
r
i

çiGiıLER'
Doç. Dr. Eşref BUHARALı

Bilindiği üzere Kaşgarlı Mahmud'un büyük abidevi eseri olan
Divanü Lügati't- Türk'de Çigiller bir Türk ili olarak zikredilmekte-
dir. Bu arada Kaşgarlı .bir de rivayet mikletmektedir: Zülkameyn, .
Argu yurduna vardığında yağmurdan yollarçamur içindeydi. Çektj-
ği güçlük yüzünden o, Farsça ...•. .:;.-.1, J5 ~ ift i yani "Bu ne
çamurdur, bundan kurtulamıyoruz" demiş ve orada bir bina yapıl-
masını emretmişti. Bunun üzerin~ bugünkü Çigil denilen kale ya-
pılmış ve kalede oturan Türkler "Çigil" adı ile anılmışlardır. Bun-
dan sonra bu ad yayılmıştır. (1) Mucmel ut-tevarih ve 'l-kısas, adlı' ,
eser ile Ebul gazi. Bahadır Han'ın Şecere-i terakiine'sinde Çigil,
Türk'ün dört oğlundan birinin adı olduğu kaydedilmiştir.(2)

Çigıller Kiırluklar'a(3) mensup olup, X. yüzyıldan itibaren mtis-
takil bir il olarak bilinmektedir.(4) Mervezi ve A vfi'ye göre dokuz
koldan meydana gelen Karluklar'ın üç boyunu Çigiller teşkil ,et-
mekteydi.(5) Kaşgarlı'da Çigil'in üç Türk oymağının ismi olduğunu
söylemekle(6) Mervezi ve Avfi'hin ifadelerini doğrulamaktadır.
(1) Divanu Lügati't-Türk, Yayınlanan Kilisli Rıfat, İstanbul, 1333-1335C.I, s.330.
(2) V.Barthold, Turlçestan I: Turkestan VI Epohu Monogolskago Naşestviya I (metin-

ler) Sı.Petersburg, 1898, s. 19; Şecere-i terakime (Türklerin Soy Kütüğü) Tercüman
1001Temel Eser 33, Hazırlayan ve yayınlayan M.Ergin, s.11.

(3) Çin kaynaklarına göre, Karluklar Göktürkler'in bir kolu:olup, Petinin (Beşbalık) ku- ,
zey-batısında, Kin-Şan'ın (Altındağ,=Altay) batısında, Pu-Ku-Chen (Kara' İrtiş?)
nehri yolu üzerinde ve Ta-ta (belki de Tarabağatay?) dağı çevresinde yaşıyorlardı.'
V.MinorsKv,Hududal-'alam, The Regions of the World (GMNS) London, 1937, s.
286 Karluklar, Göktürkler devrinde şu üç boydan meydana geliyrlardı: Mou-lo/
Mou/la, Çe-seIP'olfu/, Ta-şe-li. İ.Kafesoğlu, Türk Milli Kültürü, Ankara, 1977, s.
126.haşiye 495. '

(4) Hudud al-'alam,mine'l-maşrıq ile 'l-magrib; yayınlanan M. Sutude, Tahran, 1340, s.
83. . .

(5) Mervezi'ye göre Karliıklar, Tunus (Töles) dağında oturuyorlardı. Bu dağ Altın-
dağ'dır. Onlar eskiden Dokuz Oğuzlar'ın köleleri idiler. Daha sonra isyan ederek el-
Türkesiye (el-Türkeşiye) ülkesine geldiler ve sultanliırırııyenerek orayı ele geçirdi-
ler. Oradan da İslam memleketirıegirdiler. Dokuz koldan meydana gelirler, üçü Çi-
gil üçü Ba'sek, biri,Bulak, biri Kökerkin, biri de Tuhsi'd!r. Sharaf alcZaman Tahir
Mavrazı, On Chine, The Turks .and India, yay. ve Ingilizceye tercüme den
V.Minorsky, London, 1942, metin s. 19; Avfi'de aynı bilgileri vermekte, ancak Çi-
gil ve Tuhsi dışındaki diğer Karluk bôylarını farklı bir şekilde kaydetmiştir. Turkes-
tan I, s. 100 .

