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ÖZET
Bu makalede Kangal yer ad›n›n kayna¤› ve Kangal köpe¤inin orijini hakk›nda bir de¤erlendirme yap›ld›.
Literatürlere göre K›pçak Türklerinin bir boyu olan Kangl›lar (Kang›llar) ile, Peçenek Türk toplulu¤u
içinde yer alan Kangarlar “Kang” ortak sözünü kendilerine boy ad› olarak alm›ﬂlard›r. Büyük Türk göçleriyle Türkistan’dan Anadolu’ya çeﬂitli Türk boylar› gelmiﬂtir. Bu boylardan biri de Kangl›lard›r (Kangarlar, Kengerler, Kang›llar). Kangal ‹lçesinin ilk kurucular› bu Türk boyundand›r. Bize göre Kangal ad›, ilçenin ilk sakinleri olan bu Türk boyundan (Kanglardan) gelmektedir. Kangal, Kang›l, Kangar gibi yer adlar›n›n baﬂta
Anadolu olmak üzere, Avrasya Türk co¤rafyas›nda yayg›n olarak kullan›ld›¤›n› saptad›k. Ayr›ca; Kang›l,
Kangd›, Kangl›, Kangar, Kenger gibi boylar›n da çeﬂitli Türk halklar› içinde halen yaﬂad›¤›n› belirledik.
Kangal köpe¤inin soydaﬂlar› olan köpek örneklerini Türkistan co¤rafyas›n›n çeﬂitli bölgelerinde (Iss›kKol, Aral Gölü ve Baykal Gölü çevreleri, Kuzey Afganistan gibi) görme imkan› vard›r. Kangal köpe¤i Anadolu’nun lokal bir ›rk› de¤ildir. Bu köpek, büyük Türk göçleri s›ras›nda hayvan sürüleri ile birlikte, Türkistan’dan Anadolu’ya getirilen bir köpektir. Kangal köpe¤inin Asurlular ve Babiller zaman›nda türedi¤i görüﬂüne kat›lm›yoruz. Çünkü, bu uygarl›klar›n yaﬂad›¤› co¤rafik bölgelerde (genel olarak Orta Do¤u), günümüzde Kangal köpe¤ine benzer herhangi bir köpek ›rk› yaﬂamamaktad›r. Bu durum biyolojik kurallara ayk›r›d›r.
Ayr›ca Hindistan’dan ‹stanbul’a, oradan da Kangal’a gelen bir çift köpekten Kangal köpeklerinin türemiﬂ oldu¤u görüﬂü de bilimsel ciddi bir görüﬂ de¤ildir. Çünkü, Hindistan’da Kangal köpe¤ine benzer bir köpek ›rk›
yoktur. Di¤er yandan, bir çift köpekten, dominant (bask›n) bir köpek populasyonunun türemesi biyolojik olarak mümkün de¤ildir.
Biz halk aras›nda k›saca “Kangal Köpe¤i” denilse bile, bilimsel ve resmi nitelikli yaz›larda köpe¤in
“Türk Çoban Köpe¤i Kangal” olarak adland›r›lmas›n› öneriyoruz.
Bu makalede tarihi gerçekli¤e uygun olmas› bak›m›ndan, “Asya” ya da “Orta Asya” yerine “Türkistan”
terimini kullanmay› tercih ettik.
Anahtar Kelimeler
Kangal, Kangal ‹lçesi, Kangal Köpe¤i
RÉSUMÉ
Une étude a été conduite sur la toponymie du mot ‘Kangal’ et l’origine du berger ‘Kangal’ dans cet article.
D’après les littératures, les Kanglis, une tribu des turcs kiptchaques et les Kangars situés dans la communauté petchenègue turque, ont adopté le mot commun ‘Kangue’ en tant que ethnonyme. Lors des déplacements massifs des turcs du Turkestan, un bon nombre de tribus turcs s’est installé définitivement en Anatolie. Les Kanglis en était une (Kangars, Kengers, Kangils). La localité Kangal a été construite pour la première fois par ce peuplade dans la région où elle se situe actuellement. A notre avis, le toponyme Kangal des* Yüzüncü Y›l Üniversitesi, Veteriner Fakültesi Ö¤retim Üyesi
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cend de ces gens qui sont les premiers habitants de cette région. Les toponymes tels que Kangal, Kangil et
Kangar, sont largement rencontrés dans Eurasie turque ainsi que dans l’Anatolie lors de notre recherche. En
plus, nos efforts nous ont montré que les tribus telles que Kangil, Kangdi, Kangli, Kangar, et Kenger continuent à exister actuellement dans de différents peuples turcs.
L’occasion de voir les chiens du mÍme genre est toujours possible dans de différentes régions du Turkestan (Iss›k-Kol, Lac d’Aral, Lac de Baïkal, Afghanistan du nord). Le berger Kangal n’est pas une race locale de
l’Anatolie. C’est un animal accompagné aux troupeaux lors des migrations des turcs du Turkestan vers l’Anatolie. Donc, l’idée selon laquelle le Kangal a été développé sous les Babyloniens et les assyriens n’est pas partagée pour nous. Car, cette race n’est pas enregistrée dans les régions géographiques où ces civilisations ont
vécues (En général, Proche-Orient). Cette situation s’oppose aux règles biologiques. Une autre hypothèse qui
avance qu’un couple de chien venu des Indes d’abord à Istanbul et ensuite à Kangal n’est pas une solution sérieuse scientifique.
Parce que cette partie du monde ne contient pas une telle race. En plus, un seul couple de chien ne peut pas produire une communauté dominante et cela n’est pas possible biologiquement.
Cet animal est connu sous le nom de ‘chien de Kangal’ parmi le peuple. Mais nous proposons l’appellation ‘Kangal, berger turc’ dans les milieux scientifiques et dans les écrits officieux.
Le terme du ‘Turkestan’ a été préféré en Asie ou en ‘Asie centrale’ par souci de la conformité à la réalité historique.
Mots-Clés
Kangal, Bourg de Kangal, chien de Kangal ou Kangal, berger turc.

Azeri bilim adam› Davut Veliahd
(38), sözün ve ad›n önemini ﬂu cümlelerle ifade eder: “‹nsan›n ilk sözü, onun keﬂfidir. ‹nsan›n dünyaya buldu¤u adlar;
gördü¤ü, duydu¤u alemin her ﬂeyi için
yapt›¤› sözler, insan›n ilk sihridir. Bu
sözler elin yaddaﬂ›ndan (yurdun, ulusun
haf›zas›ndan), dilin yaddaﬂ›ndan (dilin
haf›zas›ndan) gelen sihirli seslerdir.” Veliahd yaz›s›na, milletin as›l dünyas›n›
“sözle” yaratt›¤›, bu dünyan›n geçmiﬂ ve
geçilmiﬂ, yaﬂam›ﬂ ve yaﬂanm›ﬂ, olan ve
olmayan, olacak ve olmayacak hakikatlerin dünyas› oldu¤u görüﬂleriyle devam
eder. Ve bir soru sorar: Sözleri kim yaratt›?
Gerçekte de, millet olma aﬂamas›na
gelmiﬂ topluluklarda, o toplulu¤u millet
yapan olmazsa olmaz de¤erler vard›r.
Orijinal dil, tarih, millî haf›za, halk bilgisi, halk inanmalar›, giyim kuﬂam,
mutfak, dini inançlar, ayinler, ödüllendirme ve ceza, teﬂvik ve yasaklar, sosyal
kurumlar ve kurallar ile adâb-› muaﬂeret kurallar› koymak, ihtiyaca uygun
araç gereç üretmek gibi; ad koymak, yeryüzünü kendi kültürüyle adland›rmak
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gibi kültürel davran›ﬂlar toplumlar› millet yapan, müﬂterek kültür etraf›nda
toplayan de¤erlerdir. Orijinal kültürünü
yaratan uluslar, dünyaya da kendi kültürlerinden bakarlar, dünyay› kendi gözleriyle görmek isterler. Yeryüzünü kendilerinin bir parças› kabul ederler. T›pk›
kan›yla kendinin olan çocuklar›na kendi
kültürünün kodlar› olan adlar verdikleri
gibi, yaﬂad›klar› ve sahiplendikleri co¤rafyaya da kendileri ad verirler. Böylece,
yaﬂad›klar› co¤rafyay› vatan k›larlar.
