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İPEK YOLU’NDA TÜRKLER
Özet
Ġnsanlık tarihinde ana yol olarak nitelendirebileceğimiz ve bu özelliği
nedeniyle de farklı ülkelerdeki halkları ve milletleri birbirine bağlayan uluslararası
yollar bulunmaktadır. Bu yollardan birisi de Asya’dan Avrupa’ya, Avrupa’dan
Afrika’ya kadar geniĢ bir coğrafyayı kapsayan Ġpek Yolu’dur. AnlaĢılacağı üzere
bu geniĢ coğrafya üzerinde sadece değerli bir madde olan ipek taĢınmakla
kalmamıĢ, yüzyıllar boyunca diller, dinler, kültür ve medeniyet unsurlarının da
taĢındığı bir yol haline gelmiĢtir. Kültürlerin paylaĢımında son derece önemli olan
bu yolu, bilindiği üzere Türkler iĢlek hale getiren millet olmuĢtur. Bunun en önemli
kanıtlarından birisi olarak bu yol üzerinde Türkler tarafından inĢa edilen eserler ki
buna örnek olarak olan Göktürkler’den ve Selçuklulardan kalma sayısız anıtı
gösterebiliriz. Ayrıca bu yolun ana noktaları olan KaĢgar, Hotan, KaraĢar gibi
Ģehirleri incelediğimizde sayısız kanıtlara ulaĢabiliriz. Bu kentler Türk yurtlarını
birbirine bağlarken, medeniyet seviyesi yüksek yerleĢim bölgelerinin kurulmasında
önemli rol oynamıĢtır. Böyle dememizin sebebi bilindiği üzere, bu kentlerde
kültürel zenginliğinle beraber maddi imkânların birleĢmesi olmuĢtur. Belirttiğim
üzere adı geçen kentlerde oluĢturulan pazarlardaki tüccarlar sayesinde yeni bir
kültür ortamı yaratılmıĢ ve bu ortam bize Farabi, Birüni, Ibni Sina gibi önemli
bilim adamlarının yetiĢmesine olanak sağlamıĢtır. Ortaçağ sonuna kadar doğu ve
batı arasında ticaret ve aynı zamanda kültür köprüsü olarak nitelendirebileceğimiz
bir yol haline gelmiĢtir.
Anahtar Kelimeler; ipek yolu, medeniyet köprüsü, ana yol.
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TURKS ON THE SILK ROAD
Abstract
There are international routes exist that connect folks and nations together in
human history. One of the wide famous one is Silk Road that goes from Asia to
Europa and Europa to Africa. As we understand later, not just the silk were carried
on this road; languages, religions, cultures and civilizations were carried on this
road. This road had significant factor to share the culture and Turks were the ones
that made this busy. We can show the historical buildings made by Gokturk as a
proof that Turks were very active on the Silk Road. We find lots of proofs on the
main points of road as Kasgar, Hotan and Karasar. These cities connected Turk
Countries also had a significant role for building high settlement locations. We are
saying like this because it didn’t just connect the cultural values, it also united
economical values. As I mention, the merchants in the Silk Road created new
cultural environment that provide us to have scholar such as Farabi and Ibni Sina.
This road became commercial and cultural bridge between east and west on Middle
Age.
Key Words; Silk Road, commercial bridge, international route.

GİRİŞ
Tarihte hiçbir zaman önemini kaybetmeyen Ġpek yolu, günümüzde popüler tarih,
makaleler, belgeseller ve yolculuk hikayeleri gibi pek çok araĢtırmaya konu olmuĢtur. Bu ağ
için ilk defa 1877 yılında Alman coğrafyacı Ferdinand Freiherr von Richthofen tarafından ipek
yolu terimi kullanılmıĢtır. Bu terimin kullanıĢı yeni olsa da bu ağ yüzyıllar öncesine dayanan bir
geçmiĢe sahiptir. Bu bildirinin baĢında belirtmekte fayda vardır ki; bu yolun geçmiĢine
bakıldığında, sadece ipek taĢınmakla kalmamıĢ, kültürler, diller, dinler ve pek çok unsurun
taĢınması sağlandığını görmekteyiz. Buradan anlaĢılacağı üzere bir koridor olarak
görebileceğimiz çok uluslu tüccar gruplarının geçtiği ipek yolu, aslen ticaret yolu olmasına
rağmen sosyo ekonomik ve siyasi dengeleri değiĢtiren bir koridor görevini üstlenmiĢtir.
