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Giriş
Bu gün Anadolu da on asır dır Türk adıyla var olan ve bu adla da tam 1500 yıldır dünya üzerinde isminden
söz edilen bir millet yaĢamaktadır . Bu millet, Anadolu‟dan çıkarak üç kıtaya hükmeden bir cihan devletinin de
kurucusu aynı zaman da 600 yüz yıl payidar kalmasını sağlayan millettir.Ki ilk çağlardan itibaren Anadolu‟da
yaĢamıĢ ve buradan çıkan her hangi bir toplum böyle muazzam bir güce hiç zaman ulaĢamamıĢtır. Yine bu millet
Göktürklerin ,Karahanlıların , Selçuklunun varisi olup Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu millettir . Bu araĢtımamız
da amacımız bu milletin tarihi serüvenini Milli Tarih - Milli Kimlik ve bu kimliğin ana belirleyici olan Milli Kültür ve
Medeniyetinin seyrini ele almaktır . Türk Kimliğinin ana çizgisin de ,Teke Yöresinin nirengi noktası Yukarı Teke
Bölgesinin kimlik ve kültürünü ve bu bağlam da Dirmil‟in demografik yapısını çeĢitli devirlere göre ele aldık . ÇalıĢmamız da görsel malzemeleri bize fedakarlık göstererek sağlayan Halk Bilimci etnomüzikolog Abdurrahman
Ekinci‟ye yine Halk Bilim araĢtırıcısı Veli Cem Özdemir‟e , değerli eğitimciler Cengiz Altınsoy‟a ,Akif Ünal‟a , Haydar Akçay‟a ve Ömer Yalçın‟a çok teĢekkürler ediyorum .
1-A .1: İNSAN VE İNSANLIK
Ġnsan ,yaĢadığı çevreye değer katan ,anlamlandıran genel manada dünyaya anlam ve özellik kazandıran
bir canlıdır. Ġnsanın yaĢamadığı evren hiçbir Ģey ifade etmeyen devasa bir boĢluk olarak varlığını sürdürür. Dolayısıyla tüm kosmos‟u düĢüncesiyle varlığa çıkaran insandır.
Sayısız canlı içinde kendini ve dıĢ dünyayı tanımlayabilen tek canlıda insandır.Bu eylemi yaparken de tanımlama için soru soran ve cevap arayan tek varlıkta insandır. O halde biz kendimizi dolayısıyla insanı nasıl tanımlayabiliriz. Bazıları biraz da karikatürize etmek için “insan dik yürüyen hayvandır “ yakıĢtırması yapsa da elbette
insan böyle tanımlanamaz .Bir felsefe sözlüğünde tanım Ģöyledir:
“İnsan [Alm. Mensch] [Fr. hamme} [Ing. man} [Lat . homo} [Yun. anthropos}:(Genel olarak) Usu olan
canlı varlık. ………dik yürüyen ,ellerini kullanan,beyni özel biçimde gelişmiş olan özelleşmiş organları
olmayan çevresini değiştirebilen ,dünyaya ve evrene açık olan ,konuşan ve yaratıcı düşünme yeteneği
olan ,deney dünyasını aşabilen , kendinin ve evrenin bilincine varmış olan eylemlerinden sorumlu olan
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varlık1.”

Tanımın tamamını almadık çünkü oldukça karıĢık ve belli bir görüĢün izlerini taĢımaktadır .Öte yandan
her canlının bir ilki olduğu gibi insanın da bir ilki olduğu tartıĢılamaz. Batı kökenli bilimlerin bu konuda spekülasyona açık ve inanç eksenine ters düĢen görüĢleri bulunmakta bu yüzdende bu görüĢler sonsuz bir tartıĢma ortamı doğurmuĢ tartıĢmalar da henüz sonlanmıĢ da değildir.
Bilimsel olduğu iddia edilen , ilk canlının ortaya çıkması ve sonra canlı türlerinin çeĢitlenmesi ;türlerin evrimleĢerek – elenerek(Seleksiyon)- geliĢtiklerini anlatan Evrim Teorisi ; hükümetlerden , üniversitelerden kısacası etkili
kesimlerden gördüğü büyük desteğe rağmen içinde barındırdığı, sayısız çıkmazla; özellikle eğitim alanında kurduğu büyük hegemonyası , belirli ideolojilere lojistik destek sağlamaktan baĢka bir iĢe yaramamaktadır. Bu gün
bu teori, artık eski tartıĢılmaz saltanatını kaybetmiĢtir. Büyük bir kaos ortamında tamamen tesadüf kuramına
bağlı olarak kurgulandığı da görülen ve Tarihi Materyalizmin daha açıkçası Ateizmin en büyük dayanağının ,
çıkıĢ noktasını tahkim için kurgulanan Evrim Teorisi, dini duygulardan insanı kurtarıp; rahatlattığı için(!) özellikle
materyalist çevrelerce sürekli propagandası bilimsellik adına sürdürülmektedir. Sonsuzluk içinde tamamen tesadüfler sonucunda ilk canlının ilk nüvesini teĢkil için sonsuz sayısının içinden bir tesadüfle elementlerin- moleküller- aralarında zincirleme kurdukları bir bağ oluĢumuyla , akabinde protein arkasından çeĢitlenen bağ zinciriyle; ilk
canlı hücrenin oluĢumu derken devam eden sonsuzluk içindeki ihtimal hesabıyla evrimleĢip, sonsuz sayıda canlı
organizmanın türleri alt türleri vs. derken geliĢerek, detaylanarak , her biri birer eĢsiz canlı türleri haline gelen
bunun yanında insan gibi inanılmaz bir canlının türemesi , Evrim teorisinin çok baĢarılı izahlarıyla , çok pratik bir
biçimde çözülmüĢ gibi dursa da(!) içinde cevaplayamadığı sonsuz sayıda soruyu barındırmaktadır.Ve hala daha
gündemde tutulmaya çalıĢılmaktadır. Darwin tarafından ortaya atılan Evrim Teorisi insanların inanç sistemiyle
oynaması nedeniyle ve ayrıca yakın tarihin fikir dünyasına damgasını vuranlardan Karl Popper tarafından ; Kapital emperyalizmce insanların sömürülmesine seleksiyon adını verdiği ancak kuvvetliler yaĢayabilir desteğinden
dolayı tenkit edilmektedir 2.
Aynı Popper bu teorinin bilimsel metot alanı içinde olmasını mümkün görmemektedir3. Artık bu teori ,bilim insanlarınca tamamen saçma , bilimle hiç ilgisi olmayan ; özellikle Genetik ilminin halen ulaĢtığı bilimsel düzeyle yerle
bir olmuĢ mugalatadan baĢka bir Ģey olmadığı kabul edilmektedir.
Bu gün bilim göstermektedir ki canlı türlerinin en basiti gibi görünen organizmalar dahi inanılmaz fonksiyonlara
sahiptir ve hepsinin son derece geliĢmiĢ yapıları vardır . Bilimsel namusa sahip , bu sahada çalıĢan çok sayıda
bilim adamı, yaptıkları çalıĢmalarla doğruyu aramaya devam etmektedir. Öte yandan gerek semavi ve gerekse
semavi olmayan tüm din ve inançlarda insanın yaratılıĢı ile ilgili epeyce anlatım vardır.
Nitekim Müslüman olmayan Türklerin yaĢadığı Sibirya da 19.yy„da Rus Alim Radloff tarafından YaradılıĢ Destanı
derlenmiĢtir4.Semavi dinlerde ilk yaratılan insan önce Hz. Adem ve sonra Hz. Havva‟dır. Bu gün yeryüzünde
yaĢayan tüm insanlar onların çocuklarıdır.Ġslam dininin ve onun kitabı Kur‟anı Kerimin bu konuda bize öğrettiklerine bakacak olursak "Ey insanlar sizi bir tek candan (Âdem'den) yaratan, ondan da yine onun zevcesini
(Havva'yı) vücuda getiren ve İkisinden de birçok erkekler ve kadınlar türeten Rabbiniz (e karşı gelmek)
den sakının"(Nisa/ 1)a
"Sizi bir kişiden yarattı. O, sonra ondan da eşini meydana getirdi. Sizin için davarlardan sekiz çift
indirdi. Sizi analarınızın karnı içinde bir yaradılıştan öbür yaradılışlara (kalb ile) halk edip duruyor....." (Zümer 6).
"....Size hem kendi (cins) inizden eşler hem davarlardan eşler yaptı. Sizi bu suretle (zürriyetlendirip)
üretiyor......" (Şûra 11)

"Allah her canlıyı sudan yarattı. İşte bunlardan kimi kanat üstünde,kimi ayağı üstünde yürüyor, kimi
de dört (ayağı) üstünde yürüyor" (Nur 45)5

Objektif metodla yapılan ilmi çalıĢmalar ilerledikçe, Ġslamın haklılığı inkar edilemez bir gerçek olarak karĢımıza
çıkmaktadır.Yine Kur‟an‟ın haber verdiğine göre insanı yaratan Allah , ona eĢyanın ismini öğretmiĢ öğrettiği bilgiyi ifade içinde dil vermiĢtir.Ġlgili ayette eĢyanın ismini öğretti derken bizce bütün mevcudatın ismini , insanın aklına
vahiy etmiĢtir . “Allah, Âdem‟e bütün varlıkların isimlerini öğretti. Sonra onları meleklere göstererek,
Eğer doğru söyleyenler iseniz,haydi bana bunların isimlerini bildirin dedi. (Bakara 2/31) . Melekler isteneni yapmakta aciz kaldılar . Ve insan sahip olduğu özellikler sebebiyle diğer tüm canlılardan üstün olduğunu
1 Bedia AKARASU ,Felsefi Terimler Sözlüğü .Ankara -1975 .Sayf.98
2 Karl POPPER, Açık Tolum DüĢmanları (Çeviri Harun Rızatepe) Cilt 1 ..Sayf.324 .Ġstanbul -2000
Ziygmunt BAUMAN ,Yasa Koyucular ve Yorumcular(Çeviren Kemal Atakay) .Sayf.146.Ġstanbul -1996
3 Karl POPPER,Tarihsiciliğin Sefaleti (Çeviren Sabri Orman) .Sayf.113.Ġstanbul-2000
4 W .RADLOFF ,Sibirya‟dan 2 (Çeviren Ahmet TEMĠR) Sayf .3-4. Ġstanbul -1956
5 H.B ÇANTAY .: Kurân-ı Hakim ve Meâl-i Kerim. Ġstanbul – 1976.
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gösterdi . Yine Alak suresi 4.-5. Ayetlerde“O, kalemle yazmayı öğretendir, insana bilmediğini
öğretendir” denilmektedir ki ayetlerle insana yazıyı da öğretenin Allah olduğu bildirilmektedir 6.
islam düĢüncesinin büyük ismi Muhyiddin i Arabi Ġnsan ile ilgili Ģunları yazmıĢtır. “İşte sözü geçen bu mahluka İnsan ve Halife adı verildi . Bu isimle anılmasının sebebi ise yaratılışındaki topluluktan ve hakikatlerin bütününü inhisarı altına almasından dolayıdır. İnsan, Tanrı katında bakan bir gözdeki bebek gibidir
ve görmek sıfatı ile tabir edilmiş olan mahluk odur. İşte bundan dolayı ona insan denildi. Çünkü Tanrı,
mahluklarına insan ile nazar kıldı ve onlara rahmet eyledi.
Şu halde o ezeli olan insan, (şekliyle) hadis, zuhur ve neş'eti bakımından edebi ve daimidir. O iki
ciheti birleştiren ayırıcı bir varlıktır (yani ezel ve ebedi yönlerini onun vücudu birleştirmiştir). Alem
onun vücuduyla tamam oldu. Bu itibarla O aleme nazaran yüzüğün kaşı gibidir. O, Padişahın hazineleri
üzerine vurduğu mührün nakşına mahal oldu. Bundan dolayı ona Halife adı verildi. Mühür hazineleri
koruduğu gibi Tanrı mahlukları da o Halife korur. Padişahın mührü o hazineler üzerinde bulundukça
onları açmaya kimse cesaret edemez.Ancak onun izniyle açılır. Şu halde Tanrı alemi korumak hususunda
Adem'i kendine halife kıldı”7.

1.A.2 : İNSAN VE DİL
Ġslam Dini bize öğretiyorki : Allah insana , anlamayla - düĢünme , düĢündüğünü - anladığını ifade için
konuĢma , ayırt etme için zeka bir Ģey yapma yani icat için beceri yetenek ve yeteneğin ifası için uzuvlar her
Ģeyden önemlisi tüm bu saydıklarımızı kullanabilmesi için akılı vermiĢtir. Ġnsanı kendine halife olarak yarattığını
bildiren Allah,cennette yaĢattığı Adem ve Havva dan her türlü nimetinden yiyip içmelerini sadece bir meyveyi
yememelerini istemiĢtir .Ancak Ģeytanın onları kandırmasıyla tattıkları meyve yüzünden Allah‟a karĢı büyük bir
utanç duymuĢlar ve nedametle af dilemiĢlerdir. Onları af eden Allah cennetten ikisini de çıkararak ölümlü dünyaya
göndermiĢtir. Dil ile konuĢan ilk insan ve ilk hitap edilen insanda mutlaka Hz.Adem „di . Onun insan kelamıyla
ilk konuĢtuğu insanda Ģüphesiz Hz.Havva idi. Ġslam alimleri dilin Allah tarafından nasıl öğretildiği hususunda çeĢitli görüĢler ortaya atılmıĢtır. Bunlar, varlıkların isimlerinin kim tarafından konulduğu konusu üzerinde ittifak edememiĢlerdir.Bazı âlimler, varlıkların isimlerinin Allah tarafından konulduğunu, dolayısıyla bütün dillerin Allah tarafından vaz‟ edildiğini söylemektedirler. Bazı âlimler de dilin bir bütün halinde öğretilmiĢ olduğunun zannedilebileceğini belirttikten sonra, bunun böyle olmadığını söylemekte ve Ģöyle demektedirler : Allah Adem‟e kendi döneminde ihtiyaç duyduğu kadarını öğretti. Sonra ardından gelen peygamberlere de ihtiyaç duydukları kadarını öğretti, nihayet Hz. Muhammed(S.A.V)‟e bunların tümü yanında ayrıca diğerlerine öğretmediklerini de öğretti. Böylece
dil karar kılmıĢ oldu. Bazıları da, dili icat edenin insanlar olduğunu iddia etmektedirler8.Batı aleminde de dilin
vahiy yoluyla ortaya çıktığını söyleyeler vardır . Fransız düĢünür Ernest Renan bu görüĢü Ģu cümlelerle tenkit
etmektedir.” Böylece dil, evvelce sadece insanın bir icadı olarak düşünülürken bizim yüzyılımızda bir İlâhî

vahye dönüştü. Maalesef, bir metafor olarak alman bu “vahiy” ifadesi, sözün mucizevî bir şekilde ortaya çıkışını açıklamak için dar ve lâfzî anlamında anlaşılsaydı daha kat‟i [exacte] olurdu. Zaten gerek
müelliflerindeki gerekse taraftarlarındaki hâliyle vahiy tezi, bilimde ciddi bir konuma yerleşme imkânının gözetilmesi itibariyle, çıkardan yeterince arınmış değildi. Bu tez, iman konusu olan bir dogma oto-

“. Hulasa edecek olursak dil üzerinde görüĢ belirten Ġslam alimlerinin genel kabulü dilin Allah tarafından insana verildiği, daha sonra da
insanın, yaĢadığı ortama ve Ģartlara göre farklı etkenlerden hareketle çevresindeki eĢyaya kendisinin isim koyduğu Ģeklindedir ve bu görüĢ daha fazla doğruya yakındır . Ancak ilk insan olan Adem ve Havva‟nın hangi dili
konuĢtuğu meçhuldür ve dolayısıyla ilk insanların tek dil konuĢtuğu sonraları dünya üzerine dağılınca dillerin
çeĢitlendiği görüĢü mantığa uygun düĢmektedir . Ademoğulları zamanla çoğalarak ayrı coğrafyalara dağılmak
zorunda kaldıklarını tahmin etmek zor değil. Uzun zaman diliminde birbirlerinden kopan bu akraba topluluklar
taĢındıkları coğrafyalara uygun hayat sürmeye baĢladılar. Ve yaĢadıkları yerlerde dilleri eskiye göre farklılaĢtı.
Kendi aralarında iç dünyalarını ve dıĢ dünyalarını tanımlamak için ortak sözcükler geliĢtirdiler. Böylece farklı dil
grupları oluĢturdularsa da yine eski ortak bazı kelimeleri kullanmaya devam ettiler .Bu dil grupları yani dil toplulukları ayrı birer toplum olmanın temelini oluĢturmuĢlardır. "Ey insanlar! Doğrusu biz sizi bir erkekle bir dişiritesi tahsis etmek istenen teolojik ve politik bir sistem yararına savunuluyordu 9

den yarattık. Ve birbirinizle tanışmanız için sizi milletlere ve kabilelere ayırdık. Muhakkak ki Allah

Doç. Dr. Halil ALTUNTAġ - Dr. Muzaffer ġAHĠN(Hazırlayanlar) Diyanet ĠĢleri BaĢkanlığı Kur‟an Meali Sayf.692. Ankara-2011
7 Muhyiddin i ARABĠ ,Fusus ül Hikem (Çeviren Nuri Gençosman ) .Sayf.23-24.Ġstanbul -1992 Meb Yayını
8 Hidayet AYDAR- Ġsmail ULUTAġ , Dilin kökeni: Kur‟an-ı Kerim ve diğer kutsal kitaplara göre dil olgusu. Turkish Studies International
Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic Volume 5/4 Fall 2010.Sayf ..683-684
9 Ernest RENAN ,Dilin Kökeni Üzerine,(Çeviren Altan Altınörs). Sayf.61 .Ġstanbul -2011
6

6
yanında en değerli ve en üstününüz O'ndan en çok korkanınızdır. Şüphesiz Allah bilendir, her şeyden
haberdar olandır” Hucurat Suresi Ayet 13".

Mealini verdiğimiz ayet bize oluĢan farklı diller ve milletlerin varlığının ilahi bir yanının olduğunu haber vermektedir.Bir dil etrafında oluĢan ve zamanla birer kavim hüviyetine bürünen insan toplulukları , sahip oldukları dil ile
ürettikleri ortak değerler yani kültürel birikimler; onları birbirine bağlayan en büyük bağ olmuĢtur. Bu bakım dan
yer yüzündeki insan topluluklarının zaman içinde kendi araların da oluĢturdukları bir vasıta ile aidiyet duygusu
geliĢtirmiĢlerdir bu vasıta da dildir . O halde dil , günümüze ulaĢan ve millet adını verdiğimzi insani toplumsak
yapının temel taĢıdır . Bu açıdan dili tanımlarsak : Dil insanların iliĢkilerinde anlaĢmayı gerçekleĢtiren bir araç ;
binlerce yıldır yaĢayan ve geliĢen canlı bir kurum ; milleti bir anlamlar zinciri içinde etrafına toplayan , onun
bütün fertlerini yine kendi mantığı içinde oluĢturduğu anlamlar etrafında birleĢtiren sosyal bir teĢkilat , milli hançere ile Ģekillenen ses örgüsüyle hususileĢmiĢ bir anlaĢma sistemidir .
Ġnsanın ilk öğretmeni Allah, ona görev ve sorumlulukları olduğunu rabbini unutmamasını sıkı sıkıya öğütlemiĢtir.
Bizce insan vahiyle gelen bilgilere kendi ürettiği dünya ile ilgili tasavvur ve düĢüncelerini ilintileyerek zihinsel ve
maddi dünyasını inĢa etmiĢtir. Zamanla vahyi bilgiyi terk ederek dünyevi dinler icat edip tamamen tabiat veya
insan tanrılara tapan toplumların apayrı mantaliteyle hayatlarını sürdürdükleri de ayrı bir hakikattir .Aynı zaman
da vahyi dine sadık cemaatlerde var olmuĢlardır.
Zaman zaman kavimler peygamberler vasıtasıyla fıtrat yollarına çağrılmıĢlardır. Yukarda bahsettiğimiz
kültürel iklimlerin oluĢmasında ki en büyük faktör Ģüphesiz dindi ; ister semavi ister insanın kendi icadı inançları
olsun hepsinde söz konusu durum geçerlidir. Ġlim adamlarınca kabul edildiği üzere din insanın medenileĢmesinde
en büyük etkendir. Elbette burada kastedilen medeniyet; adalet ,ahlak ve insan sevgisini esas alan hamlelerdir .
insan , varlığı ile evreni anlamlandıran faaliyetleri ile çevresini Ģekillendiren baĢlangıcı ve sonu olan zaman içerisinde : Yer yüzünde yaĢayan ve sahip olduğu nitelikler ile diğer tüm canlılardan farklı konumda olan bir canlıdır
.Ġslam inancına göre insanoğlu daha cennette iken Allah'ın ona verdiği çeĢitli özelliklerle diğer yaratılanlara üstünlük sağlamıĢ ,tek baĢına yaĢayamadığından Hz.Havva'nın eĢ verilmesiyle sosyal yönünü ortaya koymuĢ,
sahip olduğu tüm nimetlere rağmen Ģeytanın kıĢkırtmasıyla yasaklanmıĢ meyveyi yiyerek de eksik tarafını ifĢa
etmiĢ ve sonuçta dünyaya gönderilerek dünyanın tüm zorluklarıyla baĢ baĢa kalıp kıyamete kadar sürecek bir
imtihan safhasına girmiĢtir. Böylece beslenmek , çoğalmak ,sosyal çalkantılarla ,sağlık sorunlarıyla boğuĢmak
gibi sayısız sorunla savaĢma kaderine duçar olmuĢtur.Ġslam ve diğer semavi dinler insanın yeryüzünde yaĢadığı
andan itibaren bir aile topluluğu ve zamanla çoğalıp oluĢan insanlar topluluğunun yani akrabaların ilk zamanlardan beri sosyal bir grup olduğunu ifade eder. Özellikle Ġslam‟ın kitabı Kur‟an çok sayıdaki ayetle bu konuda bizi
bilgilendirmektedir .Halbuki Batı kaynaklı ve bilimsel olduğu iddiasındaki Antropoloji ; ilk insanın son derece ilkel
vahĢi sürü halinde mağaralarda yaĢayan bir yaratıklar topluluğu olduğunu ifade eder. Antropologlara göre konuĢması sesler çıkarmak ya da iĢaret ileydi. Zamanla çeĢitli geliĢmelerle , TaĢ devrinden çıkıp ilk medeni topluluklar haline dönüĢmüĢtür.
Gerçi tarih felsefesinin büyük ismi Spengler,okullarımızda öğretilen tarih devirleri Ģematiğini saçma bulur10 . Onunla aynı kanaati paylaĢan Batılı düĢünür sayısı az değildir. Kısacası ilk insan dan beri insanlar dinimize göre medeni idi batı kaynaklı görüĢlere göre ise ilk insanlar uzun süre vahĢi yaĢadılar. Ve büyük bir grup
oluĢturan Batılı ve sair bir çok düĢünüre göre insanlar ilk devirlerde yaĢantıları avcılık üzerine bina edilmiĢ sonra
hayvancılık arkasından tarıma geçmiĢlerdir- Niçin tarıma geçmiĢlerdir sorusuna cevapları pek tatmin edici değildir- yine onlara göre sonra tarım toplumu olmuĢlar ve böylece insanlık yaĢamı büyük bir değiĢime uğramıĢtır .
Bizce Hz. Adem ve çocukları ekip dikmeyi yani ziraatı biliyorlardı .Çünkü dünyaya gelmeden ihtiyaç duyduğu
bilgilerle donatılmıĢtı yoksa kısa sürede helak olup giderlerdi. Ünlü Ġslam düĢünürü Ġbn Haldun Mukaddimesinde
sanki insanların en eski çağlardan beri göçebe , köylü- Ģehirli Ģeklinde yaĢadıkları gibi bir kanıya vardığı sezinleniyor11.
Postmodern düĢünürlerden Z.Bauman insanlığın vahĢi kültürlü doğrusal geliĢim çizgisini Moderniteye ulaĢtırır.
Elbette bu sadece ona ait bir düĢünce değil. Batılı düĢünürlerinin çoğunluğunun bu durumu 19.yy dan beri yaklaĢık kelimelerle ifade etmelerine sıkça rastlanılır12.Aslında Modernite , insanlığı tek kalıp haline getirmek için
çeĢitli yollarla eğitimle değiĢtirilmesi projesinden baĢka bir değildir yani kültürel misyonerlik önce Batıdaki halk
kitleleri için bu görüĢü yürürlüğe sokulmuĢ sonra sömürgeciliğin geliĢmesiyle Ari ırktan(!) ve Hristiyan olmayan
tüm insanlığa teĢmil olunmuĢtur. Burada toplumları Tarım öncesi –Tarım Toplumu ve Sanayi Toplumu –Bilgi
Toplumu Ģeklindeki sınıflamanın sosyolojik olarak büyük kabul gördüğünü belirten düĢünürlerin daha doğrusu
10 Oswald SPENGLER ,Batının ÇöküĢü ( Çeviri Giovanni Scognamillo-Nuray Sengelli) .Sa yf.30 .Ġstanbul-1977
11 Ġbn Haldun ,Mukaddime 1 (Çeviren Z.Kadri Ugan ).MEB .1988-Sayf.304-312
12 Ziygmunt BAUMAN ,a.g.e Sayf.66
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sosyal bilimcilerin kategorilerinde iĢi biraz objektifmiĢ gibi sunmaları bilimsellik adına Batılılar adına iyi bir çıkıĢtır13.
Netice de insanlar sahip oldukları akılla,sahip oldukları duyu organları ve beceri uzuvlarıyla ,pratik zekalarıyla
tasarlama akabinde icat etme gibi faaliyetleriyle , tabiatın imkanlarını kendi faydasına çevirerek ilk günden beri
belirli bir tekamül çizgisinde günümüze ulaĢmıĢtır. Akli melekesi sayesinde düĢünüp ;tahkik ,tahlil ,tenkit sonunda
terkip edip teklif noktasına ulaĢan ifadeler için , dilini kullanmıĢtır .Nitekim büyük Alman filozofu Kant insanı tabiatın bir aracı değil onun bir amaç olduğunu ve aklı sayesinde diğer varlıklardan ayrıldığını diğer varlıkların tabiatın
bir ölçüde aracı olduğunu belirtir 14 .
1.A.3: İNSAN –DİL VE KÜLTÜR
Ġnsan : dil çerçevesinde zihniyle dıĢ dünyasını kategorilemiĢ , duygu dünyasını zenginleĢtirip edebi ürünlerin ilk çıkıĢını sağlamıĢ ,dıĢ seslerden musiki terennümlerini hasıl ederek iç dünyasını ifade yolunu bulmuĢtur.
Dil dağarına , tabiatla girdiği dialektik sonucunda icat ettiği tüm faaliyetlerle ortaya koyduğu teknik bilgi kavramlarını ilave edip birikimini arttırmıĢtır. Örneğin tarım,av,mimari sahaları vs …
Sosyal geliĢmesi ile zamanla oluĢan maĢeri vicdan sayesinde yaĢadığı toplumun sosyal yönünü düzen için
örgütlemiĢ, maĢeri vicdanın -ki onunda en büyük kaynağı dindir - miyarında gelenek görenek ,adet ,örf adını verdiğimiz ve bütün bunların sonucunda insanı diğer canlılardan ayıran bu gün kültür dediğimiz olgular bütününü
sahip olmuĢtur. Kültür zamanımız da en zor tanımlaması yapılan ve sayısız tanımlaması(tam yüz altmıĢ bir tanım)15 olan sosyolojik bir kavramdır.
Ademoğulları yukarda vurgulandığı üzere ilk sülaleyi oluĢturduktan sonra çoğalmıĢlar, zamanla sülaleler
artınca geçim bölgelerine dağılmıĢlar giderek aralarındaki irtibatları kopmuĢ dilleri farklılaĢmıĢ , çevre ile farklı
deneyler yaĢamıĢlar sonuçta kabileler çıkmıĢ kabileler yakın kabileleri onların organizasyonu Boyları ve boylardan da Budunlar çıkmıĢtır.Buna bağlı olarak da her toplum ilk zamanlarından günümüze kadarki tarihi süreç
içinde genellikle çekirdek bir etnik yapı ve onun dili çerçevesin organize olmuĢ , kendine özgü kültür dediğimiz
değerler bütünüyle farklılaĢarak adına Millet dediğimiz yapının ilk nüvesini teĢkil etmiĢlerdir.Aslında ilk kabileler
ırk adı verilen sosyal biolojik olguların ilk hücreleridir. Dini metinlerden özellikle Tevrat‟tan insanların ikinci atası
kabul edilen Nuh tufanından insanlar ikinci defa çoğalırken Hz.Nuh‟un çocukları ve torunlarından çeĢitli insan
soylarının çıkıĢ rivayetleri görülür.En azından ırkların tufandan sonra ortaya çıktığı rivayette olsa dikkate değer.Nitekim Türklerin atasının Nuh‟un oğlu Yafes‟in olduğu asırlardır tekrarlanır durur16.
Ġlk kültürler sonrasında yazının bulunması yeni bir atılım için insanlığın mihenk taĢı olmuĢtur . Hatta yazı öncesini
kültür öncesi devirler diye bakanlar az değildir. Bazıları ise Batılı anlayıĢa göre avcı toplulukları kültür öncesi
topluluklar görürler ama Ġslam dairesinde bizce insanoğlu onların tanımladığı sınıflama ile hayatiyetini sürdürmemiĢtir. En eski çağlarda bu iptidai topluluklar varsa da çağdaĢları içinde medeni insanlarda vardı . Ġnsanoğlu
yazıyla önceden sadece hafızasında yaĢattığı bir çok kültür unsurunu yazıyla yepyeni bir mecrada geliĢtirme ve
yaĢatma imkanına kavuĢmuĢtur. Toplumlar mensuplarını Ģifahi veya uygun davranıĢ kodlarıyla bir çeĢit eğitimle
kendine benzetirken yazıyla bu daha değiĢik ve verimli bir mecraya kavuĢmuĢtur.
Dolayısıyla ilk zamanlarda bir çeĢit ırk –kabile çerçevesinde yaĢayan kültür unsurlarının diğer insanlarca tanınması ,etkileĢmesi kolaylaĢmıĢtır. Bu gün dünya üzerinde yaĢayan tüm kültürler böylece hem kendi tabii seyirlerinde geliĢmiĢ hem de aralarında sürekli bir etkileĢme süreci yaĢamıĢlardır. Buna bağlı oalrak bu gün için temelde kültürler adını aldığı bir ırkın saf ürettiği veya sahip olduğu değerler maddi ve manevi unsurlar değildir .
Nitekim yakın tarihin önemli sosyalist ve evrimci düĢünürlerinden Claude Levi –Straus , ”Çünkü kültür biyolojik
kalıtımdan değil dışsal gelenekten, yani eğitimden kaynaklanır . Kültürün kendisi; insanların var oldukları, dili kullandıklar ve âdetleri, kurumlar bakımından birbirinden farklı toplumlarda örgütlenmiş bulunduklar olgusu” düşüncesini ifade ederek genelde bir çok düşünürün fikrine tercüman olmuştur17”.