(6) '<!J.,r-J i .:.ro...;.!.1 yo ..:.s.~_,r-i ,~(Kaşgarlı I, s. 329).
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Hudud al-alam'da Çigiller hakkında şu bilgiler verilmektedir. m
,"Çigiller aslında «arluklar'dandır. Nüfusları kalabalıktır .. Çigil
memleketinin doğusunda ve güneyinde Karluk yurdu, batısında
Tuhsi ülkesi kuzeyinde iseKırgız Memleketi bulunmaktaydı. Kar-
luk ve Kırgız memleketlefinde ise Kırgız memleketi bulunmaktay-
dı. Karluk ve Kırgız memleketlerinde var .olan her şeyin çigil yur:-
du nda da aynısı vardır. Servetler pek çoktur. Çigillerin çoğunluğu
çadır ve keçe kulübelerde yaşarler. Şehirleri ve köyleri azdır. zen-
ginlikleri sığır, koyun ve attır. Bazıları güneşe ve yıldızlara tapar-
lar. (kanaatimizce güneş ve yıldızları kutlu. saymaktadırlar.) Bunlar
iyi tabiatlı ve müşfiktirler. Hükümdarbın kendilerinden.dir. Siköll
(?)Çigil ve karluk ülkeleri arasında büyük bir şehirdir. Islam dün-
yasına yakındır. Tüccarlar'ın(8) bıılundukları mamur .ve bolluk için-
de bir şehirdir". Bu kaynak tuhsiler'den bahsedeTken de ülkenin ku-
zey ve doğusunda Çigil yurdunurı yer aldığını kaydetmektedir.(9)

Minorsky, Hudut al-'alam'da Çigiller'in sınırlarına dair verilen
bilgileri .eksik ve yanlış tercüme etmiştir.(ıo) Bundan dolayı söz ko-:-
nusu kaynaktaki ilgili bilgilerin çelişkili olduğunu ileri sürmüştür
(ll). Hudut al-'alam'da, Isıg Görün Çigil yurdunu Dokuz Oğuz-
lar'dan ayırdığı kaydedilmiştir(12). Kızgızlar'ın bazılarının Tihsi-
ler'in batısında ve Çigil yurdunun kuzeyinde olduklarından bahse-
dilmesi V. Minorsky'e göre Töles (Altay) dağlarının yanlış
anlaşılmasından ileri gelmektedir(13). Ayrıca Siköl şehrinin Isıg
Görün kuzeyinde olabileceğini de söylemektedir(14) .
. el-Muqaddesi'ye göre Taraz'clan (Talas) bir bağımlılık mesafe-
de Çigil adlı küçük bir şehir bulunmaktadır. Etrafı surlarla çevrili
(7) Hududal-'alam,ş. 83-84,İngilizcetercümesı,s. 98-99.
(8) Kaşgarlı,bir tüccarınevindemisafırolarakkalantüccara"bista"denildiğinive ev

sahibininmisafirtüccarınkoyunlarınıve diğerticaretmallarınısattığını;bununkar-
şılığında,sattığıher yirmikoyunkarşılığındabirkoyunaldığınısöyleyerek;bu uy-
gulamayıTuhsi,YağmaveÇigiller'degördüğünüyazmaktadır.C.III, s.S2.

(9) Hudud-al'alam,s. 84. "
• (10) V. Minorsky'nintercümesişöyledir:" East and southof it are the limitsof the

Tukhs,northof it, theKhirkhizcountry " TheRegionsof theworld,s. 98-99.Mi-
norsky,Hududaralam' dan yaptığıtercümedeÇigil ülkesinindoğu ve güneyinde
Tuhsiyurdununbulunduğunusöylemektedir.Ancakbu yanlıştır.Çünküadı geçen
kaynaktaÇigilülkesinindoğusundave güneyindeTuhsiyurdudeğilKarlukülkesi-
nin ismi geçmektedir.AyrıcaTuhsillerinülk<:.siÇigil yurdununbatısındayer al-
maktadır. . " .