Tarihi Gelişimi
Ġpek yolu, Turfan, Kaçkar, Kuça, Hotan, Semerkand, Buhara, Belh, Merv, NiĢabur gibi
Türk tarihi için oldukça önemli ve stratejik noktalardan geçmekteydi. Ortaçağ da neredeyse tüm
ticari hayatını bu yola bağlamıĢ devletler bulunmaktaydı ve bu yüzden devletler arasında ipek
yoluna hâkimiyet mücadelesi yaĢanmaktaydı. Kaynaklara baktığımızda Türklerin bu yol
üzerinde aktif rol oynadığını görmekteyiz. Türklerin bu bölgelerde hüküm sürmesinin ve aktif
olarak ipek yolu ticaretinde rol oynadığını Orhun Yazıtları da destekler niteliktedir;
‘’olyirgerü barsar türük bodun ölteçisen ötüken yir olurup arkıĢ tirkiĢ ısar neng bungug yok
ötüken yıĢ olursar benggü il tuta olurtaçı’’
‘’...sen: (Ey) Türk milleti (Kutsal) Ötüken topraklarında oturup, (buradan) kervanlar gönderirsen
(ticaretle uğraĢırsan) hiçbir sıkıntın olmayacak. Ötüken Ormanı'nda oturursan sonsuza kadar
devlet sahibi olarak hükmedeceksin.’’ (Alyılmaz, 2004: s. 183)
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Buradan da anlaĢıldığı üzere geniĢ bir coğrafyayı kapsayan bu yola egemen olan
milletin aslında dünya ticaretinde söz sahibi olduğunu görebilmekteyiz. Bilindiği üzere, Çin
tarihinde önemli bir noktasına koyabileceğimiz Han hanedanlığı döneminde yani M.Ö. 206 ile
M.S. 220 zaman aralığında ipek üretiminin arttığını ve buna bağlı olarak da değerinin artıĢıyla
beraber artık vergi olarak verilen bir madde haline geldiğini söyleyebiliriz. Hiç Ģüphesiz Çin’in
zenginleĢmesiyle paralel olarak bu topraklara komĢuları sahip olmak istemiĢtir. Bu dönemde
parlayan Mo-tu önderliğinde, Hun Ġmparatorluğu, M.Ö. 199’da Han hanedanlığını mağlup
ederek Çin’i 70 yıl sürecek olan vergiye bağlamıĢtır. Bundan sonra ise Han hanedanlığı
tarafından Hunlara karĢı Orta Asya’nın diğer devletleriyle iĢbirliği yapmak isteyen Wu-ti,
Fergana’daki Yüeçilere (Ögel, 2012: s. 247 – 278) gönderilen Chang Chien ve 100 kiĢilik
ekibi, ilk önce Hunlara esir düĢer ve ardından da batıya kaçmak zorunda kalır, Çin tarihinde
Batı Bölgeleri seferi olarak geçen bu sefer ile ipek yolu batıya açılmıĢ ardından da bu yola sahip
olmak ve pay almak isteyenlerin sayısının artmasına yani doğu zenginliğinin farkına
varılmasına sebep olmuĢtur. (TaĢağıl, 2014: s. 15 – 16) Han hanedanlığı döneminden
bahsederken Duhhuang Ģehri’nin kuzeybatısında yer alan YeĢim TaĢı Kapısı Geçidi’ne
değinmemek olmaz, burası Çin’in batıya açılan iki önemli geçidinden birisidir. Aslında bu kapı
kağıt ve barut bilgisinin Avrupa’ya taĢınmasına, (Özey, 2014: s. 332) ayrıca da ipek böceği
tohumlarının batıya ulaĢmasına sebep olmuĢtur. Burada bir rivayet söz konusudur. Rahiplerin
bastonlarının içine ipek böceği tohumlarını saklayarak Suriye’ye kadar getirdiği Bizans
Ġmparatorluğu’nun 6. Asır ortalarında Bursa’ya geldiği üretime baĢlandığı bilinmektedir.
