
GOYGOYCULAR 

yet'in ilan edilmesiyle dilenmeleri yasak
lanmıştır. 
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liJ NuRi ÖzcAN 

GÖK 

(bk. SEMA). 

GÖKKUŞAGI 

Güneş ışınlarının atmosferdeki 
su zerrelerini geçerken 

kırılması sonucunda meydana gelen 
çok renkli yay takımı. 

ı 
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Türkçe'de "ebem kuşağı", "alkım" ve 
Arapça "alaimü's-sema"dan bozma "ele
ğimsağma" adlarıyla da anılan gök ku
şağına klasik Arapça metinlerde daha 
çok "kavs-i kuzah" denildiği görülmek
tedir. Eski çağiara doğru gidildikçe di
ni- mitolojik anlamlar yüklenen "kavs" 
ve "kuzah" kelimeleri, İslam kültüründe 
genellikle meteorolojik bir hadisenin veya 
bunu inceleyen ilmin adı olmuş (Keşfü'z
?unan, II, ı 362) ve bu olaya tabiat ilim
leri açısından açıklamalar getirilmiştir. 

Kavs, Mezopotamya çivi yazılı belgele
riyle Ahd-i Atik'te de adına rastlanan 
ve tasvirf sanatlarda omuzunda yay, elin
de yıldınm demetiyle resmedilen bir Edo
mf-Na bati tanrısıdır. Fırtına tanrısı ol
duğu anlaşılan Kavs, eski Arap tanrılar 
sisteminde (panteon) yay çeken sakallı 

bir erkek şeklinde tasawur edilmiş, son
raları ise bereketli yağmurları yağdırdı
ğına inanılan gök kuşağı ile sembolleş
tirilmiştir. "Sarı, kırmızı ve yeşil renkler
den oluşan kuşak" anlamına gelen ku
zah kelimesi kavsin yanına bu tanrıya ait 
bir niteliği belirtmek için göçebe Arap-
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lar'ca eklenmiş olmalıdır. Ancak bu ke
limenin giderek belirtilen tanrının ken
disini ifade etmeye başladığı anlaşılmak
tadır. İbn Abbas'tan, "Kuzah'ın kavsi de
meyin, çünkü Kuzah bir şeytanın adıdır; 
Allah'ın kavsi deyin" şeklinde aktarılan 
bir söz (Cahiz, ı. 341; krş. Yakut, N, 341). 
ilk devir müslümanlarının bu terimin Ca
hiliye mitolojisiyle ilgisinin farkında ol
duklarını göstermektedir. Nitekim Nöl
deke, Kuzah'ın şeytan olarak da anılma
sını benzeri bir mülahazaya bağlamak
ta ve kavs-i kuzah teriminin eski Edo
mf tanrısıyla ilgisinin bulunduğuna inan
maktadır. Ayrıca Yaküt'un da işaret et
tiği üzere (a.y.) Kuzah, Cahiliye Arapla
rı'nın Müzdelife'de kutsal ateş yaktıkla
rı biryerin adıdır (ERE, ı. 660-661). Ahd-i 
Atik'teki tufan kıssasında, "Yayımı bu
luta koydum ve benimle yerin arasında 
bir ahid alameti olacaktır ve vaki ola
caktır ki yerin üzerine bulut getirdiğim 
zaman yay da bulutta görünecektir" de
nilmektedir (Tekvin, 9/ 13-14). Buna gö
re gök kuşağının bulut üzerine konulma
sı (işi biten yayın yerine asılması). Allah'ın 

yeryüzünde bir daha tufan halk etme
yeceği yolundaki ahdinin bir alametidir. 

Gök kuşağını ilk defa tabiat ilminin 
konusu olarak ayrıntılı bir incelemeye 
tabi tutan Aristo olmuştur. Atmosferde 
bulunan su zerreleriyle gök kuşağının 
oluşması arasındaki ilişkiyi tesbit eden 
filozof, güneşle gözlemci ve yayın göre
li konumları arasındaki geometrik bağ
Iantıyı da biliyordu. Ona göre gök ku
şağının oluşmasında yalnızca yansıma 

etkiliydi ve buna havadaki nemin yoğun 
olduğu yerde güneş ışınlarının yansıma
sı sebebiyet veriyordu. Aristo'nun İslam 
kaynaklarında el-Aşarü ·ı- 'ulviyye adıy
la tanınan Meteorologica adlı eseri, mo
dern anlayış bakımından geçersiz olsa 
da tabiat ilmi açısından ortaya konmuş 
bir gök kuşağı teorisinin İslam dünya
sında tartışılmasına yol açtığı için önem 
taşımaktadır (Kaya, s. 158-159; ayrıca 