Strauss ,kültürün de canlıların evrimine benzer bir evrim geçirdiğine toplumların farklılığının kültüründen kaynaklandığını fiziksel görünümleriyle ilgili olmadığına inanmaktadır. Bir kültür yapısı sadece ait olduğu toplumun
ekonomik ve çevre imkanlarıyla da (yaĢadığı coğrafyanın ) izah edilemez . Bütün bunların mutlaka belirli oranlarda katkısı bulunur ancak tek baĢına belirleyici faktör asla değildir. Mesela aynı coğrafya da yaĢayıp ancak kültürel belirleyicilikleri çok farklı toplumları gözlemleyebiliriz .Coğrafyanın verdiği imkanlardan alıp aynı malzemeleri
kullandıkları halde aynı coğrafya da yaĢamıĢ toplumların maddi ve manevi kültür ürünleri birbirlerine benzememektedir . GeniĢ Osmanlı coğrafyasında Türklerin yan yana yaĢayan öteki Arap ,Yunan, Sırp ,Arnavut ,BoĢnak
13 Ernest GELLNER,Uluslar ve Ulusçuluk(Çevirenler BüĢra E.Behar –Günay G.Özdoğan ) .Sayf.25.Ġstanbul-1992
14 Kant,Ahlak Metafiziğinin Temellendirilmesi. Çevren .Ġonna Kuçuradi. Ankara-1982.Sayf.44-45
15 Cemil MERĠÇ ,Umrandan Uygarlığa .Sayf.109 . Ġstanbul-1977
16 Ebul Gazi Bahadır HAN ,ġecere i Terakime(Hazırlayan Muharrem Ergin ) .Sayf.11-12 .Ġstanbul -Tarihsiz
17 Claude Levi –Straus,Irk Tarih ve Kültür(Çeviri : Haldun Bayrı -Reha Erdem-Arzu Oyacıoğlu –IĢık Ergüden . Sayf.94 . Ġstanbul -1997 .
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yurtlarındaki Türk evleri ilk bakıĢta hemen seçilebilmektedir. Kültürlerin oluĢmasında Determinist görüĢte olanlar
sadece coğrafyanın etkisini(Çevre) birinci plana alırken bu görüĢ insanlığın kendince sağladığı sosyal, kültürel,bilimsel ve teknolojik geliĢmesini görmezlikten gelmekte bu tür ilerlemelerin fiziki coğrafifyanın sunduğu
imkânlarla olduğu fikrindedir ki bizde Yahya Kemal‟in öncülük ettiği Anadolucular ; aynı fikri savunmaktadırlar(Fransız milletini Fransız toprağı yarattı Fransız görüĢünden hareketle Anadolu toprağı Türkleri ortaya çıkardı
fikri bir çeĢit intihaldi ne var ki tüm Anadolucuların görmediği Ģey Frank kabileleri anadillerini unutup dili Latin ,
kökü Galyalı adı Alman bir toplumuna dönüĢüp Fransız olmuĢlardı halbuki Türkler tam tersi Anadolu‟yu Türkiye
yapmıĢlardı) söz konusu fikre karĢıt görüĢ ise Ġnsanı merkeze alır ve esas unsurun coğrafya üzerin de yaĢayan
insan olduğunu kabullenir .Doğrusu son tahlil de asıl failin insan olduğu bir gerçeğidir .
1.A.4. :A-TÜRK MİLLİ KİMLİĞİNİN ORTAYA ÇIKIŞI B-TÜRK KÜLTÜRÜ VE KÜLTÜRÜNÜN OLUŞTURDUĞU
MİLLİ RUH –MİLLİ KÜLTÜRÜN ORTAYA ÇIKIŞI.
C- BU BAĞLAM DA MİLLİ KÜLTÜRE BAKIŞLAR
Ġnsanın varlık sebebi göz önüne alınınca insan temelli uygarlık fikrinin doğruluğu ortaya çıkar . Ne varki
uygarlığın geliĢmesinde coğrafik imkanların etkisini yadsıyamayız. Bunu biraz da ressamın eseri için resim
malzemelerini kullanmasına benzetebiliriz.Anadolu‟ya Türkler gelmeseydi bu gün yurdumuz da abus soğuk mermer ve taĢ küllelerinden yapılmıĢ cesim kütlelerden baĢka ne görülebilirdi mimari adına insanlar .Halbuki Türkler
kendi aydınlık dünyalarına uygun sayısız ferah mekanlar ıĢıklı mabetler incelmiĢ ruhun ahĢaba ve taĢa iĢlenmiĢ
güzellikleriyle Anadolu‟yu , Rumelini veya gittikleri her yeri madde ve mana olarak kendilerine özgü bir mimari
anlayıĢla donatmıĢlardır18 . Karanlık Bizans kültürü ve Aydınlık Türk Ruhu bir bakıĢta derhal seçilmektedir. Ġçimizdeki ekealliyet kalıntıları her ne kadar Türk‟e antitez olarak Bizans ve evveliyatını öne çıkarmaya çalıĢsalar da
gerçek ortadadır . Bazılarınca kendine Televizyon Ģebeği adı verilen ünlü bir Ģowmen(!) bir programında Dünyanın hiçbir yerinde insanların Türkiyeden baĢka hiçbir yerde Buz dolabı üzerine iĢlemeli süslü örtüler örtmediklerini- komiklik yapmak amacıyla söyleyerek aklı sıra Türk Kadınlarının ne kadar anlayıĢsız insanlar ya da
ilkel insanlar olduğunu ima etmiĢti19. ġowmenin kadınlarımızın soğuk bir nesneyi o güzel kanaviçeli iĢlemelerle
nasıl sıcacık bir yuvanın sıcak yüzlü bir nesnesi haline dönüĢtürebildiklerini hissedememesi , onun duygu dünyasının ilkelliğinin yansıması olduğu ortada . ĠĢte buz dolabına örtülen o sanat eseri örtüler , Türk ruhunun farklılığını
ortaya koymaktadır .
Türkler anayurtlarından getirdikleri her türlü maddi kültürel varlığını elbette yeni yurdun imkanlarını kullanarak
kendi ruhlarına uygun yeni eserler ortaya koymuĢ ama asli yapısını hep muhafaza etmiĢtir görüĢü çok yerindedir.
Uygurlular devrinden beri sanatın her sahasında gelenekleĢip Karahanlılar ,Büyük Selçuklularla geliĢerek Anadolu da tam bir özgünlüğe eriĢen Türk sanatı özellikle Selçuklular devrindeki ilerlemesi dikkat çekicidir.Ve özellikle
mimari deki yaptığı yenilikler geliĢtirici katkılarını göremeyen sanki Türklerin her Ģeyi Anadolu da gördükleri gibi
bir hava yaratan yerli körler az değildir .Selçuklu cami ve kervansaray mimarisine tarihin derinliklerine gömülmüĢ
Anadolu medeniyetlerine bağlamak için uğraĢ veren bu körler hep birbirini ağırlamaktadırlar halbuki genel Türk
mimarisinde açık bir Ģekilde Türkistan mührünü daha ön ana cephesine baktığımız anda görürüz. Hitit yapılarının
Türk kervansaray mimarisine ne gibi etkisi olduğunu anlamak normal bir zekanın iĢi olamaz(!). Türk Mimarisi
kare planlı tek kubbeli cami yapısına ulaĢmak için çok uğraĢ vermiĢtir bu arzu adeta bir tutku gibidir bu tutku asırlarca devam etmiĢtir. Tek kubbeli yapıların en erken örneği Türkmenistan da ki Merv de bulunan Sultan Sancar‟ın muhteĢem türbesidir . Anadolu da bu mimari anlayıĢ daha Osmanlıların il kuruluĢ yıllarında Söğütte ki
Ertuğrul Gazi Camisinde denenmiĢ 1336 tarihli Ġznik Hacı Özbek Camisinde açığa çıkmıĢtır20. Süleymaniye deki
teknik düzeye ulaĢmak için yüzlerce yıl denemeler yapılmıĢ Selçuklu ve Osmanlı ilk dönem çağı çok kubbeli
yapılarından -Antalya Yivli Minareli Cami örneği- dörtlü - ikili nihayet tek kubbeye ancak evrile bilmiĢtir . Bir çoğunun iddiasının Ayasofya Camisi hiçbir zaman hemen örnek alınmamıĢ aĢama aĢama bir tekamül tekniği ile Süleymaniye‟ye tek kubbe de zirveye ulaĢılmıĢtır.Benzer uygulamalar baĢka bir görünüm ve form da Türkistan mimarisinde ve onun bir kolu olan Hint Babürlü Devletinde yaĢanmıĢtır.
Ünlü Liberalist düĢünür Hayek ” Gerçekten de kültürel evrim fikri hiç şüphesiz biyolojik evrim kavramından daha eskidir21” diye yazar. Ve devamla” Kültür ne tabii ne de sun‟îdir, ne genetik olarak nakledilir ne de
aklî olarak tasarlanır. O, asla icat‟ edilmemiş ve fonksiyonlarını fail bireylerin genellikle anlamadığı bir

18

Oktay ASLANAPA , Türk Sanatı .Sayf.vıı .Ġstanbul -1989
Mehmet Ali Erbil
20 Robert HĠLLENBRAND , Ġslam Sanatı ve Mimarlığı(Çeviren Çigdem Kafesçioğlu) .Sayf .265 Ġstanbul-2005
21 F.Hayek , Hukuk, Yasama ve Özgürlük.Cilt 3. Çeviri, Doç. Dr. Mehmet ÖZ.Ankara -1997.Sayf.232
19
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öğrenilmiş davranış kuralları geleneğidir” .
Toplum felsefesinin yetkin isimlerinden Sorokin “Kant ve
Fichte'nin, Herder ve Lessing'in ,Hegel ve Adam Smith'in, Auguste Comte ve Herbert Spencer'in
,Karl Marx 'sın ilerleme-evrim kuramları, Darwinci ve biyolojik evrim kuramları - bütün bunlar, Batı
kültürünün duyumcul döneminin tarih süreçlerinin, eğitimlerinin, evrim yasalarının tipik temsilcileridir”

der ve yine Sorokin Kültürlerin ve onun ortaya çıkardığı medeniyetlerin doğrusal çizgiyle doğup yaĢayıp öldüğü
tezlerini savunan Danilevski ,Spengler ve Toynbee‟ye güçlü bir Ģekilde itiraz ederek bu düĢüncenin teorilerin
bunaltı çağının ürünü görmekte ve reddetmektedir23.
Bizce toplumların kültürleri , zamanla yaĢadığı çeĢitli iç ve dıĢ etkenlerin sonucunda Ģartların getirdiği bir değiĢme geçirmiĢtir ve geçirme devam etmektedir. Burada din deki özellikle Ġslam dininin esasları ister evrim diyelim
ister değiĢim diyelim söz konusu olgudan yani değiĢmeden müstesnadır. AnlaĢılan kültür insanoğlunun ilk aileden topluluğa oradan da topluma dönüĢmesinde daha açık bir ifadeyle insanların günümüzdeki millet(“Millet, milli
yazı dilinin, milli devletin doğmasıyle Ģuur kazanan yerleĢmiĢ kavimlerde baĢlamıĢtır)” 24 adını verdiğimiz çok
sayıda toplumun oluĢmasında baĢ ayırt edicidir. Ve her toplumun dokusunun gücü sahip olduğu kültürün sağlamlığı ile orantılıdır. Ona ait ve ona özgü kültüre onun Milli Kültür‟ü diyoruz.Bir toplumun hali hazırdaki kültürünün
tarihi sürecine bakacak olursak; daha açıkçası kökenine bakacak olursak süreç bir ana etnik gurupla bir halkla
baĢlar. Spengler‟in dediği gibi ” Her ırkın kökleri vardır. Irk ve yöre birbirlerine aittir. Bir bitki nerede

kök saldıysa orada ölür. Elbette ki bir ırkı geriye doğru yuvasına kadar izleyebilmemizin tuhaf olmayan bir tarafı vardır; fakat ırkın ruhunun ve cisminin en esaslı özelliklerinden bazılarıyla birlikte sürekli
olarak bu yuvaya bağlı kalacağını anlamak çok daha önemlidir. Eğer ırk yuvada şimdi bulunmuyorsa, bu
demektir ki ırk artık yaşamamaktadır “25 . Irkın(soy) yaĢamaması demek dilin ölmesi demektir . Kültür ister

ırk diyelim ister soy diyelim bir topluluk veya cemaatin bir zaman içinde konuĢtuğu dilin etrafında ortak değerler
üretmesiyle baĢlar ve çevredeki bütün benzer grupları kendi içine alıp büyür , geliĢerek , çoğalarak sonuçta tarih
sahnesine belli bir soyun özelliği olarak ortaya çıkar. Bazen yaĢadığı coğrafyayı terk ederek baĢka yerlere göçer
ve bu göçen soylar- kavimler- göç esnasındaki yabancı kavimler , arkasından da yeni yaĢam alanlarındaki komĢularıyla etkileĢir zaman zaman onları içine de alıp hayatiyetini devam ettirir . Bazen dıĢardan kendine sığınan
akraba toplulukları bünyesine alıp onlara hayat hakkı tanır(zamanla ana gövdeye uyum sağlayan alt kültürler
haline dönüĢtürerek)onlarla zenginleĢir ve bu zenginleĢmede ortak değerler eğer benzeĢiyorsa olur . 19.yy son
çeyreğinden baĢlayarak Balkanlar , Kafkaslar ,Kırım daha sonraları Türkistan dan gelen muhacir kitlelerini , Milli
kitlenin ana gövdesinin yaĢadığı Anadolu‟ya alan Türk Toplumu söz konusu misafirlerin kendine uyumunu sağlamıĢtır. Kısa zaman da onların çoğunluğu( Son devirlerde Sorosgillerin hesapları içinde yer alıp dağdan gelip bağdakilerden hesap sormaya kalkan azlık gruplar hariç) kendilerini bu milletin esas ayrılmaz parçası olarak görmüĢlerdir. Uzun sözün kısası ilk insan topluluklarından beri insanlık bir farklılaĢmaya yönelmiĢtir bu farklılaĢma
ırkı değil kültürel farklılaĢmadır bunun sonucu Milli Kimlikler ortaya çıkmıĢtır . Françosi Georgenon Anne-Marie
Thiesse, La creatian des identites nationales'de ki bir görüĢünü aktarıyor “Bir ulusun asıl doğuşu, bir avuç
insanın onun mevcut olduğunu açıkladığı ve bunu kanıtlamaya giriştiği andır
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“.

Tarihte göç olaylarıyla yurt değiĢtiren ve intikal ettiği yeni vatanlarına kök salma yanı sıra yeni vatanına kısa
sürede kendi milli damgasını vurma örneğinin en mükemmelini Türklerde görürüz. Eğer göçen toplulukların
sahip olduğu kültürel değerler yetersizse (Moğollar örneği) veya ana gövdesi nüfusça azsa kısa zaman sonra
tarih sahnesinden çekilir asimile olurlar(Hindistan ve Mısır‟a göçen Türkler) veya din değiĢtirerek yeni bir medeniyete geçince tüm kültürel kodlarını yeni inancına göre belirler bu belli bir zaman diliminde olur ki bu zaman uzunca sürebilir .Türklerin tarihinde sıkça görülen göç olaylarında göç eden aĢiretler eğer örgütlenerek bir devlet
kurmaları gerçekleĢirse ayakta kaldıkları aksinde ise örgütlü toplumlar içinde kimliklerini kaybettiklerini -örneğin
Peçenekler ,Uzlar ve Kumanlar en güzel örneklerdir- bu hususta önemli çalıĢmaları olan Kemal Karpat dile getirmektedir.27
Din değiĢikliği yaĢayan toplumlarda eski adet gelenek veya tüm kültür unsurları yeni inancıyla barıĢıp devam
edebilir , bu hal Ġslam‟a giren Türklerde ve Ġranlılarda çok iyi görülmektedir . Ayrıca Avrupalı Devletlerce asırlar
sonra tarihi hatıralardan veya bazı kültürel belirtilere bakılarak sırf siyasal sebeplerle Osmanlı Devletinin içinden
bir millet çıkarılması yani Yunanaistan‟ın çıkarılması son derece önemlidir.Tarih boyunca öyle yada böyle toptan
kılıçtan geçirilip yok edilen soylar- kavimlerde az değildir. Bu konularla bağlantılı Ģu metin bize az çok bir fikir
22 F.Hayek,a.g.e .Sayf.232
23 P.A.SOROKĠN ,Bunalım Çağında Toplum Felsefeleri (çeviren Mete Tuncay).Sayf.18-19.Ġstanbul -1997
24Hilmi Ziya Ülken ,Cumhuriyet Devri 50 yıllık Türk Eğitimi .50.Yıl Ankara Ġlahiyat Fakultesi Dergisi .Sayf.5 Ankara -1973
25 O. SPENGLER a.g.e .Sayf .342
26 François GEORGENON ,Osmanlı Türk -ModernleĢmesi(Çeviren Ali Berktay) .Sayf.IX.Ġstanbul-2006
27 Kemal H.KARPAT ,Osmanlı Nüfusu .Sayf.10.Ġstanbul-2003
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verebilir.” Modern Yunanlıların sadece Yunan Bizans'ının değil eski Yunanlıların ve onların klasik Helen
uygarlığının da soyundan geldikleri ve mirasçıları oldukları söylenir. Her iki durumda da "soy" aslında
19. yüzyılın başından itibaren birbirine rakip iki soy miti sözkonusudur) büyük ölçüde demografik terimlerle ifade olunmuştu; ya da, Bizans ile Eski Yunan (özellikle Atinalılar) arasındaki kültürel yakınlık
demografik sürekliliğe dayandırılmıştı. Ne yazık ki klasik Helenik mit açısından bakıldığında demografik
kanıt en iyi halde oldukça zayıftır, en kötü halde ise mevcut değildir. Jacob Fallmereyer'in uzun zaman önce gösterdiği gibi Yunanlıların demografik devamlılığı İ.Ö.6. yüzyılın sonlarından 8. yüzyıla
kadar kitleler halinde Avar ve Slavların sonra da Arnavut göçmenlerin akınıyla acımasızca kesintiye
uğratılmıştı. O döneme ilişkin kanıtlar, bu göçmenlerin bölgenin Yunanca konuşan ve Helenik (kendileri
ile zaten daha önceleri gelen Makedon, Romen ve diğer göçmenlerle kaynaşmış olan) ilk sakinlerini kıyı
bölgelerine ve Ege adalarına doğru iterek Orta Yunanistan'ın büyük bölümüne ve Pelopones'e (Mora)
yerleştiklerini göstermektedir.
Bu durum gerçek Helen uygarlığının merkezini doğuya, Ege'ye, Küçük Asya'nın İyonya kıyı şeridine ve
Konstantinopel'e kaydırmıştır. Yine bu durum, modern Yunanlıların eski Yunan soyunun devamı olarak
telakki edilmelerinin asla ihtimal dışı görülmemekle birlikte güçleşebileceği anlamına da gelir.
Önceki tartışma şimdiki ve önceki Yunan kimlik duygusuyla bir anlamda hem ilgili hem de ilgisizdir.
İlgisi şuradadır; şimdi ve daha önceleri de, Yunanlılar, kendi "Yunanlılıkları"nı, Eski Yunanlılara (veya
Bizanslı Yunanlılara) uzanan bir soyun ürünü olarak görmektedirler, ve bu soydaşlık onlara kendilerini
canlı bir kimlik duygusu için vazgeçilmez olan süreklilik ve mensubiyet duygularını paylaşan Yunanlılardan
müteşekkil geniş bir "süper-aile"nin mensubu olarak hissettirmektedir. Etnilerin, fiziki soy çizgileri
boyunca değil de, süreklilik duygusu, paylaşılan bir bellek ve kollektif bir kader fikrince, yani nüfusun
belli bir kültürel birimince muhafaza edilen o etniye özgü ayırd edici mitler, anılar, simgeler ve değerlerde somutlanan kültürel yakınlık hattı boyunca oluşmuş olmaları anlamında ise bir ilgisi yoktur. Bu
açıdan bakıldığında Eski Yunan mirasından bugüne kalan ve canlılıklarını sürdüren çok daha fazla şey
vardır. Zira Slav göçler sırasında bile İyonya ve özellikle Konstantinopel'de(İstanbul) Yunan dili, edebiyatı, felsefesi ile klasik düşünme ve bilim modellerinin önemi artmaktaydı. Yine 10 ve 14. yüzyıllarda, sonradan da görüleceği gibi, Eski Yunan ve onun klasik mirası ile kültürel yakınlık duygusuna itki
veren bir "Yunan dirilişi" gün yüzüne çıkacaktı”.

Aynı düşünür devamla diyor ki

“Bu, ortak bir etniklik duygusu varlığını sürdürmüş olmasına rağmen Yunanlıların ne devasa kültürel
değişikliklere uğradığı gerçeğini ne de komşu halk ve uygarlıkların onlar üzerindeki iki bin yıllık kültürel etkilerini bir an için bile inkâr etmek
anlamına gelir. Ama son iki bin yılda ortaya çıkan sayısız
toplumsal ve siyasî değişikliğin ardında yazı ve dil bakımından belli değerlerin, belli özel bir çevre ile
ona duyulan özlemin, süregelen toplumsal etkileşimlerin, dinî ve kültürel farklılık hattâ dışlama duygusunun, Yunan kimlik duygusu ile etnikliğe dair ortak hissiyatın varlığını koruduğunu da söylemek mümkündür”.

Sözü Romalılara getirerek devamla:
…… En nihayetinde Romalılar Kartaca'yı bir seferde ve sonsuza dek ortadan kaldırmaya karar verdiklerinde kenti yerle bir ettiler ve kent halkının dörtte üçünü katlederek geriye kalanlarını da köle olarak
sattılar. Pön kültürünün izleri St.Augustine zamanına kadar varlığını sürdürmüşse de, Batı Finikeli bir
etni ve etnik devlet sıfatıyla Kartacalılar ortadan kaldırılmış oldu. Aralarında Hititler, Filistinliler,
(Lübnanlı)Finikeliler ve Elamlıların da bulunduğu eski dünyanın sayısız halkını aynı akıbet bekliyordu. Her
birinde de etnik sönmenin belirtisi, siyasî iktidar ile bağımsızlığın kaybedilmesiydi ama sönmeyi nihayete
erdiren genellikle kültürel olarak yutulma ve etnik kaynaşma oldu. [Modern çağın] siyasî dramatizasyonunda(nüksedecek) birer çökelti olmakla birlikte bunlar soykırımdan ziyade etnik kırım örnekleridir.
İ.Ö. 636'da Asur Kralı Arşibal, Susa'yı yıkıp Elam devletini siyaset sahnesinden sildiğinde bütün Elamlıları yoketmeye kalkışmadı (Asurlular aslında genellikle fethettikleri halkların seçkinlerini sürerlerdi).
Ancak yıkım öylesine ağırdı ki Elam bir daha asla toparlanamadı; yeni halklar topraklarına gelip yerleşti
ve Elam dili Ahemeni İran dönemine kadar varlığını sürdürmüş olsa da Elam din ve kültürüne ait mitleri,
anıları, değer ve sembolleri taşıyacak hiçbir Elamlı topluluk ya da devlet bir daha ortaya çıkmadı.
Asur'un akıbeti ise çok daha hızlı ve dramatik oldu. Ninova, başında Kserkses'in bulunduğu Medler ile
Nabopolassar'ın başında bulunduğu Babillilerin ortak saldırıları karşısında İ.Ö. 612'de düştü ve son
kralı Asurbanipal üç yıl sonra Harran'da bozguna uğradı. O tarihten sonra "Asur" adını hemen hiç
duymaz oluyoruz. Tanrıları, Büyük Keyhüsrev tarafından Babil'deki Pantheon'a iade edildi ama Asur
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devleti ile halkına dair başka bir söz yoktur ve Ksephenon'un ordusu Asur eyaletinden geçerken Erbil
haricindeki Asur kentlerinin harabeleriyle karşılaşmıştır”28.

Topluluktan (‟Topluluk-Cemaat ; etnik, ekonomik ve eğitimde ortak bir geçmiĢe sahip olan ve uzun süredir
birlikte yaĢayan insanların meydana getirdiği sosyal birlik). Topluma (Cemiyet) geçiĢ29 bilindiği üzere sosyal bilimcilerin önemli kavramlaĢtırmalarından biridir30. Öte yandan bizde bu konularda fikir hayatımızın ilk düĢünce sistematiğini kuran Ziya Gökalp‟in yazdıklarından anlıyoruz kültürü - Hars kelimesiyle ifade eder. Hars bir toplumun
kendi içindeki geçiĢmelerle Millet adını verdiğimiz yapıya iç desteği veya bazen de sosyal bünyenin ihtiyaç
duyduğu zamanlarda baĢka toplumlardan aldığı ve kendi yapısına uygun hale getirip millileĢtirdiği kültür geçiĢmeleriyle dıĢ desteği sağlayıp milli yapıyı güçlendirir31. Bu geçiĢler daha ziyade hars‟i küçük unsurlardır aksi
halde Milli bünye büyük zarar görür . Erol Güngör bu hususta Ģunları vurgular “Çünkü kültür değişmesi seçici olaydır. Yani bir kültür, başka bir kültürden bir şeyler alırken, bunları otomatik bir sıraya bağlı
olarak değil, seçerek alır. Bu unsurlardan bazıları alınmak üzere seçilir, başkaları ilgi sahası dışında
kalır. Şu halde meselâ maddî unsurlardan bazılarını alıp, bazılarını almayacağı gibi, aynı seçim, maddî
kültür ile manevî kültür arasında da yapabilir ve manevî olanları öncelikle alabilir. Bunun tipik örneği
Kuzey Afrika kabilelerinin islâm inançlarını benimsettikleri halde, onlara o inançları getiren Arap'ların
temsil ettiği teknolojiye tamamen yabancı kalmalarıdır32”.Postmodern Ġngiliz Terry Eagleton kesin bir tarif
vermekten kaçınsa da kültürü Ģöyle ifade etmektedir: Kültür üstün körü bir ifadeyle,özgül bir grubun yaşam
tarzını oluşturan değerler,adetler ,inançlar ve pratikler bileşiği olarak özetlenebilir33”. Yine Eagleoton

genelleyecek olursak ; Kültürü kırsal faaliyet , eğitim veya öğretim yoluyla toplumsal terbiye (Gökalp gibi), dini
anlamlandırmalarla toplumların Ģekillenmesi olarak görmektedir34 . Diğer Postmodern düĢünür Ziygmut Bauman
kültürü ki tamamen tabiata Ģekil verme alıyor “Kültür, bir düzen yaratmak ve onu korumak, düzeni bozan
ve bu düzen açısından kaos görünen her şeyle mücadele etmektir. Kültür, "doğa düzeni" (yani, şeylerin
insan müdahalesi olmaksızın oldukları durum) yerine yapay, tasarlanmış bir düzen koyma ya da ekleme
işidir. Kültür, böyle yapay bir düzeni getirmekle kalmaz, ona değer de verir. Kültür, bir tercih sorunudur. Kültür, bir düzeni en iyi, hatta belki de tek iyi düzen olarak göklere çıkarır”35. AnlaĢılan tabiatın

kaosundan bir düzen çıkarma ameliyesi için yapılan faaliyetler ve bu faaliyetlerin sonucunda ortaya çıkan maddi
kazanımlar ,maddi kazanımların Ģekillendirdiği toplumsal Ģekillenmeleri kültür olarak olarak kabul ediliyor.
Gökalp Fransızların Culture Almanların Kultur tanımlarını kabul etmez bu gün Kültür dediğimiz kavramı Ģöyle
tanımlar . Hars ( Bu gün kavramı artık kültürle ifade ediyoruz), yalnız bir milletin dinî, ahlâkî, hukukî, muakalevî,
bediî, lisanî, iktisadî ve fennî hayatlarının ahenktar bir mecmuasıdır36. Yine ona göre hars millidir . Ġki dayanağı
vardır birinci kaynağı halktır ikincisi ise eğitim sonucu yetiĢmiĢ aydınlarının ürettiği adına tehzip dediği kültür ürünleridir.Kültür sahip olduğu toplum dan baĢkasına aktarılamaz özellikle ahlak ki bir cemiyetin belirleyici unsurdur
ahlaken değiĢen cemiyet artık eski cemiyet değildir.
Değerli tarihçimiz Tuncer Baykara‟nın Gökalp‟in yaptığı Hars –Medeniyet ayrımına sivri cümlelerle olmasa bile
tenkidi bir anlayıĢta olduğu bellidir .Baykara Kültürü ,” Bizim kabul ettiğimiz k ült ü r, bir halkın hayat tarzı, yaşama biçimidir. Bu türden bir tanım, doğrudan bir tarih olarak kabul edilebilir” demekle zaten
hayat tarzını belirleyen unsurların Kültür olduğunu açıklıyor.Bu ifadeyle belirleyicilerin ; Gökalp‟in tanımında
gösterdiği ayırıcılar olduğu meydan da değil mi? Sonuçta bizce Baykara da aynı Ģeyleri söylüyor37.
Gökalp „le ilgili en değerli çalıĢmalardan birini yapan Prof.Dr. Nihat Nirun eserinin bir yerinde Ģunları yazar:
“Bütün kültürel özellikler birbirlerini tamamlamak zorundadırlar. Kültür tamamlanmış bir bütün olduğu
zaman ancak kendi kültür kalıbının sınırlarını elde eder. Kültür kalıbının ruhu Ziya Gökalp'ta Hars'tır.
Kültürel kalıplar zamandan zamana ve sahalar arasında değişirler. Şurası bir hakikattir ki, kültür değişir, ilkin yeni özellikler yeni âdetler, yeni örfler, yeni görenekler kazanan kültür (ki bunları kazanmak
çok uzun süreye bağlıdır) değişmeye başlar. Bazı kültürlerde bazı müesseseler ileri durumda olabilir.İleri vaziyette bulunan müesseseler kültürün geri kalmış kısımlarını takviye etmek ister ve onların

28 Anthondy D. SMĠTH , Milli Kimlik (çeviren Bahadır Sina ġener). Sayf. 53-54-55-56 -57 . Ġstanbul -1994
29 Franz OPPENHEĠMER,Devlet(Çeviri Alâeddin ġENEL - Yavuz SABUNCU).Sayf. 21 Ankara -1984
30 Ziya Gökalp‟in bizde bu konuyu ilk ele alan düĢünürümüzdür.
31 Ziya GÖKALP, Türkçülüğün Esasları .Sayf.28-29. Ankara -1339
32 Prof.Dr .Erol GÜNGÖR,Kültür DeğiĢmeleri ve Milliyetçilik.Sayf.16.Ġstanbul-1995
33 Terry EAGLEOTON ,Kültür Yorumları(çeviren Özge Çelik ) .Sayf.46.Ġstanbul-2005
34

T.EAGLEOTON ,a.g.e Sayf.17-18

Ziygmut BAUMAN ,Sosyolojik DüĢünme (Çeviren Ahmet Yılmaz).Sayf.161.Ġstanbul-2010
36 Z.GÖKALP .a.g.e Sayf.27
37 Tuncer BAYKARA ,Türk Kültür Tarihine BakıĢlar,Sayf.11 .Ankara -2001
35
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unsurlarını, fonksiyonlarını üstlenir. Bu arada kültür, kendi hususiyetlerini de yenileme yolunu tutmuş
olur. Kültürün muhtevasında değişiklikler oldukça, kültürün kalıbında da değişmeler genişlemeler, daralmalar başlar”38.