(l i) V.Minorsky,a.g.e.,s.297.
(12) Hududal-'alam,s.IS. .
(13) TheRegionsof the word, s. 297;F. Sümerbu KırgızlarınKıtaylartarafından"924

yılındaOrtiunbölgesindençıkarılanKırgızlarınbatıyakaçmışbir grubuolabileceği
görüşündedir."EskiTürklerdeŞehireilik"TürkDünyasıAraştırmaları,8.31, 1984,
"s.83,haşiye.167. .

(14) TheRegionsof theWorld,s. 299.
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olup, kalesi ,vardır. Camisi çarşıdadır(15). Kaşgarlı da Taraz'm yakı-
nında bulunan bir şehirde oturanlara Çigil denildiğini belirlemekte-
dir(l6). ESümer, Hudud al-alam'de geçen Siköl şehrinin İslam hu-
duduna yakın olması sebebiyle buranın "Çigil" şehri olabileceğini
ileri sürmektedir(17) .

Gerdizi, Çigillerin oturdukları bölgelere dair şu bilgileri ver-
. ,mektedir;(l8) Barshan yolu Çigil üzerinden, Neviket'ten(19) Kum-
berket'e(20) doğru gider, oradan Çil'e(21) vanlır. Buradan üçbin kişi-
lik bir köyolan Yar'a 12 fersahIık bir mesafe vardır. Burada
Çigillerin çadırlan bulunmaktadır. Solda Isıg Göl'e giden bir yol
vardır. Isıg Göl ile Tting (Tong)(22) arası 5 fersah o!up, buradan
Barshan'a (Barsgan) üç günlük bir yol vardır. Bu yolda Çigillerin
çadırlanndan başka hiçbir şeye rastlanmayıp, ]sıg Göl'ün çevresi

. Çigiller ile meskundu. Müellif bölgedeki kutsal bir dağdan bahse-
derken; bu dağın arka&ında sol tarafta Tuhsi ve Azyanlar'ın(23) bu-
lunduğu Türkistan vilayeti vardır diyerek şöyle devam etmektedir:

(15)

(16)
(17)
(18)
(19)

, (20)

(21)

(22)

(23)

"..-" v' ~c,.JIJ j •••••.••.•4...J'; .:.ı- ~ jl~ .:; ...,.... ~ .~ J,S.oJ (Kitab ahsen il-
tekasim ci marifet il-akalim, yay, M. ı.De Coeji, Leiden, 1894, s. 274).
Kaşgarlı I, s. 330..
Eski Türklerde Şehireilik, s. 80, haşiye 163.
Gerdizi, Zeynu'l-ahbar, yay. Abd al-Hay Habibi, Kabil, 1324, s. 265-266, 279.
İbn Hurdadbih, Neviket'i Türgeş Hakanının.şehrinderi (Ordu?) 4 fersah ötede gös-
termektedir. kitabu'l Mesalik ve'l Memalik, ya)'. M.ı.De Coeji (BGAVI), Leiden,
1889, s. 29. .
Kumberket, Hudud al-alam'da geçen Karluklara ait olan "Kerminketh" adındaki bü-
yük köye tekabül edebilir. Kaynağa göre "Kenrminketh", kendilerine "Laban" deni-
len az sayıda Karluğun yaşadığı büyük bir köydür ve her taraftan gelen.tüccarlar bu-
rada otururlar. s. 82; Aynca Qudama b. Cafer'in zikretmiş olduğu. iJJ"'...r-5 adlı
yerin Kumberket'in değişik bir yazılışı olsa gerektir. V.Minosky, The Regions of
the world, s. 298, haşiyel. _
V.Minosky'e göre Cil, Cul ile aynı yerdir. s.292; V.Barthold "Cuı" kelimesinin belki
Türkçe çöl (bozkır)'dan geldiğini ve buranın muhtemelen bugünkÜAlamedin köyü-
nün yerinde olduğunu ileri sürmektedir.four studies on The History of Central Asi~
a, Leiden 1962, s. 88; Aynca bazı bilginler bu ~ehri~işpek'in batısında yer alan Ço-
la-Kazak harabeleri ile bir tutmaktadırlar. B. Ogel, ıslamiyetten önce Türk Kültür
Tarihi, Ankara, 1962, s. 323.
Tonıl (Tong), bir köyolup, Isıg Görün yakınında Çigil ve Karluk sınırındaki dağlar
arasında bulunmaktadır. Halkı cesur ve cengaverdir. Hudud al-alam, s. 82-83; Muc-
mel ut-tevarih ve 'I-kısas'ta Türkün dört oğlundan birinin ismi Totıl olarak kayde-
dilmiştir. Turkestan i, s.19; Aynca Şecere-i Terakime'de bu ad Tütek şeklinde geç-
mektedir. s.11.Bu kaynaklarda geçen Tonıl, Totil ve Tütek, Gerdizi'deki Tun(Tong)
karşılığında kullanılmış olsalar gerektir;V.Barthold, Tong'un bugünkü Ton olduğu-
nu ve buranın Isıg Görün güney b~tısında yer aldığını söylemektedir. V.Minorsky,
The Regions of the world, s. 292
V.Barthold, bu ismi Orhun Kitabelerinde geçen Az Bçduri ile karşılaştırmaktadır.
V. Minorsky, The Regions of the world, s.302.
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Orada: 20.000 kişilik Suyan(24) adlı bir köy vardır ve bu köye yakın
bir yerde Yabgu'nun kardeşinin orturduğu Bekliğ(25) köyü bulun-
maktadır. Yabgu'nun kardeşinin 500 askeri vardır. Ancak ihtiyaç
durumunda etrafından 3.000(26) süvari toplanırdı. Bu köye yakın
7.000 nüfuslu bir köy daha vardır ki Dihkanına (beyine) Beden
Sanku denilirdi. Köyün yakınlarında bir nehir vardır. Nehir geçil-
dikten sonta Çiğil Türklerinin çadır ve keçeden yapılmış kulübeleri
görülürdü .