Toplumlar›n haf›zas›, kolektif ﬂuur
ile yaﬂad›klar› hayat tarz›na ba¤l› olarak
yaﬂad›klar› yer ve kendilerine yard›mc›
unsurlar› adland›r›rlar. Makalemize konu olan Kangal yer ad›n›n kayna¤› da
bununla ilgilidir. Çeﬂitli kaynaklar Kangal yer ad› ile ilgili olarak muhtelif görüﬂlere yer verir.
Kangal yer ad›n›n kayna¤›yla ilgili
olarak;
1-Kangal ad›n›n bölgede yayg›n olarak yetiﬂen dikenli ve geniﬂ yaprakl›
Kangal adl› yabani bitkiden geldi¤i,
2- Bir birine düﬂman iki aﬂiretin
aralar›ndaki kan davas›na burada son
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verilmesinden dolay› bu yerin KANGAL
olarak adland›r›ld›¤›,
3-Yerleﬂim yerinin bulundu¤u düz
ve geniﬂ arazinin çevresinin bir halka
ﬂeklinde da¤larla kuﬂat›ld›¤› için bu ad›
ald›¤› (8, 9, 19),
4-Yerli halk›n, Anadolu’ya ilk gelen
KANGAR Türk boylar›na mensup olmas›na ba¤l› olarak, buraya “KANGAR” denildi¤i ve zamanla KANGAL’a dönüﬂtü¤ü (14, 16) ﬂeklinde özetlenebilecek görüﬂler bulunmaktad›r.
Eyübo¤lu’na (13) göre, Kangal yer
ad› “ka¤n›” sözcü¤ü ile eﬂ kökenli olan
KANGLI Türklerinin bu bölgeye yerleﬂmeleriyle ortaya ç›kt›.
Di¤er yandan, Malazgirt Zaferinden sonra Anadolu’ya yerleﬂen Türk boylar›ndan bir k›sm›n›n bugünkü Humarl›,
M›s›rören ve Havuz köylerine yerleﬂti¤i,
bunlardan Havuz ve Humarl›’ya yerleﬂmiﬂ olanlar›n daha sonra göç ederek ﬂimdiki Kangal’›n bulundu¤u yere yerleﬂerek burada Kangal’›n ilk sakinleri olduklar› da kay›tlarda bulunmaktad›r (10,
20)
Biz bu makalenin ilk bölümünde,
tarihsel geliﬂmeleri, Kangal ve çevresindeki kültürel de¤erleri göz önüne alarak,
Kangal yer ad›n›n kayna¤› ile ilgili görüﬂlerimizi ortaya koyaca¤›z.
Bölgede yayg›n olarak yetiﬂen kangal adl› yabani bitkiyle ba¤l› olarak Kangal ad›n›n ortaya ç›km›ﬂ olmas› bizce
mümkün görülmemektedir. Çünkü kangal, baﬂta bölgede bulunan Hekimhan,
Divri¤i, Gürün olmak üzere Anadolu’nun muhtelif yerlerinde yayg›n olarak
yetiﬂen bir bitkidir. Dolay›s› ile, dikkate
de¤er herhangi bir özelli¤i olmayan bu
bitkinin bir yere ad olacak kadar öneminin olmamas› gerekir. Türk kültür gelene¤inde savaﬂla ya da bar›ﬂla ilintili, ya
da savaﬂ› veya bar›ﬂ› ça¤r›ﬂt›rabilecek
ﬂekilde, yere ad koyma gelene¤i yoktur.
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Türk tarihi boyunca, millet hayat›n› çok
yak›ndan ilgilendiren, hatta var olma
yok olma savaﬂlar›nda ve bar›ﬂlar›nda
bile, o savaﬂ› ya da bar›ﬂ› hat›rlatacak
bir yer adland›rmas› yap›lmam›ﬂt›r. Savaﬂlar›m›z da, bar›ﬂlar›m›z da savaﬂ›n
veya bar›ﬂ›n yap›ld›¤› yer ad›yla an›l›r.
Çanakkale Savaﬂ›, Dandanakan Savaﬂ›,
Çald›ran Savaﬂ›, Kaynarca Anlaﬂmas›
gibi. Dolay›s› ile, iki aﬂiret aras›nda yap›lan bar›ﬂtan mülhem Kangal yer ad›n›n do¤muﬂ olmas› inand›r›c› de¤ildir.
Düz bir arazi üzerinde kurulan bu yerleﬂim yerinin etraf›n›n halka ﬂeklinde da¤larla kuﬂat›lm›ﬂ olmas›ndan ötürü Kangal ad›n›n verilmiﬂ olabilece¤i de mümkün görülmemektedir. Çünkü, Türkiye’de ve Türkiye d›ﬂ› Türk co¤rafyas›nda
bulunan ve bu makalede aﬂa¤›da Kangal, Kangar, Kang›l gibi ad örneklemelerini yapt›¤›m›z yerleﬂim yerlerinin de
ayn› gerekçelerle adland›r›lmalar› gerekirdi. Yani bu yerleﬂim yerlerinin de etraf› da¤larla çevrili düz araziler üstüne
kurulmuﬂ olmalar› laz›m gelirdi. Öyleyse, böyle bir gerek çeyle “Kangal” adland›rmas› Türklerin yere ad verme gelene¤ine ters düﬂmektedir.
Altay bölgesi, binlerce y›ll›k Türk
tarihi boyunca, Türk boylar›n›n birlikte
yaﬂad›¤›, birbiriyle iç içe girerek bir
Türk boylar› harmanlanmas›n›n oldu¤u
yerdir. Öyle ki, bir yandan herhangi bir
Türk boyu içinde yaﬂayan bir baﬂka
Türk boyu, içinde yaﬂad›¤› boyun ad› ile
an›l›r olmuﬂ, di¤er yandan da baﬂta Türkistan co¤rafyas›na olmak üzere dünyan›n çeﬂitli yerlerine boylar›n da¤›lmas›
sonucu bir Türk boyu baﬂka baﬂka yerlerde de ayn› adla yaﬂaya gelmiﬂtir.
Türkler yerleﬂtikleri yerlerin adlar›n›,
boy içinden ç›kan bir kahraman›n ad›n›
veya güç kuvvet bildiren deyim veya terimleri kendilerine boy adlar› olarak alm›ﬂlard›r. Ünlü Kazak tarih bilgini Rah-
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mankul Berdibay (5), Altay Türkleri
içinde yaﬂayan Munduz, Yedisar›, Köbek, Erkit, Kergil, Urangay, Bayat, Tölevit, Sa¤al, v. d. boy adlar›n›n farkl› Türk
topluluklar› içinde ayn› adlarla yaﬂad›¤›n› saptam›ﬂt›r. Bize göre, ancak böyle bir
Türk etnik harmanlanmas› sonucunda
kollektif (müﬂterek) bir Türk kültürü do¤abilirdi. Nitekim, günümüzde yaﬂayan
müﬂterek bir Türk kültürü vard›r. ﬁor
destan› Ay Man›s, Altay destan› Alp Manaﬂ, K›rg›z destan› Alp Manas, Baﬂkurt
destan› Alp Menﬂe, Tatar destan› Alp
Bamﬂa, O¤uz destan› Alp Bams›, Kazak
destan› Alpam›s, Özbek destan› Alpam›ﬂ
Türk epik gelene¤inin destanlar›d›r,
kahraman tiplemeleri ve destan adland›rmalar› ayn›d›r. Bu kahramanlar›n
hepsi boyunu-soyunu koruyan kahramanlard›r. De¤erli Rus Türkolo¤u Jirmunski (17), müﬂterek kültürün destanlar› olan bu destanlar›, boylar›n destan›
yerine Türk Kahramanl›k Destanlar›
olarak tan›mlam›ﬂt›r. Burada anlatmak
istedi¤imiz, Türk boylar›n› gerek boy adlar› ile, gerekse kültür normlar› ile kesin
olarak birbirinden ay›rman›n mümkün
olmad›¤›d›r. Zira, boylar-soylar birbirleriyle kar›ﬂ›p kaynaﬂarak “Türk Ulusu”
denilen ulusu oluﬂturmuﬂlard›r.
Göktürklerin türeyiﬂleri ile ilgili efsanelerde, ateﬂ gibi insanl›¤a faydal›
olan ﬂeyleri icat eden atalardan söz aç›l›yor ve bunlara büyük bir önem veriliyordu. Zaten ateﬂ, tuz, araba v. s. gibi, insanl›¤›n geliﬂmesine yard›m etmiﬂ unsurlarla aletlerin icatlar›, bütün dünya
mitolojilerinde, en eski ve öz kal›nt›lar
olarak kabul edilmiﬂlerdir. Türklerin
Kangl› boyu, tarih boyunca büyük bir
ﬂöhret yapm›ﬂ ve Türk kavimleri aras›nda, önemli bir yer tutmuﬂtu. ‹lk bak›ﬂta
Kangl› sözü, bir nevi bizim ka¤n›, yani
“ka¤n› arabas›” deyimini and›r›yordu.
