayısında büyük artışlar 
yaşandığını açıkladı. 2001'de Enstitü'ye yapılan yerli patent 
başvuru sayısı 968 iken, 2006'da 3 bin 514'e ulaşmış. Bu 
sayı, yabancı başvurularla birlikte toplam 7 bin 500. TPE, iki 
yıldır Türk mucitleri yurtdışında tanıtmak amacıyla IENA Bu
luş Fuarı'na katılıyor.

800'den fazla buluşun yer aldığı fuarda Murat Nural, 
'Devrilmeyen Merdiven Sistemi' buluşuyla Serbest Kategori'- 
de altın madalya alırken, Ersin Doğan 'Yüksek Güçlü Lazer' 
çalışmasıyla aynı kategoride gümüş madalyaya layık görül
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dü. Gürcan Gürses, 'Seramik Filtre Üretim Yöntemi' çalışma
sıyla Kolej ve Üniversite Kategorisi'nde gümüş madalya aldı.

Geleceğe ışık tutan buluş!
Dünyanın geleceğini aydınlatacak önemli bir buluş da Bil- 

kent Üniversitesinden geldi. Üniversitenin Fizik ve Elektrik 
Elektronik Mühendisliği Bölümü öğretim üyelerinden Yrd. 
Doç. Dr. Hilmi Volkan Demir ile öğrencileri Sedat Nizamoğlu, 
Tuncel Özel ve Emre Sarı Edison'un icat ettiği ampule alter
natif nanoteknoloji ürünü ışık kaynağı üretti. Çalışma, 
Nanotechnology isimli dergininin 14 Şubat 2007 tarihli sayı
sına kapak oldu. Nanokristal kullanarak beyaz ışık üretimini 
dünyada ilk kez ayarlanabilir renk özellikleriyle başardıklarını 
belirten Demir, buluşun yüzde 95 oranında enerji tasarrufu 
sağladığını ekliyor.

Güneş çarptı, keşif yaptı!
Almanya'da yaşayan işadamı Ahmet Lokurlu, yaz tatilin

de geldiği Türkiye'de güneş çarpmasına uğradı ve ardından 
önemli bir buluşa imza attı. "Güneşin gücünü neden soğut
mada kullanmıyoruz?" sorusunu aklından geçiren Lokurlu, 
güneş enerjisiyle çalışan klima tasarladı.

Time Dergisi'nin kapak yaptığı 'çevrenin kahramanları' 
dosyasında bu buluşuyla yer alan ve dergi tarafından 7007 
Çevre Dostu Ödülü'ne layık görülen Lokurlu, "Elektrik, gaz 
ve kömür gibi enerji kaynaklan çevreye büyük zarar veriyor. 
Güneş enerjisinden soğuk hava elde etmek hem daha eko
nomik, hem de çevreye zarar vermiyor" diyor.
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Mouse tarihe gömülüyor
Anadolu Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi 

Elektrik Elektronik Bölümü'nde görevli üç Türk 'göz dokunuşu' 
adlı bir program geliştirdi. Araştırma görevlisi Cihan Topal, 
Yrd. Doç. Dr. Atakan Doğan ve Doç. Dr. Ömer Nezih Gerek- 
'in bu çalışması, engellilerin de bilgisayar kullanabilmesini 
sağlayacak. Projeye göre gözüne gözlük şeklinde bir aparat 
takan kullanıcı, bilgisayardaki işletim sisteminin imlecini iste
diği yere konumlandırıp, göz kırpma hareketleriyle istediği iş
lemi yapabiliyor. Aparatın üzerindeki yazılımlar sayesinde kul
lanıcı, mouse ile yaptığı işi bu aparatla yapabiliyor.

Ameliyat aletine 'bypass1
Türk Doktor Hüseyin Okutan, bypass ameliyatlarında 

damar tutmayı kolaylaştıran bir alet geliştirdi. Süleyman De- 
mirel Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde görevli olan Okutan'ın 
buluşu, açık kalp ameliyatları için büyük kolaylık sağlıyor. 
Türk Patent Enstitüsü'nden 'faydalı model patenti' alan Oku
tan, bu aletle şimdiye dek 50’yi aşkın ameliyat gerçekleştirdi.

Bu boyalar çok akıllı
Nanoteknolojiyi Türkiye'de ürüne dönüştüren ilk şirket 

olan DYO; tekstilden kimyaya kadar sanayinin tüm kollarında 
kullanılabilecek olan ve malzemelerin fonksiyonlarını artıran 
bu teknolojiyle ürettiği 'nano' boyalan iki yıl önce piyasaya 
sundu. Böylece Türk tüketicisi ışıkla kendini temizleyen, çi
zilmeyen, yangın geciktirici boyalarla tanıştı ilk kez. DYO'nun 
akıllı boyaları Avrupa Patent Ofisi tarafından 'buluş' olarak 
rapor edildi.
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Mucitler yurdu Anadolu
Son yıllarda inovasyonu keşfeden Anadolulu firmalar 

önemli buluşlara imza atıyorlar. İşte bu buluşlardan bazıları;

Termal ayakkabı: Konyalı Otantik Ayakkabı'nın Selçuk 
Üniversitesi ile geliştirdiği uzaktan kumandalı termal ayakka
bı, kışın ayaklan 35 dereceye kadar sıcak tutabiliyor. Ürün, 
seri üretime geçmek için destek bekliyor.