Yakın çağımızın en önemli buhranlarından ve tartıĢma konularından olan sosyal değiĢmeyi burada ayrı düĢünmek gerekir . Gökalp toplumsal sosyal değiĢmenin en önemli savunucularındandır . Batılı bir çok düĢünürün
aksine onun bu sahadaki fikirleri yakın tarihimizin düĢünce dünyasına vurduğu esaslı bir damgadır. Sosyal
konularda ki tezlerinden ÇağdaĢ bir çok düĢünürün haberi olmasa da hakkını 39 teslim edenlerde vardır iĢin daha
da ilginç yanı Toynbee‟nin Herodien ve Zeodiyen teorisini Türkiye de bulunduğu sırada Gökalp‟ten almıĢ olma
ihtimalidir 40.Toynbee‟nin Ziya Gökalp‟i okuduğunu Turkey adıyla yayınladığı kitaptan çıkarmak mümkündür 41.
Yukarda görüĢlerini verdiğimiz Sorokin kültürlerin ölmediğini(çiçeklendiğini)42 zaman içinde çeĢitli yerlerde baĢka
biçimlerde devam ettiğini açıklar. Gökalp bunu çok önceden Milli Kültürlerin ölmediğini bir Ģekilde yaĢamaya devam ettiğini ve zamanı gelince güçlenerek yeni bir medeniyetin kurucusu olacağını açıklar 43 bu durum elbette
kültürün sahibi bir sebeple ortadan kalkmadığı sürece geçerlidir .Daha sonraları Peyami Sefa bunu Doğu Batı
Sentezi adıyla iĢleyecek ,baĢka bir dille ise Necip Fazıl Büyük Doğu ismiyle çok kızdığı Gökalp‟in fark ettirmeden
Ģakirdi olacaktır . Sosyolojik olarak Kültür , Millet , Medeniyet ve Devlet arasında bir bağ olduğu kesindir .Kültür
„ün ikizi Ģüphesiz Medeniyet yeni tabirle Uygarlıktır . Spengler her kültürün kendi medeniyetine sahip olduğunu
ve medeniyetin geliĢmiĢ bir kültürün kaçınılmaz kaderi olduğunu açıklar44 . Balkan savaĢı öncesinde ve sırasında Türk halkında tezahür eden neme lazımcılığın kaderciliğin ,miskinliğin ve Milli hamiyette görülen büyük çözülüĢten Cumhuriyet devri BaĢbakanlarından ġemsettin Günaltay ızdırap duyarak sık sık söz eder 45. Bu konu da
çarpıcı bir örnekte Türkiye de Liberalizmin önderi Prens Sabahatinin bir yazısında görülür .Prens 1908 deRumeli'
deki Türk VatandaĢlarımıza Bir Davet* baĢlığı ile yazdığı bir yazı da Rumeli Türklerinde görülen Milli Konularda
görülen ilgisizliklerinden yakınmakta onları bu konuda daha hassas olmaya çağırmaktadır 46 . Aynı çözülüĢü toplumun tümünde gören Gökalp , Osmanlı Devletinin tüm kurum ve kuruluĢları ile büyük bir çöküĢ yaĢadığı bir zamanda , toplum yapısını yeniden harekete geçirmek ve yeni bir maddi –manevi atılımla adeta yeni millet kavrayıĢı buna bağlı cemiyet topyekun bir davranıĢ hamlesine dönüĢtürmek için Hars –Medeniyet ve diğer fikirlerini
ortaya atmıĢtır . Onun temel görüĢlerini özetlersek hars millidir vazgeçilmezdir, medeniyet ise beynelmineldir .
Harsini kaybeden bir millet yaĢayamaz ,eğer harsi güçlenir üst bir seviyeye ulaĢarak gücünü etkisini çevre toplumlara da kabul ettirir onlara da ilham kaynağı olursa medeniyetini gerçekleĢtirmiĢ demektir . Medeniyetin kökü
ait olduğu milletin harsidir –kültürüdür ve dıĢa dönüktür. Kültür ise içe dönüktür anonimdir usulle yapılmaz medeniyyet ise usul vasıtasiyle ve ferdî iradelerle vücuda gelen içtimaî hâdiselerin mecmuudur . Kültürler ölmez
Medeniyetler doğar büyür ve ölür. O halde Türkler ,eski medeniyetlerinin artık çağın sorunlarına özellikle çok
geri kaldığı teknolojik geriliğini gidermek ve her gün boğuĢtuğu Batı toplumlarının seviyesine gelmek için Milli
Kültürünü koruyarak yeni bir medeniyet hamlesi baĢlatmalıdır. Türkler çeĢitli defalar medeniyet dairelerine girip
hayatiyet kazanmıĢ ve atılımlar yapmıĢ tarihin en eski milletlerinden biridir47.Tam bir Türklük bilincine ulaĢıp
TürkleĢmeli , Dininin gerçek köklerine inip hurafe ve dine sonradan sokulan sayısız bidattan kurtulup ĠslamlaĢmalıyız48 . 1918 „e gelindiğinde tek bir Türkçe tefsir veya hadis külliyatından yani Kütübü Sitteden tek bir hadis temel
kitabı Türkçeye çevrilmemiĢti.Batı teknik ve fen anlayıĢını kavrayarak geliĢip MuassırlaĢmalıdır. Bunların gerçekleĢmesi için de modern eğitim ve öğretim (Talim ve Terbiye) Ģarttır. Gökalp‟in fikirleri bu gün bile tartıĢılmakta
tartıĢma bitmemekte pekte biteceğe benzememektedir. Bir parantez açarak diyelim ki bu vadide az çok seyahat
edenler Gökalp‟in anlaĢılamayan tam anlamıyla değerlendirilemeyen bu bakımdan çok talihsiz bir fikir adamı
olduğunu açıklarlar .Onun dünya çapında bir düĢünür olduğu ve layıkıyla tanınmadığını ifade ederler .YaklaĢık

38 Prof Dr.Nihat NĠRUN ,Sistematik Sosyoloji Açısından Ziya Gökalp.Sayf .212-213.Ġstanbul-1981
39 P.A.SOROKĠN-A.TOYNBEE ,Sosyal DeğiĢim Üzerine Denemeler(Çeviren Erdoğan Güçbilmez).Önsöz VII.Ankara -1964
40 Halil Ġnalcık,Yüzyıla Damgasını Vuran DüĢünür .Doğu Batı Sayı 12-2000/3 .Sayf .18.Ġnalcık yine Toynbee‟in Herodien ve Zeoadiyen
tavırlar nazariyesinin kaynağının Gökalp An‟ane ve Kaidecilik görüĢlerinden almıĢ olabileceğini yıllar önce Türk Kültürü Dergisinde
yayınlanan bir yazısında belirtmiĢti.” Sosyal değiĢme , Gökalp ve Toynbee “ Sayf .433 Türk Kültürü Dergisi Sayı 31-1965 .Nitekim Toynbee 1917 „de yayınladığı Turkey adlı eserinde sık sık Gökalpten bahseder.
Ziya Gökalp,.TürkleĢmek ,ĠslamlaĢmak ,MuasırlaĢmak Anane ve Kaide .Sayf.14-19.Küçük Mecmua NeĢri.1918
41 Arnold Toynbee ,Turkey .Sayf.14-15-16-17-18 .London -1917
42 Sorokin ,a.g.e Sayf.17
43 H.ĠNALCIK .a.g.m Sayf. 30
44 O.SPEGNLER a.g.e Sayf.46
45 M. ġEMSEDDĠN,Zulmetten Nura,Sayf.26-27-28 .Evkafı Ġslamiye Matbaası.1341
46 Prens Sabahattin , Gönüllü Sürgünden Zorunlu Sürgüne(Hazırlayan Mehmet O.Alkan) .Sayf.232 -234.Ġstanbul-2007
47 Ġbrahim Kafesoğlu‟nun tespitiyle Türkler, Bozkır Medeniyetinden , Ġslam Medeniyetine dahil olmuĢtur.
48 Ahmet Hamdi Tanpınar ,Gökalp‟in son yeni fakih olduğunu belirtir. Edebiyat Üzerine Makaleler. Sayf. 108 .Ġstanbul-1977
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yüz yıldır onu tenkit mahiyetinde yapılan tüm çalıĢmalar (fikirler) onun çizdiği dairenin dıĢına çıkamamakta onun
ürettiği düĢüncenin sistem kavramlarına yeni bir Ģey ilave edememiĢ birbirine benzer tekrarlardır .
Buna Modern vaiz Nurettin Topçu ve Taha Parla dahildir. Son olarak Gökalp 1924 yılında yayınladığı Türkçülüğün Esasları‟nda görüĢlerini sistemleĢtirip 1918 deki fikirlerini revize eder bir hali vardır .Aslında ifadeler farklı bir
anlamla yazılmıĢ gibi görünse de eski düĢüncelerine yakın durmaktadır. Hülasa edecek olursak insanlığın ilk
nüvesi ailedir . Türklerin toplum yapısı günümüze kadar Ģu aĢamaları takip etmiĢtir.Aileden sülale,sülalelerden
uruk uruklardan soy,soylardan boy,boylardan Ok , oklardan il , ilden Budun sonuçta Millet ortaya çıkmıĢtır.Örnekleyecek olursak tarihini bilemeyeceğimiz bir zaman da Türk dili konuĢan bir aile mutlaka olmuĢtu ondan
bir zaman sonra çocuklarından torunlarından sülaleler onların çocukları bir uruk‟u (Kabile diyebiliriz onların birliği
soyu oluĢturdu. Soy zamanla aynı dili konuĢan bir güç haline gelip soylar haline dönüĢtüler. Bazı dönemlerde
soydan ayrılanlar oldu . Farklı bir yerlere göçtüler ancak ana kütlenin özelliklerini devam ettirdiler ancak bazı
farklı yönleri de ortaya çıktı bunlar boy oldular. Boylar il oldu. Yine Türkler Soy‟u baba tarafı , sop‟u ise anne
tarafı için kullanırlar.
Oymak ve Ulus ise dağılmıĢ illerden oluĢmuĢ ortaya çıkan birliklerdir.Son iki oluĢum Moğol istilası sonrasında
ortaya çıkmıĢtır .Her iki kelimede etimolojik olarak Moğolca olduğu bilinmektedir. Özellikle Güneydoğu Anadolu‟da
kurulan Türkmen Devletleri içinde yer alan bazı aĢiret toplulukları Ulus ve Oymak adıyla adlandırılmıĢtır.
Merkez kütleyi yani ana aĢiretler birliğine Bozulus ona tabi olan daha ziyade Türkmen olmayan aĢiret birliklerine
ise Kara Ulus denmiĢtir ki bu ikili sistem en açık bir Ģekilde Akkoyunlularda görülür .
Türklerde bilindiği üzere en asil merkeze Boz(Akkoyunlu Devletinin kurucu Türkmen aĢiretlere bu ad verilir)ulus
yani Ak ulus49 onlara dıĢ tabilere Kara Ulus denir. Kara ile ilgili kültür dünyamız da sayısız tanımlamaları, nitelemeleri ,adetleri Türkler Anadolu‟ya taĢımıĢlar ve halende tüm canlığı ile sürdürmektedirler. Karalar Giymek ,Kara
gün,Kara baĢına kalmak ,Kara ece, Kara urdumuna , Kara canına doymak50 gibi daha bir çok deyim yine Yörük
ve Türkmen aĢiretlerini isimlendirilmelerde;Karakeçili,Karatekeli,Karaabalı,Karasarılı,Karakaoyunlu, Karacakoyunlu ,Karacalar,Karasarıklı vs… Adını andığımız bu yörük aĢiret veya taife isimleri zannedildiği gibi renk için kullanılmamaktadır .Hunlardan (Akhun –Karahun) beri Türk sosyal yapısının gereğidir. Çinliler Hun –Kun adının
Hiyong Nu(Koyun) olarak telaffuz ederlerdi .Tarihi Türk sosyal yapısında karĢımıza çıkan baĢka bir adlama da
“oba” dır .Obaya bazıları aĢiretin, boyun ifade ettiği anlamlar yüklemektedirler .Aslında oba aynı boydan gelen
beraber konup göçen küçük bir gruptur. Bu gün bile örneğin Çavdır Anbarcık ,Kozağaç ve Dirmil çevresi köylerde
komĢulara oba denmektedir .Yani akraba veya tanıdık insanlar. Mesela özellikle yöre kadınları komĢuya gitmeye
obaya gitmek derler dönerken de Obadan geliyorum Ģeklinde açıklarlar. Burdur “Delibaba Tahtacıları” ise bir
yere konmuĢ birbirine akraba küçük çadır topluluğuna “ Oba” adını verirler .
Türk Toplumunun yukarda yaptığımız adlandırmalarına tarihi içinde için de en iyi bilgileri Köktürk Kitabeleri ve
Oğuz Destanında ,Dede Korkut Kitabında görürüz. Oğuz Ata (Oğuzhan) destanda kendi soyundan olmayan Türk
boylarına isim vermiĢ Kanklı , Kalaç vs.
Oğuzhan‟ın kendi hanesi aileyi, altı oğlu Oğuz uruğunu onların birli Oğuz Soyunu onların çocukları Oğuz Boylarını(Yirmi dört ) boylar ise Okları (Bozok –Uçok ) Ġç Oğuz ve DıĢ Oğuzu bu iki uçta Oğuz Ġlini ortaya çıkarmıĢtır.Bu eski kademelendirmeyi eski törenin izlerini Anadolu da görürüz.Bozok , Üçok(Uç) , Mersin sahili Ġçil(ġimdiki
Ġçel) yayla kesimi DıĢ il (TaĢ ili-TaĢeli ) halen Türmenistan da DaĢoğuz bölgesi bulunur.Ki bu adlandırmalara
Dede Korkut kitabında sıkça rastlanılmaktadır. .El ya da il kavramı günümüz de sosyolojik geçmiĢimizle bağlantısı
hala devam etmektedir. Yakın zamanlara kadar Teke yöresinde mesela Çavdır Gölhisar Dirmil köylerine çeĢitli
nedenlerle genellikle zanaatkar olarak Fethiye kıyılarından gelerek çalıĢan Hıristiyan ahali mensuplarına bizim(
Elimiz –Ġlimiz ) gavurumuz anlamına gelen “Ellik Cavırı” denirdi. Ġslam öncesi Türkler de en büyük zaafın soyculuk olduğu görülür .Köktürk kitabeleri baĢtan aĢağıya Oğuzların ,Basmılların ve diğer diğer Türk uruklarının sürekli
isyanlarını anlatır .Köktürk devletinin arkasından kurulan Uygur onları yıkan Kırgızların sonu hemen hemen hep
bu sebepledir. Oğuzlar -Kıpçak ,Oğuz –Çiğil ,Oğuz –Peçenek ,Kuman –Peçenek hatta Ġç Oğuz –DıĢ Oğuz kırgınları soyculuk izlerini taĢır .Soyların belirmesinde de önder kiĢilerin rolü son derece dikkat çekicidir .
Mesela Oğuz Kağan „ın Oğuzların oluĢmasında çok büyük bir rol oynar ,Hunlarda Motun(Mete) Han bir millet adı
olmasa da Osman Gazi ile Osmanlılar ,Karaman Bey ile Karamanoğulları ,Selçuk Beyle ve torunları Selçuklular
buna güzel örnekler olabilir. Nitekim Prof.Dr Kemal Karpat Ġslam öncesi Türklerdeki soyculuğun Ġslam sonrası
Osmanlılar da cemaatçiliğe dönüĢen etkisini Ģöyle vurgulamaktadır.
” Cemaat fikri, Osmanlı düşüncesinde yaygındı ve çeşitli toplumsal sınıflar ve gruplar bile "cemaatler"
olarak kabul edilmekteydi. Türklerin aşiret ve göçebe geçmişlerine dek uzanmaktadır. Güçlü akrabalık

49 Faruk DemirtaĢ(Sümer) ,Bozulus Hakkında .Ankara Ün .D.T ve Coğ.Fakul. Dergisi. 1949.Cilt 7.Sayı 1. Say.29-46.
50 Burdur Çavdır Anbarcık Köyünde son üç deyim çok sık kullanılır.
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bağları , Şaman inancı, Orta Asya'nın coğrafi ve iktisadi koşulları ve kısmen yerleşik kısmen göçebe
bir yaşam tarzı, birlikte, etnik bir yapıya çok benzeyen soy (nesil) kavramında vücut bulan bir kimlik
duygusu üretti. Soy , önderliğin belirlenmesinde temel nitelik haline geldi; grup dayanışmasını geliştirmekle ve kişisel ilişkiler yerine cemaat bağlarının ve cemaat sadakatinin kurulmasını sağlamakta kullanılan bir kavram oldu. Aslında, Türkler tarafından akraba grupları nitelemekte yaygın biçimde kullanılan
terimin tam anlamıyla "nesil" ya da "ırk" olarak kabul edilebilmesine rağmen, günlük kullanımda soy ,
akrabalık ve aile ilişkilerine dayalı, fakat gerçekte onları aşan güçlü bağlar aracılığıyla birbirine bağlanmış bir topluluk için kullanılan bir sözcük haline geldi. Böylece terim, giderek kan bağları ve büyük
aile ve cemaat ilişkileri anlamını kazandı. Sekizinci ve onuncu yüzyıllar arasında Türk aşiretlerinin ve
kabile devletlerinin İslam'ı kabul etmeleriyle, İslam'dan kaynaklanan bir kimlik ve bağlılık (sadakat)
duygusu, bir şekilde, eski, dinsel olmayan etnik cemaat duygusunun yerini aldı.Ancak aynı zamanda,
geleneksel kimlik duygusu, evrensel tek tanrılı bir dinin maddi olmayan bir boyutunun süregitmekte olan
dayanışma duygusuna eklemlenmesiyle güçlendi”51. Karpat baĢka bir eserinde bu yapının Osmanlılarda cema-

atten bir kimlik çıktığını açıklamaktadır.
1930 -1948 arasında millet kavramı yerine konulan ve bu günde o devir düĢüncesinin devamı olan bir kadro daha
açıkçası kendilerine Kemalist olarak tanımlayanlardan önemli bir kesim ” Ulus “kavramını kullanmaktadırlar.Gayeleri ise Ulus gibi nevzuhur bir sözcüğü tedavüle sokarak “Millet” kavramına asıl manasını veren tarihi
vetiresinin ana belirleyicisi yani Milli Kültürün ana kaynağı olan milli ve dini bütünleĢmenin intizamını bozmaktır . Sanki dün ortaya çıkmıĢ bir topluluk muamelesidir yapılan , Türklere . Niyetin altında yatan maksadın hafızası silinmiĢ bir Mankurt halk haline dönüĢtürme gibidir . Bilindiği üzere Türk Milleti tabiri en eski Türk yazısıyla
yazılan ve tarihte ilk defa Göktürk anıt yazıtlarında geçer . 732 tarihinde dikilen Költigin yazıtında açık bir Ģekilde Türk Milleti “Türk Budunu “ ifadesini görüyoruz52 .Bu gün Türkçemizde kullandığımız “bütün” sözcüğünün kökeni Bodun –Budun‟dan gelmektedir. Yazıtta Türk Milleti hitabını kullanan Türk Bilge Kağan , halkını hiçbir zaman kul –köle olarak görmemiĢtir. Halkının her türlü ihtiyacını gidermek için diğer Türk hakanlarında olduğu
üzere kendinsinin birinci vazifesi olarak gördüğünü ifade etmiĢtir. Bu anlayıĢın karĢılığını da Türk halkı içinde bu
gün hala yaĢayan Devlet Baba düĢüncesinde görürüz. Halkını kul gören zihniyet daha ziyade az olmakla beraber Selçuklularla asıl olarak da Osmanlılar da varittir.
1-B .1 a: MİLLET –DEVLET –MEDENİYET :TÜRK MİLLETİ –TÜRK DEVLETİ-TÜRK MEDENİYETİ VE TARİH
İÇİNDEKİ SEYRİ
Millet ,Devlet ve Medeniyet üçlemesi birbiriyle örüntülü birbirini tamamlar sosyal gerçekliklerdir. Yazımızın
baĢından itibaren ilk insan dan itibaren insanların toplum haline geliĢinin zamanımıza ulaĢan safhalarını göz
önüne sermeye çalıĢtık sonuçta günümüze ulaĢan artık Millet adını verdiğimiz cemiyetin tanımını yapmak gerekmektedir . Millet görüldüğü üzere en eski çağlardan beri ürettiği kültür değerleri üzerinden fark edilmektedir.En
baĢta dil temel ayırt edicidir, Ġfade aracıdır . Ancak dini onun ruhudur ,tüm kültürel değerlerin temel harcı da dinidir
. Dini inancı olmayan bir insan topluluğu yeryüzüne gelmemiĢtir. Eğer bir toplum dilini kaybederse artık onun
belirleyicisi olan Milli Kültürü yok olduğundan baĢka bir toplum halinde yaĢar eğer aynı toplum dinini değirirse
kültür kalıplarında değiĢiklik olur eski kültür dokusu yeni inancıyla uzlaĢabildiği sürece yaĢar .Ki yukarda gördüğümüz üzere Türkler eski Gök Tengriciliği bırakıp Ġslam olmuĢlar ancak milli varlıkları devam etmiĢtir. Uygur Türkleri Budizm den dönüp Müslüman olup varlıklarını sürdürüp zamanımıza ulaĢmıĢlardır ayrıca hem Budist döneminde hem de Ġslam devirlerinde fevkalede bir medeniyet tesis etmiĢlerdir. Yine eski Türk dinini bırakıp Hıristiyanlığa geçen Gökoğuzlar(Gagavuzlar) büyük Türk Milleti‟nin bir parçası olarak ama baĢka bir kol olarak karĢımızdadırlar.Bunun yanında sayısız Türk kavmi baĢka kültürler baĢka toplumlar içinde asimile olup tarihten silinmiĢlerdir üstelik yaĢadıkları coğrafyalarda uzun süre devleti idare eden zümre oldukları halde. Hindistan da 1000
yıllarından baĢlayıp asırlar süren devletleri yaĢadığı halde Mısır da , Doğu Avrupa Ülkelerinde keza .Bu asimile
olmada en büyük sebep ana dilin yani Türkçenin kaybıdır.Günümüz Hindistanın da kendilerini Türk gören ancak
ana dillerini kaybeden topluluklar halen mevcuttur belirli bölgelerde hayatlarını sürdürmektedirler.
H.Ziya Ülken dil ile ilgili “Dilimiz, bütün kültürümüzün ve düşüncemizin kalıbı ve dayanağı olduğu için millî
kültür işinin birinci derecede millî dil dayandığını söylemeye bilmem lüzum var mı?” diyerek bu konudaki
fikrini özetlemiĢtir53.Ülken Milleti “Kendi birliğinden haberi olan ve kendisine ait bir toprağı egemenlikle
kontrol eden siyasî organlaşmalı toplum” şeklinde tanımlamaktadır54.
51 Kemal H.KARPAT ,Ortadoğu da Osmanlı Mirası ve Ulusçuluk .Sayf.53 .Ankara -2001
52 Hüseyin Namık ORKUN . Eski Türk Yazıtları.Sayf. 24.Ankara -1994
53 Hilmi Ziya ÜLKEN , Millet ve Tarih ġuuru. Sayf.218 Ġstanbul-2008
54 H.Ziya ÜLKEN ,Sosyoloji Sözlüğü .Sayf.205.Ġstanbul -1969
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AnlaĢılan bir soya ait bir dil etrafında uzun bir zaman sürecinde oluĢan bir kültürün somut halde görüntüsü millet
adını verdiğimiz cemiyettir. Kanaatimizce Millet , sınırları siyasi olarak çizilen coğrafya da ,bazen sınırlar dıĢında
kalan yerlerde yaĢayan aynı dili konuĢan ,ayni inançta ve bunun sonucu ifadesini bulan Milli bir kültüre sahip ,
uzun bir zaman beraber yaĢayan geçmiĢte beraber yaĢadığı için duygusal olarak birbirine sıkı bağlarla bağlanan
ve buna bağlı gelecekte de beraber yaĢama arzusu olan insan topluluğudur . Bu konu da yine ilk sosyolojik tarifi
yapan Gökalp‟tir. Diyarbakır „da yayınladığı Küçük Mecmuada yazdığı ve uzun uzun tahlil ettiği çeĢitli Millet görüĢleri sonunda Ģöyle demiĢtir.” Millet ne coğrafi ne ırki ne siyasine iradi zümre değildir. Millet lisanen
müşterek olan bir yani aynı terbiyeyi almış ferdlerden mürekkep bulunana harsi bir zümredir”55.Söz
konusu yazısında Gökalp ilginç bir tespitte yapmıĢtır .Diyarbakır‟a göç eden çevre Kürdlerinin burada aldıkları
terbiye ve eğitim sonunda Türklüğün ayrılmaz bir parçası oldukları vakıasıdır. Aynı Gökalp ,baĢka yazılarında
KürtleĢen Türkmen aĢiretleri hakkında Türkiye de ilk tespiti yapan kiĢidir de. MilletleĢme de yaygın eğitimin önemini böylece ortaya koymuĢtur Gökalp.
AĢağıda ki bir tanım , Batı Sosyalist –Marksist düĢüncesine katkılarıyla tanınan tarih felsefecisi Eric
J.Hobsbawm‟un milliyetçi bir tanım olduğu gerekçesiyle hiç hoĢuna gitmez " aynı dili konuşan, aynı adetleri
paylaşan, kendilerini benzer nitelikteki başka gruplardan ayıran belirli ahlaki özellikler taşıyan insanlar
56

topluluğudur millet”