Bütün mitolojilerde oldu¤u gibi, Türk
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Mitolojisinde de, sözlerin d›ﬂ görünüﬂlerine göre, baz› benzeﬂtirmeler yap›lm›ﬂt›r. Bu sebeple O¤uz Ka¤an destan›nda,
ka¤n› arabas›n›n icâd›ndan söz aç›l›rken, Kangl› boyu ile bir ilgi kurulmuﬂtu.
Uygur Türkçe’si ile yaz›lan O¤uz destan›nda, ka¤n›n›n icat ediliﬂi ﬂöyle anlat›l›yordu:
Çürced Ka¤an’› ald›, halk›yla ulusunu,
Yoketmek için geldi, O¤uz-Han ulusunu.
Baﬂgeldi O¤uz-Ka¤an, basd› Çürced Han›’n›,
Ok ile k›l›ç ile, döktü düﬂman kan›n›.
O¤uz öldürdü onu, kesti hemen baﬂ›n›,
Böldü ganimetleri, tâbi k›ld› halk›n›.
O¤uz’un askerleri, beyleri bütün halk›,
Düﬂmanda ne bulursa, toplay›p hep tüm ald›.
Atlar ile öküzler, kat›rlar az gelmiﬂti.
Y›¤›lm›ﬂ yükler ise, ta da¤lar› geçmiﬂti.
O¤uz’un bir eri vard›, ak›ll› tecrübeli,
Barmakl›¤›-Çosun-Bilig, yatk›nd› iﬂe eli.
Bir ka¤n› arabas›, yap›p koydu içine,
O¤uz’un bu ustas›, devam etti iﬂine.
Ka¤n›y› çekmek için, canl› öne koﬂuldu,
Cans›z al›nt›lar da, üzerine konuldu.
O¤uz’un beyleriyle, halk› ﬂaﬂt›lar buna,
Onlar da ka¤n› yapt›, özenmiﬂlerdi ona.
Ka¤n›lar yürür iken, derlerdi: “Kan¤a! Kan¤a!”
Bunun için de dendi, art›k bu halka “Kan¤a”.
O¤uz bunu görünce, güldü kahkaha ile,
Dedi: “- Cans›z› çeksin, canl›lar Kan¤a ile!”
“Ad›n›z Kan¤alu¤ olsun, belgeniz de araba!”
B›rakt› onlar› da, gitti baﬂka tarafa.

O¤uz-Ka¤an, Mançurya Bölgesindeki kavimlere ak›n yapt›¤›nda, çok mal
elde etmiﬂ; fakat bunlar›, atlarla taﬂ›yamam›ﬂt›. Bunun üzerine, O¤uz-Ka¤an’›n
ak›ll› beylerinden birisi, bir araba yaparak, mallar›n hepsini arabalara doldurmuﬂ ve O¤uz-Ka¤an’›n yurduna kadar
taﬂ›m›ﬂt›. O¤uz-Ka¤an, böyle yeni bir
icâd› görünce, çok sevinmiﬂ ve bu beyinin soyundan gelen boylara da “Kangal›”
yani “Ka¤n›l›” ad›n› vermiﬂti. Tabiî olarak bu, nihayet bir efsane ile sözlerin
benzeﬂtirilmesinden baﬂka bir ﬂey de¤ildi. Türkler çok eski ça¤larda, tekerlek ile
arabay› icat ederek kullanm›ﬂlard›. Çok
eski ça¤larda herhalde, “Kangl›” kavim
ad› da vard›. Fakat kendileri, henüz da-
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ha ortada yok idiler. Çünkü Türk boylar›, zaman zaman ço¤ald›kça bölünüyorlar ve eski adlar alarak, yeniden ortaya
ç›k›yorlard›. M. S. V. yüzy›lda, Ortaasya
tarihinde önemli bir rol oynayan baz›
Türk kavimlerine Çinliler, “Yüksek arabal› kavimler” ad›n› veriyorlard›. Çinlilerin bunlara, “Yüksek arabal›” demelerinin sebebi, herhalde onlar›n arabalar›n›n yüksek, yani tekerleklerinin büyük
olmas›ndan ileri geliyordu. Çin tarihleri,
kendilerine benzeyen kavimlerden ve eﬂyalardan söz açmazlard›. Öyle anlaﬂ›l›yor ki, Türklerin bu arabalar›, Çin’de
kullan›lan arabalara nazaran, çok daha
büyük ve yüksek idiler. “Büyük tekerlekli arabalar birçok bak›mlardan faydal›
ve elveriﬂli idiler”. Çamurlu bölgelerde
ve engebeli arazilerde, büyük tekerlekli
arabalar› kullanmak, daha kolay oluyordu. Eski Türkler çad›rlar›n› yaln›zca yere kurmaz, ayn› zamanda arabalar üzerine de oturturlard›. Bu arabalar, ak›nlarda da ordular›n peﬂinden ayr›lmazlard›. O¤uz-Ka¤an destan›nda da görüldü¤ü gibi, harbe giden Türk ordular›n›n arkas›ndan, aileleri taﬂ›yan arabalar ve
kervanlar da yürürlerdi. O¤uz-Ka¤an
destan›na göre böyle ordu düzenleri, yaln›zca çok eski ça¤larda görülüyordu. Bununla beraber, daha sonraki ça¤larda,
meselâ Göktürk ve hatta Cengiz-Han
ak›nlar›nda bile hatunlar, Hakanlar ile
beylerin arkalar›ndan gelirl erdi (29).
Türkistan co¤rafyas›n› kendilerine
yurt edinen K›pçak boyuna mensup
Kangl›lar (Kang›llar) ile Peçenek Türk
toplulu¤u içinde yer alan Kangarlar,
“Kang” ortak sözünü kendilerine boy ad›
olarak alm›ﬂlard›r (7, 35). “Kang” sözcü¤ü Türkçe’de baba (4, 11, 24, 30); büyük,
yap›ﬂt›rmak, birleﬂtirmek, bir araya getirmek (26, 32) anlam›nda kullan›lm›ﬂt›r. “ Tegin kang› kanga inçe tep ötünti
›ylayu. Bu ne emgeklik yer ermiﬂ neglük
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toydum men? Kang› Kan inçe dep aytt›...( Prens han a¤layarak babas›na ﬂöyle
arz etti:Bu ne çileli yermiﬂ. Ben niye
do¤dum? Babas› han ﬂöyle buyurdu:...)”
(24). Benzer ﬂekilde Göktürk Yaz›tlar›nda da “Kang” sözü “baba” anlam›nda
kullan›lmaktad›r. “Üze Türk Tengrisi,
Türk ›d›k yeri, sub› inçe itmiﬂ. Türk Budun yok bolmas›n tiyin, budun bolçun tiyin, kang›m ‹lteriﬂ Kagan›g, ögüm ‹l-Bilge Katun›g, Tengri töpüsinde tutup, yügerü kötürmiﬂ erinç. “ (Yukar›da Türk
Tanr›s›, Türkün kutsal yeri ve suyu ﬂöyle yapm›ﬂ: Türk Milleti yok olmas›n diye,
bir millet olsun diye, babam ‹lteriﬂ Ka¤an’›, annem ‹l-Bilge Hatun’u Tanr› tepesinde tutup, yukar› götürmüﬂ. ) (29).
Bu karﬂ›l›klar semantik olarak ayn›l›¤a
sahiptir. Dilbilimci Dr. Küçüker’e (27)
göre, Elaz›¤ yöremizde kullan›lan ve babacan anlam›na gelen “gakkoﬂ” sözü
“kangdaﬂ” (babas› bir) sözünden gelmektedir. Yine Anadolu Türkçesinde kulland›¤›m›z “kandaﬂ”sözcü¤ünün kökü de
“kangdaﬂ”tan (babas› bir) gelmektedir.
Iss›k Kol-Talas bölgesinde yaﬂayan
Peçenekler Ertim, Çur, Yula, Karabay,
Talmat, Kaban, Çoban ve Kulbay uruklar›ndan oluﬂmuﬂtur. Bat› Kök Türk
O¤uz ailesine mensup olan Peçenekleri
Mahmut Kaﬂgari yirmi iki O¤uz boyunun on dokuzuncusu olarak kabul etmektedir. Peçenek Türk boyunu oluﬂturan Ertim, Yula ve Çur üçlüsü Kangarlar olarak bilinmektedir. Bir K›pçak boyu olan Kangl›lar (Kangd›lar, Kang›llar)
ise, M. Ö. III. Yüzy›lda Asya’da egemen
olmuﬂlar ve “Yabgu” unvanl› Hakanlar
taraf›ndan yönetilmiﬂlerdir. Kangl›lar
Büyük Hun Devletini kuran büyük Türk
boylar›ndan biridir (18, 25, 26, 31, 35).
