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Bilgehan Atsız GÖKDAĞ
Milli kültürümüz içinde çok ön em 
li bir yeri olan Türk dam galan hak
kında yeterli araştırmaların yapıldı
ğını söylem ek zordur. Bizi biz yapan,
bize m illi kim liğim izi kazandıran ve
yaşayışımızın her anında bizimle b e 
raber olan bu maddî kültür unsurla
rımız.
ilgisizliğimiz ve tarım toplum una geçm e arafesinde olm am ız sebeyile, günden güne y o k olup gitm ek
tedir. Burada tanıtmaya çalışacağım ız
eser, bu konuda büyük bir boşluğu
doldurmakta ve adeta b ir müze g ö 
revi görm ektedir.
Prof. Dr. Tuncer
Gülensoy’un uzun ve yoru cu emek so
nucu m eydana getirdiği kitabının adı
«Orhun’dan A nadolu’ya Türk D am ga
ları» ismini taşımaktadır. Eserde g e 
nel olarak Türk damgalarının m en
şei araştırılarak, Orhun’dan
A n a d o
lu’ya uzanan
izleri üzerinde durul
muş, bu yapılırken Türk destan ve
efsanelerine, Türk m addi ve manevî
kültürüne de m üracaat edlmiştir.
Türk
dam galannm tarihi, M.Ö.
5000’li yıllara kadar götürülmektedir.
Bugün Kuzey
A zerbaycan sınırları
içinde olan Gobustan bölgesindeki k a 
yalar üzerinde bulunan resim ve d am 
gaların tarihi, M.Ö. 5000’li yıllara k a 
dar uzanır. Burada yapılan çalışmala-r
dan anlaşıldığına göre, bu damgalar,
Türk, dam galan ve Türk-Orhun yazıt
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larındaki şekillerle büyük bir para
lellik arzetm ektedir Gobustan bölge
sindeki resim ve dam galann, «Orhun
A b id e le rin d e adı geçen «A z budun»
boyuna ait olduğu görüşü yapılan ça
lışmalarla ağırlık kazanmaktadır. Bu
radan hareketle,
günüm üz A zerbay
canlI dilci ve
tarihçiler
arasında
«Azerbaycan» admın
«Az budun»la
olan ilişkisine dikkat çekilerek, A zer
baycan
adının birinci unsuru olan
«A zer»; a z -fe r şeklinde açıklanm aya
çalışılmaktadır.
Bilindiği gibi Türklere ait ilk ya zı
lı metin, yakın zam anlarda da Kuzey
M oğolistan’da keşfedilen «Bugut Y azı
ta d ır ki, yazılış tarihi olarak 581 yılı
gösterilmektedir. A ncak bir çok m ağa
ra resmi ve k a y a la r üzerindeki şekil
ler Türk yazıtlarının ilk protipleridir.
Türk dam galannm kullanılış tarihi,
Orhun A bideleri’nin yazılış tarihinden
çok öncelere götürülmekte ve bu yazı
daki işaretlerin dam galardan geliştiği
görüşü kuvvetli olduğundan, eserin ilk
bölümünde Orhun ve Yenisey A bidele
ri üzerinde durulmuş, bu abidelerde
kullanılan işaretlerin menşei ve hangi
m anaya geldiği hakkında kısa bilgiler
verilmiştir. Daha sonra Orhun ve Y e 
nisey alfabeleri M acaristan’da bulu
nan «Bologno metninin harfleri», «Nikolsburg alfabesi» ve «rudimenta» adlı
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eserde kullanılan işaretlerin tabloları
da verilmiş, böylelikle Orhun ve Yenisey alfabelerinin A vrupa’daki ben
zerleriyle mukayesesinin yapılabilmesi
sağlanmıştır.
«Dam ga A dı Üzerine» adlı bölüm 
de, Türkiye Türkçesi’nde dam gaya ve
rilen m analarla birlikte, Türkçenin ta
rihi akışı içinde metinlerden hareketle
dam ga kelimesinin kullanılışı ele alına
rak örneklerle gösterilmiştir.