.Çünkü iĢin içinde sınıfsal çıkar çatıĢmaları yani ekonomik izahlar yoktur.Elbette her milletin oluĢumundaki etmenler farklıdır. Fransa da kültür ,Almanya da Kan –ırk- .Ġran‟da ġia ,Araplarda dil (Araplar
içinde azımsanmayacak sayı da Hirıstiyan Araplarda vardır .Mısır ,Lübnan ,Filistin ve Irak‟ta yaĢamaktadırlar.Onları ana kütleden ayrı düĢünmek pek olası gözükmüyor) .Bu durumda biz kendimizi yani Türk Milletini tanımlamaya çalıĢırken tarihi vetiresini ve mevcut Ģartları göz önüne alarak yukardaki tanımı yaptık .Türk kimdir
dediğimiz zaman elbette bu soruya muhataplarımızın cevapları farklı olacaktır. Kimi bir ırkın adı ,kimi milletin adı
kimi etrafında bir topluluk varsa onları iĢaret ederek biz de diyebilir kimisi de (tabi bu da kiĢinin eğitim düzeyine
bağlıdır). Orta Asya‟dan çıkıp dünyanın yarısında hüküm süren devletler kurmuĢ devletler yıkmıĢ diline Türkçe
denilen bir millettir. Dilimiz de Türk Milleti denilince sıradan her insanımızın aklına mutlaka gelen baĢka bir kavram daha vardır Türk Devleti. Hatta Millet dediğiniz anda ilk çağrıĢımımız devlet sözcüğüdür. Bu iki kelime o
kadar iç içedir ki devlet deyince millet ,millet deyince devlet mutlaka akla -dile gelir, bu kadar birbirini tamamlayan
baĢka kelimeler dilimizde nadirdir. BaĢka toplumların ana dillerinde böyle bir durumla karĢılaĢılır mı bilmiyoruz ?
Eski çağlarda her hangi yabancı bir toptakta iki Türk bir araya gelirse devlet kurmaya kalkar sözünün tarihi gerçeklerle örtüĢüyor olması boĢuna değildir. Bu gün bile sokaktaki insan için devlet bir insanın sığınabileceği en
büyük çatı ,yuva ,kaledir. Zamanımız da yıkılmak istenen baĢka bir milli anlayıĢta asırladır insanımızın ruhuna
iĢlemiĢ her sıkıĢtığında mutlaka hatırladığı ve hep sığındığı kapı, yuva ve kale olan Devlet Baba adıyla bildiği
sıcak korunaktır. Ki artık insanımızın bu kalesini de yıkmak üzeredirler. Günümüz aydın kozmopolitizminin beyin
melezliği gibi sırıtan Postmodernizme göre , fertleri ezen ona yaĢama hakkı vermeyen öte yandan bir asimilasyon aracı olan Millet ve onun kültürel yapısı ve onların baskısı için kullanılan Devletin 57 aslında toplumsal düzenin sağlayıcısı olduğu aĢikardır . Demokratik bir zeminin baĢ kollayıcısı parlamenter sistemin sigortası kurumlarıyla geliĢmiĢ bir Modern Devlet ,bizce bir Müslüman ülkede insanların kendilerini gerçekleĢtirmeleri için fırsatlar
sunan ileri bir toplumsal merhaledir. Jameson , Postmodernizmi anlatırken diyor ki : “Tarihsel olarak bakıldığında, Jameson‟ın ileri sürdüğü gibi,postmodernizm, askeri ve iktisadi Amerikan hakimiyeti akımının
üst-yapısal ifadesi ya da en azından Avrupa-merkezciliğin sonu olarak da görülebilir”58. Postmodernizm

aslında her Ģeyi ile kabus gibi halkının üzerine çöken Ġleri Kapitalist Devletlerin, insanlarını soktukları derin bunalımların ürünüdür.Solun hezimetinden sonra tedavüle sürülmüĢtür59 .Bizim gibi emekleyen ülkelere sokulduğu
zaman tam bir yıkım aracına dönmektedir ;çünkü “Eksik Kalmış Bir Millet “ görünümü veren toplum yapımız bu
Batı kaynaklı virüse pek dayanıklı olmadığından meyve vermeden kuruyan bir ağaç durumuna düĢmüĢtür.
Devlet antik çağın ünlü iki ismi Platon veAristo‟dan beri tanımlanan ne olması gerektiği hususunda sayısız
düĢünce ileri sürülmüĢ bir kavramdır.
Tarihimizde ise Köktürk kitabelerinden baĢlayıp, Farabi,Yusuf Has Hacip,Nizamülkle devam etmiĢ çok sayıda
alim , Ģair bu konuda yazmıĢlar anlatmıĢlardır.Ancak biz günümüz devleti ile ilgili görüĢleri dikkate göz önüne
almaktayız.Devletin Tarım Toplumu veya ziraatın baĢlamasıyla ortaya çıkmıĢtır kabulü Batılı düĢünürler tarafından tekrarlanıp durmaktadır . Yine onlara göre Tarımla Mülkiyet ortaya çıkmıĢtır .Mülk sahibi olmalarıyla insanlar
55 Ziya GÖKALP, Millet Nedir .Küçük Mecmua.Sayı 28 . Sayf. 3 .Kanunuevvel 1338
56 E.J.HOBSBAWN, Milletler ve Milliyetçilik (Çeviren Osman AKINHAY ) .Sayf -34.Ġstanbul-1993
57 Z.BAUMAN ,a.g.e Sayf.174-188
58 F. Jameson, J.-F. Lyotard, J. Habermas , Postmoderzm (Çevirenler Gülengül NaliĢ, Dumrul Sabuncuoğlu, Deniz Erksan) .Sayf.10
.Ġstanbul-1994
59 Terry EAGLETON , PostmodemizminYanılsamaları.Sayf.13 Ġstanbul-2011
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mülklerini , üretimlerimlerini ve üretim birikimlerinin güvenliği endiĢesiyle örgütlenerek devleti ortaya çıkarmıĢlardır. Örgütlenmenin Ģartları : insan ,toprak(Ülke) ve egemenlik unsurlarının bir araya gelmesidir . Özetle bu Batı
toplumların kurdukları devletlerin kuruluĢu ve safhaları ile alakalı yine Batılı düĢünürlerin fikirleridir. Batı toplumlarında mülkiyet ortaya çıkınca insanların içinden çıkan bazı kiĢiler güç ve zekasını veya karizmasını kullanarak
üretim araçlarını yani toprakları ele geçirip diğer insanları kendi mülkünde çalıĢtırmaya baĢladılar. Zaman içinde
sahip olduğu bu güç onlara asalet sağladı yakın çevrelerini bu suretle kontrol altına alarak büyüdüler. Asiller derebeyler böylece ortaya çıktı. Sonuçta Batı tarzı feodal devlet nüveleri oluĢtu söz konusu kesimde.Akabinde Batı
da toplumlar tabakalaĢtı . Erken devlet adıyla adlananan bu tür yapılarla ilgili tartıĢmalar hala sürmektedir. Oppenheimar erken devletten önce ortaya çıkan baĢka bir devlet tanımlamasında bulunur; “ilkel fetih devleti.
İlkel fetih devletinin biçimi tahakkümdür, kendi aralarında birbirlerine bağlı ve sıkı bir birlik içinde
yaşayan küçük savaşçı bir azınlığın, sınırları kesin olarak belirlenmiş bir toprak parçası üzerinde ve
bu toprakları ekip biçenler üzerindeki [mülk,toprak sahipliğinden kaynaklanan] egemenliğidir 60”. Yalnız

burada mülkiyet duygusunun Hz .Ademden beri insanlarda var olduğunu düĢünmek yerinde olacaktır.Mülkiyet
olgusunun tarımın baĢlangıcıyla ortaya çıktığını düĢünmek insanlığın fıtratını dikkate almamak demektir.Avrupa
kıtasından tamamen farklı Asya da ki toplumların özellikle Türklerin tarihi seyirleri içinde Batı Ģemasını nasıl uygulayabiliriz. Determinist kör zihni kurguya hayır diyerek Türklerin toplumsal yapısını kendi tarihi Ģartları içinde
açıklamaya çalıĢmak gerekmektedir. Böyle bir yolu seçen tarihçilerimize veya her hangi bir kiĢiye kendi ülkemizde ilk yapılacak yakıĢtırma Milli romantik , Ģövenist,Ġndirgemeci Tarihçi ünvanıdır. Veya Türk‟ü anlatan ne varsa
Savunmacı Tarih , Milliyetçi Tarih ,Ben merkezli tarih olarak görmek son derece yanlltıcıdır . Kısacası siz bir
milletle ilgili asıllı asılsız ya da “ben öyle istiyorum “ biraz daha ilmi kılıkta söylenen “Öyle olması gerekir” arzusuyla fikirler beyan ederseniz bu milletin fertleri de ister istemez doğru bildiğini yazıp hakikati ortaya çıkarmaya
çalıĢacaktır , bunu savunmacı olarak nitelerseniz aslında sizin neyin savunmacısı olduğunuzu da sorgularlar .
Türk Mimarlığı üzerine yaptığı çalıĢmalarla ün yapan Prof Dr Doğan Kuban61 ,Türk Mimarisinin Orta Asya dan
beri tekamülünü kesintisiz olarak geliĢerek ilerlediği fikrini esas alıp , Ģu veya bu milletin taklitçisi veya kopyacısı
olarak nitelemeyerek Milli olduğunu iĢleyen rahmetli Prof Dr.Oktay Aslanapa‟yı ideolojik sanat tarihçisi olarak
lanse eder62. Ancak tam bir Yunan ırkçısı olan Vyrionis‟e ise son derece hoĢgörülüdür ve onun Anadolu Türklerini
nerdeyse Rum asıllı ilan edecek dereceye varan bağnazlığını ırkçı tarihçi olarak görmez . Bu gün kendi halkımız
içinde yazıyı Alman ve Slavlara öğretenlerin Türkler olduğunu söylediğiniz zaman dudak büküp bunun bir övünme
olduğunu dudak bükerek karĢılık verirler hatta Aya da ilk biz gittik gibi bir ifade ile akıllarınca ne kadar zeki olduklarını gösterme gayretine girerler. Bu tam bir serf kültür davranıĢıdır. Bu kesimlerin ruh dünyası o kadar ilkel bir
çeĢittir ki tedavisi yoktur .Halbuki bu bir tarihi gerçektir , Almanların ataları Germenlere ve Rusların ataları Slavlara yazı Türklerden geçmiĢtir63. Bu tespitleri yapanlar üstelik Türk olmayan bilim adamlarıdır. Buna rağmen sözünü ettiğimiz zümreye inandırıcı gelmemekte gerçi zamanımız da kimin gerçeğe ihtiyacı var ki?
Türk‟le ilgili hangi hakikati söylerseniz söyleyin her hakikati söylediğiniz de karĢı çıkanlar aslında Türk‟ün antitezi
olan Batı‟nın ileri askeri karakolları durumunda gözükmektedirler.Bu gün
üç kıta da ki Alman,Fransız,Ġspanyol,Portekiz,Ġngiliz,Rus,Arap,Fars,Sırb,Gürcü,Romen,Hırvat,Yunan,Bulgar,Romen,Ermeni,Leh,
Macar,Hint,Çin,Moğol,KafkasKavimleri,Ġtalyan,Ġsveç hatta Afrika(HabeĢistan ,Somali ve diğer bazıları) milletlerinin tarihini Türksüz açıklayamazsınız . Sömürgecilerin tersine Milli Tarihimizi anlatma - yazma uğraĢı veren her
çalıĢmayı hemen Ulusçu anlayıĢ olarak kötülemeye kalkanların amaçları Türklerin dünyanın herhangi bir bölgesinde kendi halinde bir kabilecik gibi unutulup gitmesidir . Aslında istenen gövdesi bu üç kıtaya kök salmıĢ ulu
Türk ağacının görülmemesidir . Buna itiraz eden herkes ben merkezli , ırkçı –milliyetçi, Romantik Milliyetci bir
düĢüncenin insanı olur çıkmaktadır . Anadolu‟da yerin yedi kat dibinden unutulmuĢ fi tarihinden kalma -3000 yıl
60 Franz OPENHEĠMAR ,a.g. e .sayf.87
61 Kökenleri Kafkas veya Balkanlara dayanan bir çok kiĢi kendilerini Türk Milli Kimliği içinde görmeyerek Türk kimliğini reddeden Marksist veya Siyasi Ġslamcı düĢüncelere daha yakın durmaktadırlar .Hatta onların ön saflarında görülürler .Kuban‟ da eserlerinde Türk‟ün
aslında tam Türk olmadığını , kendine mahsus Milli bir kültürel dokuya sahip olmadığı inancındadır. Ve bu anlayıĢla düĢüncelerini yazıp
çizen bilim insanlarından biridir . Türkiye de bu konularda fikir üretenlerin zihni arka planlarını görmezden gelemeyiz . Buna dikkat çekmek Ģövenistlik filan değildir ; çünkü karĢı karĢıya olduğumuz Milli kimlik krizimizin temel sebeplerinden birisi de bu tür sureti haktan
gözüküp sürekli yapılan (bilerek veya bilmeyerek ) tarihimiz üzerindeki oynamalardır. Türk Tarihinin bütün Ģeref levhalarına mutlaka bir
kulp takarak güya tarihçilik yapanların tamamı , tarihimizi güya itibarsızlatırarak Türk‟ü küçültme gayretlileridir. Fark etti,rmeden aslında
kendi mensubiyetlerinin yüceltmesini yaptıklarını zanneden azlık tarihçi veya düĢünür taifesidir bunlar..Örneğin PadiĢah annelerinin Türk
olmadıklarını ,Fatih‟in toplarını Macar Urban‟ın döktüğü safsatasını ,Hezarfen diye birinin olmadığını ,Ulubatlı Hasan‟ın hayal ürünü olduğunu gibi iki de birde gazetelerde sözde genetik çalıĢmalarınıda Yunan halkıyla Türklerin aynı geni taĢıdığığının ortaya çıktığı gibi korkunç bir yalanı dillerine dolamalarının altında yatan da bu sinsi plandır.
62Doğan KUBAN,Osmanlı Mimarisi Sayf.17 Ġstanbul-2016
63 Osman KARATAY, Ġran Turan .Sayf.124-125 .Ankara -2003

17
öncesi olabilir- çıkarılan bir taĢ parçasını adeta tapınarak günlerce ballandıra ballandıra anlatmak Mankurtlarımızın en büyük meziyetlerindendir. Emperyalist Batı kültürünün içimiz deki hiçte az olmayan temsilcileri daha
açıkçası Mankurtlarımız , arkalarına aldıkları Batı üretimi düĢünce silahlarıyla bizi vurmak için her köĢeyi tutmuĢlardır. Özellikle Akademik dünyada tetikçilik yapmaları artık iyiğce olağanlaĢmıĢtır. Hele Antik çağ ile ilgilenenlerin
Arkeolojik verilerle Türkiye de bir millet ortaya çıkarma gayretleri vardır ki 3000 yıl önce mezar taĢı dikilen kavimleri bir hortlak gibi Türk‟ün Ģahsında yeniden diriltme senaryoları ile uğraĢmaktadırlar. Bunlar ayrı bir psikolojik
çözümleme beklemektedir. Söz konusu kesimin gözün de gönlünde bu bağlam da bütün ömrü Bizans „ın yıkılmasına göz yaĢı dökerek çok sayıda eser yazan Yunan ırkçısı Speros J.Vryonis milliyetçi , romantik , ben merkezci, ırkçı değil tam tersine çağdaĢ ve gerçekleri yazan bir tarihçidir. Nitekim Kemal Karpat onun Yunan ırkçısı
(Helenist)olduğunu vurgular 64. Daha önce günümüz Yunanlıların soyca eski Yunanlıların sanıldığı gibi devamı
olmadıkları hakkındaki Anthondy D. Smith‟in düĢüncelerini görmüĢtük . Çünkü Vryonis Gibbons‟un yeni versiyonudur . Anadolu Türklüğünü neredeyse Yunan asıllı ilan edecek derecede kendini kaybetse de . Aynı zümre
Türkle alakalı tamamen objektif olarak yazılmıĢ ancak Batı‟nın ürettiği bakıĢ açısına ters düĢen her Türk Tarihçisini yukarda vurguladığımız üzere ırkçı yaklaĢımlı ,ben merkezci ,Ģövenist olarak nitelemekten hiç kaçınmamaktadır. Halbuki tüm dünya milletleri tarihlerini ben merkezli kurarlar ve nesillerine öyle aktarırlar dünya da bu gayet
doğal bir yaklaĢımdır . Önemli olan yeni ortaya çıkan veya çıkartılmaya çalıĢılan millet taslaklarının uyduruk tarih
kurma tez anlayıĢına benzer anlayıĢlardan uzak durmaktır .
Çok açık biçimde azıcık tarih bilen , tarihi olayları gözlemleyen her kiĢi bilir ki Batılı Ģemaya eski Türk toplum
yapısı uymamaktadır. Batılı sisteme göre Türkler göçebe halktır, kültür ,medeniyet gibi bir kayda değer kıymetler
üretmemiĢlerdir .
Aynı Batılı hakim zihniyete göre Türkler kültür ve medeniyetin teĢkilatlanma Ģekli olan devleti kuramamıĢlardır,kurdukları varsa da bunlar geçici topluluklardır. Ki bu anlayıĢı aslında Türkiye de Türkçe konuĢmak ve Türkiye
de yaĢamaktan baĢka bu milletle bağı olmayan zihinsel ve biolojik arka planlarında ekalliyetlere mensupluklarını
yani gizli ırkçılıklarını saklayan kripto bilim adamı yada düĢünür olarak tanınan, yanlarına aldıkları özelikle sol
militan düĢüncenin kenarda köĢede kalmıĢ kalemleriyle ( Milli olan her Ģeyin soykırımcısı , kültürel FaĢistler) sürekli gündemde tutulmaktadır. Bunların sahip oldukları maddi imkanlarda son derece geniĢ olduğundan oldukça
etkilidirler. Osmanlı Devletinin kurulması ile ilgili melez millet safsatasının sahibi Rahip Gibbons‟un fikirlerinin
sürekli canlı tutmak için ya da o düĢünceyi tahkim etmek için bu kesimlerce yapılan yayınlar gözden kaçmamalıdır. Gibbons göçebe Türklerin sahip oldukları kültürel ve medeni birikimlerinin Osmanlı devleti gibi muazzam bir
devletin temellerini atmaya yada kurmaya yetemeyeceğini, Söğüt Havzasına yerleĢtikten sonra çevredeki Rumlarla karıĢarak yeni bir melez ırk haline gelip Bizansın da kültürünü benimsedikten sonra böyle bir devleti kurma
yeteneğine kavuĢtukları fikrindedir 65.Gibbons veya Gibbonsgillerin daha 734‟te Göktürk Kağanı Bilge‟nin adıyla
müsemma zamanımızın sosyal devlet anlayıĢını ya da bir devlet adamında bulunması gereken tüm özellikleri
bizzat icra ettiğini66 çok iyi bildiklerini sanıyoruz . Dede Korkut‟un dediği gibi “Sağda oturan Sağ beyler ,Solda
oturan sol beyler kutlu olsun devletiniz”.Toynbee aslında Batının ırkçılığının baĢlangıç noktasını Ģu cümleye
sığdırmıĢtır” Bir toplumun genişlemesi bazen o toplumun öncülerini fizik ve kültür açısından kendilerinden
farklı halklarla karşı karşıya getirir .
Bu farklılıklar bir sorun yaratır; Modern Batılılar, ırk kavramını icat ederek, bu sorunu kendi zevklerine uygun bir biçimde çözmüşlerdir”67.Toynbee , Batı aleminin dünyadaki tüm geliĢmelerin

(Bilim ve Tekniğin ) Avrupalı halklar tarafından sağlandığına dolayısıyla dünyanın diğer halklarından daha üstün
ırk olduklarına ve dünyanın tüm idaresinin onların elinde olması gerektiğine ayrıca diğer insanların kendileri tarafından terbiye edilmesinin Ģart olduğuna inandıklarını bununda kendilerinin en tabi hakları tarzında düĢünüyorlar
demek istemektedir . Nitekim Batı kaynaklı ırkların tasnifi , Ari Sami ,Turani , Hami gibi tasnifler bu arzudan doğmuĢtur . Bu tasnif tam bir emperyalist uydurmasıdır. Güya Ari ırka mensup olan ırklar en üstün ırktırlar tüm medeni vasıflar onlar da genetiktir. En eski milli tarihleri 1000li yıllara ancak çıkan Avrupalı halklar kendilerine antik
çağdan Grek ve Romayı referans alarak Asya da iki ortak icat edip - ki bunlar antik çağın en geliĢmiĢ medeniyetine sahip olduklarını kabulle -Hint ve Ġran‟ en yakın akraba ilan ederek Hint –Ari ırkını icat etmiĢlerdir.Bu Ģematizeye sığınan günümüz Ġran Devleti kendilerini Aryani olarak nitelerler. Ġranlılar kendilerinin haricinde kendi aslını
kim hatırlar ya da hatırlatırsa hemen ırkçı Ģövenist Ġslam düĢmanı olarak niteler(Ġran Ģövenizmine Ģal örtmedir bu)
ama iĢ kendilerine gelince gerine gerine Putperest Aryani atalarıyla böbürlenirler. D.Ahsen Batur bu Hint –Ari ırkı
teorisinin altında amacın Ġngilizlerin Hindistan‟ı sömürgeleĢtirmek isteğinin olduğunu yazmaktadır .Bunu yapar64Kemal

KARPAT, a.g.e .Sayf.11
Herbert Adam GĠBBONS(Tercüme eden Ragıp Hulusi) ,Osmanlı Ġmparatorluğunun KuruluĢu.Sayf.35 .Ġstanbul-1928(Eski harflerle)
66 Prof.Dr.Faruk SÜMER, Eski Türklerde ġehircilik .Sayf.11. Ġstanbul-1984
67 Arnold TOYNBEE,Tarih Bilinci (çeviren Yazar ve Jane Caplan tarafından geçirilmiĢ) .Sayf.101.Ġstanbul-1978
65
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kende Ģöyle bir sav ileri sürmektedirler.Aslında Beyaz ırkın çocuklarının ülkesi olan Hindistan‟a yine beyaz ırktan
gelen kardeĢleri Ġngilizler gelirken amaçları kardeĢlerinin yarım bıraktıkları muhteĢem medeniyeti tamamlamaktır(!)68.Aynı düzenbazlığı Ruslar Türkistan‟ı istila ederken ,Orta Asya‟nın Hint –Arilerin anayurtları olduğu kendilerinin de eski yurtlarına geri döndükleri Ģeklinde sergilemekteydiler. 69Bu cümleden olarak Türkler Turani, Asya
halkındandır; hiçbir medeni vasıfları yoktur. Çok sayı da batılı düĢünür her türlü ırkçılık fikrini reddetseler de
genel kanıları budur. ġu olguyu göz ardı etmemek gerekmektedir .Dil aileleri ile yani Hint –Avrupa veya Ural –
Altay –Sami gibi dil tasnifleri ile uydurma ırk nazariyelerini ayrı görmemek gerekir ,dil ile ırk tasnifi yanlıĢtır ,ayrı
ırktan olup ayrı bir dil gurubunu konuĢan halklar hep olmuĢtur. Batı kaynaklı ari ırk üstün ırktır zihniyetini D.Ahsen
Batur‟un Ģu satırları çok güzel açıklamaktadır” Çünkü ırkçılık, yalnızca kendine hayat hakkı tanımak, sadece kendini en üstün (arya), diğerlerini en alçak (parya) olarak görmek, onlara hayat hakkı tanımamak,
yok etmek istemek, horlamak ve aşağılamaktır70.”

Amerikalı Dilci Merritt Ruhlen Hint –Avrupa dil ırkçılığını, Ģövenist yaklaĢımla bütün dillerin tek kökenden geldiği
düĢüncesini engellemek için erken dönem de baĢlamıĢ set çekme olarak görmektedir71.
Toynbee biraz daha yumuĢak olmakla beraber Batılı tüm tarihçiler hemen hemen aynı görüĢtedir.
Toynbee ,Türklerinde içlerine dahil olduğu göçebe toplumlarla ilgili ”….Batı Dünyasının en erken karşılaştığı

İskitler'in canlı sanat eserleri çağdaşları olan herhangi bir yerleşik toplumunki kadar güzeldir: Ve bin
yıl sonra Türklerin. Moğolların, büyük Göçebe İmparatorlukları Ögedey Han'ın Karakurum'u gibi
,gittikçe zenginleşen başkentlere dayanan şaşırtıcı derecede gürbüz ve canlı kültürlerin doğmasına yol
açmıştır. Ne var ki Göçebe Toplumunun gerçek zayıflığının ipucu da işte burada yatar: Kendi tarihlerin
de, topraklarından çıkıp komşu bölgelerde yaşayan yerleşik toplumlar üzerinde, stepin ötesinde geçici
bir otorite kurdukları dönemler dışında, kendi çorak çevrelerinde, küçük klanlar ve gruplar halinde
sürekli olarak hareket edip cansızlaşmağa mahkumdur .Düşman bir arazinin müthiş etkili bir iktisadi
kullanımına yol açan toplumsal gereç aynı zamanda daha yüksek bir kültürel gelişme için aşılmaz bir
engel olmuştur”72. Burada biraz duraklayıp devletin ortaya çıkmasının mülkiyetin insanlarca benimsenmesiyle

yani Tarım Toplumunun ortaya çıkmasıyla izah edildiğini hatırlayalım . Ki bu durumda tarımı ilk yapan toplumlar
Ariler oluyor.Bu ve buna benzer diğer faaliyetler sebebiyle insanlığın en eski kültür merkezlerinin Orta Asya‟da
bulunmasından ötürü Ariciler atalarının ilk vatanlarını Orta Asya kabul ederler.Ve doğal olarak ta bu durumda
tarımın ilk defa Orta Asya da baĢlaması gerekmektedir.Türklerin ana yurdu Orta Asya‟dır isimlendirilmesi bile
Rus ırkçılığının emperyalizminin ayak oyunudur . Aslında Türkistan olan kastedilen yurt , Türklüğü hatırlatması
dolayısıyla Rus müsteĢrikler tarafından 19.yy ortasından beri sürekli Orta Asya ismini ön plana sürmüĢler ve
bunda da baĢarılı olmuĢlardır.Günümüz de artık Türkistan yerine Orta Asya adı genel kabul görmüĢ ve yerleĢmiĢtir.Türkistan insanlığın en eski medeniyet yurdu olması dolayısıyla ,Türkler asıl yurtlarının burası olması hasebiyle her Ģeyi , Arilerden olan eski Ġran kavimlerinden öğrenmiĢ oldukları tezi(!) Batılı bütün tarihçilerin ittifak
konusudur. Bu durumda onların anladığı manada ilk modern devlet yapısının Asya da değil de niçin Avrupa da
ortaya çıktığı sorusunun akla gelmesi doğaldır ; çünkü Ariciler ilk devleti kendilerinin kurduklarını düĢünüyorlar
bunu da Yunan ve Ġran Perslere dayandırırlar .Devlet toplumların düzen ve güvenlik içinde yaĢamak için içlerinde
sözü geçen insanların etrafında bir birlik oluĢturarak örgütlenmesi sonucu ortaya çıkmıĢ ve zamanla geliĢerek
derinleĢerek yaĢantının tüm sahalarında etkinleĢerelk oluĢmuĢ bir kurumdur . Hilmi Ziya Ülken‟in tanımıyla”
Devlet (E t a t) ; Bir kavmin siyasî organlaşmasını içte ve dışta korumaya mahsus, bu görev için gerekli
araçları olan toplum kurumudur”73. Türkiye de tarihi Türk sosyal yapısını Marksist Ģemaya uyarlamaya çalıĢan

Marksistler az değildir mesela Taner Timur74 ,Sencer Divitçioğlu75 , Ġdris Küçükömer …
En eski medeni faaliyetlerin hep Orta Asya kökenli olması Aricileri Ari ırkın asıl vatanlarının Ortaasya
(Altay civarı ) olduğuna onların çevrelerinde bulunan Türk ve diğer Turani(!) toplumlara medeni Ģeyleri onların
öğrettiklerine insanları inandırmak için hep büyük bir gayret içindedirler .Bunun içinde Türklerin çıkıĢ yerlerini
Asya‟nın en uzak yerlerine Moğolistan içlerine hatta daha da uzak köĢelerine yerleĢtirirler ki Ari ırkı(!) böylelikle
D.Ahsen Batur ,Kürdoloji Yalanları .Sayf.102.Ġstanbul-2011
D.A.Batur .a.g.e Sayf .103
70 D.Ahsen BATUR ,1200 Yıllık Sürgün .Sayf. 12. Ġstanbul -2013
71 Merritt RUHLEN ,Dilleri,n Kökeni:GeçmiĢe ve Geleceğe BakıĢ (Çeviren Ahmet Bican Ercilasun) .Sayf.168.Dil AraĢtırmaları
.Sayı10/2012
72 A.TOYNBEE. a.g.e Sayf.102
73 Hi lmi Ziya ÜLKEN , Sosyoloji Sözlüğü .Sayf.78 .Ġstanbul -1969
74 Taner TĠMUR ,Osmanlı ÇalıĢmaları . Sayf.15-45 Ġstanbul -1989
75 Divitçioğlu‟nun , Asya Üretim Tarzı ve Osmanlı Toplumu ,Köktürler, Oğuzdan Selçukluya gibi kitaplarında bol miktarda Marsist tezlerle
garip denemeleri vardır.
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insanlığın en eski kültürleri Andranova ,Afronasya‟ya sahip çıksın 76. Peter B. Golden‟nin “Dünya Tarihinde Orta
Asya” adlı eserini Türkçeye çeviren Doç.Dr Kemal TaĢtan‟nın kitabın önsözünde yazdığı Ģu satırlar gerçeğin tam
ifadesidir.” Buna göre Batı akademyasın da Türk tarihi, Göktürkler yahut daha iyimser bir ifadeyle
Hunlarla başlatılır. Bundan önce Türk varlığı yoktur. Âdeta gökten zembille inen Türkler, bir anda
geniş bozkırlara yayılarak imparatorluklar, hanlıklar, devletler ve beylikler-emirlikler kuran yağmacı
çeteler olarak tasvir edilir. Arkeolojik verilerde hasis davranan Batılılar, ancak yazılı kaynakların apaçık bir biçimde insanlığın gözü önünde olmasıyla Türklere bir tarih lütfetmeye başlarlar.
Orta Asya sahası ile ilgili Batı‟da yapılan çalışmalarda ilk göze çarpan husus, Avrupa-merkezci (Aryanmerkezci) anlayıştır. Dün Dünya medeniyetinin temellerini attıklarına inanan Hint-Avrupalılar, böylece
kadim medeniyetlerin ve büyük imparatorlukların beşiği olan Orta Asya‟yı ilk yurtları olarak sunmuş ve
bu görüş yine Batılı ilim çevrelerinde de kabul görmüştür. Yeni başlayan Türk Arkeolojisinin Orta Asya
kazılarında Türklüğün en eski dönemlerine ait eserler ortaya çıktıkça Türklüğe mal etmemek için bir
anda “ihtimal dâhilinde” Hint-Avrupa dillerini konuşan halklarına ait olabileceği gibi oyunlarla gerçeği
örtme çabaları malumdur.Ve ardından bu ihtimallerden bahsedenlerin birbirlerine yaptıkları referanslarla bu faraziye katî bir hâl almıştır. Böylece demiri işleyen, atı ehlileştiren, arabayı kullananlar tıpkı
bugün modern dünyayı şekillendirdikleri gibi tarihte de Hint-Avrupalı halklar olmuştur. Türkistan‟daki
arkeolojik hafriyatlarda çıkarılan malzemeler dahi Hint-Avrupa etiketiyle envantere kaydedilmiştir.
Dolayısıyla Orta Asya‟da yaşayanlar, tıpkı günümüz insanının tahayyülündeki gibi “Barbar”dan, medeniyetten yoksun, “zayıf tarihli” halklar olarak tarih sahnesindeki yerini almıştır. Üstelik yalnız coğrafî
değil tarihî olarak da Orta Asya, medeniyetlerin kendilerini mevzilendirmeye çalıştıkları bir ilmî savaş
alanına dönüşmüştür77”. Bu düĢüncenin bakıĢ açısını Anadolu Türklüğüne ki özellikle yerli temsilcileri vasıtasıyla