Zeki Velidi Togan (35), Türklerin tarihten önceki devirlerde cihanﬂümul bir
devlet kurdu¤unu, bu devleti kuranlar›n
Çi¤il (‹çgil), Subar (Sibir, Suvar), Kang
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(Keng) ve Ogur (O¤uz, Gur, Guz) Türk
boylar› oldu¤unu ifade eder. Ayn› yazara
göre, Hunlar›n as›l kuvvetlerini O¤uz,
Kemak (K›pçak) ve Kangl› Türkleri oluﬂturmaktad›r. Kangarlar ve Kangl›lar
Türkistan’›n geniﬂ kesimlerinde da¤›n›k
olarak yaﬂam›ﬂlard›r.
Güney Sibirya’n›n bir k›sm› (Baykal
Gölü civar›) ünlü K›rg›z Destan› Manasta, Altay-Kangay (Kang yurdu) olarak
adland›r›lm›ﬂt›r (1). Daha sonra bu bölgeye Kalmuklar ve Buryatlar (bir Mo¤ol
boyu) yerleﬂmiﬂtir. Türk boylar› kendi
aralar›nda savaﬂ›rken ya kendi boylar›n›n adlar›n› ya da mensup olduklar› boyun kahramanlar›n›n adlar›n› ba¤›rarak
savaﬂ›rlard›. Bas›zlar (sol K›rg›zlar›n bir
boyu) savaﬂ s›ras›nda “Akbuura, Akbuura” (Akbuura, Satuk Bu¤ra Han’›n ünvan›d›r) diyerek nara atarken, bütün
K›rg›z boylar› topluca ortak bir düﬂmana
karﬂ› savaﬂ›rken “K›rg›z, K›rg›z” veya
“Manas, Manas” diyerek nara atarlard›.
Kazaklar ise “Alaﬂ, Alaﬂ” naralar›yla savaﬂ›rlard›. Kangay (Kang yurdu) bölgesinde yaﬂayan Türk-Mo¤ol boylar› ortak
düﬂmanla savaﬂ›rken “Kangay, Kangay”
ba¤r›ﬂmalar›yla savaﬂ›rlard› (26).
Yine Manas Destan›’nda, Kangard›n Kara Toosu (Kangar›n-Kang›l›n Karada¤›) adl› bir da¤dan bahsedilir. Bu
da¤ Karakalpak Eli’nde S›r Derya kesiminde bulunmaktad›r. Asl›nda, Manas
Destan›’nda Kangar ve Kang›l (Kangl›,
Kangd›) gibi yer isimlerine s›kça rastlan›r (2).
“Üç Arald›n baﬂ›nan Kangar tooga dayan›p”
(Üç Aral’›n baﬂ›ndan Kangar Da¤›’na ulaﬂ›p)
....................................
“Kangd›, Teyit, Okçu bar Kalk› K›rg›z oﬂular”
(Kangl›/Kangd›, Teyit ve Okçu Bunlar K›rg›z halk›d›rlar)
......................................
“Kayd›n Kangd›n uruku Karaﬂaar Taﬂkende Atanard›n tura¤›”
(Kang›/Kangl› boyu Atalar›n›n yurdu Baﬂkent Taﬂkent’e giderler)
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gibi m›sralar, Kangar, Kang›l, Kangl›,
Kangd› yer ve boy adlar›n›n geçti¤i çok
say›daki m›sralardan bir kaç›d›r. XIX.
yüzy›l›n ilk yar›s›ndan günümüze kadar
gelen K›rg›z ak›nlar›n›n (halk ozanlar›n›n) at›ﬂmalar›ndan bir örnek:
K›rg›zdar, Kang›n› caman körüﬂöt
Kang›n›n bergen talkan›n
Kalpakka sal›p bölüﬂöt
Kay biröönö az tiyse
Kamﬂ›laﬂ›p ölüﬂöt.
(K›rg›zlar Kang’›/Kang›llar› hiç sevmez
Ama, Kang›’n›n/Kang›l’›n verdi¤i unu
Kalpa¤›na koyarak paylaﬂ›rlar
E¤er -Kang’›n verdi¤i un- birine az düﬂse
Kamç›laﬂarak -dövüﬂerek- ölürler)

Bu ﬂiirden anlaﬂ›lan iki nokta var.
Bunlardan biri, K›rg›z’›n Kang’› / Kang›l’› sevmemesidir. Bu durum Türk boylar› aras›nda görülen çekiﬂmelerin tipik
bir örne¤idir. Bu çekiﬂmelerin özünde
boylar›n bir birine üstünlük kurma ve
di¤erini / di¤erlerini tahakküm alt›na alma güdüsü bulunmaktad›r. ﬁiirden anlaﬂ›lan ikinci nokta da, Kanglar›n di¤er
K›rg›z boylar›na göre daha erken yerleﬂik hayata geçmiﬂ olmalar›d›r. Çünkü
unu, ancak yerleﬂik hayat yaﬂayan ve
bu¤day ekimi yapan topluluklar üretebilir. Ama bu makalenin konusu bak›m›ndan bizi ilgilendiren, Kanglar›n Altay
bölgesi d›ﬂ›nda K›rg›z uruklar› ile de birlikte yaﬂamalar›d›r. Daha da önemlisi,
yukar›da aç›kland›¤› gibi, bir O¤uz boyu
olan ve geçmiﬂte Iss›k-Kol (Kazakistan
ve K›rg›zistan’da bir bölge), Talas bölgesinde ( K›rg›zistan’da bulunan bir bölge)
yaﬂam›ﬂ olan Peçenekler içinde yer alan
Kangarlar›n bu ﬂiirde Kang / Kang›l olarak adland›r›lmas›d›r. Bu ﬂiirde, K›pçak
boyu olan Kangarlar ile, O¤uz boyu olan
Kang›llar, Kang ortak ad› ile adland›r›lm›ﬂt›r. Yine yukar›da görüﬂlerine yer
verdi¤imiz Rahmankul Berdibay’›n (5)
belirtti¤i gibi, bu ﬂiirde de Türk boylar›
aras›nda bir harmanlanman›n oldu¤u,
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çok do¤al bir ﬂekilde boylar›n bir birinin
adlar›n› ald›klar› ve ayr›ca, Kang›l Türk
boyu ile Kangar Türk boyunun Kang ortak ad›ndan adland›klar› ortaya ç›kmaktad›r.
Günümüzde K›rg›zlar, Ong K›rg›zlar (Sa¤ K›rk›z), Sol K›rg›zlar ve ‹çkilik
K›rg›zlar (Orta K›rg›z) olarak adland›r›l›rlar. Saparbek Zakirov (41) K›rg›z Sanj›ras› (K›rg›z ﬁeceresi) adl› eserinde ‹çkilik K›rg›z boylar›n› Doolos, Teyit, Nayman, Jookesek, Boston, Noygut, K›pçak,
Avat ve Kangd› (Kangl›) olarak tasnif etmektedir. K›pçak Türkçesindeki -d› tak›s›n›n karﬂ›l›¤› O¤uz Türkçesinde -l› tak›s›d›r ve bu de¤iﬂim Türk dilinin do¤al bir
özelli¤idir. Kazakistan’da bulunan Almat› ﬂehir ad›n›n Türkiye Türkçe’sindeki karﬂ›l›¤›n›n Almal› (Elmal›) olmas› bu
do¤al de¤iﬂimin en anlaﬂ›labilir örne¤idir. Günümüzde K›rg›zistan’›n Batken
iline ba¤l› Leylek ilçesinde Kangl›-Kangd› adl› bir Türk oyma¤› yaﬂamaktad›r.
K›rg›z Türkçesinde Kangay sözcü¤ü “büyük” anlam›nda kullan›lmaya devam etmektedir. Örnek:Kankaygan too, büyük
da¤ ; kankaygan üy, büyük ev anlam›ndad›r. Benzer ﬂekilde; Özbekistan, Kazakistan, Altay, Azerbaycan’da da Kang,
Kangl›, Kangar (Kenger), Kang›l gibi soy
ve boy adlar›na rastlamak mümkündür.