bk. Sezgin, s. 113). İhvan-ı Sata Risale
leri'nde gök kuşağının tabii bir hadise 
niteliğiyle ele alınışı buna bir örnektir. 
Olayın güneş ışınlarının atmosferde ke
sif halde bulunan su zerrelerini aydınla
tarak yansımasından meydana geldiği
ni ileri süren İhvan-ı Safa. kuşağın dış
tan içe doğru taşıdığı kırmızı. sarı. mavi 
ve yeşil renklerle dört tabiat, dört ahlat 
ve hatta dört mevsim arasında sembo
lik tekabüliyetler kurar; ayrıca bu renk
lerin az veya çok oluşunun halk arasın
da belli kehanetlerle yorumlandığını ve 
esasen gök kuşağının firaset ilmiyle de 

yakından ilgisinin bulunduğunu belirtir. 
İhvan-ı Safa gök kuşağının, güneşin gök
yüzündeki konumuna göre tam veya ek
sik bir çember şeklinde göründüğünün 
ve renk sırası ilkinin tersi olan ikinci bir 
kuşağın da teşekkül edebileceğinin far
kındadır; ancak bundan ötedeki açıkla
maları fizik ve geometri alimlerine bıra
kır (Resa'il, II , 77-78). İbn Sina da gök 
kuşağı üzerine ilginç gözlemler yapmış, 
fakat olayın açıklanmasında Aristocu çiz
giyi takip ettiği için sadece yansımayı 
esas almanın ortaya çıkardığı bazı teorik 
güçlüklerle karşılaşmıştı. Bununla birlik
te onun gök kuşağındaki renklerin açık
lanışıyla ilgili Aristocu tezleri yetersiz 
görüp neredeyse bütünüyle reddettiği, 
bu arada kendisinin de başarılı alama
dığını samirniyetle ifade ettiği bilinmek
tedir (Sayılı. s. 236-241). 

İbn Sina'nın çağdaşı İbnü'l-Heysem 
konuyla ilgili incelemelerini Ma~i'ıle fi'l
hale ve ~avsi ~uzaJ:ı adlı eserinde or
taya koymuş, ancak o da olaya yalnızca 
yansıma açısından yaklaşarak meydana 
gelen görüntüyü yine ışığın kesif ve nem
li hava veya buluttan oluşan içbükey bir 
küresel yüzeyde yaptığı yansımayla açık
lamıştır. Halbuki gök kuşağının meyda
na gelmesinde diğer temel unsuru teş
kil eden ışığın kırılması olayını biliyordu 
ve bunu Ma~iile fi'l- küreti '1- muJ:ıri~a 
adlı eserinde ele alıp incelemişti. İbnü'I
Heysem'in bu iki çalışmasının, daha son
ra Kutbüddin eş-Şirazl'nin öğrencisi Ke
maleddin el-Farisl'nin (ö. 720/ ı 320) mo
dern görüş bakımından hayranlık uyan
dıran açıklamalarına hareket noktası teş
kil ettiği anlaşılmaktadır (Sabra. VI, 195, 
205, 208; Topdemir, Bilim Felsefe Tarih, sy. 
ı. s. 190-193). Gök kuşağı olayının İslam 
Ortaçağı'nda tek doğru ve parlak açıkla
masını ortaya koyan Farisf. İbn Sina'nın 
bir su damlası ile içi su dolu bir cam kü
re arasında daha önce kurduğu benzet
meden hareket etmek ve İbnü'I-Hey
sem'in "yakan küre" (el-küretü'J-muhrika) 
deneylerini göz önünde tutmak suretiy
le teoriye küresel ortamda, aralarında 
bir yahut birkaç yansımanın vuku bul
duğu iki kırılma açıklamasını dahil etti 
ve iki kırılma arasındaki bir ve iki yansı
mayı ayrı ayrı tanımiayarak bunları ışın 

konileri terminolojisi içinde ayrıntılı bir 
tarzda ortaya koydu. Bu teorisini test 
etmek için de daha sonra Descartes ta
rafından tekrarlanacak olan "karanlık 

oda" (camera obscura) düzeneğine başvu
rup karanlık bir odada güneş ışınlarıyla 
aydınlatılan cam bir küre üzerinde ışı