tatbik etmektedirler. Çok garip bir durumu burada gözlerden kaçırmayalım.Ünlü bir tarihçi olan Amerikalı Philip
Hitti'nin History of the Arabs(Arapların Tarihi) adlı eserinde Selçuklu ve Osmanlı Devletini Arap saymaktadır78 .
19.yy sonlarında ve 20.yy baĢlarında Osmanlı topraklarından ABD‟ye yoğun Ģekilde yaĢanan Hıristiyan Arap
soylu göçlerlerle, bu ülkeye yerleĢenlerin çocukları vasıtasıyla Arapçılık özellikle Ġslamı tahrif ve Türkleri sürekli
kötüleme,her sahada sürüp gitmektedir ve sözde Ermeni soy kırımını sürekli dile getirmektedirler . Ve yine Arapları Türkler aleyhine devamlı kıĢkırtırlar79. Bunlardan biride ülkemizde sıkça gündeme getirilen “Oryantalizm”
yazarı Edvard Sait‟tir .
Anadolu da Türklüğü 80 zaten kabul etmeyen” yerli oryantalist” kesime göre yurdumuz da ne kadar olumlu güzel
bir olgu varsa mutlaka eski Anadolu haklarının eseridir .Ancak olumsuz her hangi bir Ģey zuhur ettiği anda birdenbire bunun sebebi göçebe kökenli olmamızdan kaynaklandığı hatırlanır böylece Türk olduğumuzu farkına
varmadan ilan edip kendilerini tekzip ederler . Batılı Türkologların ( çoğu Türkçe bile bilmez ama Türkologdur)
yazdıkları bütün eserlerde baĢından sonuna kadar sürekli bir göçebelik vurgusunu tekrar ederler ki bunun da
sebebi Türk‟ün yukarda vurguladığımız üzere hiçbir medeni vasfı olamayacağını kurnazca zihinlere nakĢetmektir. Diğer taraftan biliyoruz ki tarihin en eski çağlarından beri Türklerin içinde, uygun arazilerde ziraat yapan kesimleri de bulunuyordu . Daha M.Ö çağlarda Hunluların göçebelik yanın da arazilerini sulamak için kanallar açtıkları
ve iklimin müsaade ettiği ölçülerde tarım yaptıkları , köylerde ve kentlerde oturdukları yapılan kazı sonuçlarında
ortaya çıkmıĢtır 81. Bu konuda en eski olgunlaĢmıĢ yazılı belgemiz Köktürk Kitabeleridir.
Zaten eski Çin kaynakları veya yapılan arkeolojik kazı buluntuları tarımın Proto Türklerce yapıldığı yönündedir82.
Batılı Türkologlar –Altayistler Türkistan‟daki tüm medeni ürünlerin (onlara göre medeni) Arilere ait olduğuna kanidirler. Bununla birlikte bölgedeki ilk ziraat faaliyetlerini Ari ırklara mal etseler de bu gün Türkiye de ziraatta tarımla alakalı tüm sözcüklerin hemen hemen hepsi Türkçedir. Eski Orta Asya Türklerinin tarımda çok geliĢmiĢ bir
sulama sistemleri vardı . Hatta Türklerin yeraltı sulama kanalları için kullandıkları “Karız” kelimesi de Anadolu‟ya
göç etmiĢ ve “Geriz” olarak yaĢamaktadır83. Bu gün Anadolu Türklerinin kullandığı ziraatla alakalı sözcüklerin
Kazi T. LAYPANOV - Ġsmail M. MĠZĠYEV: Türk Halklarının Kökeni (Çeviren Hatice Bağcı ) . Sayf .36.Ġstanbul-2008
77 Peter B.GOLDEN , Dünya Tarihinde Orta Asya. Sayf. 15 . Ġstanbul -2014
78 Kemal KARPAT , Ortadoğu'da Osmanlı Mirası ve Ulusçuluk(Çeviren Recep Boztemur) Sayf.38.Ankara -2001
79Kemal KARPAT‟ın Ortadoğu'da Osmanlı Mirası ve Ulusçuluk kitabına bakınız.
80 Türkiye de sistemli Liberalizmin babası sayılan Prens Sabahattin bir Fransız yazarının Anadolu da Türk‟temi varmıĢ gibi bir Ģey söyle
söylemesini onu dinleyenleri güldürmek için Ģaklabanlık yaptığını ifade eder ki Fransızın devrin tüm Avrupasındaki genel kanaatin tercümanı olduğunu elbette bilmektedir. Mehmet Ö.Alkan ,Prens Sabahattin Gönüllü Sürgünden Zorunlu Sürgüne . Sayf. 238 Ġstanbul-2007
81 Ekrem KALAN ,Ġvolga Örneğinde Hun Kent Kültürüne Bir BakıĢ . Türkbilig, 2012/24 Sayf.7
82 Bu konuda son derece güzel bir çalıĢma yapılmıĢtır .Bakınız ,Bülent Gül ,Eski Türk Tarım Terimleri(YayınlanmamıĢ doktora tezi).
Hacettepe Üniversitesi .Sosyal Bilimler Enst. Ankara -2004
83 Bu gün Teke Yöresinde “ geriz” açık yada kapalı su kanallarına ,su yolları için kullanılmaktadır .Bir türküde Ģu mısra yer alır.” Köprünün
altı geriz –Haydi üstünden geçiveriz”
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tamamına yakını Türkçe kökenlidir veya Türklerle Anadolu‟ya gelmiĢ TürkçeleĢmiĢ kelimelerdir son grupta fazla
bir yekun tutmaz. Dikkat edersek kültür‟ün bir üst geliĢmiĢ hali olan Medeniyet, Orta Asya da yaĢayan Ari(!) olmayan toplumlara layık görülmemektedir, ki elbette dillerinin altındaki bakla Türklerdir. Sözünü ettiğimiz bilim adamı
grubu Türklerin ölülerini gömdüğü ve Türkçe Korukan-Kurıkan sözcüğünden gelen Kurganla ilgili yaklaĢımlarıdır.
Bu mezarları dahi Aryani ırklara mal etmek için inanılmaz bir mücadele vermektedirler.Çünkü bu mezarlardan
medeniyet tarihine ıĢık tutacak kültür ürünleri çıkmaktadır . Bu gün Anadolu‟nun bir çok yerinde görülen ve yanlıĢlıkla bir çok yerde höyük adıyla bilinen çok sayıda kurgan mevcuttur hatta Kurmanç lehçesinde mezara kur ya da
gur denir ki köken olarak Türkçedir. Anadolu kurganlarında baĢlayan araĢtırmalar ve baĢka veriler Türklerin Anadoluda en eski çağlardan beri yaĢadığını belgelemektedir bazı tarihçiler Türklerin eski yurtlarına 5.yy dan itibaren
dönüĢ yapmaya baĢladıkları görüĢündedirler. Bu konuda Rus bilgini Anatoli Klyosov‟un yaptığı çalıĢmalar Kurganların açık bir Ģekilde Türklere ait olduğunu ortaya koymuĢtur bu meyanda Tarih öncesi ve sonrasında Anadolu‟da Eski Türklerden kalan Kurganların varlığını da ortaya çıkartmıĢtır 84. Kurgan Kültürü adı veriln ve yayıldıkları
alan hakkında oldukça çarpıcı tahliller yapan Mızııev ve arkadaĢı söz konuĢ sahanın Türklerin kadim yurtları
olduğunu ifade etmektedir85.
Ġlk halı örneği Pazırık halısı Altaylarda ki bir kurgandan , bir baĢka kurgandan daha sonraları bulunan Altın elbiseli adam heykeliyle ve Türk yazısının tarihini en az 1000 yıl geri götürecek olan Esik yazısı Esik kurganından
çıkmıĢ bu yüzden hem Pazırık halısı hem de Esik‟de bulunan heykelle ve yazı hakkında, ipe sapa gelmez bahanelerle sırf ari ırklara mal etme savaĢındadırlar Aryacılar.Türk alimleri Esik yazısını okudukları halde nedense
Batılı ilim adamları Türk‟e yaklaĢan her yazıt gibi milliyeti belli olmayan yazı ve kaybolmuĢ dil veya tırnak içinde
büyük ihtimal Arilerden bilinmeyen bir kavme ait gibi bahanelerle iĢi döndürüp dolaĢtırıp Hint –Avrupa ırkına dayandırmaktadırlar. Hatta Göktürk alfabesinin Soğd(Onlara göre Soğd Ġrani asıllı KaĢkarlı Mahmut ise Türk kökenlidirler) kökenli alfabeden alındığını uzun yıllar bir hakikatmiĢ gibi kabul ettiler) ancak artık eski Türk alfabesinin
Türk damgalarından çıktığını ister istemez kabule yanaĢır gibidirler bu sefer bazı harflerin Ġran asıllı oldukları
söylenen Soğd‟dan alındığını mırın kırın ifade eder oldular.Ki Türk tarihi üzerine fikir beyan edenlerin çoğunluğu
birer Ġranisttir(!). Türk yazısı ile son derece önemli bir bulgu da Esik yazısı ile yakın tarihlere oturtulan baĢka bir
yazıtta yine Kazakistan da Pavlodor da 1960 ta bulunan mezardan çıkan kemik üzerinde Eski Türk yazsıyla
yazılan “Ak Sığın(Geyik) “sözcükleridir86. Türk yazı tarihi hakkında hacmi küçük manası büyük mükemmel bir eser
yazan Kazakistanlı merhum alim Altay S.Amanjolov idil boylarından,Kazakistan bokırlarından Moğolistan içlerine kadar uçsuz bucaksız bir yer küre parçasında sayısız eski Türk yazısıyla yazılmıĢ ve geçmiĢi M.Ö 4-5 asırlara
dayanan yazı örneği kaldığını anlatmaktadır. Hatta Ariciler istedikleri kadar mazeret uydursunlar Sakalar ve Hunlular Türkçe konuĢuyorlardı onların yazıları Göktürk yazının ufak tefek farklarla aynıdır demektedir.Yine Amanjolov yazıların kap kacaklarda, tunç aynalarda ,bengütaĢlarda ,iğneliklerde ,kemik parçalarında,taĢmühürlerde
,ağaçlarda oyma olarak ,kayalarda görüldüğünü örneklerle izak etmektedir 87. Göktürk Tarihi ve kültürü üzerinde
yaptığı derin araĢtırmalarla tanınan Prof .Dr.Osman F.Sertkaya , Göktürk yazılı kağıt parçalarının varlığından
bize haber vermektedir “Irk Bitik adlı bir fal kitabı var. Bu Çince, bir fal kitabının Türkçe'ye tercümesi.
Göktürk harfleriyle kağıda yazılmış 110 sayfalık bu en eski kitabımız İngiltere'de, Britsh Museum'da
bulunuyor”88. Arici ırkçıların sahip oldukları ruh hallerinin sonuçlarını yaĢanan Ģu tiraji komik hadise iĢin vaha-

metini ortaya koyar sanırım . Atatürk‟ün bizzat ilgilendiği devrin Türk Tarih Kongrelerinin birinde Asya steplerinde
bulunan bir mezarın kime ait olduğu tartıĢması yapılmaktadır. Rahmetli Abdulkadir Ġnan oldukça gerçekçi verilerle
bu mezarın eski Türklere ait olduğunu anlatır .Oturumda bulunan Batılı bir ilim adamı (!) ise bunun Türklere ait
olamayacağını bir dereden su getirerek iddia eder .Ġnan , ne yaptıysa muhatabını ikna edemez aslında muhatap
iĢi bilmektedir ama kafasındaki ari ırk dogması gerçeği açıkça söylemesini engellemektedir. Sonunda rahmetli
Ġnan Hoca patlar mealen der ki “Tamam arkadaĢ bu mezar da sizinkilerin olsun .Türk‟ün bir mezar taĢına ihtiyacı
yok”. Olay Mustafa Kemal‟e intikal eder . Ġnan‟ın son sözlerinden son derece etkilenen Gazi ,onu KöĢke davet
edip ağırlar ziyaretin bitiminde bir kol saati hediye ederek cevabından çok memnun olduğunu Ġnan „a söyleyip
tebrik eder.Ve ona Profösörlük verdirerek fakültede hocalığa tayin eder.Ġnan Hoca gerek geçmiĢi ve gerek yazdık84 Anatole KLYOSOV, rincipal mystery in the relationship of Indo-European and Türkic linguistic families, and an attempt to solve it with
the help of DNA genealogy: reflections of a non-linguist
Journal of Russian Academy of DNA Genealogy , 2010, Vol. 3, No 1, Sayf . 3 .
internet adresi http://s155239215.onlinehome.us/turkic/60_Genetics/Klyosov2010DNK-GenealogyEn.htm
85
Kazi T. LAYPANOV - Ġsmail M. MĠZĠYEV: Türk Halklarının Kökeni (Çeviren Hatice Bağcı ) . Sayf.60-65 Ġstanbul-2008
86 Altay AMANJOLOV,Türk Filolojisi ve Yazı Tarihi .Sayf.61.Ġstanbul-2006
87 Amanjolov ,a.g.e Sayf.35-36-58-50
88 Prof .Dr.Osman F.SERTKAYA ,Eski Türkler Okur Yazarmıydı? Göktürk Devletinin 1450. KuruluĢ Yıldönümü-Sempozyum Bildirileri.Sayf.
23-37. Yeni Avrasya Yayınları, Ankara-2001
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ları ile devrin Sosyalist(!) aydınlarınca hiç karĢılanmamaktadır.Çünkü bir BaĢkırt Türk‟ü olan rahmetli Hoca‟nın
Sovyet Rus ırkçılığı ile amansız bir savaĢı vardı bu da yerli Sovyetçilerin hiç hoĢuna gitmiyordu.Nitekim Atatürk
öldükten sonra onlarında etkisiyle devrin Milli Eğitim Bakanı Hasan Ali Yücel tarafından bir bahane ile hocalığı
iptal edilmiĢ memur olarak bir göreve atanmıĢtır.
Öte yandan yazı bilmek bir milletin ulaĢtığı medeni vaziyetin en açık göstergesidir. Türklerin yazı tarihini Köktürk
yazıtlarıyla baĢlatmak son derece yanlıĢtır. Eski Çin kaynaklarında Türklerin yazılarının Hu(Hun) yazısına benzediğini belirtirler89. Ötüken‟den baĢlayarak binlerce kilometre mesafede batıda Macaristan içlerine kadar olan
sahada çok sayıda Göktürk alfabesi ile yazılmıĢ kap kacak (özellikle taslar ), iğnelik vs bu gün gün yüzüne çıkmaktadır90. Bunlar Köktürk kitabelerinden çok daha eski devirlere aittir. Bir tas üzerine yazılı Esik yazısı ise Türk
yazısını M.Ö 500 e indirmektedir. Burada bir satır açalım ve Toynbee‟nin küçümsediği güya küçük klanların birliği
(!)Türklerin kurduğu Göktürk Devletine elçi olarak giden Bizanslı Zamarkos‟un yazdıklarından kısa bir bölüm
alalım.” Bir sonraki gün, içinde yaldızlı ahşap sütunlar ve dört altın tavus kuşu ile desteklenmiş, ayrıca
dövülmüş altından yapılmış bir divanı olan başka bir yapıya geldiler. Bu yapının önündeki geniş bir alan
üzerinde, çok sayıda gümüş nesneler, tabaklar, kâseler ve yine çok sayıda hayvan heykelleri, gümüş
heykeller ve hiçbir şekilde bizim yaptıklarımızdan daha bayağı olmayan, yani Gök-Türk kağanının zen91

ginliğini gösteren nesneleri taşıyan yük arabalarınca çekiliyordu” . Toynbee‟ya göre Osmanlı Medeniyeti
bile yoktur. Kültür ve medeniyet tezli tarih felsefecisi bu adam, “Tarih Bilinci” adıyla Türkçeye çevrilen hacimli

eserinin bir satırında bile Osmanlı Medeniyetinden bahis geçmez . Haliyle Ġlkçağın ortalarından baĢlayıp 1683 ye
kadar Avrupa‟nın göbeğine karargah kuran ve kutsal yerlerini ebedi vatan yapan Türkleri asla affetmezler. Tarih
Bilinci yazarı Toynbee belki Moğollar ile alakalı yukardaki sözlerin de biz nebze olsun haklı olabilir ancak Avrasya‟dan hayran oldukları Ġran‟a ve medeniyetlerin boy attığı yer olarak gördükleri Ortadoğu‟ya ve Arap kabul ettikleri Ġslam coğrafyasına göçerek nasıl olurda klan kültürleriyle bu iki köklü medeniyetle Türklerin baĢa çıkabildiği
sorusunu sormakta bizim hakkımızdır? Yoksa bu coğrafyaya gelmeden önce onlarla baĢ edecek birikimi var olduğundan mı ? 1310 yılında Mısır da Aybek Devadari Kenzüd Dürer adındaki yazdığı eserinin bir bölümün de
Farsça dan Arapçaya çevirdiği ve Türkçesi “Ulu Han Ata Bitigi “ olarak isimlendirilen destana yer vermiĢtir. Destan
Türklerin en eski destanı olarak bilinmektedir.Bu destanın bir bölümün de Türklerin en eski tarihlerinde kurulan
KaĢırmak ve Aydırmak adlarında iki Ģehrinden söz etmektedir 92.Bu iki Ģehrin özelliklerinden biri de her eve su
verilmesidir. Oğuz Yabgu devletin de Müslüman olmadan önce ve sonrası çok sayıda Oğuz Ģehri vardı ve Ģehirlerde azımsanmayacak bir nüfus barınıyordu . Yapılan son devir arkeolojik kazılarda bu durum açık seçik ortaya
konmuĢtur93 ne var ki eski Türk arkeolojisi henüz emekleme halindedir ilerde daha net sonuçlar vereceği aĢikardır
.Halen Türkistan da ,Moğolistan da yapılan kazılarda inanılmaz güzel eserler çıkmakta sonuçta tarihin yeniden
yazılacağı ifade edilmektedir.Bu coğrafya da eski Türk Ģehir kalıntılarına sıkça rastlanmaktadır.Ama henüz emekleme aĢamasındaki antik devir Türk tarihi kalıntıları kazıları ileriki yıllarda daha açık seçik ortaya konacaktır. Költigin kitabesinde yer alan Bilge Kağanın Ģu sözleri Türklerin o devir içtimai hayata bakıĢ açılarını gözler önüne
serer.” (Ey) Türk milleti(Kutsal) Ötüken topraklarında oturup, (buradan) kervanlar gönderirsen (ticaretle uğraşırsan) hiçbir sıkıntın olmayacak. Ötüken Ormanı'nda oturursan sonsuza kadar devlet sahibi
olarak hükmedeceksin.” Yine kitabelerde Bilge Kağan halkını çeĢitli yerlere yerleĢtirerek düzen ve intizamın

sağlandığını zikreder. Ki ĢehirleĢmenin o tarihlerde hatta daha da eski zamanlarda baĢladığı hakkında Hunların
kurdukları ve ancak adları Çince olarak günümüze ulaĢan “Tongwancheng” ,” Longcheng “ve daha baĢkaları bize
fikir verebilir. Sözü edilen Ģehirlerdeki evlerde kalorifer benzeri ısıtmaların olduğu bilinmektedir. Günümüze ulaĢan
çok sayıda Hun Ģehir kalıntılarının varlığı artık su yüzüne çıkmaya baĢlamıĢtır Bir Hun baĢkenti olan ve Türkçe
Tümen adını taĢıyan Ģehrin kalıntıları ve diğer Hun Ģehirlerinin ancak Çince isimleri hakkında son yıllarda yayınlanan çalıĢmalar umut vericidir94.Türklerin ancak Anadolu da göçebelikten yerliliğe geçtiğine dolayısıyla Ģehir
hayatını bilmedikleri üzerine tezler geliĢtiren düĢünürümüz az değildir 95.Bu gün Anadolu „da konuĢulan Türkçe de
evle alakalı hiçbir kelime Rumca kökenli değildir ,ne kadar ilginç değil mi(!) ? Bildiğimiz oda kelimesinin en eski
89 Gökhan KIRĠLEN , Eski Çin‟in Ötekisi Türkler.Sayf.227.Ankara -2015
90 Janos HARMATA , Avarların Dili Sorununa Dair Erdem Dergisi .Cilt 3 .Sayı 7 -1987 .Sayf.11-33 -Janos HARMATA ,Doğu Avrupa
da Türk Oyma Yazılı Kitabeler “
“
“ .Sayf. 57-76
91 Ġsmail MANGALTEPE , Bizans Kaynakların da Türkler .Sayf. 105 Ġstanbul -2009
92Prof .Dr. Necati DEMĠR , Ulu Han Bitigi,Sayf.75 . Ġstanbul-2016
93 F.SÜMER ,Oğuzlar Türk Diyanet Vakfı Ġslam Ansiklopedis. Cilt 33.Sayf. 326
94 Tilla Deniz BAYKUZU, Bir Hun BaĢkenti: T‟ung-Wan Ch‟eng.Modern Türklük AraĢtırmaları . Cilt 6, Sayı 3 (Eylül 2009), ss. 110-126
95 Bozkurt GÜVENÇ‟in altı yüz sayfalık Türk Kimliği adlı kitabı sanki bunun için yazılmıĢ gibidir .Aslında temel fikri neredeyse dünya da
Türk diye bir Ģey yoktur ve hele Türk Kültürü diye de bir Ģey yoktur oradan buradan alınmıĢ eklemlenmiĢ bir mozaiktir demek için yazılmıĢ bu eserdir .
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Türkçe kelimelerden olan Otak-Otağ „dan geldiğini kaç kiĢi düĢünür. Türkler Türkistan dan Anadolu‟ya göçerlerken orada geliĢtirdikleri yazlık ve kıĢlık Ģehir anlayıĢını da getirmiĢlerdir 96 . Moğol saldırılarıyla harap olan son
derece kalabalık Türkmen Ģehirlerinde kurtulan Türkmenlerin çoğunluğu Anadolu‟ya göç ederek yeni Türk Ģehri
kültürü oluĢmasında büyük katkılar sağlamıĢlardır 97 . Söz konusu göç hatırası hala unutulmamıĢ bu gün tüm
Anadolu Türklerinde hala” Horasan‟ dan gelmiĢiz “göndermesi bu eski hatıranın unutulmamasından baĢka biir Ģey
değildir . Eski Ġran kaynaklarında Türklerin Efsanevi Atası Afrasiyab‟ın Maveraünnehir deki bir çok Ģehrin kurucusu olduğunu haber vermektedirler .Söz gelimi Buhara ve Beykent ilk akla gelenlerdendir98 .
ġimdi Türklerin güya kısa süren devletlerin ömrüne bir bakalım (!). Sakaları ve Hunları bir yana bırakalım,Göktürkler ardılları(Uygur ,Kırgız ,TürgiĢler) 300 yıl ,Karahanlılar yaklaĢık 250 yıl (Gaznelileri saymıyoruz)
Selçuklular (Anadolu ve diğer kollar dahil 1040-1300) ,Osmanlılar 1299 -1923) ve Türkiye Cumhuriyeti 1923 (Devleti ebedi müddet). Aslında bu devletler birbirinin devamıdır halk aynı halk ancak hanedanlar değiĢmektedir. Güney Türkleri , Kuzey Türklerini ve eski Çin‟de kurulanları ele almadık . Mağrur Avrupalı devletlerin yüz yıl sonra
ne olacağı kime ne malum.Daha 732 de Köktürk yazıtların da Türk Milleti beni iĢitin diye baĢlayan hitabe Türk
Milleti kavramını karĢımıza çıkarırken,o devirde Alman, Fransız ,Ġngiliz diye adlandırılan her hangi bir topluluk
yoktu.
Bu milletlerin ataları yazıyı bilmezken , çok büyük ihtimalle Göktürk Alfabesiyle yazılmıĢ Bizans sarayında 567‟de
Türkçe mektup okunuyordu99 .Derhal itiraz edeceklerin çıkması mümkün muhakkak mektup Soğd alfabesiyle
yazılmıĢtır(!) hikayesi gibi . Buna karĢın Arilerden olan Bizanslılar da mutlaka yazıyı biliyordu ne gam !... 630 „da
Batı Göktürk Kağanı Tong Yabgu oğlu Tardu ġad‟a bir mektup gönderir, mektup Tardu ġad‟ın huzurun da okununca orada bulunan kadınlı erkekli herkes ağlaĢır . Bu mektup her halde Çince ya da baĢka bir dilde değildi
Türkçe idi ki doğal olarak da yazısı her halde eski Türk yazısıydı100. ġu cümleler milliyetçi bir anlayıĢa sahip bir
Türk tarafından yazılmamıĢtır bir Rus alimi S.G .KlyaĢtorniy tarafından kaleme alınmıĢtır :” 70‟li-80‟li yıllarda
Moğolistan‟daki saha araştırmaları sırasında raportör, sorunun çözümü için, tartışmasız malzemelerin
aranması gerekliliği düşüncesiyle Hangay sıradağlarında, Hente‟de, Moğol ve Gobi Altayları‟nda, Büyük
Göllerin deresinde ve Güney Gobi‟de amaca yönelik istikşaflar (açınsamalar) gerçekleştirmiştir. İstikşaflar sırasında runik yazının eski Türk boylarının meskûn olduğu tüm bölgeye yayıldığı ve aktif olarak
kullanıldığı tespit edilmiştir.Ama kayalar üzerindeki küçük yazıların icrasında bir profesyonelliğin olmaması önemli sayıdaki insanın yazıya hâkim olduğunu ve günlük hayatta kullandığını gösteriyor. Erken
Ortaçağ Avrupasıyla karşılaştırınca, Türk Kağanlığı‟n da ki nüfusun yüzde yüz okuryazar olduğunu varsaymak mümkündür101. Ve aynı tarihçi bu saha da o devirde bir çok Türk yazarının da bulunduğunu açıkla-

makta .Fazla söze hacet olmamalı…
Bir dil etrafında kümelenen ve zamanla aynı inanç birliğinde buluĢan bir halk topluluğunun bu iki olgu etrafında oluĢturduğu duygu ve düĢünce birliği ile çevredeki benzer toplulukları kendine çeker bu birlikte olma
,yaĢama arzusu önemlidir . Bu birlik halindeki insanlar zamanla kendilerinden farklı baĢka toplumlarla karĢılaĢınca farklılıklarını fark edip kendisini tanımlar ve bir kimliğe doğru ilk adımını atar. Bu kavmi Ģuur yani soy
bilincinin ortaya çıkmasının nedeni elbette baĢka kavimlerle olan iliĢkilerin artmasıdır. BaĢka bir kavmin saldırısına uğrayan veya bu bir boyunduruktan kurtulmaya çalıĢan Ġstiklal davasındaki toplum fertlerinde daha çok
kavmi Ģuur belirginleĢir .Veya özellikle bir çok kavmi idaresi altında toplayan milletlerde görülen çözülme , çökme halindeki milletlerin aydınlarında görülen milliyetçilikle baĢlayan soy bilincinin bir üst aĢaması olan milli
Ģuurun ortaya çıkması hadisesi dikkati çeker. Hilmi Ziya Ülken‟e göre “Millî şuur” denen şey milletin bir tavrı
(modalité‟si) dır, ve genel olarak kollektif şuur‟un da özel bir halidir demektedir”102.