Togan (36), Özbekistan’da bulunan C›zak adl› Türk boyu içindeki kabileleri
K›rk, Kangl›, Sal›k, Solakl›, Burgut, Calay›r, K›rg›z, Koﬂtamgd›, v. d olarak s›ralar. Biz Özbekistan’da bugün Bugrut
(Burgut), Mang›t, Karakalpak, Nayman,
Toyakl›, Bar›n, Arlat, K›rk, Üç Uru¤,
Kongrat ve Kangl› boylar›n›n yaﬂad›¤›n›
tespit ettik (21).
Nogay halk›n›n teﬂekkülünde Uysun, K›pçak, Nayman, Avar, Kongur,
Kalm›k, Kumuk ve pek çok Türk boyu ile
birlikte Kangl› boyu yer almaktad›r. Bu
etnonim bütün ça¤daﬂ Nogaylar aras›nda yayg›n olup, Kuban Nogaylar› aras›n-
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da bu kabileye mensup olanlar Kangl›yev (Kangl›o¤lu) soyad›n› kullanmaktad›rlar. Bütün Kangl›lar kabile tamgalar›n› hat›rlamakta ve kullanmaktad›r.
Kang kökünden gelen etnonim Yakut,
Kazak, Özbek, Karakalpak, K›rg›z ve K›r›m Tatarlar› aras›nda yayg›nd›r (23).
Türklerin Türkistan’dan Anadolu’ya gelip Anadolu’yu yurt tutmalar› sürecinde Subar (Suvar, Suvaz), Kalaç, Çi¤il, Karl›k, Kay›, K›n›k, Salur, Dö¤er,
Beydili, Avﬂar, Çepni, Kangl› (gelenlerin
tamam›n› saymak için uzun bir liste
yapmak gerekir) gibi bir çok Türk boyu,
soyu, kolu ve oyma¤› yer alm›ﬂt›r. Anadolu’da bulunan bütün Türk boylar›,
soylar›, kollar›, oymaklar› esas al›nd›¤›nda, Anadolu bir Türk uruklar› mozay›¤› olarak karﬂ›m›za ç›kmaktad›r. Anadolu’da beylik kuran ve Çavdar Tatarlar› olarak da bilinen Germiyanlar›n
Kangl›-K›pçak zümresinden oldu¤u bilinmektedir (35)
Yine Dede Korkut Hikayeleri olarak
bilinen Türk Destan›nda, Dirse Han O¤lu Bo¤aç Han Destan›, Kam Pürenin O¤lu Bams› Beyrek Destan› gibi 12 farkl›
hikayeden birinin de Kangl› Koca O¤lu
Kan Tural› Destan› oldu¤unu hat›rlamak gerekir.
Makalemizin konusu olan “Kangal”
yer ad›, yukar›da bahsedilen Kanglardan (Kangar, Kang›l, Kangd›, Kangl›)
gelmektedir. ‹lçenin ilk kurucular›,
1071’den sonra Anadolu’ya gelen Türkistan Türkleridir. Uzun süre Daniﬂmentliler ve Anadolu Selçuklular› hakimiyetinde kalan Kangal, 1243’te ‹lhanl› egemenli¤ine geçmiﬂtir. Kangal 1413’te de
Osmanl› topraklar›na kat›lm›ﬂt›r. Bölgeye gelen Türk topluluklar› bugünkü Humarl›, M›s›rören ve Havuz’a yerleﬂmiﬂler, bunlardan Humarl› ve Havuz’a yerleﬂenlerin bir k›sm› boﬂ bir arazi olan ve
ﬂimdiki Kangal’›n bulundu¤u yere yerleﬂerek Kangal yerleﬂim yerini kurmuﬂlar-
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d›r (10, 20). Bu görüﬂlere uygun olarak,
Ramazan Kereytov (23) ve Çetinkaya
(7), Peçenek toplulu¤u içindeki Kangar
(Kenger) ile K›rg›zlar içindeki Kangl›
(Kangd›) ve K›ngl› boylar›n›n adlar› ile,
co¤rafi yer isimleri olan Kengdiz ve
Kengdeh yer adlar›n›n Kang (Kank,
Kenk, Keng) Türk boylar›na ait oldu¤u
görüﬂündedirler. Ünver Sel (33) K›r›m’da bulunan ve Ruslar taraf›ndan de¤iﬂtirilen Türk yerleﬂim yerlerinin adlar› üzerine yapt›¤› çal›ﬂmada, Sak bölgesinde bulunan Kang›l ad›n›n Glinka, Belegorskiy bölgesinde bulunan Kang›l yer
ad›n›n da Lugovoe olarak de¤iﬂtirildi¤ini
belirtmektedir.
Anadolu d›ﬂ›ndaki Türk Dünyas›nda Kang›l, Kangar, Kangl›, Kangd› gibi
yer ve boy adlar› yan›nda, Anadolu’da da
Kang kökünden adlanm›ﬂ yer adlar›na
ve Kangal yer ad›na yayg›n olarak rastlamak mümkündür. Yediy›ld›z’›n (39)
araﬂt›rmalar› sonunda da ifade etti¤i gibi, Türkler Anadolu’da yer ad› koymada,
boy, soy ve ﬂah›s adlar›ndan yararlanmay› bir yöntem ve kural olarak kabul
etmiﬂlerdir. Çünkü, yer ad› bir co¤rafyan›n tapusudur. Mu¤la ili Milas ilçesi Selimiye buca¤›na ba¤l› Kandak (Kangdak’tan) köyü; Bolu merkeze ba¤l› Kandam›ﬂ (Kangdam›ﬂ’tan) köyü; Tekirda¤
ili Hayrabolu ilçesi Dambaslar buca¤›na
ba¤l› Kandam›ﬂ (Kangdam›ﬂ’tan) köyü;
K. Maraﬂ ili Afﬂin ilçesi Tan›r buca¤›na
ba¤l› Kangal köyü; Hatay ili K›r›khan ilçesi Merkeze ba¤l› Kangallar köyü; Tunceli ili Pülümür ilçesi K›rm›z›köprü buca¤›na ba¤l› Kangall› köyü; Sivas ili
Kangal ilçesi merkeze ba¤l› Kangaltekkesi köyü; Çanakkale ili Lapseki ilçesi
Umurbey ilçesine ba¤l› Kang›rl› köyü
bunlardan bir kaç›d›r (15). Yine Malatya
Pütürge’ye ba¤l› Ka¤›ndak (Kang›ndak’tan) köyü ile, Erzurum ‹spir’e ba¤l›
Kag›n›s (Kang›n›s’tan) mezras› da Anadolu’daki yer adlar›m›zdand›r (7). Diyar-
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bak›r bölgesinde bulunan ve çeltik ekimi
yap›lan sulak araziye bugün “Kangl›
Madrab›” denilmektedir. Bu ad, Celalettin Harzemﬂah’›n ordusunda görev alan
ve daha sonra Diyarbak›r Karacada¤ civar›na yerleﬂen Kangl› Türkmen aﬂiretlerinden gelmektedir. Eröz (12), A¤r› iline ba¤l› Kanl›köy ile Çorum iline ba¤l›
Kanl›osman köy adlar›n›n Kangl› Türkleri ile iliﬂkili oldu¤unu belirtmektedir.
Bu örnekleri ço¤altmak mümkündür. Di¤er yandan, Anadolu’da yayg›n olarak
bulunan Kantar (Kangtar’dan), Kantarkaya (Kangtarkaya’dan), Kantarl›
(Kangtarl›’dan), Kantarma (Kangtarma’dan) gibi yer adlar›n›n, Orhun Abideleri’nde geçen Kengü Tarman yer ad›
(12) ile iliﬂkili oldu¤unu düﬂünmekteyiz.