ğın durumunu gözlemledi. Yarı şeffaf 



bir perde ile kapatılan kürenin bir kırıl
ma, bir yansıma ve tekrar bir kırılmaya 
maruz bıraktığı ışınların, merkezi küre
nin merkeziyle güneşi bağlayan eksenin 
üzerinde olan bir yay, daha çok ışık ge
çiren bir perde ile kapatıldığında da gök 
kuşağının bütün renklerini sergileyen bir 
çember meydana getirdiğini tesbit etti. 
Ayrıca bu çemberi, küreden yansıdıktan 
sonra ikinci defa kırılan ışınların oluştur

duğunu ortaya koydu ve aynı düzeneği 
iki kırılma arasındaki iki yansıma için 
de uyguladı. Böylece modern terminalo
jide birincil ve ikincil gök kuşağı denilen 
renkli yay takımlarını açıklamış oluyor
du. Kemaleddin el-Farisl'nin bu açıkla

malarına yer verdiği ve aslında İbnü'l
Heysem'in Kitiibü'l-Menii:pr'ınin yeni 
bir yorumu olan Ten~il:ıu '1- menii?ır li
ğ.av 'i'l- başar ve '1- beş ii' ir adlı eseri İs
lam bilim tarihinin en parlak ve en ori
jinal ürünlerinden biridir. Farisi'nin ya
şadığı dönemde Batı'da ondan bağım

sız olarak Freiburglu Theodoricus da gök 
kuşağı üzerine aynı ilmi başarıyı göster
miştir. Bu durum, herhalde ikisinin de 
İslam dünyasındaki üstün optik çalış
malarından elde edilen aynı sonuçlara. 
özellikle de İbnü'l-Heysem'in tesbitleri
ne dayanmış olmasıyla açıklanabilir (Top
demir, Bilim Felsefe Tarih, s. ı 9 ı ). 
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GÖK ORDA HANUGI 

1227- 1328 yılları arasında doğuda 
İrtiş ırmağı, güneyde Harizm bölgesi 
ve Siriderya boylarına kadar uzanan 

bölgede hüküm süren sülale. 
_j 

Doğu Deştikıpçak denilen bölgede ha
kimiyet kuran ve Orda İçen adıyla da anı
lan sülale Cengiz Han'ın oğullarından Cu
ci'nin soyundan gelir. Cengiz Han Cuci'yi 
Harizm ülkesinin zaptından sonra İdilır
mağının doğu bölgesine göndermiş, 1225 
yazını geçirmek üzere gittiği İrtiş ırma
ğı boyundan dönüşü sırasında, 1222'den 
beri burada bulunan Cuci Han'a yurtluk 
olarak Doğu Deştikıpçak ve Harizm böl
gelerinin idaresini bırakmış ve "Büyük 
Orda"nın tesisiyle "Altıntaht"ın kurulma
sını da emretmişti. Böylece daha sonra 
ortaya çıkacak olan dört ulustan birincisi 
Cuci adına kurulmuş, onun neslinden ge
lenlerin hüküm sürecekleri bölge de ayrıl
mış oluyordu. Cuci Han. 1227 yılında Cen
giz Han'dan altı ay önce av esnasında at
tan düşerek ölünce arkada hatun ve oda
lıklarından olma kırk kadar oğlu kalmıştı. 
1222-1227 yılları arasında, kendi adıyla 
anılacak olan ulusun kuruluşunu başlatan 
Cuci Han'ın ölümünden sonra iki oğlu Or
da ile Batu tahta kimin geçeceği husu
sunda anlaşamadılar. Kaynaklara göre 
bu anlaşmazlık tahtı birbirlerine ikram 
etmelerinden kaynaklanıyordu. Bunun 
üzerine Cengiz Han Batu için "Altın Susa
gah Ak Orda"yı, Orda için de "Gümüş Bu
sagalı Gök Orda"yı kurdurdu; Batu'ya Sa
yın Han, Orda 'ya da İçen Han la kaplarını 
verdi. Cengiz Han'ın taksimine göre Doğu 
Deştikıpçak (sol kol) Orda İçen Han'a, İdil 
Boyu ve zaptı kararlaştırılan Batı Deşti
kıpçak da (sağ kol) Batu'ya yurt olarak 
verilmişti. Bu bölünme iki ayrı hanlık gibi 
görünürse de gerçekte öyle olmayıp sol 
kolun sağ kola bağlı kalması şeklinde an
laşılmalıdır. Burada eski Türk devletlerin
de rastlanan ikili idare tarzı uygulanmış
tır. Cuci ulusundaki bu iki kanat için aynı 
zamanda Ak Orda ve Gök Orda tabirleri 
kullanılmış ve bunlar yaygınlık kazan
mıştır. Ak Orda kolu Sayın Han ve onun 
neslinden gelenleri, Gök Orda kolu da 
Orda İçen Han ve oğullarının hakimiyet 
bölgelerini ifade etmekteydi. Burada al
tın "ak". gümüş "gök" renklerini belirt
mek için kullanılmıştır. Altının gümüşe 