1-B .2 TÜRKLERDE TARİH BOYUNCA MİLLİ KİMLİK - MİLLİ ŞUUR VE DÜŞMANLARI :
Eski Çin kaynaklarında ve Göktürk yazıtlarında görülen o devir Türklerinde zaman zaman büyük dumura
uğrasa da tam bir milli Ģuurun varlığıdır. Batıya göç eden özellikle Ġran coğrafyasında Ġslam‟a giriĢinden itibaren
96 Koray ÖZCAN, Orta Asya Türk Kent Modelleri Üzerine Bir Tipoloji Denemesi (VIII. Yüzyıldan XIII. Yüzyıla Kadar).Sayf .259 .Gazi Üniv.
Müh. Mim. Fak.Cilt 20, No 2, 2005
97 Prof .Dr.Faruk SÜMER ,Oğuzlar.Sayf.42 .Oğuzlar -1972
98 Ebubekir M.NARġAHĠ , Tarih i Buhara (Tercüme Erkan GÖKSU).Sayf.10 -28-30.Ankara -2013
99 Ġsmail MANGALTEPE a.g.e Sayf . 96
100 Gürhan KIRĠLEN , Xuan Zang‟ın Orta Ġzlenimleri . Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi - DTCF DergisiCilt: 53
Sayı: 1-2013. Sayf.77
101 S.G .KLYAġTORNĠY ,Eski Türk Runik Anıtları ve Onların Yazarları(Çeviren Eyüp Bacanlı) .3.Uluslar Arası Türkiyat AraĢtırmaları
Sempozyumu Bildiriler Kitabı 1.Cilt .Sayf .474 . Ankara -2011
102 Hilmi Ziya ÜLKEN . Sosyoloji Sözlüğü . Sayf . 205 .Ġstanbul -1969
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milli kimlik duygusunun aĢındığı gözlemlenir. Yeni medeniyet ortamının sorunlarına cevap verecek imkanları
geliĢtiremeyen daha açıkçası hazırlıksız olan Türkler Arap ve Ġran kültürüyle baĢ edecek durumda değillerdi. Ġki
millette de görülen etnik Ģuur Türklerde pek görülmez; çünkü onların böyle bir zihinsel ,duygusal hazır olunmuĢluğu yoktu. Dünyaları tamamen farklıydı üstelik baĢlarda Selçuklu Türkmenleri var olma savaĢı veriyorlardı.Etrafları
tamamen düĢmanlarla çevriliydi .Bu coğrafyaya Maveraünnehir‟e gelen Oğuzlar o devir Türk dünyasının göçer
evli olan kısmındandılar. Hatta asıl Oğuz kitlesinde yerleĢik yaĢayan önemli bir kesimin bile dıĢındaydılar. Ġlk
Müslüman Türk devleti olan yakın komĢuları Karahanlılar Devleti oldukça ileri bir medeniyet seviyesine çoktan
ulaĢmıĢtı.Türkçe Kutadgubulig gibi güzel bir eser kaleme alınmıĢ ,Türkçe Kur‟an çevirileri yapılacak derecede
ilimde ileri , muhteĢem anıtlarla süslü Ģehirler ,saraylar , hanlar ve hamamların yer aldığı külliyeler- ribatlar Karahanlı topraklarında boy atıyordu .Yeri gelmiĢken özellikle Milli Tarih ve bilinciyle bir savaĢım içinde olan genellikle Türklüğü kabullenemeyen daha ziyade eski Anadolu Haklarının çocukları olduklarını düĢünen (Eti –Frig –
Yunan-Romalı-Ermeni) zevat mesela Bozkurt Güvenç Türklerin hamam bilmediklerini bunu Anadolu‟da gördüklerini söylerler ki103 bunun tamamen yalan olduğunu Karahanlılardan kalma eski eserlerden anlıyoruz . Karahanlı
Hakanı Arslan Han Buhara‟da yaptırdığı saraya ek muhteĢem bir hamam yaptırıp bir çok köyün gelirini hamama
vakfettiğini devrin Ġranlı tarihçi NarĢahi yazmaktadır104 . Arap seyyahı Yakuti 600 ile 1000 yılları arasında hüküm
süren Hazar Devleti Ģehirlerinden Etil‟i anlatırken Ģehirde hamamlar ve caddeleri anlatır105. Türk Mimarisi ile ilgili
yazdığı eserlerle tanınan Prof .Dr Yılmaz Önge‟nin Ģu satırları bize bir Ģeyler öğretmektedir.” Anadolu'ya gelmeden önce Türklerin bulundukları ülkelerde inşa ettikleri ve tarihî kaynaklarda adı geçen saray, tekke, han veya çarşı hamamları gibi özel ya da genel hamamlar hakkında maalesef yeterli bilgimiz yoktur. İran'da,Kirmanın güneyinde Nigar'da bulunan Büyük Selçuklular'dan kalma hamam,kısmen Suriye'deki Memlûk Hamamlarını hatırlatan fakat bilhassa sıcaklığının mimârî kompozisyonu ile Anadolu
Türk Hamamlarına yakın benzerlik gösteren bir plâna sahiptir. Suriye'de Xll-XlH. yüzyıllarda inşa
edilmiş Buzûriye, El Afif,Sitti Adhra, Eş-Şafî Hamamları gibi büyük halk hamamları da, genellikle dört
eyvanlı soyunma mahalleri, merkezî mekânlar etrafında radyal bir tertiple nişleri ve halvetleri ihtiva
eden geniş ılıklıkları, Roma Hamamlarını hatırlatan sıcaklıkları ve çift kazanlı sıcak su depoları ile,
Anadolu Türk Hamamlarından aynı özellikler gösterirler. X11-XI1I. yüzyılların hamam mimarîsinde
antik geleneklerin ısrarla yaşatıldığı Şam'daki bu örneklere mukabil, Suriye'ye çok yakın olan Güneydoğu Anadolu'daki Mardin'de yine aynı yüzyıllarda yapılmış Sitti Radviyye ve Yeni Kapı Hamamları gibi
Artuklu eserlerinde, kubbeli bir merkezî mekâna göre aksiyal eyvanlı ve köşe halvetli, haçvarî sıcaklık
şemasının tatbik edilmiş bulunması dikkat çekicidir”106. Büyük tarihçi Osman Turan bu konuda Ģu satıları
yazıyor:” Göçebe Türklerin de deriden yapılmış ve çerge denilen çadır hamamları olup burada yıkanıyorlardı. Orta-asya Türk devletlerinde hükümdarların kullandığı bu hamam Bizans‟a da geçmiş olup imparatorlar sefere çıktıkları zaman çadır-hamamda banyo yapıyorlardı”107. Türk Kimliği yazarı Bozkurt Gü-

venç iĢine gelmediğinden olsa gerek bu satırları görmezden geliyor her halde Bizans „a böyle bir Ģeyi yakıĢtıramıyor.
Türk hamamları ile ilgili aĢağıda okuyacağımız satırlar tarihi gerçeklerle acaba örtüĢüyor mu? “Türk Hamamı‟nın

kökenleri kesintisiz bir gelişme ile zincirinin bir halkası olarak Bizans ve Roma Hamamlarına, hatta
daha da eskilere giderek Anadolu‟nun Bronz Çağ uygarlıklarına ve her şeyin başında toprağında doğan
108

su sevgisine ve kültürüne dayanıyor”

diyen aslında Amerika da yaĢayan bir Prof .olan sayın yazar yazının
devamın da Ģiirsel bir dille kendinden geçerek Hitit „den baĢlayarak tüm Antik Anadolu haklarına bir serenad
döĢeniyor. ġair Hoca her halde bilmiyor Anadolu Türklerine binlerce km uzaklıkta yaĢayan ÇuvaĢ Türkleri de dahil
bütün eski Türklerin hamama Munça ya da Munçak(Terlenen yer) dediklerini109.Amaç Türk‟e ait ne varsa kökenini Tunç çağına kadar götürüp tarihi saptırmak olunca da böyle satırları karalamak Prof.lara kalıyor anlaĢılan .
Konumuza dönecek olursak Karahanlı Hakanları Göktürklerin sahip olduğu Türklük duygusuna ve geleneğine
bağlı oldukları görülüyor .Özellikle darp edilen Karahanlı paralarında Hakanlar kendilerini hep Türk olarak vurgu103 Bozkurt GÜVENÇ, Türk Kimliği .Sayf.169 . Ġstanbul -2008.
104 Ebubekir M.NARġAHĠ . a.g.e .sayf.45 .
105Ramazan ġEġEN ,Ġslam Coğrafyacılarına Göre Türkler ve Türk Ülkeleri . Sayf.140. Ankara -2001
106Prof .Dr Yılmaz ÖNGE , Anadolu Türk Hamamları Hakkında Genel Bilgiler ve Mimar Koca Sinan'ın ĠnĢa Ettiği Hamamlar . Cilt 1Sayf.403 .Ġstanbul -1988
107 Osman TURAN , a.g.e Sayf.346 -347
108 Fikret K. YEGÜ L, Anadolu Su Kültürü: Türk Hamamları ve Yıkanma Geleneğinin Kökleri ve Geleceği . Anadolu / Anatolia Sayı 35/
2009.Sayf. 100-101
109 Bahaeddin ÖGEL ,Türk Kültür Tarihine GiriĢ Cilt 3 .Sayf.107 .Ankara -2000
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lamıĢlardır Yine Karahanlı Hakanları Gaznelileri kendileri gibi Türk olduklarını hatırlatan mektuplaĢmalar yapmıĢlardır . Diğer yandan Maveraünnehir ve Horasan da daha Araplar bölgeye gelmeden 6.yy dan önce yoğun bir
Türk nüfusun varlığı mevcuttu ve bunlar Ģehirlerde ve kasabalarda yaĢıyorlardı yani bölge yerleĢik Türklere çoktan vatan olmuĢtu . KaĢgarlı Mahmut Divanın da 40 kadar Karahanlı Ģehir ve kasabasının adını verir . Rahmetli
Faruk Sümer „in satırları dikkate değer. " XI. yüzyıldan sonra Türk ülkelerinde şehir hayatı daha da geliş-

miş ve hatta yeni şehirler kurulmuş veya çıkmıştır. Kaynakların kifayetsizliğine rağmen XI. yüzyılda
ticari faaliyetlerin çok arttığı, maddî ve manevî hayatın geniş çapta ilerlemeler gösterdiği, şehir kasaba ve köylerin büyük ve kalabalık şehirler haline geldikleri, bir kelime ile Türk âleminde güneşli günlerin
sürüp gittiği açıkça görülüyor” .ĠĢte bu güzel iklimden oldukça uzak kalan Selçuklu Türkleri ansızın Maveraün-

nehir‟e geçmek zorunda kaldıklarında burada yaĢayan Türk bir kitle vardı , ayrıca bölge Türkleri belli ki güçlü
kültürel zemine sahiptiler .Türklüğün yetiĢtirdiği ancak bir Ģekilde Arap veya Ġranlı olarak lanse edilen büyük dehalar ZemahĢeri ,Sekkaki ,Farabi , Cevheri daha birçoğu hep bu Türk yurdunun yetiĢtirdiği insanlardı . Bölgeye
intikal eden Selçuklular , Ġslam Medeniyetinin iki önemli kolu Arap ve Fars kültürüyle karĢı karĢıya kaldılar. Selçuk Bey‟in Oğuzları Maveraünnehir bölgesin de yaĢayan söz konusu iki kültür ile mücadele edecek gereken donanıma sahip olmadıkları açıktır. Kısa zaman da tüm Ġslam dünyasının çok büyük bir bölümünün idaresini ele
alan dünün çadırlarda yaĢayan ve yoksullukları herkesçe bilinen Selçukluların yeni yurtlarında baĢ etmeleri gereken bu iki kültür vardı.
Üstelik her iki kültür de din gibi güçlü arka planlara sahiptiler. Araplara mağlup olan Antik çağdan beri çok kuvvetli bir medeniyet ve kültür birikimine sahip Ġranlılar bu mağlubiyeti kabullenememiĢler gizli açık koyu bir milliyetçi
anlayıĢa sahiptiler. Tarihi birikimleriyle kısa sürede geliĢmiĢ bürokrasi anlayıĢlarıyla Arapları avuçlarının içine
almayı baĢarmıĢlardı. ġu olay daha Emeviler devrinde Farsçılık Ģuurunun boyutunu gösterir. Emeviler devrinde
701 yılına kadar muhasebe kayıtları Ġran harf ve usulüne göre yapılırdı .Bu yılda Salih adında bir Arap katip
Arap sistemini kurmayı baĢarınca Ġran usulü terk edildi. Bundan büyük yeise kapılan Ġranlı katipler Salih‟e büyük
miktarlarda rüĢvet teklif ederek onu caydırmaya çalıĢtılar . Selçuklular devrinde Türk sultanlarının caizeleriyle
yaĢayan Ġranlı Ģairlerde bile görülen Türk düĢmanlığı Fars Ģuurunun seviyesini gösterir.Çünkü büyük bir medeniyete sahip olduklarını düĢünen Ġranlılar son derece basit bir hayat yaĢayan Göçerevli Türkmenlerin ülkelerini
fetih edip yönetmeye baĢlamalarını içlerine sindiremiyorlardı. Bu sebeple Türkleri güya hor görerek kendilerini bir
çeĢit teselliye çalıĢıyorlardı.Farscılığın temel taĢı Firdevsi‟nin ġehnamesi ise ayrı bir fasıldır.Ġranlıların sahip oldukları devlet bürokrasisi tecrübeleriyle önceleri Arapları sonraları Selçuklular üzerindeki etkilerinin benzerini
daha sonraları Uygur Türklerinin Moğollar ile olan iliĢkilerde görürüz .
Yine Türklerin Orta doğuya geldiklerinde karĢılaĢtıkları Arap dünyası Ġslam‟ın yayıcıları olarak zaten güçlü konumdaydılar. Ancak Oğuzlarda da bütün Türklerin temel karakteristik özellikleri olan mücadele ve yeni coğrafyaya
Ģekil verme azimleri vardı. Nitekim kısa sürede etraflarında ki Fars hakimlerine ,güçlü bir devlet olan Gazneliler‟e
ve Karahanlılar‟a rağmen her an yok olmalarına ramak kala diğer her Türk boyu gibi devletlerini kurup bu gün
Türkiye Cumhuriyeti Devletine kadar gelen büyük bir devlet geleneğinin temelini attılar. Ancak bu geleneğin içinde
kendini yok edecek düĢmanını barındırdığı hakikatini görmezlikten gelemeyiz. Ana Selçuklu Devletinin idari yapıya soktuğu devĢirme kanseri Anadolu Selçukluya oradan Osmanlıya sonrasında Türkiye Cumhuriyetine atlamıĢ
bugün Cumhuriyetini için için kemirip bitirmektedir . Selçuklu dan baĢlayıp Osmanlı da devam eden Etrak ı bi
idrak anlayıĢı aslın da Ġrani devĢirmelerin ortaya attığı ve onlardan Osmanlı dönme devĢirmelerine kalan bir mirastır. Osmanlı yönetiminin ve resmi tarih yazarlarının,kendilerini mensubu olarak gördükleri Enderuni çevrenin
oluĢturduğu suni Osmanlı kimliği ile her türlü hasletten yoksun tanıttıkları Türkleri kendilerinden ayrı toplum görmeleri neticesinde Ġrani devĢirmelerin Selçuklularda icat ettikleri Etrak i bi idrak sözünü sık sık kullanmıĢlardır.Her
ne kadar rahmetli tarihçilerimizden Nejat Göyünç, Osmanlıların Türk‟e ve Anadolu‟ya bakıĢ açılarını parlak cümlelerle olumlu bir havada müdafaa etse de gerçek ortadadır 110 . Göyünç, Osmanlıların Anadolu‟ya bir çok eserler
yaptırdığını bunların çoğunun zamanımıza intikal etmediğini ,arĢiv belgelerinin buna tanık olduğunu ifade ediyor
ki bu su götürür bir iddiadır . Birkaç Ģehzade Ģehri hariç ,Ġran seferine giden ordu duraklarındaki birkaç han ,köprü
vesaire dıĢında Osmanlı hanedanının Anadolu‟da doğrudan , doğru dürüst pek eseri görülmez.Ancak elde kala
kala Anadolu‟nun kalacağını hissettiği sanılan 2.Abdulhamit‟in bazı eserleri dıĢında . Tersine fakir Anadolu
gelirleri, Ġstanbul ,Rumeli veya uzaklardaki hanedan vakıflarına akardı. Verimli tarihçilerimizden Tufan Gündüz bu
hor görmeyi çeĢitli Ģekillerde tevil etmeye çalıĢsa da hakikat ortadadır.Ancak Gündüz‟ün temel fikri isyan eden
veya Osmanlıya zorluk çıkaran Türklere bu sıfatları kullanan Tarihçilerin diğer zamanlarda Türkleri övdükleri
yönündedir111. Ancak bu övme ve övünme olayının daha ziyade Fatihten önceki kuruluĢ ve Balkan fethine ait
110Nejat
111

GÖYÜNÇ , Osmanlı Devleti Hakkında . Cogito SAYI 19/1999 .Sayf .90
Tufan GÜNDÜZ , Bozkırın Efendileri . Sayf.97-109 . Ġstanbul -2009

25
zamanlarda söz konusu olduğunu atlamaktadır. Çünkü bu övücü sözler suni Osmanlılılığın henüz teĢekkül etmediği devirlerin hatıralarıdır .DevĢirme dönme saltanatının oluĢtuğu dönemlerden itibaren aynı tarihçilerin Türk‟e
olan hakaret sıfatları epeyce fazladır .Yine Gündüz ,17. yy Ġran‟ın da Safevi Devleti Türk asıllı tarihçilerinin özellikle Ġskender Beğ MünĢi‟nin Türk ve Türkmen kelimelerine yüklediği anlamların Osmanlılardan çok farklı olduğuna dikkat çekmekte hiçte olumsuz bir mana taĢımadıklarını ifade temektedir ve bunda son derece haklıdır112. ġu
hakikati de yazmak zorundayız Osmanlı tarihçilerinin çoğu Türklerin kökenini biliyordu .Bazı Osmanlı tarihçileri
Hunlardanda haberdardı nitekim ġükrullah 1456 yılında yazdığı Behcetüttevârîh‟inde son derece doğru bir görüĢle Oğuzların Kun(Hun) adıyla da bilindiğini belirtir ki zamanına göre bu doğru çok ileri bir tespittir 113 .Hem Ġrani
Selçuklu tarihçileri Selçuklu hanedanına hem de DevĢirme Osmanlı tarihçileri Osmanlı hanedanına tehlike oluĢturan Türklüğe de her zaman saldırgandırlar. Osmanlılarda Türk asıllı olan çoğu Tarihçide ġükrüllah‟a benzer
Orta Asya bağlantılı bir tarih arka planı mevcuttu114 .Ancak Türkistan bağının 17 .yy baĢlarından itibaren artık
pek hatırlanmamaya baĢladığını hatta devĢirmelerin etkisiyle tamamen unutulduğunu söyleyebiliriz .
Edrak i bi Ġdrak sözünün Türkçesini dedelerimizin anlattığına göre yerli Hıristiyanlar (Ellik Cavırı) tarafından Türkler için“Akılsız Türk” olarak 1923 mübadele yıllarına kadar kullanmıĢlardır. Günümüz dönme devĢirmeleri bu anlayıĢlarını gizli Ģekilde devam ettirmektedirler . ĠĢin tuhafı bu kötü Türk imajını sadece devĢirmelerde değil aslen
Türk olan ve yönetimde küçük bir yer iĢgal eden kiĢilerde de gözükmektedir.Bu daha çok halen günümüz de var
olan bir anlayıĢta görülen aslen Yörük olup yerleĢmiĢlerin Yörüklüğü bir ayıpmıĢ gibi baĢkalarına sıfat olarak
kullanmalarına benzemektedir. ġu olay bize iĢin bu yönü hakkında bir fikir verebilir .Cumhuriyetten önce Çavdır
Kozağacı köyü ahalisinden Kerim Ağa oğlu Ġsmail ÇavuĢ bir gün köy önündeki tarlasında çift sürmektedir. Sabah
vakti acıkan ÇavuĢ acelesinden düründüğü ekmeği(ÇomaĢ)bir elile tutarak iĢtahla yemekte bir yandan da bir
eliyle öküzlerini idare etmektedir. O sırada Kozağacı ayanı Mustafa Ağa atına binmiĢ yanında ki kapı altı denilen
adamlarıyla yoldan geçmektedir. Ġsmail ÇavuĢ‟un iĢtahlı haline bakarak “keşke bende şu Türk gibi şöyle ekmek yiyebilseydim” diye seslenir. Ġsmail ÇavuĢ hakaretin altında kalacak adam değildir hemen cevabı yapıĢtırır
.”Çok kolay ağa der önündeki pürçüğü aldırırsan sende işte böyle ekmek yersin” .Ġsmail ÇavuĢ Ağayı
Gavur olarak görmekte sünnet olduğu takdir de onun da bir Müslüman Türk gibi olacağını kastetmektedir . Yine
halkımız da yaĢayan Türklük duygusuyla ilgili Ģu masal iyi bir örnektir. Masal Anbarcık köyünde biz çocukken
çokça dinlediğimiz.”Biri kız biri erkek çocuk kardeşin üvey anne zulmü sebebiyle babalarının dağa götürüp terk etmesiyle anlatan masaldır .Akşam olunca iki kardeş ağlaşa ağlaşa nere gideceklerini şaşırırlar. Gece az giderler uz giderler önlerine iki ev çıkar .Birinden ateş yanar birinde duman tüter
.Birbirlerine ateş yanan yere mi duman tüten yere mi gidelim diye sorarlar Duman tüten yere gidelim
derler . Duman tüten eve girerler .Bu ev insan eti yiyen devin evidir .Kazanlar da insan eti pişmektedir. Çocuklar korkuyla bir yere saklanırlar tam o sırada dev avdan eve döner .Eve girerle girmez
insan kokusunu alır .Eğe ile dişlerini törpüleyen dev kendi kendine bağırır: “Burnuma Türk kokusu
Türkmen kokusu geliyor” . Açıkça görülüyor ki insanımız Türklük ve Türkmenden habersız değildir çok körelse

de Ģuur altında bu duygu hep mevcuttur. Ana Selçukluya dönersek 1040‟a kadar Selçuk Bey Oğuzlarının yani
Kınık boyunun büyük bir ülkeyi ve devleti yönetme tecrübeleri yoktu .Ancak tarihin derinliklerinden gelen ve bütün
Türk hakanlarında görülen feth ettikleri ülkelerin insanlarına veya yönettikleri insanlara fevkale de müĢfik adaletli
olduklarını henüz Ġran‟a daldıklarında anda bile hemen gösterdiler.Tuğrul Bey‟in son derece asalet dolu davranıĢlarını Moğollarla karĢılaĢtırarak merhum Osman Turan Ģu cümlelerle yapar:

“-Bugüne kadar yapılan yolsuzluklar veya yağmalar küçük halkın işi olup zaruretle oluyordu. Bugün ise
durum değişmiş ve memleket bizim olmuştur” . Bu davranış ve sözler hemen bütün Türkmen beylerinin
zihniyetlerine de tercüman olacak bir mâhiyettedir ve Selçuk istilâsı ile Moğol istilâsı arasındaki azîm
115

farkı da gösterir”

.
Selçuklular yeni kültür coğrafyalarına girerken yerleĢtikleri yerlerin imkanlarını hiçbir tecrübeleri olmadığı halde
kısa sürede özümseyerek ve zamanla kendi halklarından koparak (Osmanlılar gibi) her sahada yepyeni bir medeniyet hamlesini gerçekleĢtirmeleri Türklerin genel anlamda sahip oldukları sentezci kimlikleri ile örtüĢmektedir.
Bizce Selçukluların tarih sahnesine çıkıĢlarıyla Osmanlıların ortaya çıkıĢları bazı yönlerden benzeĢtiğine tarihçiler pek dikkat etmemektedirler . Eğer Selçuklu yerine Karahanlılar bu tarihi süreci yaĢasalardı acaba tarih farklımı
yazılırdı ? Ya da Anadolu hakimiyetini Osmanlılar yerine Karamanoğulları kazansaydı tarihte neler yaĢardık ?
Tufan GÜNDÜZ , MünĢî Ġskender Bey‟e göre XVII .Yüzyılda Ġran Sahasında Türkler, Türkmenler ve KızılbaĢlar.Türkiyat AraĢtırmaları
(Hacettepe Üniversitesi) Sayı22/2015. Sayf.121-132
113 ġükrullah , Dokuz Boy Türkler ve Osmanlı Sultanları Tarihi (yayına hazırlayan Atsız) .Sayf.26 Ġstanbul-1939
114 Feridiun EMECAN , Ġlk Osmanlılar ve Batı Anadolu Beğlikleri Dünyası.Sayf.151.Ġstanbul-2010
115 Prof.Dr.Osman TURAN ,Selçuklular Tarihi ve Türk –Ġslam Medeniyeti.Sayf.62.Ġstanbul-1969
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Milli Tarihimizde Göktürk devrinden beri var olan Selçuklu ve Osmanlıda hep var olan Türkmen –Türk kavgası
ilginçtir .Türk merkezi yönetimi temsil ederken , Türkmen tam tersine güç odaklarının serbestiyetini Türkmenlerin
bir çeĢit otonomisini esas alır . 17.yy dan sonra Türk –Türkmen ikiliğinde Türkmen unutularak Osmanlı –Türk
ikiliğinin devam ettiği görülüyor .Osmanlı merkez temsil ederken Türk köylülüğü ,göçebeliği ifade eder duruma
geçmiĢtir.
Tarihimizin ana akıĢına dönecek olursak , Selçuklularla göçerevli Türkmenler arasında daha kuruluĢ yıllarında
baĢlayan çatıĢmanın altında yatan ise Türkmenlerin Ġran coğrafyasında yerli halka yaptıkları eski gelenekleri
yağma hareketleri baĢ sebeptir . Kontrol altına alınamayan Türkmenleri devlet disiplinine almak isteyen Selçuklu
hanedanı sonuçta onları küstürmüĢ ve bu kırgınlık devletin zayıflayıp yıkılmasına önemli Ģekilde etki etmiĢtir.
Selçukluların Ġran coğrafyasına yaptıkları tüm uygulamalar bu ülkeyi vatan tutma amacı olduğunu göstermektedir
.Ġdari kadrolarına Samanoğulları ,Gazneliler ve Karahanlılar da devlet iĢlerinde çalıĢan kiĢilerle iĢe baĢlamıĢlardır. Ġran‟a hakim olan Selçuklular‟a Oğuz yurdundan akın akın Oğuz boyları katılmaya baĢlayınca yer ve yurt
darlığı Selçuklu emirlerine büyük sıkıntılar yaĢatınca onların büyük bölümünü Anadolu hududuna yönlendirmeye
baĢladılar.Bir keresinde Selçuklu Beylerinden Ġbrahim Yınal‟ın yurduna büyük bir Oğuz kitlesi gelince Yınal onlara Ģöyle demiĢti.
“-Memleketim sizin oturmanıza imkân verecek kadar geniş değildir. Bu sebeple doğrusu şudur ki Rûm
(Anadolu) gazasına gidiniz; Tanrı yolunda cihâd yapınız ve ganimet alınız; ben de arkanızdan gelip bu
116

. Ve böylece bu tür uygulamalarla Anadolu‟ya Türk akınları baĢlamıĢ oldu.Bazı tarihçilerde veya bu konuda fikir beyan eden zümrede Anadolu‟nun fethini din gayretiyle olmadığı gibi
düĢünceleri vardır bunun ne kadar temelsiz olduğu ortadadır.
Ġklim i Rum‟a yönlendirmlelerle Selçuklu Devleti bu gaileden bir süreliğine kurtulur gibi olmuĢtur.Ancak Selçukluların Osmanlılar gibi asıllarından uzaklaĢması içinden çıktıkları millete yabancılaĢmaları göz ardı etmemek gerekir.
17.yy da Ebulgazi Bahadır Han‟ın yazdığı Ģu satırlarlardaki eleĢtirisi :”Selçuk hep Türkmen olup, kardeşiz'
hususta size yardım

edeceğim”

diyip, il'e ve halka faydası dokunmadı. Padişah oluncaya kadar Türkmen'in Kınık uruğundanız. dediler.
•Ve padişah olduktan sonra Efrasiyab'ın bir oğlu Keyhusrev'den kaçıp, Türkmen'in Kınık uruğunun içine
varıp orda büyüyüp kalmıştır , biz onun oğulları ve Efrasiyab'ın neslinden oluyoruz, diyip,atalarını sayıp, otuz beş göbekte Efrasiyab'a eriştirdiler ”117 demeleri oldukça manidardır. Osmanlı döneminde Os-

manlı Türk görünümünde karĢısındaki Karamanoğulları Türkmeni temsil eder haldedir .Bundan dolayı Osmanlı
Karamanlı savaĢında Turgutlular ,Bayburtlular,Varsaklar sair Türkmen aĢiretleri Karamanlılarla birliktedirler.
Akkoyunlular,Karakoyunlular Türkmen zihniyetindedirler ancak savaĢı kaybeden Türkmen anlayıĢı olmuĢ merkeziyetçi sistem bu savaĢta galebe çalmıĢtır. Nitekim Osmanlı Devleti 2.Murat devrinde Teke yöresindeki Gölhisar
Havzasından yörüklerin Akdeniz kıyılarına olan yörük göçlerini (Yaylak –kıĢlak)durdurarak zorunlu yerleĢme iĢini
ciddiyetle ele almıĢtır. Bu gün bölgedeki köylerin çok büyük bölümü söz konusu yörüklerin yerleĢmesiyle kurulmuĢtur.
Türklerde Karahanlılardan baĢlayarak Selçuklu ve Osmanlılar devrinde topyekun Ġslam gayretinin , Arap ve
Acem aleminde görülen kavmi Ģuurun ileri boyutlarına bakınca Türklerde inanılmaz bir duygusuzluğa yol açtığını
görürüz. Burada Türklere biraz da hoĢ görüyle bakmamız gerekmektedir. Çünkü Türkler savaĢçı bir millettir. Ġslam‟ı kabul edince ruhlarına en hoĢ gelen Ġslam‟ın gaza anlayıĢı olduğu açıktır. Daha Ġslam‟ı yeni kabul etmiĢ
Oğuzların Müslüman olmayan kendi ırkdaĢlarına Kafir Kıpçaklar diyerek nasıl savaĢtıkları Dede Korkut kitabında
canlı tasvirlerle anlatılır . Arkasından Anadolu‟ya geçiĢle hep kafirlerle savaĢılan bir yurt üzerine oturulmuĢtur.
Osmanlılarla ise asırlarca yine kafir milletlerle savaĢlar sürmüĢtür.Milli benlik bu uzun süreçte hep Ġslam tarafını
temsil ettiğinden kavmi duygu yerine dini duyguyla tahkim edilmiĢ zamanla Osmanlı yapısına yapılan her karĢı
eylem Müslüman milletine yapılmıĢ bir taarruz olarak algılanmaya yol açmıĢtır.Karamanoğlu Ġbrahim Bey‟e
1.Murat‟ın yazdığı mektuptaki Ģu satırlar konuyu daha iyi anlatmaktadır “Bre müdbir ve müfsid ve zalim
benüm kasdum ve işim gice gündüz gazaya dürüşmektir . Benim gazama mani olup Müslümanları ben
gazada iken incüdürsün”. Ġbrahim Bey , 1.Murat Balkanlarda savaĢırken BaĢta Hamit Beyliği yerleri olmak üzere

bir çok Batı Anadolu Ģehrini harap etmiĢti.
Diğer Anadolu Beğlikleriyle de Osmanlının iktidar mücadelesinde Osmanlılar, kendilerine karĢı haklı haksız her
karĢı hareketi Ġslam Gazilerine yapılmıĢ büyük bir suç olarak ilan etme geleneği vardı. Hatta Osmanlılar (Dolayısıyla Türkler)zamanla dini öyle içselleĢtirmiĢlerdir ki devletleri hep Ġslam devleti orduları hep Ġslam ordusu Türk
Milleti de hep Ġslam Milleti olmuĢtur. Evliya Çelebinin anlattığı Ģu olayda (Okullarımız da ki Edebiyat kitaplarına
“TEMÂŞÂ YI GABİBE-İ K Ü H E Y L Â N” adıyla okuma parçası olarak geçmiĢtir) bize Ġslam kimliğinin bir Türk
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atında bile nasıl ortaya çıktığını bu kimliğin nasıl kökleĢtiğini çok güzel anlatır . Nemçe Kralına hediye olarak
gönderilen “Tarifi” adındaki at Osmanlı Elçisi PaĢa tarafından teslim edildikten sonra kralın ahırına çekilmek
istenir . Çekenler siyah Ģapkalı kafirlerdir içlerinde bir Müslüman kıyafetli insan yoktur. Orada bir Müslüman göremeyen at birden Ģaha kalkar nice kafiri helak eder onu tutmaya gelen daha nice kafir de at tarafından öldürülür
. Uzun süre adeta gaza yapan bu Türk atı kendini yakalamak isteyen sayısız kafiri de öbür dünyaya gönderir.
Ancak ahır elemanlarından bir beyaz külâhlı yedekçi varıp, «Gel, Ceyhun ‟um, gel!» deyince, hemen atın iki
gözlerinden kanlı yaĢlar akıp, kiĢneyerek yedekçinin yanına gelir.Yedekçi atın yularından tutunca Çelebi Elçi
PaĢaya Ģunları söyler”Sultânım, bu at, bir gaazi attır ve bizzat Âl-i Osman pâdişâhı binmiştir. Bu at,
bu meydanda bu kadar rüsvaylık edip bu kadar kâfir kırmıştır. Eninde sonunda bu atı kâfirler öldürürler. Bu atı alıp yerine başka at verin» ancak anlaşılan elçi buna pek aldırış etmez .Evliya devam ediyor: “Hele görelim, diye iğmaz etti”. Yedekçiler, atı kralın ahırına bağlayıp gittiklerinde hemen at kösteğini ve

yularını koparıp, ahır içinde yedi kâfir daha tepeleyip, kâfirlerin bunca atlarını yaralayıp bir de gördük ki Ceyhun,
kiĢneyerek, saray meydanından dıĢarı yıldırım gibi çıktı. ġehir içinde gezerek Çerkes Meydan‟ında, adı geçen
Çerkesin118 altındaki at leĢini koklayıp yine birkaç kere heybetle kiĢneyip ol mahalde ruh teslim ettiği haberi geldi.