Gerçekte de, Kangal ve çevresi arkaik Türk kültür ö¤elerinin, kültlerinin
diri bir biçimde yaﬂad›¤› Anadolu Türk
yerleﬂim yerlerinden biridir. Elektri¤in,
dolay›s› ile televizyonun geç gelmesi ve
uzakl›ktan ötürü ﬂehir merkezleriyle
iliﬂkilerin oldukça zay›f olmas›na ba¤l›
olarak Kangal’›n da¤ köylerinde arkaik
Türk kültürü ö¤elerini içeren korunmuﬂ
bir Türk kültürü yaﬂamaktad›r. Dü¤ün
geleneklerinden, hayvanc›l›k kültürüne,
kutsal yerler ve kutsal yerlerdeki inanç
uygulamalar›na, ampirik hasta tedavi
geleneklerine, dil ve a¤›z özelliklerine
kadar Türk Dünyas› ile derinlemesine
kültür müﬂterekleri vard›r. Kangal yöresi çok say›da O¤uz ve K›pçak Türk boyunun yerleﬂti¤i bir Türk yerleﬂim bölgesidir. Kangal ve çevresinde gerek yaﬂayan
kültürün tespiti, gerek arkaik Türk kültürü ile ve gerekse günümüz Türk Dünyas› kültürü ile k›yaslamalar› için bilimsel araﬂt›rmalara ihtiyaç vard›r. Bu bak›mdan Kangal çevresinde yerleﬂik köylerin etnokültürel bak›mdan bilimsel
araﬂt›r malarla incelenerek ortaya konulmas› sonucunda çok çarp›c› sonuçlar
ortaya ç›kacakt›r. Özellikle, Kangal çev-
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resinde yaﬂayan kültürün, ‹slam öncesi
Türk kültür ö¤elerini gayet zengin bir
ﬂekilde bar›nd›rd›¤›n› ve farkl› adlarla
an›lan Türk halklar› (Çuvaﬂ, Tatar, Saha, K›rg›z, Kazak, Azeri, Hakas, v.b )
aras›nda yaﬂayan kültür de¤erleriyle büyük benzerlikler taﬂ›d›¤›n› muhtelif zamanlarda Türk Dünyas›nda yapt›¤›m›z
gözlemlerde k›yaslayarak tespit etme
imkan›m›z oldu (21).
Kanglar Anadolu’ya gelirken bugün
Kangal Köpe¤i olarak bilinen köpe¤i de
beraberlerinde Anadolu’ya getirdiler.
Hayvanc›l›kla geçinen bir topluluk için
temel besin ve geçim kayna¤› olan ve
uzun sürecek bir göç yolunun zorluklar›na dayanabilecek hayvan sürüleri ile, bu
sürüleri koruyacak köpe¤in beraberinde
getirilmesi anlaﬂ›labilir durumdur ve olmas› gerekendir. E¤er aksi olsayd›, yani
hayvan sürüleri ile, sürüleri koruyacak
köpekler göç eden halk›n yan›nda olmasayd›, bu göç gerçekleﬂemezdi. Çünkü bu
göçler otobüslerle, trenlerle veya uçaklarla yap›lan göçler de¤ildir. Sözü edilen
göçler y›llar alan göçlerdir. Günümüzde
uçakla 7-8 saatte ulaﬂ›labilen yerlerden
yap›lan göçlerdir.
Ancak, Kangal Köpe¤i’nin orijini
konusunda çeﬂitli görüﬂler vard›r. En
dikkat çekici olan› da Kültür Bakanl›¤›
katk›lar›yla Kangal Kaymakaml›¤› taraf›ndan yürütülen “Kangal Irk› Anadolu
Çoban Köpe¤i Tan›t›m Projesi” kapsam›nda yer alan Kangal Köpe¤inin tarihçesidir (3). Sözü edilen projedeki görüﬂler devlet organlar› taraf›ndan yürütülen ve görüﬂleri bak›m›ndan da resmî
olan bir projedir. Bu proje çal›ﬂmas›yla
sunulan bilgilere göre Kangal Köpe¤i M.
Ö. Asurlular ve Babiller zaman›nda türemiﬂtir. Bu kabule göre Kangal Köpe¤inin orijin yeri Orta Do¤udur. Bu bilginin
do¤rulu¤u söz konusu olamaz. Çünkü,
ad› edilen uygarl›klar›n Kangal ve yöresi ile herhangi bir ba¤› yoktur. Asurlular
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bir Sami kavmidir. M. Ö. 2480 - M. Ö.
609 y›llar› aras›nda yaklaﬂ›k 1850 y›l yaﬂayan bir devlet kurmuﬂlard›r. Bu devlet
ancak M. Ö. 750-M. Ö. 650 y›llar›nda bir
imparatorluk (imparatorluk ömrü 100
y›l) olabilmiﬂ ve bu dönemde Irak, Sudan, M›s›r, Lübnan, K›br›s ve Güney
Anadolu’yu yönetmiﬂlerdir (40). Bu devletin ‹ç Anadolu ve Sivas yöresi ile hiçbir
ilgisi yoktur. Bir an için Kangal Köpe¤inin Asur hakimiyet sahas›nda türemiﬂ
oldu¤unu ve sonradan Sivas-Kangal yöresine geldi¤ini kabul edelim. Bu durumda, Kangal köpeklerinin geçmiﬂte bu
uygarl›¤›n yaﬂad›¤› bölgelerde de (Irak,
Suriye, Lübnan, M›s›r, Güney Anadolu)
bugün da¤›lm›ﬂ ve yaﬂ›yor olmas› gerekmez miydi? Oysa, biz biliyoruz ki, Asur
hakimiyetinde kalan co¤rafyada bugün
bu köpek ›rk› yaﬂamamaktad›r. Çünkü,
geçmiﬂte de bu bölgelerde Kangal Köpek
›rk› hiç olmad›. Ayr›ca, biz biliyoruz ki,
ad› edilen bölgeler Kangal Köpe¤inin yaﬂayabilmesi için uygun çevre koﬂullar›na
asla sahip de¤ildir. Babiller ise, M. Ö.
III. Bin y›lda Arabistan’dan Orta Mezopotamya’ya göçmüﬂ biri M. Ö. 1800-M.
Ö. 1500 y›llar›nda, di¤eri de M. Ö. 626M. Ö. 539 y›llar›nda olmak üzere iki kez
imparatorluk kurmuﬂ bir halkt›r. Her iki
imparatorluk döneminde de Basra Körfezi ile Akdeniz aras›ndaki ülkelere hakim olmuﬂlar, ikinci imparatorluk döneminde M›s›r’› da topraklar›na katm›ﬂlard›r (40). T›pk› Asurlarda oldu¤u gibi, Babillerin hakimiyet sahas›na giren co¤rafyada da bugün Kangal Köpek ›rk›na
benzerlik gösteren bir köpek ›rk› yoktur.
Bu nas›l bir biyolojik varl›kt›r ki, ortaya
ç›kt›¤› bölgede varl›¤›n› sürdürememiﬂ
ve baﬂka bir yerde soyunu devam ettirebilmiﬂtir. Bir canl›n›n soyu tükenebilir.
Ama do¤al ortamda yaﬂamaya devam
ediyorsa, yani özel koﬂullarda koruma
alt›na al›nmam›ﬂsa, öncelikli olarak varl›k kazand›¤›, vücut buldu¤u ekosistem-
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de yaﬂamaya devam eder. Bu durumda,
Kangal Köpe¤inin soydaﬂlar›n›n Orta
Do¤uda da bugün yaﬂ›yor olmas› gerekirdi.
Yine Kültür Bakanl›¤›’n›n deste¤i
ile gerçekleﬂtirilen bu proje çal›ﬂmas›nda (3), Hint Mihracesi’nin Osmanl› padiﬂah›na (Yavuz Selim veya 4. Murat) bir
köpek hediye etti¤i, sarayda bulunan ve
aslanla bo¤uﬂan bu köpe¤in aslan› öldürdü¤ü, böylece padiﬂah nezdinde büyük
ilgi gördü¤ü ; Osmanl› ordusunun do¤u
seferine giderken köpe¤in Kangal Deliktaﬂ civar›nda kayboldu¤u ve bütün aramalara ra¤men bulunamad›¤›, Kangal
köpe¤inin bu köpekten türedi¤i belirtilmektedir. Bu de¤erlendirme her yönüyle
yanl›ﬂlarla doludur. Bu de¤erlendirmeye
göre, Kangal köpe¤inin soyu dolayl› olarak bir Hint köpek ›rk›na dayand›r›lmaktad›r. Hint Mihracesi’nin köpe¤i
hangi padiﬂaha hediye etti¤i mu¤lakt›r.
Osmanl› ordusu, hangi padiﬂahla, hangi
do¤u seferine ç›karken köpek kaybolmuﬂtur, seferin ad›, nereye yap›ld›¤›, tarihi ve seferi düzenleyen padiﬂah›n ad›
belli de¤ildir. Padiﬂaha ait bir köpe¤in
kaybolmas› ve bütün aramalara karﬂ›l›k
bulunamamas› hiç de akla yatk›n de¤ildir. Bir Osmanl› padiﬂah›n›n mal varl›¤›
kaybolamaz, kaybolsa bile mutlaka bulunur. Çünkü o, ad› üstünde padiﬂaht›r.