Eserin, «Türk Dam galarının D oğu
şu Üzerine» başlıklı bölüm ünde dam 
ganın tarihi hakkında şu bilgiler yer
alm a k ta d ır: Türkler «DAM GA» adı
nı verdiğim iz işaretleri kullanmadan
önce, anlatmak istedikleri şeyi mut
laka resim ile ifade ediyorlardı. N i
tekim, ilk çağlarda da insanları pek
çoğunun resim kullanarak meram la
rını anlattıkları, bulunan m ağara du
var resim lerinden anlaşılmaktadır. İn
sanlık resim den
piktographa,
daha
sonra da piktogram a geçm iş olm alı
dır. Türk dam galan, işte bu safhada,
yani piktograph ile piktogram arasın
da doğm uş olabilir. Bu görüşe göre,
Türk yazı ve dam ga tarihini şöyle şematize edebiliriz :
I. d e v r e : RESİM
II. devre : PİKTOGRAPH (Eski Mısırlılar’m ki gibi h arf yerine resim kul
lanan yazıda tek işaret).
III. devre : PİKTOGRAM (basitleş
tirilmiş resim ).
IV. devre : İDEOGRAM
(yazıda
kelimenin harfleri gösterilmeden d oğ 
rudan doğru ya fikri ifade eden işaret).
V. devre : PHONOGRAM (bir harf
veya h ece veya sesi gösteren işaret).
VI. devre : HARF (dildeki bir sesi
gösteren ve alfabeyi m eydana getiren
işâretlerden her b iri)» (s. 14).
«Köktürkler, Orhun Yazısı ve Dam
galar» başlığını taşıyan bölüm de, Türk
dam galarının Orhun-Yenisey
harfle
rinden çok eskilere dayandığı belirtil
miş ve dam galar konusunda şekillerin
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çok çeşitli olması, bunları yazanların
değişik Türk boylan n a ait olabileceği
ihtimaline bağlanmıştır.
Türk damgalarının at ve sığırlar
da, koç ve koyunun kulak veya bur
nunun üstünde, k oç veya koyunun sır
tında, kuyruğunda veya başında (aşı
boyası ile), kovanlarda, buğday veya
un anbarlannda. mezar taşlannda,
Hece tahtası atu verilen, tahtadan y a 
pılmış m ezar işaretlerinde, kilim ve
halılarda,
keçelerde,
kepeneklerde,
heybe, torba ve un çuvallarında, na
kış ve yanışlarda, ziynet eşyalannda,
nazarlıklarda, ev, kapı ve duvarlarda,
kap-kacakta, el, yüz, alın, pazu ve göğüse yapılan döğmelerde, at koşum ta
kım larında kullanıldığı
«Damgaların
Görüldüğü Yerler» başlığı altında açık
lanmıştır.
«Türk Dam galarında En Çok Kul
lanılan Hayvan M otifleri» bölümünde;
Türk dam galannda en çok kullanılan
ongunlar olarak (boğa, geyik, dağ ke
çisi, at, kurt, çeşitli kuşlar, koç, k o
yun, yılan gibi), kutsal bilinen hay
vanlar, kılıç, ay, güneş ve yıldızlar ile
hayat ağacı m otifleri ve bunların kul
lanıldığı yerler hakkında bilgiler ve
rilmiştir.
Orhun - Yenisey A bidelerindeki
damgalar, taş veya kaya üzerindeki
dam galar tablolar halinde gösterilmiş,
daha sonra 24 Oğuz boyunun dam ga
sı; Divan-ı Lugat-it Türk, Cam i’üd Tevarih, Tarih-i Âli Selçuk ve Şecere-i Terâkim e adlı eserlerde geçtiği
şekliyle tablolar halinde
karşılaştır
malı olarak dikkatlere sunulmuştur.
«Öteki Türk Boylarının Dam gala
rı» adım taşıyan bölümde; Tuna Bul
garları, A ltay Türkleri, Kazak, Kırgız,
K a ra -K ırg ız, Soltu, Karakoyunlu ve
Karaçay-M alkar gibi Türk boylarının
ve bu b oy la r içinde yer alan oym ak
ların dam galan tablolar halinde v e 
rilmiştir.
Bütün Türk boylarında olduğu g i
bi, A nadolu ’ya yerleşen Oğuz boyları
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da atalarından kalan bu damgaları ya
olduğu gibi /kullanmışlar veya bunla
ra yeni şekiller de ilave etmişlerdir.
«A nadolu’da Türk Dam galan» başlığı
altında; D oğu ve Güney-Doğu A n ad o
lu’da kaya resimleri,
k oç ve koyun
şeklindeki m ezar taşlarında bulunan
dam ga ve figürler, A vşarlar’a ait dam 
galar, Gaziantep eşrafına ait dam ga
lar, Bursa; Orhaneli Karacabey, M us
tafakem alpaşa damgaları, A nadolu’da
ve tarih boyu nca Türklerin kullandık
ları at dam gaları tablolar ve şekiller
halinde gösterilmiştir.