“Dîbâ çullarını getirip paşa, yerine bir başka at getirtip, cümle İslâm askeri bu atın böyle iş ettiğine
âlem hayrette kaldılar. Ondan sonra ahır kalfaları varıp merhum atı, şehit Çerkesin atı önünde bir
çukur kazıp, oraya defnettiler ve cümle halk bu ata parmak ısırdılar”119. Evliya Çelebi‟nin burada Ġslami

motiflerini kullanarak Ġslam‟ı nasıl millileĢtirdiğini ve nasıl milli bir ideoloji haline getirdiğini görüyoruz. Artık bu
anlayıĢta bir Türk atını bile kahraman bir Ġslam mücahidi sayıp ölümünü de bir Ģehit ölümü olarak nitelendirmektedir. Bu Evliyamızın devrinin anlayıĢını bir at üzerinden yansıtmasından baĢka bir Ģey değildir. Ahmet Hamdi
Tanpınar, E. Çelebi‟nin yukarda anlattığımız Ģehit atla ilgili bölümünden baĢka Kandiye‟nin fethini anlatırken Ģu
pasajına dikkati çeker "imdi ey ihvan-ı vefa al-i Osman eline henüz bir Mısır gibi bir vilayet girmiştir"
diye, Kandiye'nin zabtıyle tamamlanan Girit fethi müjdesini-ki hakikatte bundan güzel bir sevinç çığlığı olamaz ve
durdurulmuĢ bir saat gibi, ani bir ruh haletiyle beraber bize verir - veyahut "Bizim taraftan yedi yiğit şehit oldu

ve kırk yiğit dahi mecruh düştü ve bir yiğit dahi düşmana hamle ederken bir ağaca çarpıp atı ile beraber şehit düştüler. Ve dokuz at dahi düşman kurşunu ile şehit düştü 120."

Bütün destani Türk kahramanlarının atlarının da bir kahraman gibi boy göstermesi malumdur.Mesela Bilge Kağan ,Göktürk kitabelerinde kardeĢi Költigin‟in savaĢlarını anlatırken çoğu kez Költigin‟nin bindiği atının da adını
verir, Er Manas‟ın atı, Köroğlu‟nun ve Genç Osman‟ın atları da en az sahipleri kadar özelliğe sahiptirler. Yine
Sultan Genç Osman‟ın çok sevdiği atı ölünce mezar yaptırıp baĢına bir kitabe yazdırdığı bilinir. ĠĢte Evliya Çelebi
Ģuuraltındaki Türk‟ün at ile olan duygusal bağını adeta bir destan gibi bize bambaĢka bir tabloyla sunmaktadır.
Buradan anlaĢılıyor ki Osmanlı Devletinin genel siyaseti 17.yüzyıla gelindiğinde artık dini anlayıĢıyla o kadar
özleĢtirmiĢtir ki kendisini her ifade ediĢi adeta dini bir kabulü ifade eder gibidir .Yani islam Osmanlı Milliyetçiliğine
dönüĢmüĢtür(GeniĢ manada düĢünürsek Türk Milliyetçiliği ) ; Marksizmin Sovyet Rusya‟nın elinde Rus Milliyetçiliğine , Mao Çin‟in de Çin milliyetçiliğine dönüĢmesi gibi .Bilimsel Sosyalistlerin(!) ifadelerine göre proletarya devletinin tecessüm etmiĢ hali olan Rus Komünist Partisinin Rus Emperyalizminin aracı haline dönüĢmesi ve bu çerçevede Avrupa Komünist Partilerini kendi uydusu haline getirme gayretlerine 1976 da Berlin de yapılan Komünist
Partileri konferansında Avrupa Komünistleri dur diyerek bağımsızlık kararı almıĢlardır121.
Bilindiği üzere fikirler çıktıkları ülkenin Ģartlarından doğmuĢtur o ülkenin bir yerde sosyal genlerini taĢır.Yayıldıkları ülkelere bu genler taĢınır o fikri bir Ģekilde benimseyen baĢka ülkelerin kiĢileri aslında fikrin çıktığı
ülkenin düĢünce dünyasının bir çeĢit yerli dili olurlar. Ġster istemez; benimsedikleri fikirlerin sahipleri insanların
zihinsel devamı haline dönüĢürler. Bazen fikirler çıktıkları ülkelerde uygulama imkanı doğarsa çoğu zaman o
ülkenin Milli ideolojisi durumuna gelirler ki o idelojiyi benimseyen baĢka ülke insanları kendi ülkelerinde söz konusu ideolojinin sahibi ülkenin müttefiki durumuna geçerler .
Liberalizmin Ġngilizlerin ürettiği bir sistemdir .Türkiye‟ye Serbestilik adı altında girmiĢ bir çok siyasi partinin diline
doladığı bir kavram olarak hep olagelmiĢtir. 1838 „de Balta Limanı anlaĢmasıyla Osmanlı Ülkesine Ticari Ġngiliz
kılığında girmiĢ iyi kötü var olan tüm yerli sanayiyi bitirme gibi bir mahereti hep dillendiriimiĢtir. Bu sistemin tam
manasıyla savunucusu ise Türklerde ilk olarak Prens Sabahattin olmuĢtur122.Ona göre Osmanlı ülkesinde ademi
merkeziyet adını verdiği sistem uygulanırsa devlet kurtulacaktır . Aslında bu Ġngiltere‟nin de tam istediği ĢeyÇelebi anlatımının sonunda Tarifi adlı gazi atın Birinci Viyana kuĢatması sırasında Ģehre girip atı ile beraber Ģehit olan Osmanlı askerinin mezarına kadar gidip orada öldüğünü ifade etmektedir.
119 Nihat Sami BANARLI ,Metinlerle Türk ve Batı Edebiyatı Lise 1 .Sayf .115-116.Ġstanbul -1971
120 Ahmet Hamdi TANPINAR ,Edebiyat Üzerine Makaleler.Sayf.167.Ġstanbul-1977
121 Doç.Dr. Murat SARICA , 100 Soruda Siyasi DüĢünce Tarihi.Sayf.168,Ġstanbul-1980
122 Prens SABAHATTĠN , Türkiye Nasıl Kurtulur . Sayf.59.Ġstanbul-1965
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di.Tüm imparatorluk unsurları kendi kendini idare etmelidir diyen bu Ģahıs açıkçası Osmanlı Devleti kendini kendini böylece tasfiye etsin demeye getiriyordu. Örnekte de görüldüğü üzere Ġngiltere dıĢına çıkan Liberalizm bir
yerde Ġngiliz siyasetine hizmet eder duruma geçiyordu . Bu görüĢ devrin idarecilerince Ģiddetle reddedilmiĢ,
Prens‟in Ġngiliz ajanı olduğu sık sık vurgulanmıĢtır . 1958‟de Mehmet Sait imzalı Prensle ilgili bir yazı da Ģunları
okuyoruz.
“ Mondoros Mütarekesi imzalanmıştı. Bir taraftan mütarekenin icapları dairesinde hareket etmek,
diğer taraftan memlekette kuvvetli bir hükümet kurarak mümkün mertebe iyi bir sulh temin edilmesi
lâzımdı. Bu maksatla Padişah Sultan Mehmet Vahidettin o sırada İsviçre‟de oturan Prens Sabahattin
Beyi Sadrazam tayin etmek ve Prense bir kabine teşkil ettirmek istemişti. Prensin İngilizler ve Fransızlar nezdindeki kredisi bu sırada devleti kurtarabilecek yegâne çare olarak düşünülmüştü” 123. Alıntıla-

dığımız yazının bir cümlesi sebebiyle elbette düĢünen her insanın aklına Ģu soru takılacaktır. Prensin Ġngilizler
ve Fransızlar indindeki bu kredisi nerden geliyordu ? Çünkü Prensin pek çok sahadaki fikirlerinin kaynağı Batılı
Ülkelerin Ġntelijenslerinin merkezlerinde görülen Osmanlı karĢı hareketi üretimlerinin aynısıdır. Buna rağmen ona
hain demek ağır bir ithamdır ve tam doğru değildir
O devrin tüm Ermeni ,Rum vs ne kadar ayrılıkçı varsa nedense Prensi çok seviyorlardı(!).Özellikle Ermenilerle
olan muhabbeti , Rumlara olan bağlılığı zamanında dillere düĢmüĢtü.Hatta birinci Jöntürk kongresinde Prens,
Abdülhamit‟i devirmek için baĢka bir ülkeden yardım alınmalıdır deyince baĢta Ahmet Rıza Bey olmak üzere bir
çok kiĢi hem bu fikri hem de adem i merkeziyet fikrini Ģiddetle ret ederek ondan ayrıldılar .Daha sonraki yıllarda
da Prens hep Rum ,Ermeni ve diğer milliyetlerle haĢır neĢir yaĢadığı iddiası halen devam etmektedir . V e Türkiye
Cumhuriyeti kurulunca 150likler listesinde yer aldı. Prens Sabahattin Bey günümüz Liberalalerinin ilk önderleri
gibü görünsede zamanımız da görülen bir çok Liberalden daha omurgası sağlamdı .Onun sırf Abdulhamit‟i devirmek için Ermeni –Rum ve diğer Hıristiyan unsurlara olan ülfeti halen Türkiyede LiboĢ sıfatıyla nitelendirilen Liberallerin her türlü bölücülüğe teĢne olanlarla hemen hemen aynıdır124.
Ġhtilalci Marksizm Sovyet Rusya milliyeçiliğinin resmi ideolojisi haline dönüĢüp Sosyalizmin Rusyanın nasıl silahi
haline geldiği malumdur Ve Rusya tarzı Sosyalizmi benimseyenlerden çoğu Türkiye de bu sistemin kurulmasını
isterken doğrudan Sovyet ideolojisinin yerli temsilcisi haline düĢtüklerinin farkında değillerdi belki de .Sovyet
çıkarlarının bizatihi Sosyalizmin çıkarı olduğunu sanarak Sovyetlerde üretilen düĢünceyi ateĢli Ģekilde savundular.Örneğin Sovyet Rusya‟nın en çok korktuğu fikirlerden biride olan Pantürkist duyguların sadece kendi sınırları
içinde değil Türkiye de de yayılmasıydı .Bu konuda Sovyetlerde geliĢtirilen tüm argümanlar Türkiye de TürkçeleĢtirilerek yaygınlaĢtırılmaya çalıĢıldı .Türkiye dıĢındaki Türk varlığı ile kim ilgileniyorsa Sovyetlerin doğal yerli
Marksistlerince Irkçı Turancı125 suçlamasıyla suçlanırdı .Bunun nasıl bir suç olduğu bu gün dahi hala anlaĢılması
mümkün değildir.Sovyet Rus ideolojisine göre sömürge haline getirdiği Türkistan coğrafyasında yaĢayan insanların milliyeti asla belli değildir . Bu ideolojiye göre bunlar daha ziyade o coğrafyalarda yaĢayan kadim haklarla
sonradan buraya gelmiĢ baĢka halkların karıĢmasıyla oluĢmuĢ kökü kökeni isimsiz kitlelerdir . KonuĢtukları diller
ise hiçbir tarihi arka planı olmayan Kırgızca ,Kazakça , Azerice ,Özbekçe vs dilleridir( Sovyetler bu isimlendirmeyi
kökenleri Türk olan bu halkların zihnine kazımıĢ ve bu halkların çocuklarına bunu benimsetmiĢ bu gün hepsi kendilerini Kırgız , Kazak ,Özbek , Azeri gibi isimlerle tanımlamaktadırlar. Halbuki bunlar 20.yy baĢlarına kadar Uluğ
Türkistan‟ın birer parçasıydılar ). Sovyet döneminde bu dillerin kökünün nerden geldiği sorusu ise büyük ihtimalle(!) Pantürkist duyguların ürünü olması hasebiyle son derece tehlikeli sayılmıĢtır.Öyle ki Sovyet rejimi Türk yurtlarında Dede Korkut kitabının okunmasını Pantürkist duyguları besliyor gerekçesiyle yasaklamĢtı. BaĢta Azerbaycan olmak üzere bir çok Sovyet cumhuriyetinde pek bir itiraz olmamıĢtı. Ne zaman ki Manas destanı Kırgızistan da yasaklanmaya kalktı iĢte o zaman kızılca kıyamet koptu. Kırgız Türkleri tümüyle ayağa kalktı ve Kızıl rejim
geri adım atmak zorunda kaldı . Sovyetizm‟in Türkiyede etkili yılları olan 1940 -1992 yıllarına kadar her türlü sol
fraksiyonda baĢta Sovyetizmi benimseyenlerce Türkiye de Ortasaya (Türkistan ) kökenli bir Türk Milleti görüĢü
hemen Ģövenislikle suçlanırdı ;çünkü bu durum Sovyetlerin en çok korktuğu Pantürkistliğin ta kendisiydi.Pantürkim‟inTürkiye de taraftarı artarsa elbette Sovyet sömürgeciliği için hoĢ olmazdı . Oğuzlar hakkında
oldukça ilginç bier eser hazırlayan Ağacaonov kitabının baĢından sonuna kadar Sovyet Ġdeolojisine uygun satırlar yazmak ve tesbitler yapmak için çırpınır dudur Türkiyede ki Sovyet taraftarlarına göre aslında Türkistan
Türkleri Türk değillerdir, söz konusu devirlerde Sovyet yönetimince Moskova‟ya çağrılıp ağırlananlar Türkiye‟ye
dönünce hemen kaleme sarılıp bu fikri yaymaya çalıĢırlardı 126. Ayrıca Anadolu da yaĢayan insanların kökeni Türk
Mehmet SAĠT, Prens Sabahattin‟e Dair . ĠĢ ve DüĢünce Dergisi . Sayf.6 Sayı 201.Mayıs -1958
Bu konu da Ģu eser Prensin fikirlerini en iyi görebileceğimiz bir çalıĢmadır. Mehmet Ö.Alkan ,Prens Sabahhattin Gönüllü Sürgünden
Zorunlu Sürgüne .Ġstanbul-2007
125 Taner TĠMUR , a.g .e Sayf.9
126 Mehmet ERÖZ , Milliyet‟in Himmetiyle Milliyetimize Yapılan Hücum.Töre Dergisi Sayı 25/1973 ,Sayfa 10
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değil eski Anadolu halklarının çocuklarıdırlar(Rusya‟nın Türkistan için söylediği kadim halklar gibi). Onun için
kökenlerini eski Yunan veya Eti , Frig,Lidya ,Ermeni benzerlerinde aranmalıdır . Yalnız hakkını teslim edelim
,Kemal Tahir‟in etrafında toplanan onun geliĢtirdiği Milli Sol çizgisindeki düĢünce yapısında bu anlayıĢ pek görülmez. Diğer yandan Sol düĢüncenin kendini bu konularda ifade etmek için Azra Erhat gurubunun yani Mavi Anadolucuların düĢüncelerine sığınmalarındaki garabetin,dünyanın hiçbir yerindeki Sol düĢüncede görülemeyeceği
vurgulanmaktadır127. Rusya da Komünist rejim kurucularıyla çok yakın iliĢkileri olan ve Türkistanlıların Komünist
1917 ihtilalinin benimsemesi için var gücüyle çalıĢan esaslı komünist Kazanlı Sultan Galiyef 128de Milli Komünizm
düĢüncesinin teoriyenlerindendir ki Türkiye de Atilla Ġlhan da bu fikrin takipçilerindendir. Cumhuriyet öncesinde
baĢlayan isimlerini değiĢtirerek çok Kripto Müslüman sonra da Türk kimliğine bürünen azımsanmayacak-Ermeni
–Rum-Yahudi -çocukları veya kendileri Milli devlete olan kinlerini asla teretmemiĢlerdir .En keskin ifadelerel Anadolu Halkları terminolojisini Türkçe ye sokan Marksist Sol kesimler onlar için tam bir mevzilenme alanı sağlamıĢtır . Marksist birer militan olan bu kriptolar kısa sürede Sol öncü kadaroları ele geçirerek Türk Solunu Türklüğün
baĢ düĢmanı haline döndürmeyi baĢarmıĢlardır . Adı Ahmet ,Mehmet,Hasan v.s görünen ancak gerçek adları
Dimitri ,Yorgi ,Ohannes olan bu güya fikir erbabı Sol adına Türkiye‟yi 7 halk cumhuriyetine bölme faaliyetinden
günümüz dede zerre sapmadan devam etmektedirler . Artık açıktan açığa karĢımıza bir Pontus Militanı güya bir
Ermeni soykırım davalısı militanı olarak çıkmaktadırlar ve bunu da Sol söylemi içinde dile getirmektedirler . Yunan‟ın Megalo Ġdaası‟nı Türkiye deki militan kadroları olarak hiç çekinmeden yayınlar yapmakta hiç sıkılmadan
Balkan ,.Birinci Dünya Harbi ve Ġstiklal Harbi sırasında Yerli Rum ve Ermenilerin yaptıkları insanlık dıĢı vahĢetlerini utanmadan Türklerin üstlerine yıkıp mensubu oldukları Rum ve Ermeni halklarının soykırıma tabi tutuldu
tezini iĢeyen çoğu Yunanistan da yazılmıĢ propaganda kitaplarıyla özellikle Karadenizli insanlarımıza yönelik kol
faaliyetlerini açıktan sürdürmektedirler .Özellikle Birikim dergisine birikmiĢ bu Kripto Yunan –Ermeni saldırganlar
ne yazık ki Sol düĢünceye meyilli çoğu Eski Tüfek Sol çevrelerce sırf ideolojik körlük yüzünden arka çıkılmaktadır
. Tam bir karanlık istihbarat cinayetiyle öldürüldüğü sanılan Hırant Dink için istanbul „da yapılan miting sırasında en az yüzbine yakın insanın Hepimiz Ermeniyiz Pankartıyla yürümeleri , bu ideolojik körlüğün ürünüdür belki
de Türkiyede ki Kriptoların büyükçe bir kısmıdır . Artık Karadenizli fakir aile çocukları Yunanistan da bol keseden
verilen burslarla okutulmakta ve Türkiyeye tam bir mankurt olarak bir Pontusçu militan olarak geri gönderilmektedirler . Bu çevreler de açık açık Trt kanalalrında Pontus rüyaları,Pontus hayalleri , Pontus Kültürü hikayelerine yer
verilmektedir .Çoğu gerçek adıyla ekranlara çıkmaktadır . Zaten “Eksik KalmıĢ bir Millet”safhasında kalmıĢ Türk
Kimliği bu cepheden de saldırılarla hem de Milli Tv‟den ateĢ altına alınmıĢtır. Bu Kripto Sol cepheli saldırının
farkına varan bir çok Türk Solu entelletüeli ve siyasetçisi onları kendi baĢlarına bıraksalarda dıĢ destekle gerek
silahli terörle(Özelikle Yunanistan‟a çöreklenerek) ve gerekse basın yoluyla epey ilerlemiĢ görünmektedirler.
Bunun yanın da hayatı boyunca tam bir Türk Milliyetçisi olarak yaĢamıĢ ve ölmüĢ Leon Dabbağyan gibi bir abide
Ģahsiyetleri unutmak nankörlük olacaktır.
Bir baĢka sahada ise gördüğümüz bir inanç kökenin den kaynaklanan Mezhebi Milli Ġdeoloji‟nin bir Milli Kimliğin silaha dönüĢmesi hadisesidir . Bu da ġia‟nın Ġran Milli Ġdeolojisi haline getirilmesidir. Ġranlıların Hz.Hüseyin‟in
Kerbela da Ģehit olmalarıyla doğrudan hiç alakaları yoktur.Sadece Hz.Hüseyin‟in eĢi Sasani Kisrası 3.Yezdcerd‟in
torunu dıĢında Hz.Hüseyin‟le doğrudan baĢka bağları yoktur. ġia Arap toplumu içinden çıkmıĢ bir anlayıĢtır.
Hz.Hüseyin‟nin eĢi dolayısıyla eski Ġran kavmiyetçileri ona büyük bir sempati duyduklarından ġiilik Ġran‟da kolaylıkla yayılmıĢtır. Bu gün ġialık Ġran ırkçılığının kamufle edilmiĢ halidir ve Ġran‟ın Milli ideolojisi haline dönüĢmüĢtür.Dünyanın neresinde olursa olsun bir ġia mezhebi mensubu Arap ,Pakistanlı vs. Ġran resmi ideolojisine hizmet
etmekten kendini kurtaramamaktadır ; çünkü Ģia mezhebi tamamen ĠranlılaĢmıĢtır. Milyonlarca Ġran Türk‟ü (Ki
yakın tarihe kadar asla Azeri deyimini kabul etmezler kendilerini Türk olarak ifade ederlerdi. Komünist Rusya‟nın
Azeri yutturmacası Azerbaycan‟da iyice tutunduktan sonra onlar vasıtasıyla Ġran Türklüğüne de bulaĢtırılmıĢtır.) .
Sovyet Rusya‟nın dağılmasıyla dünyanın tek hakimi konumuna kavuĢan ABD özellikle Ġslam Dünyasını teĢkil
eden ve hepsi birer milli devlet olan ülkelerde milli dayanıĢmayı yıkmak için var gücüyle mikro ırkçılıkları icat
ederken(Türkiye dahil neredeyse her sülaleye bir ırk buldu) kendi emperyalizminin yeni icadı Postmodernizm söz
konusu ülkelerin yazar çizer takımının uyutulmasında kullanıldı zaten çoğu Ģu yada bu Ģekilde satın alınmıĢtı.
ABD emperyalizminin yeni silahı Postmodernizm ABD‟nin göz koyduğu ülkeleri yıkmak için Milli devletlerdeki
milli dayanıĢmayı bireyselcilik 129 adıyla formüle ettiği kiĢilerin özgürleĢmesi teziyle zayıflatırken bunun yanında
Cogito Dergisi . Sayı: 1 7/1 999.Sayf.382
Serge A.ZENKOVSKY,Rusya‟da Pan-Türkizm ve Müslümanlık(Çeviren Prof.Dr. Ġzzet Kantemir).Sayf.275 Ankara-1971
129 Bu gün Batı aleminde insanların yaĢadıkları bunalımlar ,uyuĢturucu ,anarĢizm ve her türlü toplumsal çöküĢün temelinde özgürleĢtirilmiĢ
birey deneyimi öngörüleri yatar . Türkiye de uzun zamandır yaĢanan korkunç ekonomik zelzelelere rağmen hiçbir yıkıcı toplum bozuĢmasının ortaya çıkmayıĢının nedeni derin aile akraba dayanıĢması yani Amerikan Eğitiminin Türkiye de ki simsarlarının çoğunluğu özellikle
Ankara Üniversitesi Eğitim Fakültesinden mezundurlar . Bu Ģekilde yetiĢmiĢ eğitimcilerimiz her fırsatta yıkmak için mücadele ettikleri
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mesela Türkiye‟de üst kimlik olarak kabul edilen Türk kimliğini , yerelleĢme adını verdiği aslında Bölücülüğün ta
kendisi olan bir fikri moda haline getirip güya zenginliğimizmiĢ gibi propagandalarla ayaklar altına almayı baĢardı.15 Temmuz kalkıĢma hareketinin merkez düĢünce kalem sahiplerince, yerelleĢme adındaki milli yapıyı bozma
hareketini sürekli desteklemelerinin kökeninde yatan kaynağın Postsmodernlik olduğu meydandadır. Bu tür görüĢleri savunanlardan birisine Rahmetli DurmuĢ Hocaoğlu oldukça manidar suçlamalarda bulunmuĢ muhatabı
verdiği cevaplarla kendini savunsa da fikirlerinde ısrar etmektedir. Ancak 15 Temmuz kalkıĢmasının Güneydoğumuz da taĢeron bir devletçik çıkarma gayretlerinde olan büyük güçle bağlantılı olduğu da gün gibi açıktır 130.
Aynı çevrelerce moda kelime haline getirilen içeriğinin ne demek olduğunu bilmeden çoğu kiĢinin kullandığı baĢka bir postmodernist ajan argüman Türkiye Mozaiğidir. Direnç noktaları yıkılan Türkiye Cumhuriyetinin tüm gelir
getiren ekonomik kaynakları, KüreselleĢme adıyla küresel sermayeye kaptırıldı(Tabi ki ele geçirenlerin hemen
hemen hepsi ABD patentlidir). Postmodernizm adındaki bu yeni emperyal silahın ortaya çıkmasının ardından
tüm Ġslam Dünyası bu gün kan gölünde yüzmektedir ne yazık ki bu kan ve dehĢet Türkiyeyi de içine almak üzeredir.Öte yandan tarihi süreç içinde Ġslam‟la birlikte Türklerde milli kimlik adeta dini bir kimliğe bürünerek yaĢasa da
zaman zaman bazı Türk aydınlarında veya topluluklarında milli Ģuur belirtileri görülmez değildir. Söz gelimi Divanı Lügatit Türk 'ün yazarı KaĢgarlı Mahmut'ta ,Farabi 'de , Piri Türkistani Hoca Ahmet Yesevi de ,Oğuzculuğun
abidesi Dede Korkut kitabın da , Malazgirt savaĢında Bizans ordusu içindeki Uz, Kuman ve Peçeneklerden
savaĢ öncesi Türk ordusu saflarına katılan askerlerde , Sultan Hüseyin Baykara da , Nevai‟ de, Karamanoğlu
Mehmet Bey‟de,2.Murat'ta ,Divan edebiyatın da Türk i basit akımı Ģairlerinde , Osmanlı medreselerinde asırlarca
okutulan çoğu muteber Arapça Kur'an tefsirlerindeki Türklere hakaretlerle dolu bölümlere Ģiddetle itiraz edip bunların uydurmalıkları hususunda yazdıklarıyla ünlü 17 .yy alimi Vani Mehmet Efendi‟de 131 . Diğer yandan KaĢgarlı
Mahmut 'un Müslüman Türklerle , Budist Uygur Türkleri arasındaki din savaĢlarıyla ilgili Divanına kaydettiği ve
Müslüman Türklerin duygularını açığa çıkaran mısralar da ilginçtir.
Beçkem vurup atlara
Uygurdaki Tat'lara
Uğru ,yavuz itlere
Kuşlar gibi uçtuk biz

Ancak Ötüken Kitabelerinde , Bilge Kağan ve vezir Tonyukuk da görülen ise tam bir millet Ģuurunun tezahürüdür.
Ġster millet diyelim isterse kavim tarih sahnesinde ortaya çıkarken ,her insan toplumu içinde her zaman bulunabilen diğer insanlardan farklı tipteki atılgan düĢünceli ileri görüĢlü karizmatik yani kısacası lider kiĢilerin ve onların
oluĢturduğu bir çevre son derece etkili olur. Ki bir kavmin devlet Ģeklinde örgütlenmesi de bu kiĢilerin ve çevresinin toplumları yönlendirmesi sonucudur . Onların bu hareketlerinin baĢarısında dıĢ çevrenin baskısı da elbette
son derece önemlidir.En azından bu fikrimiz bizce Türk Tarihi boyunca gözlemlenebilir. Selçuklu Devletinin kuruluĢunda Selçuk Bey ve torunları faktörü ,Osmanlı Devletinin Osman Bey faktörü son derece önemlidir. Ġster bir
kabilenin (Bir boy'un ) bir lider etrafında birleĢip kurulan - Türk tarihinde sıkça kurulan- devlet tipinde olsun ister
batı tipi devletin kuruluĢu olsun sonuçta bu olgu bir arada ve bir toprak üzerinde yaĢamak isteyen insanların
örgütlenmesidir. Bir kavim tarafından kurulan bu yapı uygun Ģartları bulduğunda yaĢadığı toprakları geniĢletmeye
baĢlar. Zamanla baĢka kavimleri sınırları içine alır . Devlet bir imparatorluk haline ulaĢır.Yüzyıllar süren bu büyüme için de kurucu soyun kültürü yenilenir ,zenginleĢir ,dallanır ,budaklanır , insanlarının dünyaya bakıĢ açısı ve
ifade tarzı çeĢitlenir zamanla bambaĢka bir hüviyet alsa da temel harç her zaman kurucunun öz kültürüdür .
Ġmparatorluk kültürü ; Sanatta ,edebiyatta ,mimaride ,musikide , teknikte bambaĢka yepyeni ve cazibesiyle tüm
insanlara farklı huzur verici , mest edici yeni tarz da eserler vermeye baĢlar ki bu hale medeniyet diyoruz
.Toplumların kendilerine has kültürüne Milli kültür denildiği biliniyor . Ġslam‟ın önemli düĢünürlerinden Muhammed Aziz Lahbabi(1922-1993) “Mili Kültür ve Medeniyet tanımları yaparken Milli Kültür tek bir milletin
,çalışması ,dünya görüşü ve davranışları içinde ,dehasının mevhum ve mücerret halden müşahhas ve
maddi hale konuluşudur”.“Medeniyet,Eğer söylemek caizse, insanlık tarihi boyunca birbirine kenetlenmiş hamleler , yani ortak miras içinde bütün milletlere ait dehaların objektif gerçeklik haline dönüştü-

“Lahbabi medeniyetlerin temel harcının milli kültürler olduğu ve aldığı unsurların birbirine uyuĢmaması ile yaĢadığını vurgular. Yine Lahbabi‟ye göre her millet kendi öz kültürüyle insani kültürler içinde yer alır . Ve
rülmesidir