AnlaĢıldığı üzere bu kapı hem bu yolun geliĢmesini sağladığı gibi aynı zamanda etkinliğinin
azalmasına da sebep olmuĢtur.
Yukarıda da bahsedildiği üzere, burada hâkimiyet kurmak dünya ticareti için önemliydi.
Bu yüzden aynı Hunlar gibi, Göktürkler Dönemi Ġstemi Yabgu zamanında da (552 – 576) Ġpek
Yolu’nun kontrolünü ele geçirmek için mücadelelerde bulunduğu bilinmektedir. Bilindiği üzere
I. Göktürk Dönemi’nde at verip, ipek alındığı biliniyor. Ayrıca, Göktürkler’in Çin’den vergi
olarak alınan ipeği ve ürettikleri demiri ve demir ürünlerini Bizans’a satmaktadır. Yani bu yol
üzerinde sadece ipek değil, taarruz silahlarının, zırhlı takımların, kürk, deri ve deri ürünlerinin,
süs ve kullanım eĢyalarının da ticaretini gerçekleĢtirmiĢlerdir. (Buryakov, 2002: s. 234 – 242)
Ötüken bölgesi özellikle de kağanlık merkezinin bulunduğu Ordu Balık (Karabalgasun) Ģehri,
Türkler'in güçlü oldukları dönemlerde Çin'den, Ġran'dan, Bizans'tan sık sık elçilerin ve
kervanların gidip geldiği Ġpek Yolu'nun en iĢlek merkezlerinden biri haline gelmiĢtir. Burası Çin
ile Bizans arasında adeta köprü görevi görür. Bilindiği üzere 552 de Bumin Kağan ın Juan –
Juanlar’ı mağlup ederek 552 de bağımsızlığı ilan etmesi ve ardından 558 de Akhunlar’ın
ortadan kaldırılmasıyla Ġpek Yolu’un egemenlik sınırlarına almıĢlardı. Fakat Göktürkler ticaretle
uğraĢmayıp Soğdlar’a geniĢ haklar tanıması onların bu yola hakim olmalarına hatta Soğdça’nın
ticari dil olmasına neden olmuĢtur. (TaĢağıl, 2012: s.18) Göktürkler Soğdlara oldukça güvenmiĢ
olduğunu Orta Asya’dan Ġstanbul’a giden ilk elçi Soğd kökenli olmasından da
anlayabilmekteyiz. (Marshak, s. 2002, s. 299 – 314) Böylelikle Soğdlar sayesinde Türkler ve
Bizanslılar birbirini tanımıĢtır, etkileĢim yaĢanmıĢtır. Sogdlular, çok usta tüccarlardı. Ayrıca çok
da usta siyasetçiydiler. Usta tüccar ve siyasetçi kimliklerini ticari ve ekonomik çıkarları uğruna
kullanarak her Ģeyi yapabilecek karakterdeydiler. Bu sayede aslında Göktürklerin usta askeri
becerileriyle, Sogdlular’ın bu özellikleri birleĢmiĢtir. Ġpek Yolu ticareti sayesinde, Göktürkler
zamanında Batı sahası daha yakından tanınmıĢ ve sonraki Türk göçleri için daha sağlam
temeller atılmıĢtır. (Bkz. Yıldızdağ, s. 2005)
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9. yy’dan 13. yy’a geldiğimizde bu ağın kontrolü Uygurların egemenliğine geçmiĢtir.