Çantada taşınabilir HES: Türkiye Elektromekanik Sana
yi A.Ş. çantada taşınabilecek büyüklükte ve bir evin elektri
ğini karşılayabilecek düzeyde mikro türbin üretmeyi planlıyor.

Sinekkovar perde: Bursa'da faaliyet gösteren Elvin 
Tekstil, sivrisineklerin verdiği rahatsızlığı sona erdirmek için 
içeriğinde özel kimyasal bulunan sinekkovar perde üretti.

Alternatif rögar kapağı: İzmir'de üretim yapan Dekor
san, rögar kapaklarının ölümlü kazalara yol açması ve sürek
li çalınmasından hareketle 52 tonluk alternatif bir rögar ka
pağı tasarladı. Ürün, faydalı model patenti aldı. Ürünler yolda 
olgunlaşıyor: Erman Nakliyat, tır içi iklimlendirmeyi gerçek
leştirdi. Şirket bu sayede, meyve ve sebze taşımalarında 
ürünü ham halde alıp, teslim edilecek bölgeye kadar olgun
laştırıyor.

Kuyruksuz rüzgâr türbini: İzmir'de faaliyet gösteren Al- 
tema, kuyruksuz rüzgâr türbini geliştirdi. Rüzgâr enerjisinden 
daha çok yararlanıldığı bu model için ABD ve Türkiye'de pa
tent başvurusunda bulunuldu.
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TURK ADININ KÖKENİ 
VE TÜRKLERİN TARİHİ





Türklüğümüzle Gurur Duymamız İçin 1001 Neden

Türk Milleti'nin tarihi neredeyse insanlık tarihi kadar eski
dir; Türkler binlerce yıldan beri tarih sahnesinde yer almak
tadırlar. Bu durum, bilim adamlarının dikkatini çekmiş ve on
ları Türk kelimesinin kökenini araştırmaya yöneltmiştir. Türk 
adının kaynağını bulmak amacıyla yapılan araştırmaların so
nuçlarına dayanarak çeşitli görüşler ileri sürülmüştür. Kimi 
uzmanlara göre, Türk adına ilk defa MÖ 14. yüzyılda "Tik" 
veya "Tikler" şeklinde rastlanılmıştır. Bazı uzmanlar ise bu 
adın MÖ 14. yy.dan önce de var olduğu görüşünü benimse
mişlerdir. Türkler'in binlerce senelik geçmişi göz önünde bu
lundurularak, Türk adının nereden geldiğine ilişkin birçok id
dia ortaya atılmıştır.

Türkler'in eski dönemlerine ilişkin bilgilerin kökeni çoğun
lukla Çin tarihine dayanmaktadır. Çinli tarihçiler MÖ 2000 - 
1000 yılları arasında ilk Türk hükümdarlarından bahsetmek
tedirler. Bununla birlikte, eski Çin kaynaklarındaki Türk hü
kümdarlarının ve devletlerinin adları Çince yazılıdır. Bunların 
Türkçe karşılıkları tam anlamıyla bilinmemektedir. Profesör 
Erol Güngör'ün deyişiyle, "Bizim atalarımız o çağda "Türk" 
adıyla anılmıyordu. "Türk" kelimesi bugün bir milletin adıdır 
ama atalarımız o zaman henüz bir millet halinde değildi. Boy
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ve aşiretler halinde yaşıyorlardı ve her aşiretin ayrı bir adı 
vardı."

Türk adının tarih sahnesine çıkışı MS 6. yüzyılda kurulan 
Göktürk milleti ile olmuştur. Orhun kitabelerinde yer alan 
"Türk" adı daha çok "Türük” şeklinde gösterilm iştir. Yani, 
Türk kelimesini ilk defa resmi olarak kullanan siyasi teşekkül 
Gök-Türk İmparatorluğu olmuştur. Göktürkler'in ilk dönemle
rinde Türk sözü bir devlet adı olarak kullanılmışken, daha 
sonra Türk Milleti'ni ifade etmek için kullanılmaya başlanmış
tır.

Çin İmparatoru MS 585 yılında, Gök-Türk Kağanı İşba- 
ra'ya gönderdiği mektupta "Büyük Türk Kağanı" diye hitap 
etmiştir. İşbara Kağan'ın Çin İmparatoru'na cevabi mesajın
da da "Türk Milleti'nin Tanrı tarafından kuruluşundan bu ya
na 50 yıl geçti" ifadesine yer verilmiştir. Bunlar Türk adını 
resmileştiren olaylar olarak tarihe geçmiştir.

Göktürk yazıtlarında Türk sözü daha çok "Türk Budun" 
şeklinde geçmektedir. Türk Budun, Türk Milleti anlamındadır. 
Dolayısıyla Türk adı bu dönemlerde bir topluluğun veya kav
inin isminden ziyade siyasi bir mensubiyeti belirleyen bir ke
lime olarak görülmektedir. Yani Türk soyuna mensup olan 
bütün boyları ve toplulukları ifade etmek üzere milli bir isim 
haline gelmiştir.

Türk kelimesinin anlamı üzerinde de çeşitli görüşler var
dır. Bunlardan bazıları şu şekildedir:

Çin kaynaklarında "Tu-küe (Türk)" m iğfer olarak yorum 
lanmakta; İslam kaynaklarında ses benzeşmesine dayana
rak terk edilmekte, olgunluk çağı şeklinde değerlendirilmek
tedir.
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