Kald› ki, bugün Hint veya Hintlilerin
meskun oldu¤u bölgelerde bu köpek ›rk›na rastlan›lmamaktad›r. E¤er Hint mihracesinin bir arma¤an› olsayd›, hiç olmazsa, Hindistan’da veya Hindistan’›n
baz› bölgelerinde bu köpek ›rk›n›n bulunmas› gerekirdi. Bu tezde aç›klanmas›
gereken bir baﬂka husus da, bir çift köpe¤in Kangal merkez olmak üzere, Erzincan, Malatya, Tokat, Yozgat baﬂta olmak üzere ‹ç Anadolu Bölgesine da¤›lacak kadar geniﬂ da¤›l›ml› dominant (bask›n) bir populasyon (hayvan toplulu¤u)
yaratmas›d›r. Zira, bir çift köpekten bu
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kadar geniﬂ da¤›l›ml› saf ›rk kuﬂaklar›n
türemesi biyoloji biliminin kurallar›na
ayk›r›d›r. David Nelson’a (28) göre, Kangal Köpe¤i Sivas-Kangal yöresinin do¤al
bir köpek ›rk›d›r. Di¤er Türk köpeklerinden farkl› ve onlara benzemeyen standart özelliklere sahip bir ›rk özelliklerine sahiptir. Bize göre, Kangal köpe¤inin
Sivas-Kangal yöresinde yayg›n olarak
bulunmas›n›n nedenleri aras›nda, öncelikle bölge çevre koﬂullar›n›n t›pk› orijin
yeri olan Türkistan’daki çevre koﬂullar›na benzerlik göstermesi ve bu köpe¤in
yaﬂama ihtiyaçlar›na uygun olmas›d›r.
Baﬂta Iss›k Göl-Talas bölgesi, Saha
Eli’nin (Yakutistan) güney kesimleri ve
Baykal Gölü civar› ve Karakalpak
Eli’nin S›r Derya boylar› olmak üzere,
Türkistan’›n çeﬂitli bölgelerinde Kangal
Köpe¤i ile ayn› soydan gelen hayvanlar›
görmek mümkündür (21). Adeta bütün
mesaisini Kangal köpeklerine adayan
de¤erli araﬂt›rmac› Do¤an Kartay (22),
Türk Çoban Köpe¤i Kangal adl› eserinde, bizim bu gözlemlerimizi destekler ﬂekilde, Kangal köpe¤inin yak›n akrabalar› ve atalar› olan Karabaﬂlar›n halen
Güney Kafkasya, Kuzey Afganistan, Güney Sibirya, Baykal Gölü civar›nda yani
tüm iç Asya bozk›rlar›nda yaﬂad›¤›n›
aç›k bir dille ifade etmektedir. Doymuﬂ
(10), “Her Yönüyle Kangal” adl› saha taramas›na dayal› yüksek lisans tez çal›ﬂmas›nda, Kangal ilçesine ba¤l› Alacahan
beldesi sakinlerinin, Kangal Koyunu ile
Kangal Köpe¤inin Horasan’dan Anadolu’ya göç eden Çoban Baba taraf›ndan
getirildi¤ine inand›klar›n› saptam›ﬂt›r.
Çocuklu¤u Kangal ilçesinin Alacahan
beldesine ba¤l› bir köyde geçen bu makalenin yazar› da, halk›n bu inanc›na tan›k
olmuﬂtur. Di¤er yandan, Dr. Tepeli’ye
(34) göre de Kangal’da bölge halk›n›n koyunculukla u¤raﬂmas›, bölgenin da¤l›k
ve kurt populasyonunun fazla olmas›,
k›ﬂlar›n uzun ve sert olmas› Kangal kö-
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pe¤ine özel bir ilgi yaratm›ﬂt›r. K›rg›zlarda “K›rg›z k›z›l ittin balas›” (K›rg›z k›z›l kurdun yavrusu) denilen bir söz vard›r. Burada “k›z›l it” sözü, güneﬂten do¤du¤una inan›lan “k›z›l kurdun” sembolik
karﬂ›l›¤›d›r. K›rg›z efsane ve destanlar›na göre, bütün hayvanlar›n “törö”sü (reisi, koruyucusu) kabul edilen Kumay›k
adl› köpe¤in, Kumay kuﬂtan (Anadolu’da
Hüma kuﬂu) do¤du¤una inan›l›r. Cafero¤lu’nun (6) Divaev’in Kazaklarda yapt›¤› Etnografiçeskoe Abozrenie adl› çal›ﬂmadan yapt›¤› al›nt›ya göre, Kumay kuﬂ,
it-ala- kaz olarak tan›mlanan kuﬂtur. Bu
efsane Türk halklar›nda (Kazak, K›rg›z,
Türkmen, Hakas, v. b. ) yayg›nd›r (32).
Bu nedenle Türk kültüründe “it” yerine
“kuﬂ”, “kuﬂ” yerine “it” kullan›labilir.
K›rg›zlardaki “itke kuska cem boldu”
(Bizde: “Kurda kuﬂa yem olmak) deyiminin bulunmas›; yine muhtelif Türk halklar› aras›nda ayn› bitkiye “itburnu” veya
“kuﬂburnu” denilmesinin sebebi budur.
Yapt›¤›m›z gözlemlerde, K›rg›zlar›n köpe¤e asl› “alakuﬂ” olan “aluﬂ”, “aloﬂ” veya “alaﬂ” sözleriyle emir verdiklerini
saptad›k. Kangal yöresinde bulunan baz› köylerde köpe¤in “alloﬂ, alloﬂ” veya
“aloﬂ, aloﬂ” sözleriyle ça¤r›lmas›n›n nedeni bu olsa gerek. Derleme Sözlü¤ü’nde
(37), “Alaﬂ” sözünün Mersin’de köpe¤i
ça¤›rmak için kullan›ld›¤›; Karg›, Taﬂköprü, Kurﬂunlu, Akkuﬂ, Sorgun, Sar›hamzal› civar›nda da büyük ve siyahl›
bostan köpe¤ine “Alaﬂ” denildi¤i kaydedilmektedir. Yani biz Türkistan’dan gelirken sadece köpe¤i de¤il, ayn› zamanda
köpe¤in ça¤r›l›ﬂ sözünü de beraberimizde Anadolu’ya getirdik.
Sonuç olarak, Kangal Köpek ›rk›
Anadolu’nun yerli bir ›rk› de¤ildir ve
Anadolu’ya göçler s›ras›nda Türkistan’dan getirdi¤imiz bir köpek ›rk›d›r.
Bu nedenle, köpe¤in halk aras›nda k›saca “Kangal Köpe¤i” olarak adland›r›lsa
bile, bilimsel çal›ﬂmalarda ve resmî ya-
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z›ﬂmalarda “Türk Çoban Köpe¤i Kangal”
olarak adland›r›lmas›n›n daha uygun
olaca¤› görüﬂündeyiz.
Asl›nda temel sorun, Anadolu’da
elimizde bulunan gen kaynaklar›n›n orijinleri hakk›nda yeterli çal›ﬂmalar›n bulunmay›ﬂ›d›r. Bu yüzden Kangal Köpe¤i,
Van Kedisi, Ankara Keçisi gibi gen kaynaklar›m›z üzerinde gerçe¤i yans›tmayan görüﬂler ileri sürülmektedir. Adeta
bu gen kaynaklar›, bir kültür ya¤mac›l›¤› yaklaﬂ›m› ile elimizden al›nmaya çal›ﬂ›lmaktad›r. Daha aç›kças›, bu gen kaynaklar› üzerinde ileri sürülen görüﬂlerle
Türksüz bir Anadolu yaratma projesi yürütülmektedir. Toroslar›n Tahtac› Türkmenlerinin soylar›n› Firiklere, Karadenizin Çepnilerinin ve Kumanlar›n›n
(K›pçaklar›n›n) soylar›n› Greklere ba¤lama çal›ﬂmalar› ile hayvan gen kaynaklar›m›z› baﬂka kültürlerin gen kaynaklar›na dayand›rma gayretleri eﬂ zamanl› yürütülmektedir ve bilimsel olmayan maksatl› çal›ﬂmalard›r. Yar›n Güney K›rm›z›s›n›, Denizli horozunu, Da¤l›ç koyununu, Akkaraman ve Morkaraman koyunlar›n›, Yerli Kara s›¤›r ›rk›n› yabanc›
genlere dayand›rma çal›ﬂmalar› ile karﬂ›laﬂ›rsak hiç ﬂaﬂmayal›m.