Ġpek yolu Ģehirleri üzerinde yaĢamlarını sürdüren Uygurlar Çin’deki Budist kültürünün
Ģekillenmesinde büyük rol oynamıĢlardır. Ġpek yolunun önemli Ģehirlerinden birisi olan Turfan
Uygurların hâkimiyeti altında farklı din, kültür ve milletlerin yaĢamasına ardından da
Moğolların hâkim olduğu dönemde de muhafaza edilmiĢtir. Uygurların ipek yolu güzergâhında
etkin rol oynamaları onların ticaret hayatındaki tüm usul ve teknikleri en iyi Ģekilde
uygulamaları ile ilgilidir. Bu dönemde Uygurlar tarafından ortak tüccar teĢkilatının
yapılanmasıyla ipek yolunun geliĢmeye baĢladığını görmekteyiz. Burada kısaca bahsetmek
gerekirse bu teĢkilat ipek yolu güzergâhında Uzak Doğu ile Ön Asya ve Doğu Avrupa’nın
ticaret merkezlerini birleĢtiren ve ortak tüccarların kendi aralarında günümüz tabiriyle çek, kredi
ile ödeme yapmalarına imkân sağlamasıydı. Bu Ģekilde bu yolun geliĢmesi hızlanmıĢtı. Bu ortak
tüccarlık iliĢkilerin güvence altına alınması amacıyla da teftiĢ büroları açılmıĢtır. Bu da aslında
Türklerin ne kadar bu yolu benimsediklerini ve kendilerini bir nevi ev sahibi olarak gördüğünün
de bir kanıtıdır. Burada Türklerin etkin rol oynadığının en büyük kanıtlarından birisi de Talas
SavaĢı’nın jeopolitik sonucu olarak bölgeden çekilen Çin ordusu sayesinde Karluklar rahatlamıĢ
ve bu bölgede ipek yolu da canlanmıĢtır. Fakat 910 yılında yaĢanan Huvançay isyanıyla pek çok
Türkün öldürülmesi ya da kovulması ve ardından ipek yolunda duraklama meydana gelmesi
buna en önemli kanıttır.
Burada vurgulamak gerekir ki; yukarıda da bahsettiğimiz gibi ipek yolu, ticaretin yanı
sıra kültürlerinde taĢınmasını da sağlamıĢtır. Hindistan’da doğan Budizm’in Çin’e ulaĢması,
Japonya’ya kadar ilerlemesi ve hatta burada hâkim din olması bu durumu en iyi açıklayan
olaylardan birisidir. Ayrıca Ġslamiyet’in yayılmasını da hızlandıran Ġpek Yolu, Ġran kültürünü
Çin’e taĢımıĢtır. Aynı zamanda bu topraklar üzerinde ortaya çıkan minyatür sanatı özellikle Ġran
Safevi döneminde geliĢmiĢ ve buradan Anadolu’ya aktarılmıĢtır. Bunlara ek olarak Orta
Asya’nın Türk atı, Türk dokuma ve halıları bu yol ile batıya ulaĢmıĢ aynı zamanda batıdan da
doğuya ticari mallar gelmekteydi. Ġpek yolu üzerinden geçen Ģehirler ticaret kadar etnik halk ve
din açısından da zenginleĢiyordu. Hintli, KeĢmirli, Ġranlı, Türk, Çinli ve Tibetli birçok halk bu
yol üzerinde oturmaktaydı. O dönemden günümüze kalan en önemli Budist mimari ve duvar
resimlrini özelliklerini taĢıyan yer Muzhat Nehri’nin kuzeyinde Bin Ev Dağı’nın uçurumunda
inĢa edilmiĢ olan Kızıl Bin Buda Mağaralarıdır. (Baykuzu, s. 2015. s. 76)
9. yy’dan sonra tekrar güçlenen bu yolun 9. ve 13. yy tarihine değinirsek, bu yüzyıllarda
Karahanlı, Gazneli ve HarezmĢahların egemen oldukları Türkistan ve Horasan Bölgesi zengin
doğal kaynaklara sahipti. Bu coğrafya bilindiği üzere 5 kısımdan oluĢmaktaydı. Horasan, Kuzey
Hindistan, Dehistan, Maveraünnehir, Türkistan ve bu coğrafyalarda pek çok Ģehir ipek yolu