üstünlüğü ima edilerek Gök Orda Ak Or
da'ya yani Altın Orda'ya bağlanmıştı. 

Sol kola han olan Orda İçen, yaşça bü
yük olmasına rağmen kardeşi Batu Han'a 

GÖK ORDA HANLIGI 

tabi olarak hareket eder ve yarlıkların

da onun ismine kendisinden önce yer 
verirdi. Kendisine Odar, Tokay Timur, 
Şinkur ve Sengüm gibi sol kol "oğlanlar"ı 
yardımcı olurdu. Orda İçen Han öldük
ten sonra tahta oğlu Konggiran geçti. 
Onun çocuğu olmadığından ölünce yeri
ne Sertaktay'ın oğlu Kulçi (Koyunçi) ge
tirildi. Bunun lakabı Toruk Han idi. Kul
çi'nin Bayan (Nayan), Başkırtay, Çigan
Buka ve Mutuday adlarında dört oğlu 
vardı. Kulçi'den sonra hanlığa Bayan ge
tirildi. Bayan Han döneminde iç müca
deleler başladı. özellikle akrabalarından 
Hülagü'nun torunu Timur Buka'nın oğ
lu Köplek iç muhalefetin ileri gelenle
rindendi. Bayan Han'ın bilinen oğulları 

Şadi, Sası Buka, Tekne ve Salciyutay'dı. 
Sası Buka babasından sonra Gök Orda'ya 
han oldu. Onun döneminde Ak Orda'nın 
başında da Tokta (Toktoga) Han (129 ı
ı 3 ı 3) bulunuyordu. Sası Buka muhte
melen Özbek Han'ın (ı 3 ı 3- ı 340) ilk yıl
larında vefat etmiştir. Zira Özbek Han'ın 
yardımıyla Sası Buka'nın oğlu İrzen Gök 
Orda'ya han olmuştu. 

İrzen Han hakimiyet bölgesinde yer 
alan Otrar, Sabran, Cend ve Barçkend 
gibi şehirlerde imar faaliyetlerinde bu
lunmuş, buralarda camiler ve mescidler 
inşa ettirerek hayır işlerine ağırlık ver
mişti. Vefatı 1320- 1327 yılları arasın

dadır. Darbedilen paralardan anlaşıldı

ğına göre 1327'de Gök Orda tahtında 
İrzen'in oğlu Mübarek Hoca vardı. Gök 
Orda'nın merkezi olan Sığnak şehrinde 
Mübarek Hoca'nın 1327-1328 yıllarında 
kendi adına para darbettirmesinin an
lamı sağ koldan ayrılması demekti ki 
bu durum Deştikıpçak'ta karışıklığa yol 
açmıştı. Özbek Han müdahale ederek 
bu isyan hareketini sert bir şekilde bas
tırdı. Mübarek Hoca kaçmak zorunda 
kaldı ve daha sonra Altay dağlarında ve
fat etti. Özbek Han' ın, Gök Orda'ya oğlu 
Tini Bek'i tayin ederek burayı doğrudan 
kendine bağlamasıyla Gök Orda kolu son 
buldu (ı 328). Bu tarihten itibaren tam 
anlamıyla merkeze bağlanan Doğu Deş
tikıpçak, daha sonra Cuci'nin beşinci oğ
lu Şiban Han eviadının yeni bir ulus mey
dana getirerek "Şiban ulusu" veya "Öz
bek ulusu" adıyla bilinen boyun hakimi
yetine girdi. 

Gök Orda hanları gümüş aksamlı "gök 
otağ"da otururlardı. Cuci ulusundan Ak 
Orda Ham Berke (1257- ı 266) müslüman 
olan ilk han olduğu gibi Özbek Han'dan 
itibaren de bütün sülale İslamiyet'i ka
bul etmiştir. Aslında bölgeye İslamiyet'in 
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