NOTLAR
1 - Bizim tarihî co¤rafyam›z› eksiksiz olarak
ifade etmesi ve tarihî gerçekli¤e en uygun olmas› bak›m›ndan, bu makalede Asya veya Orta Asya yerine
“Türkistan” terimi kullan›lm›ﬂt›r.
2 - Bu makalenin yaz›lmas› s›ras›nda, de¤erli
K›rg›z dostum, de¤erli bilim adam› Prof. Dr. Suleyman Turdiyeviç Kay›pov’un görüﬂlerinden ziyadesiyle yaraland›m. De¤erli dostuma teﬂekkür ederim.
KAYNAKLAR
1 - Abdurrahmanov, ‹bray (1997). Manas Destan›. Sag›nbay Oruzbakov Variant›. II. Cilt. Biﬂkek.
2 - Abdurrahmanov, ‹bray (1997). Manas Destan›. Sag›nbay Oruzbakov Variant›. IV. Cilt. Biﬂkek.
3- Anonim (2002). Kangal Köpe¤i Tarihçesi.
Kültür Bakanl›¤› Web Sitesi. www. kultur. gov.
tr/portal/default_tr. asp?belgeno=6007

Millî Folklor

Y›l: 14 Say›: 56
4- Atalay, Besim (1986) Divanü Lügat - ‹t
Türk Tercümesi. 3. Cilt. Türk Dil Kurumu Yay›nlar›:523. Türk Tarih Kurumu Bas›mevi, Ankara.
5- Berdibay, Rahmankul (1997). Baykal’dan
Balkan’a. Bilig Yay›nlar›. Ankara.
6- Cafero¤lu, Ahmet (1962). Türk Onomasti¤inde “Köpek” Kültü. Türk Dili Araﬂt›rmalar› Y›ll›¤›
-Belleten- 1961’den Ayr›bas›m. Türk Tarih Kurumu
Bas›mevi. Ankara.
7- Çetinkaya, Nihat (1996). I¤d›r Tarihi. (Tarih, Yer Adlar› ve Oymaklar Üzerine). Türk Dünyas› Araﬂt›rmalar› Vakf› Yay›nlar›. ‹stanbul.
8- Çevik, Recep (1996). Sosyal Kültürel Ekonomik Co¤rafi Tarihi ve Folklorik Yönden Kangal.
Dilek Ofset Matbaac›l›k, Sivas.
9- Denizli, Hikmet (1998). Sivas Tarihi ve
An›tlar›. Sivas.
10- Doymuﬂ, Ergin (1999), Her Yönüyle Kangal. Yüksek Lisans Tezi. Dilek Ofset Matbaac›l›k. Sivas.
11- Ergin, Muharrem (1989) Orhun Abideleri.
13. Bask›. Bo¤aziçi Yay›nlar›. ‹stanbul.
12- Eröz, Mehmet (1984). Sosyolojik Yönden
Türk Yer Adlar›. Türkiye’de Yer Adlar› Sempozyumu
Bildirileri. Kültür ve Turizm Bakanl›¤› Milli Folklor
Araﬂt›rma Dairesi Yay›nlar›: 60. Seminer, Kongre
Bildirileri Dizisi. 17. Ankara.
13- Eyübo¤lu, ‹smet Zeki (1991). Türk Dilinin
Etimoloji Sözlü¤ü. Kang ve Kang›l Maddeleri. 2.
Bask›. Sosyal Yay›nlar. ‹stanbul.
14- Gürün Kamuran (1981). Türkler ve Türk
Devletleri Tarihi. Ankara.
15- ‹çiﬂleri Bakanl›¤› ‹ller ‹daresi Genel Müdürlü¤ü (1982). Köylerimiz 1981. Genel Yay›n No:
327. Seri: 3. Say›: 2. Ankara.
16- ‹psileli, Mehmet (1980). Ad›m Ad›m Sivas.
Sivas.
17- Jirmunski, Viktor Maksimoviç (1974).
Tyurskiy Geroiçeskiy Epos. Leningrad.
18- Kafeso¤lu, ‹brahim (1998). Türk Milli Kültürü. V. Bask›. Bo¤aziçi Yay›nlar›. ‹stanbul.
19- Kangal Belediyesi Baﬂkanl›k Hizmetleri
(26 Mart 1989 - 26 Ocak 1994).
20- Kangal ve Çevresi Tabiat Varl›klar›n› Koruma ve Yard›mlaﬂma derne¤i (1999). Kangal ve
Köyleri Rehberi. ‹stanbul.
21- Karada¤, Hüseyin. Türk Dünyas›nda Kiﬂisel Gözlemler.
22- Kartay, Do¤an (2001). Türk Çoban Köpe¤i
Vefal› Dost Kangal. 2. Bask›. Alt›nda¤ Grafik Matbaac›l›k. ‹zmir.
23- Kereytov, Ramazan (1998). Nogaylar›n Etnogenezisine Dair Baz› Meseleler. (Türkiye Türkçesine Çeviren Hakan K›r›ml›). Emel. Say› 227, 9-23.
24- Köken, Vedat (1998). James Russell Hamilton’dan Çeviri. Dunhuang Ma¤aras›nda Bulun-

Millî Folklor

muﬂ Buddhac›l›¤a ‹liﬂkin El Yazmas›:‹yi ve Kötü
Prens Öyküsü. Atatürk Kültür, Dil ve tarih yüksek
kurumu Türk dil Kurumu yay›nlar›: 682. Ankara.
25- Kurat, Akdes Nimet (1992). Türk Kavimleri ve Devletleri. 2. Bask›. Murat Kitapevi Yay›nlar›. Ankara.
26- Kuzmiç, Yudahin Konstantin (1965) Kirgizsko-Ruski Slovar. Kang ve Kangay maddeleri.
Moskova.
27- Küçüker, Paki (2002). Kiﬂisel Görüﬂmeler.
Van.
28- Nelson, David (1996). A General Classification of the Native Dogs of Turkey. International
Symposium on Turkish Shepherd Dogs, 19-96, Selçuk Üniversitesi Veteriner fakültesi yay›n Ünitesi,
Konya.
29- Ögel, Bahaeddin (1993). Türk Mitolojisi
(Kaynaklar› ve Aç›klamalar›yla Destanlar). I. Cilt.
Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Türk
Tarih Kurumu Yay›nlar›. Türk Tarih Kurumu Bas›mevi. Ankara.
30- Ögel, Bahaeddin (1991) Türk Kültür Tarihine Giriﬂ. 1. Cilt. 3. Bask›. Kültür Bakanl›¤› Yay›nlar› 638. Kültür Eserleri Dizisi 46. Ankara.
31- Rasonyi, Laszlo (1993). Tarihte Türklük.
Türk Kültürünü Araﬂt›rma Enstitüsü Yay›nlar›:
126. Seri III. , Say› A. 34. Ankara.
32- Sar›pbekov, Raykul (1995). Manas Ensiklopedia. Kang maddesi ve Kumay›k Maddesi. I. Cilt.
Biﬂkek.
33- Sel, Ünver (1997). K›r›m ve K›r›m Türkleri. Ankara.
34- Tepeli, Cafer (1996). Kangal Irk› Çoban
Köpeklerinde Büyüme, Baz› Vücut Ölçüleri ve Döl
Verimi Özelliklerinin Belirlenmesi. Doktora Tezi.
Selçuk Üniversitesi Sa¤l›k Bilimleri Enstitüsü, Konya.
35- Togan, Zeki Velidi (1981). Umumi Türk Tarihine Giriﬂ. 3. Bask›. Enderun Kitabevi. ‹stanbul.
36- Togan, Zeki Velidi (1993 ). Hazarlar Maddesi. ‹slam Ansiklopedisi. Cilt V/1. ‹stanbul.
37- Türk Dil Kurumu (1963). Derleme Sözlü¤ü. I. Cilt. Alaﬂ Maddesi. Ankara. .
38- Veliahd Davut (1997): Dedem Korkut’un
Deyimlerinden. Bilig Bilim ve Kültür Dergisi. Say›
6. 113-116.
39- Yediy›ld›z, Bahaeddin (1984). Türkiye’de
Yer Ad› Verme Usulleri. Türk Yer Adlar› Sempozyumu Bildirileri. Kültür ve Turizm Bakanl›¤› Milli
Folklor Araﬂt›rma Dairesi Yay›nlar›: 60. Seminer,
Kongre Bildirileri Dizisi. 17. Ankara.
40- Yeni Türk Ansiklopedisi (1985). I. Cilt.
Ötüken Yay›nlar›. ‹stanbul.
41- Zakirov, Saparbek (1996). K›rg›z Sanj›ras›.
Biﬂkek.

45