sayesinden yükselmiĢ ve medeniyet seviyesi yüksek yerleĢim yerlerinin kurulmasına olanak
sağlamıĢtır. Mesela 10. yüzyılda Buhara Ġpek yoluna en fazla katkıda bulunan Ģehirlerden
birisiydi. Bu Ģehir Moğollara kadar önemli bir Ģehir olarak kalmıĢtı. Buhara’dan sonra ise
Semerkant’ı ikinci sıraya koyabiliriz. Tabi ki de bu yol sanatı da etkilemiĢtir. 11. – 14. Yüzyıllar
arasında Akdeniz havzası ve Uzak Doğu arasında bağlantı sağlayan Ġpek Yolu’nun Anadolu
üzerinden geçmesi bu güzergâhta konaklama için kervansaray yapılmasını beraberinde
getirmiĢtir. Bu dönemde Anadolu’nun önemli bir nokta haline geldiğini söyleyebiliriz. (Aksoy,
2015: s.26) Selçuklular döneminde Türkler burada kervanlardan 2 gün boyunca hiçbir ücret
almadan konaklamalarını sağlamıĢtır. Ayrıca ilk kez kullanılan bir sigorta da yapılmıĢtır. Ayrıca
burada ticaret yapan herkese eĢit olarak yaklaĢılmıĢtır. Bunun en büyük kanıtlarından birisi 13.
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yüzyıla baktığımızda ünlü seyyah Marco Polo KaĢgar’a vardığında buranın çok büyük bir Ģehir
olduğunu burada Müslüman yerli halkın yanı sıra Hristiyanlara ait kiliselerin bulunduğunu
yazmasını örnek olarak verebiliriz. Bu Ģehirde günümüze gelen Budist eserler oldukça azdır,
örnek olarak Tokuz Saray, TumĢuk ve Kargılık’taki Çipan Mağaraları örnek gösterilebilir.
(Baykuzu, s. 2015. s. 83) Buradan anlaĢılacağı üzere Selçuklular bu ağın önemini iyi kavramıĢ
binlerce yıllık devam eden bu yol Anadolu Selçuklular döneminde de etkin Ģekilde devam
etmiĢtir. (Baykara, 2012, s.486) Timurlar dönemine baktığımızda ise Timurların bu yol
sayesinde güçlendiği ve etkileĢimin en üst düzeyde olduğunu görmekteyiz. Buna kanıt olarak
Çin ve Timurlu sanatı üzerinde izlememiz mümkündür.

SONUÇ
Ġpek Yolu güzergâhlarındaki ticaret Ġslamiyet öncesi Türk tarihinde önemli bir yere
sahiptir. Ortaçağ sonuna kadar doğu ve batı arasında ticaret, aynı zamanda kültür köprüsü olarak
nitelendirebileceğimiz ipek yolu, Yeni Çağ’da yapılan keĢifler sonucu canlılığını yitirmiĢ ve 16.
ve 17. yüzyıllarda ipeğin Avrupa’ya taĢınmasıyla önemini eskiye oranla kaybetmiĢ ve üstüne
kervanlar yerine deniz ticaretinin ön plana çıkması bu yolun öneminin azalmasına sebep
olmuĢtur. Bu ağı tekrar canlandırmak için güzergâhların belirlenmesi ve buralarda yerleĢim
yerlerinin kurulması gerekmektedir. Günümüzde mevcut olan yerleĢim yerlerinin analizi
yapılması ve mevcut olmayanlar ise yeniden aktif hale getirilmesi gerekmektedir. Kısaca bu
yolda Türk coğrafyasını doğudan batıya boydan boya geçtiğinden Türk kökenli halklar
açısından önemi halen sürmektedir. En eski çağlardan beri üretilen keĢfedilen bilgilerin
toplumdan topluma ırmak misali aktığı bu yol ile dünyanın doğu ucu batı ucuyla haberdar
olabilmiĢtir. Kısaca Türk dünyası bu önemli köprüsünün tekrardan canlandırılması için
çalıĢmaların baĢlaması ve Türk ağının tekrar kurulması gerekmektedir.
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