.Kaşgarlı'ya göre Çigil üç Türk oymağının adıdır.

1- Göçebe olup, Barsgan ötesinde bir şehir olan Kuyas'ta (Ku-
yaş) yaşıyanlat(21). İli Nehri'nin güneyinde yer alan Kuyas, Moğal
devrinde çağatay'ın başşehri olmakla ün kazanmıştır(28). Kuyaş.
Türkçede "Güneşin şiddetle vurması" demektir(29). Aynı müellif,
. Kuyas'tan ili'ye akan iki dereden bahsetmekte, bunlardan ilkine Kü-
çük Keykan, ikincisine Ulu Keykan denildiğini yazmaktadır(3O). '
Aynca Kaşgarlı, Çiğil ve Tuhsi ülkelerinde Kuyas ad;!nda üç kale
bulunduğunu kaydetmektedir. Bunlar Sablığ Kuyas, Uring Kuyas
ve Kara Kuyas'tır(31): ' .

2- Çigillerin bir kolu 'da Taraz'ın yakınında buhınan "Çigil"
.kasabasında oturur1ardl(32). Bunlar el-Mukaddesi'nin kaydettiği Ta-
raz'dan bir bağınm mesafede Çigil kasabasında yaşıyan Çigillerdir.

3- Kaşgar'da bulunan bir takıın köylerde oturan haıka da Çigil
denilir(33). '

(24) V.Minorsky,Gerdizi'degeçenSuyan'ınnüfusunuyanlışokuyarak1.000kişiyaz- ,
mıştır.TheRegionsof theworld,s.298. '"

(25) BekligköyüHududal-alam'daBegliligşeklindegeçmektedir.Bu kaynağagöre
Begliligbüyükbir köydür.BurayaSoğdcaS-m-kna(?) denilir.DihkanıYınalBer-
kin (YinalBekTegin)'dir.Onun3.000askerivardır.TheRegionsof thewor~d,s.99.

(26) V. Minorsky,Gerdizi'ninbelirttiğisayıyıyanlışokuyarakLOOO kişi olarakbelirt-
miştir.s.298.

(27) KaşgarlıI, s.330
(28), V.Barthold,OrtaAsyaTürk TarihihakkındaDersler,yayınahazırlayanlar:K. Y.

Kopraman,t.Aka,ankara,1975,s. 101.
(29) Kaşgarlım, s. 129.
(30) Kaşgarlım, s. 132.
(31) Kaşgarlım, s. 129.
(32) KaşgarlıI, s.330.
(33) KaşgarlıI, s.330.
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