Türk damgalarının
Türk maddi
kültüründe (halı, keçe, kilim, torba,
kepenek, nakış, yanış vs.)
yaşayan
uzantısına im adı verilir, Orhun’dan
A nadolu’y a uzanan bu im ler h iç de
ğişm eden zamanım ıza kadar gelmiştir.
Eserin «A nadolu’da İmler» bölüm ün
de, Anadolu halı ve kilimlerinde kul
lanılan im ler (m otif) açıklayıcı bilgi
lerle gözler önüne serilmiştir. A n a d o
lu ağızlarının çoğunda nakış olarak
da bilinen yanış; daha çok kilim, ala
çuval, kıl çuvalı, iteği, seccade, heybe,
çorap gibi dokum a türlerinde görülür.
Yine bu bölüm içinde, Mut yöresi ya 
nışları, Harmandalı obasında kilim ya 
nışları ve A nadolu kilim imlerinden
örnekler şekilleriyle
beraber bizlere
ulaştırılmıştır.
A nadolu Türk’ünün olduğu kadar,
bütün Türk dünyasının hayatına gir
miş olan :ve kökü «Şamanizm»e da
yanan
«kötülüklerden, kötü ruhlar
dan, kötü gözlerden» korunm ak için
çocukların genellikle om u z ve göğüs
lerine, evlerin saçak köşelerine, un
anbarlarına, petek üzerine takılan na
zarlıklar, çok zengin folklorik ve etnografik bilgileri bünyesinde barındır
maktadır. Nazarlıklarda da dam gaya
benzer çeşitli şekiller, m otifler ve im 
ler kullanılmıştır.
Eserin «Nazarlık»
başlıklı bölümünde, A nadolu’da kulla
nılan nazarlık imleri, manaları ve kul
lanan b oy veya bölgelere göre tablo
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lar halinde gösterilmiştir. A yrıca Tun
celi-Ç em işk ezek -F a tm alı ve Oğuzlar
köyleri ile Elazığ-Palu-Haraba, Gülüşkür (M uratbağı) ve Y arım ca k öyle
rinde, petek ve duvar süslerinde k u l
lanılan iniler manaları ve resim leriy
le açıklanmıştır.
Koyun ve keçi gibi hayvanların
sağ veya sol, ya da her iki kulağının
bıçakla kesilerek, çentilerek ve oyu la 
rak yapılan işarete en adı verilir. En
ler sürü sahibi ailelerin bir nevi «damga»sıdır. Hemen hemen hayvancılıkla
uğraşan bütün Türk boylarında rastla
dığımız enler, Anadolu Türkleri’nde de
bir hayli yaygın kullanılmaktadır. Eserin «A nadolu’da Emer» başlıklı b ö 
lümünde, en, dağ ve dağlam a kelim e
leri üzerinde durulmuş, daha sonra ise
A nadolu’nun Van, Muş, Bingöl, A ğrı
Kars-Çıldır, Şavak Türkmenleri, Elazığ-Keban, Elazığ, Sivas-Gürün-Sanca,
İlbeyli Türkm enleri ve Burdur-BucakKeçili k öyü yöresinde kullanılan enler
şekil ve açıklamaları ile gözler önüne
serilmiştir.
Kitabın «Ekler ve Resimler» b ölü 
münde «Ziya Gökalp’m Türk Dam ga
ları Hakkındaki Görüşü», «İki Gümüş
M aşrapa Yazısı», «Çorap» ve «Mezartaşları» hakkında açıklam alarla birlik
te bunlara ait şekiller yer almaktadır.
Eserin son bölümü olan Bibliyog
rafya kısm ında konu ile ilgili 59 kitap
ve makale adı yer almakta olup, bu
kaynakların bir kısmı açıklam alarıyla
birlikte zikredilmiştir.
M illi kültürümüzün temel taşların
dan biri olan vo her geçen gün k ay
bolduğunu gördüğüm üz Türk dam ga
larını ve bu n a bağlı m addi kültür un
surlarımızı ele alıp, vukufla işlemek
suretiyle büyük bir boşluğu dolduran
eserin m üellifi hocam Prof. Dr. Tun
cer Gülensoy’u kutlarken, Kitabı baş
ta Türk kültürü araştırıcıları olmak
üzere bütün okuyuculara
hararetle
tavsiye ederiz.
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