Geleneksel Türk aile yapısı sayesindedir ya da DayanıĢmacı Türk Toplum yapısının sonucudur. HoĢ artık o yapıda derin sarsıntılar geçirerek bunalım çağına girmiĢ durumda olduğu görülmektedir.
130 Ahmet Turan ALKAN,Milliyetçiliğe ,Yerliliğe , Alınganlığa Dair.Türk Yurdu .Cilt 19.Sayı 139-141/1999 .Sayf.139 -144
131 Ġsmail Hami DANĠġMENT ,Türklük Meseleleri.Sayf. 86-117.Ġstanbul -1980
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milli kültürler diğer kültürler kümesine girer ki iĢte medeniyet adını verdiğimiz budur. ÇeĢitli Milli kültürler arasında
iç içe girmeler vardır 132. Lahbabi‟nin Gökalp ile fikirlerindeki belirgin paralellik görülür.
ĠĢte milli kültürün imparatorluk dairesi içindeki diğer toplumların fertlerini de bünyesine çekip katılımını sağlayarak yeni bir sentez ortaya çıkarması medeniyet olgusunun gerçekliğini sağlar. Burada asıl olan ; büyük devlet
olmuĢ cemiyetin refah seviyesinin yükselmesiyle Ģehirlerin geliĢmesi, sosyal tabakalaĢmanın belirginleĢmesi ,
huzur ortamıyla birlikte , bireylerin bu geliĢmeye önemli katkılar sağlamasının kolaylaĢmasıdır .Medeniyetin
gerçekleĢme sürecinde esas dayanak dinin bireyleri ruhi yükseliĢe geçirmesi buna bağlı olarak yeni düĢüncelere ufuk açtırmasıdır. Her sahada yıllarca etkisini sürdüren eserlerin ortaya çıkmasında bireylerin katkısını arttıran teĢvik eden devrin yöneticilerinin önemli bir faktör olduğunu da unutmamak lazımdır. Karahanlı ,Selçuklu ve
Osmanlı medeniyetinde Türk Sultanlarının , hakanlarının marifetin iltifata tabi olduğu görerek tüm ilim ,sanat
erbabına büyük desteklerini inkar etmek nankörlük olur.
Medeniyetin kurucusu olan Ġmparatorluklar organizmacı tarih felsefecilerinin de vurguladıkları üzere doğup büyür
sonra çökmeye baĢlar . Devlet Toybee'nin deyimiyle iç ve dıĢ proleteryanın saldırılarıyla geriler kaçınılmaz sonla
da yıkılır . Medeniyeti ise yıkılmadan çok önceleri duraklamaya baĢlar .Artık yeni bir Ģey üretemez sürekli daha
önceleri ortaya çıkan eserler aynen taklit edilir yani artık söylenen yeni bir Ģey yoktur , tekrar devri hüküm sürmeye baĢlamıĢtır. Eski ile yetinmeyen nesillerin içinden bazıları yeni arayıĢlara girer önünde örneği yoktur gözünü
dıĢ dünyaya çevirir dıĢarıdan aldığı taklitle baĢlayan bu devir zamanla toplumca benimsenirse yeni anlayıĢ
geliĢir uzun süren devirlerden sonra Milletin kendi bünyesine uydurduğu özümsediği bu yeni anlayıĢ özgün
ürünlerini belki verebilir. 1850lilere gelince Türk Edebiyatı türleri toplumun yeni devrine uyumlu bir durumu
kalmamıĢtı. ġairler gül ve bülbül üzerine hala eskileri tekrar etmekten bıkmıĢlardı çünkü yazdıklarının gerçek
hayatla bir ilgisi yoktu.
Ki daha Hz Ömer devrinde baĢlayıp Karahanlılar devrinde büyük topluluklar halinde Ġslam dairesine girmeye
baĢlayan Türklerin yeni bir medeniyet kurup bu medeniyetin kurum ve kuruluĢlarıyla tam bir olgunluğa eriĢmesi
için yedi yüzyıl geçmesi gerekmiĢtir. 17 .yy sonlarına doğru ,Hint saraylarından ,Tebriz'e Tebriz'den Ġstanbul'a
kadar olan o devir dünyasının yarısında Türk Medeniyeti Ģahikasına ulaĢmıĢsa bunda Türklüğün asırlar süren
büyük bir gayreti cehdi vardır. Türk Ģairleri yeni medeniyetleri içinde geliĢtirdikleri Edebiyat alanında yazdıkları
Ģiirlerde Araplardan alarak kullandıkları aruz veznini Türk aruzu haline getirebilmek için 20.yy baĢlarına kadar
uğraĢmıĢlardır. Hatta Türk Ģairlerinin Ġslam medeniyetine giriĢten sonra yazdıkları Ģiirler uzun uzun yıllarda
nerdeyse Ġran Ģairlerinin Ģiirlerini bire bir taklidi veya tercümesi Ģeklindeydi .Bu sahada Ģiirimiz ancak yüzyıllar
sonra 16.yy da Baki ile Fuzuli ile zirveye ulaĢabilmiĢtir. Sözümüzü toparlayacak olursak kültürlerinin ürünü olan
kavimlerin devlet kurması sonra aynı kavmin millet olması ve milletinde devletini her bakımdan geliĢtirmesi
sonucu bir medeniyet aĢamasına eriĢmesi tarih dediğimiz bir zaman zarfında olmaktadır. Tekrar edecek olursak
günümüz millet kavramının tanımlanması 1789 Fransız ihtilali sonrası milliyetçilik akımlarının ortaya çıkması
sonucudur. Ne var ki eski toplumlarda da belirli devrelerde oldukça etkili olan ve kendini hissettiren kavmi Ģuur
var olduğunu unutmamak gerekir. Milliyetçilik duygularının kamçılanmasıyla milli Ģuurun uyandığı muhakkaktır.
Milli Ģuur ister istemez kimlik(ben kimim devamı biz kimiz ) sorgulamasını baĢlatmıĢ milli hafıza yoklanmıĢ mitoloji -destanlar , masallar,halk edebiyatı ürünleri yazılı yazısız geçmiĢ çağların hikayeleri içinden dayanak noktaları bulunarak biz buyuz biz Ģunlarız argümanı üzerinden milli kimliğin adı konulmuĢtur. Milli kimlik elbette bir
duygu iĢidir ancak duyguların sağlam temellere oturması gerekir , yoksa gelip geçici duygu seli halinde seyrederse kesilir ve kurur . Milli kimlikler bundan dolayı devamlı akan kaynaklardan beslenmesi gereken bir ulu ağaç
gibidir. Realite de bu kaynakta tarihtir. Kimlik denince bir ırk , bölge halkları üzerine oturmuĢ bölgecilik ,inançtan
(Din ,mezhep vs..) yola çıkan kimliği veya sınıflı toplum yapısı esasına göre iĢçi sınıfı kimliğini öne çıkaran Marksist anlayıĢtaki kimliği esas almıyoruz .Yukarda tanımlamaya çalıĢtığımız millet esasındaki genel toparlayıcı top
yekunu ifade eden milli kimliği temel alıyoruz.
Millet aslında kendi tarihinin ürünüdür .Her millet asırlar süren bir zaman içinde oluĢmuĢtur. Ġlk dönemlerde Toplumlar milli gerçekliğinin farkına varmasıyla milli Ģuuru uyanır , milli Ģuurun ürünü millet gerçeğini ortaya çıkarır.
Her millet varoluĢunun en sağlam temelini tarihinin zeminine oturtmaktadır. Bu zemin bazen olmayan bir geçmiĢ
icadıyla ve uyduruk bir soy Ģeceresi ile sağlanmaktadır .Bir yanlıĢ üzerine inĢa edilen milli Ģuur çerçevesindeki
millet anlayıĢı elbette her zaman yıkılma tehdidiyle karĢı karĢıya olan bina sorunu gibidir. Dolayısıyla yanlıĢ malzemeyle kurulan millet binası sonuçta zihinlerde yanlıĢ oluĢan kimlik ruhu demektir sonuçta her an ortaya çıkacak krizlere boğulması kaçınılmazdır . Milli kimlik krizleri yavaĢ yavaĢ ilerleyen deprem fay hatları fonksiyonuyla
milletin milli birlik ve beraberliğine yıkıcı darbeleri vurması sonucunu getirir. Kaçınılmaz soru : Milletin ,Milli ġuur
ve Milli kimliğin en belirleyici dayanak noktalarından Tarihin ne olduğu sorusu. Anthondy D. Smiht :”Millet,
132
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tarihî bir toprağı, ülkeyi, ortak mitleri ve tarihî belleği, kitlevi bir kamu kültürünü, ortak bir ekonomiyi, ortak yasal hak ve görevleri paylaşan bir insan topluluğunun, adı olarak tanımlanabilir”133 demek-

tedir. Smith görüldüğü üzere tarihi belleği ve tarihi toprağı millet ve dolayısıyla Milli Kimliğin belirleyicileri arasına
sokar ancak haklı olarak Türklerin oluşumunda tarihi toprağın geçerli olmadığını söyler 134.
Uzun sözün kısası millet adını verdiğimiz cemiyetin ortaya çıkıĢında , milli kimliğin mana kazanması sürecinde
adını alacağı toplumun tarihi ve tarihi kadim kültürü tayin edici temel faktördür . Tarihin diğer sosyal ilimlerde
olduğu üzere çok sayıda tanımı vardır .Tanımı yapan kiĢinin tanımındaki belirleyici unsur elbette onun zihinsel
arka planıdır .Tarihin konusu insan oğlunun günümüze gelinceye geçirdiği macerayı incelemektir. Toplumların
yaĢadığı savaĢları ,dini hayatını , ekonomik faaliyetlerini ,kültürel seyrini , edebiyatını ,sanatını kısacası o toplumun sahip olduğu tüm değerlerin zaman içindeki seyrini ele alır ve yazıcının zihninde oluĢturduğu Ģemaya göre
değerlendirmesi sonucu ortaya çıkan bir anlatımdır . Tarihi yazan kiĢi ne kadar objektif olmaya çalıĢırsa çalıĢsın
bazen mensup olduğu kültürel ortamın etkisinden bazen Ģuur altında yaĢayan etnik kimliğinin tümüyle etkisinden
kurtulamaz .Hiç bir zaman hiçbir tarihçi tam gerçeğe ulaĢamaz ne kadar belgeye dayanırsa dayansın. Nitekim
kafasındaki kurguya uygun yazılı kaynakları Ģifahi kaynakları ele alıp delil gösterme büyük diye tanınan bir çok
Batılı ve yerli tarihçide sıkça rastlanır Örneğin Tarihçiliğin modern manada kurucusu kabul edilen Ranke ve
Burckhard‟ın iĢ Türkler ve Müslümanlara gelince birden bire birer bağnazlık abidesi olduklarını rahmetli tarihçilerimizden Bekir Sıtkı Baykal özellikle Burckhard‟ın ,Ġtalya‟nın Fatih devrinde Türklerce fethedilememesini Ġtalya‟nın
Türk Egemenliği yoluyla barbarlaĢtırılmaktan kurtulduğu Ģeklindeki ifadesini din taassubuna bağlar. Aynı durumun
Ranke‟de de sıkça görüldüğünü belirtir135 . Örneğin Osman Gazi‟iye yoldaĢlık ettiği söylenen Köse Mihal örneğinden Osmanlı Devletinin kuruluĢunda ihtida etmiĢ büyük bir Rum taifesinin bizzat rol aldıkları dolayısıyla söz
konusu devleti kuranların Türkler olamayacağı hemen hemen Batılı bazı tarihçiler ve onların yerli versiyonları
tarafından devamlı gündeme getirilir . Halbuki Köse Mihal tek örnektir, üstelik böyle bir Ģahsiyetin varlığı Ģüphelidir136.Bazı tarih erbabınca Köse Mihal‟in aslında Bilecik çevresine daha önce Bizanslılar yerleĢtirilmiĢ HıristiyanlaĢtırılmıĢ bir Türk olduğu dile getirilmiĢtir. Nitekim adı geçen bölgeye hatta Marmara bölgesinin bir çok yerine
Bizanslılar tarafından Balkanlar üzerinden gelen sonrada bir Ģekilde Hıristiyanlığa girmiĢ Türkler , özellikle Uzlardan (Oğuz) bir çok boy yerleĢtirilmiĢtir. Nitekim Orhan Bey vakıflarının bulunduğu yerlerde Oğuz boy adlarını taşıyan köyler içinde Yüreğirli , Çepni gibi
köyleri görülmektedir137.

eski Oğuz boylarının adlarını taşıyan Hıristiyan Türk

Öte yandan tarihçinin bir konuda yazdığı eserin mutlaka ister istemez yorum olduğudur. Çünkü gerçek yaĢanmıĢ
geçmiĢtir bir daha tekerrür edemez kalan ise ne kadar sağlam belge olursa olsun sonuçta değerlendiren insan
beynidir ve insanda hiçbir zaman tam olarak duygularından arınamaz. Ġnsan zihnini Ģekillendiren dıĢ etkenleri
örneğin yetiĢtiği toplum ortamı ve yaĢadığı memleketin kültürel iklimin tesirlerinden ve yazıldığı devrin Ģartlarından tam bağımsız olamayacağı aĢikardır. Devrin Ģartlarının etkisinden dolayı olsa gerek Fernand Braudel “Tarih
kendi zamanının çocuğudur”138 derken tarihi yazanın da kendi zamanının çocuğu olduğunu herhalde unutmamıĢtır. Bütün bunlara rağmen gerçeğe en yakın tarih yazılabilir demek oldukça doğru bir yaklaĢım olur. Bir Müslümanın Amentü Ģartlarından biri de kitaplara imandır ki esas ta da Kur‟an‟a iman olmazsa olmazıdır. Bu bakımdan insanlığın geçmiĢi ile ilgili Kur‟an da haber verilen her bilgi kesindir tartıĢılamaz ancak tefsirde ufak tefek
farklılıklar olabilir . Dolayısıyla Kur‟an da yer alan tüm tarihi bilgiler insan eseri tarih bilgileri kıyaslamak gibi bir
niyetimiz olamaz onlar kesin ve doğrudur.
1-B .3 :TARİH NEDİR ?
Her tanım konu aldığı her Ģeyi sınırlama zorunluğu gibi bir kusurla maluldür. Mutlaka bir eksikliği vardır kusursuz
ve tam değildir ama bir Ģeyin adını koymak içinde tanım da bir gerekliliktir. Rahmetli Zeki Velidi Togan‟nın tarih
tanımı: "Tarih ilmi insanların zaman ve mekan çerçevesinde husule getirdikleri tekamül hadiselerini,
bunların şuursuz iptidai hallerinde, tabiat esirleri yahut maşeri bir vücudun fertleri ve toplulukları
sıfatiyle yaptıkları fiillerinde tecelli eylemeleri itibariyle ;ve maşeri hayatında mevzuu bahis ayrı hallerde rol ve ehemmiyetleri tayin ve tespit edilen psiko fizik amillerin teşkil ettiği illi bağlılıklar çerçevesinde tetkik tasvir eder139". BaĢka bir tanım “Toplumların baĢından geçen olayların zaman ve yer göstere-

rek anlatan, bunların sebep ve sonuçlarını, birbirleriyle olan iliĢkilerini ele alan bilim dalı ve bu dalda yazılan eserAnthondy D. SMĠTH, a.g.e Sayf .32
Anthondy D. SMĠTH, a.g.e Sayf .24
135 Jacop BURCKHARD ,Ġtalya da Rönasans Kültürü (Çev.Bekir Sıtkı Baykal) .Sayf.151 .Ankara -1974
136 TDV Ġslam Ansk.Cilt 30 .Sayf.24-25
137 Ġstanbul Belediyesi Atatürk Kitaplığı MC 0117/1 Sayf.45
138 Fernanad BRAUDEL , Tarih Üzerine Yazılar (Çeviren Mehmet Ali Kılıçbay).Sayf. 25 Ġstanbul -1992
139 Ord.Prof.Dr . Z.V.TOGAN ,Tarihte Usul .Sayf. 13.istanbul -1985
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lerin ortak adı”140. Marc Bloch ,bir sürü entelektüel zihin yorulmasına benzer açıklamalardan sonra Ģunu vurgular
“ insanlarla ilgili bilim," dedik. Ama bu hala fazlasıyla muğlak bir ifade. "Zaman içinde insanlarla ilgili,"

diye eklemek gerek141. Tarihi Materyalizmin teorisyenleri Marks ve Engels tarihi kendi açılarından tanımlamaları
“tarih,her biri kendinden önce gelen kuĢakların tarafından kendisine aktarılmıĢ olan malzemeleri , sermayeleri,
üretici güçleri kullanan farklı artarda geliĢinden baĢka bir değildir”142. Tarihi sınıfların mücadelesi olarak gören bu
anlayıĢla yazılan tarih elbette gerçeği tam olarak ifade edemez çünkü önceden bir kabul vardır ve yazdığını da
bu kabul Ģekillendirmektedir .Yakın zamanların önemli sosyalist düĢünürü ve tarihçisi Hobsbawm günümüz tarih
tanımının baĢka bir boyutuna dikkat çekerek Ģunları yazar” Tarih, ataların belleği ya da kollektif gelenek
değildir .Tarih, insanların din adamları, öğretmenler, tarih kitaplarının yazarları, dergi makalelerinin
editörleri ve televizyon programlarının hazırlayıcılarından öğrendikleri şeydir143.” Bu sözler zamanımız

insanları üzerinde artık ciddi araĢtırma ürünü büyük emekler hatta ömürler tüketilerek yazılan eserlerin etkili
değil aktüalite konularıyla süslenmiĢ çerez misali bir tüketim metaı fabrikasyon lafazanlığının etkili olduğunu izah
etmektedir.
Tarih, toplumların geçmiĢini ele aldığından pratik olarak toplumlarda kendilerini bu geçmiĢte bir yere konumlandırarak ve günümüze kadar olan devreyi hafızasına yerleĢtirip kendini tanımlamakta , ifade etmektedir . Bundan
dolayı da birbirini anlayan anlaĢan insan bireyleri , cemiyet halinde, modern zamanların ortaya çıkardığı cemiyet
biçimi olan Millet bilincine ulaĢıp belli bir Milli Kimliği kendine ad olarak benimser . Bu isimlenendirmede b irbiriyle
bağlantılı üç oluĢumun ana faktörler kabul ediliyor. Bir etnik yapının siyasi geçmiĢi bu siyasi geçmiĢ sürecinde
oluĢan kültür dairesi ve bu dairenin içinde birbiriyle kaynaĢmıĢ bir toplumsal yapı .
Bu sebeple tarih, milli kimliğin ortaya çıkmasında bu konuda gayret sarf edenlerin en büyük yardımcısı, dayanak
noktasıdır. Ya da mevcut ortamda halen mevcut olan kabul görmüĢ bir Milli Kimliği tahkim eden Milli Tarihin
yeterince nesillere aktarılamadığı zamanlarda o millet içinden tamamen farklı ve o millete tamamen yabancı baĢka bir kimlik anlayıĢı çıkarmak isteyen zihniyetlerin( Onlara en büyük yardımcı açık –gizli mutlaka dıĢarı da bundan yarar sağlayan odaklar -güçlerdir) sıklıkla baĢvurduğu silah yine tarihtir . Milli Kimlik yada Milli ġuur tarihle
temellenirken oluĢan iliĢki sonucunda ortaya çıkan toplu bilinç Tarih ġuurudur .
Milleti oluĢturan grupların fertlerin geçmiĢlerinde ezelden ortak yaĢantı olmayabilir ancak sonradan ana kitleye
girenler de geçmiĢin ortaklığını paylaĢabilirler tam tersine ortak geçmiĢi olanlar kendilerini ana kitleden ayrı görebilirler bu da ayrılıkların yeni kimlik arayıĢına kasten girenlerin ekmeğine yağ sürer. Burada millet ve tarih Ģuurunun önemi ortaya çıkmaktadır . Merhum Erol Güngör‟ün tarih Ģuuru ile ilgili Ģu güzel tespitleri vardır.” Millî tarih
şuuru, millete ait tarihin basit vakalar yığınından ibaret değil de, bugünkü kaderi çizen mânâlı bir zincirin halkaları halinde anlaşılması demektir - Her iki halde de tarih şuuru gerek halihazırda, gerek
gelecek için bazı sonuçlar doğurması bakımından önemlidir. ….milli bir tarih şuuru o milletin insanlarını
belli bu millî benliğe sahip kimseler haline getirecek, bu da ortak tarihe sahip insanların yine ortak
çalışma ile kuvvetli bir istikbal fikrini kuvvetlendirecektir.
Millî tarih şuuru, görüldüğü gibi, basit bir tarih bilgisinden ibaret değildir. Buradaki şuur kelimesi bilgi
ile birlikte ve belki ondan daha çok duygu mânâsında anlaşılmalıdır. İnsanla tarih arasında tıpkı insanın
kendi hayatına ait olaylarda olduğu gibi bir hissî bağlılık kurulduğu takdirde o zaman insan tarih özdeşleşmesi (identification) mümkün olmaktadır. Bir milletin fertleri o millete âit tarihin büyük olaylarını
kendi özel geçmişlerinin olayları halinde görmeye başlayınca bu özdeşleşme olmaktadır. Kendi geçmişimiz nasıl bizim şahsiyetimizin temelini teşkil ediyorsa, milletimizin geçmişi de milletimizle birlikte hepimizin malıdır144.” H,Ziya Ülken ise tarih Ģuuru için “Tarih şuuru, kendi varlığımızın köklerini tanımak ve bugünkü
hayatımızın potansiyelini aydınlatmak olduğuna göre bu işte, memleketin tarihi kadar şimdiki halini de
bütün incelikleriyle bilmeliyiz” diyor145.Ülken‟in coğrafyacı(Anadolucu) millet anlayıĢının önemli ismi olmasın-

dan dolayı millet tarihi değil de memleket tarihine vurgu yapması gözden kaçmamalıdır. Günümüz de ülkemiz de
ve dünya da yaĢanan hiçbir olay yoktur ki kökü geçmiĢe dayanmasın ve gelecekte yaĢanacak hiçbir olay yoktur
ki kökü günümüzde yaĢanmasın.

140 Türkiye Diyanet Vakfı Ġslam Ansiklopedisi Cilt 40 Sayf.30 Ankara -2011
141 Marc BLOCH ,Tarih Savunusu (Çeviren Ali Berktay). Sayf .69 .Ġstanbul-2013
142 Karl MARKS , Frederich ENGELS,Seçme Yapıtlar (Muzaffer Ardos,Sevim BELLĠ ,Ahmet KARDAM,Kenan SOMAR) .Cilt 1
Sayf.36.Ankara -2003
143 Eric HOBSBAWM , Tarih Üzerine (Çeviren Osman Akınhay).Sayf 13. Ankara -1999
144 Erol Güngör , Kültür DeğiĢmesi ve Milliyetçilik .Sayf.76.Ġstanbul -1995
145 H.Ziya ÜLKEN , Tarih ġuuru . Sayf.219 .Ġstanbul -2016
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1-C .1: TÜRKLERDE YENİ BİR MİLLET ANLAYIŞINA DOĞRU:
Çağrı Bey Selçuklu Türkmenleriyle Anadolu kapılarına gelince Bizanslılarla karĢılaĢmıĢtı.Bizans ve diğer
Hıristiyan milletler bu gelen yeni fatihlere Selçuklu veya baĢka bir isimle adlandırmamıĢ Türk demiĢtir .Osmanlıları
da hem Bizans hem de diğer bütün Avrupalı milletler Osmanlı veya Selçuklu olarak değil Türk olarak bilmiĢler
ve bu isimle anmıĢlardır . Osmanlı Devleti kendine ne ad verirse versin baĢtan sona kadar hep Avrupalılar için
Türk‟tü ve öyle kaldı. Ve Avrupa‟da Ġslam demekte Türk demekti Türk demekte Ġslam demekti. Batı da anneler
çocuklarını Osmanlı geliyor diyerek korkutmuyordu Türkler geliyor diyerek korkutuyordu. Ama ne olursa olsun
Osmanlı kendini garip bir biçimde farklı bir isimlerle tanıtsa da ya da kendini alabildiğine Türk‟ten ayrı görse de
Türklüğünden kaçsa da sonunda ondan alacağı olanlar onun borcunu elinde kala kala bir kara saban kalan
zavallı fakir Türk‟ten tahsil etmiĢlerdir. Yani öbür dünyaya borçlu giden Osmani milletinin borcunu Osmaninin o
çok sevdiği Arap ,Acem ve sair ırkdaĢları değil(!) aslını unutan haramzade misali hep nefret ettiği Türklerce ödemiĢtir. Aslında Osmanlı Devleti kültüründe sınırlandırılmıĢ bir tarih anlayıĢı hakimdi.Ki bu sınırlandırılmıĢ tarihin
günümüz de çeĢitlemeleri görülmektedir Türk tarihini 1923 ten beriye hapseden her türlü Milli ve dini özelliklerini
reddeden Kemalist anlayıĢ , 1071 den sonra Anadolu‟ya mahsus bir millet ortaya çıkaran Anadolucular, Türkleri
Eski Anadolu halklarının çocukları gören sayısız insan tanrıya inanan Ġnönizm devri ürünü Mavi Anadolucu sekeneler ve onların türevleri Hititofiller, Likfiller gibi Antik kalıntılar.
Anonim Tevarihi Ali Osmaniler dahil genellikle Osmanlıyı anlatan tarihler Hz. Adem den baĢlar peygamberler
tarihiyle devam edip asrı saadete anlatır. Ġslam tarihi verildikten sonra Osman Gazi ve devamı padiĢahlara yer
verilir. Bu kronolojik sıralama veya Ģecereler istisnasız hep aynıdır. Bu gelenek daha çok Arap -Ġran tarih yazıcılığından tevarüstür. Devrinde Ġslam‟ı temsil eden veya dini referans alan bir anlayıĢa sahip olan Osmanlı yönetimi
için bu elbette doğal bir yaklaĢımdır. Çok sayıda halkı idare eden hanedan ve idari kadroları adeta idare ettiği
insanlardan yalıtılmıĢ baĢlı baĢına apayrı bir klanmıĢ gibi bir duruĢ sergiler . Bilhassa 16.yy dan itibaren hanedan
ailesi hiçbir kökene tabi olmayan sanki gökten zembille inmiĢ insanlar gibi bir görüntü verirler . Halbuki Türkçe
konuĢurlar ,yazarlar ama bu dil onlarda bir mensubiyetlik duygusunu yaratmadığı açıktır yada konuĢtukları dilin
ne olduğunun bile farkında değillerdir .Çünkü her Ģey yolunda gitmekte iç ve dıĢ gaileler onlar için rutin olaylardır.
Arap ,Rum ,Ermeni ,Bulgar ,Romen ,Macar, Yahudi ,Sırp ve özellikle Türkler gibi bütün imparatorluk halkları
kendi hallerinde görülen yönetim aksaklıklarını duyurmak haricinde pek sesleri çıkmaz. ĠĢler 2.Viyana bozgunuyla
ters gitmeye baĢlar ,toprak kayıpları ,mali sıkıntılar v.s . Ancak bunlarda pek fazla sarsıcı Ģeyler değildir. Güçsüz
Osmanlı imajı her saha da atılım yapan ve toplumsal yapılarını sağlamlaĢtıran Avrupalı milletlerin Osmanlı karĢısındaki gerilemesini bitirip taarruzuna yol açmıĢtır. 17.yy de baĢlayan ve 19 .yy baĢlarına kadar geçen sürede
ekonomik kalkınmada ,endüstri de büyük atılımlar sosyal sınıfların sağlam teĢekkülü milletleĢme evresini tamamlama gibi sahalarda sağlam bir yapıya kavuĢan ve kültürel zenginliği iyice belirginleĢen Batı ülkeleri ; 1789 Fransız ihtilaliyle yepyeni bir görünüme kavuĢtu . MilletleĢme sürecini atlatarak sağlam bir zemine basan Avrupalılar
Fransız ihtilalinin ürünü Milliyetçiliği en etkili silah olarak Memalik i Mahruse‟ye çevirdi. Ve bu silahla kıĢkırttığı ve
her türlü destekle ilk önemli parçayı Osmanlıdan kopartarak her zaman Türk‟e karĢı maĢa olarak kullanacağı
Yunanistan‟ı kurdurdu 1829 . Rusya bu iĢte baĢrolde idi. YaĢadıkları bu tecrübe Batılıları koparacakları diğer
parçalar için iĢtahlarını arttırdı. Önce Uyuyan veya uygun ortam bekleyen Hıristiyan unsurlara el attılar .Zaten
Devlet i Ali tüm müesseseleri ile çöküĢ halinde iken Islahat ve derken Tanzimat fermanlarıyla ayrıca savaĢlarda
alınana mağlubiyetlerden sonra imzalanan anlaĢmalarla Düvel i Muazzama‟nın bütün Hıristiyan unsurları adeta
koruma altına almaları sonuçta devletin tam bir felakete doğru gitmesine sebep oldu. Rum ,Ermeni ,Sırp , Bulgar,Ulahlar arasında milliyetçilik büyük hızla yayıldı , arkasından hepsi Ġstiklal için sıraya girdiler .Müslüman Araplar ,Kürtler ve Arnavutlar ötekilerden aĢağı kalır yanları yoktu ama bir süre din faktörünün etkisiyle idare i maslahat üzeri iĢler yürütüldü Millet i Anasır Milli nizamnameler yayınlıyor ,gizli açık partiler kuruluyor ,sınırlar çiziliyor,ırkçılık inanılmaz boyutlara ulaĢıyordu. Ama uyuyan bir unsur vardı o da Türklerdi .Kendini Ġmparatorluğun
sahibi sanan Türkler (sırt sıvazlayan birde ad takmıĢlardı Türklere :“Millet i Hakime “ ama yaĢadığı hayat
Ģartlarına bakıldığında bir Millet i Mahkume idi) olup bitenin farkında bile değildi zaten . Çevrelerinde yaĢayan
yerli Hıristiyan gavurlar varsa eğer onlardan en farklı yanının Müslümanlık olduğunu anlıyordu bir nebze.Sınırlardan uzak kendi aleminde olduğundan diğer ırklarla etkileĢmesi de söz konusu değildi çoğunluğunun.Osmanlı dönemindeki Türklerin genel durumu Bernard Lewis tarafından Ģöyle açıklanıyor.”-Ondokuzuncu
yüzyıla kadar Türkler kendilerini her şeyden önce Müslüman olarak kabul ediyorlardı ; bağlılıkları farklı
düzeylerde, İslamlığa ve Osmanlı Hanedan ile devlete idi. Bir kimsenin konuştuğu dilin, oturduğu toprağın, geldiğini iddia ettiği ırkın kişisel, duygusal veya toplumsal bir önemi olabilirdi. Siyasal hiç bir öne-
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mi yoktu. Böylece Türkler kendilerini, içinde bizzat Türk milliyetinin gark olmuş olduğu İslamlıkla özdeş
görmüşlerdi ve bu, Türk dilinin yaşamasına ve teoride mevcut olmadığı zannedilen bir Türk devletinin
varlığına rağmen olmuştu. Basit halk, köylüler ve göçebeler arasında bir Türklük duygusu yaşamağa
devam etti ve zengin fakat ihmal edilmiş bir halk edebiyatında ifadesini buldu. Fakat yönetici ve okumuş gruplar, İslamlık içinde ayrı bir etnik ve kültürel topluluk olma hüviyetlerinin bilincini Araplar ve
İranlılar derecesinde bile korumamışlardı”-146.

Öte yandan Türklerin 19.yy içinde yokluktan ,salgın hastalıklardan baĢını kaldıracak hali de yoktu . Ölünce
miras bıraktığı eski Ģalvarından , Ģalvarın uçkurundan tutun da kırık övendiresinden , eski peĢkirinden bile vergi
alınıyordu . Hisar gurubunun vali Ģairlerinden merhum Nüzhet Erman yazdığı” Kul “Ģiirinin sonunda Ģu dizelerde
asırlarca değiĢmeyen Anadolu‟nun kaderini anlatmaktadır.
….Ama kul dediğin ne ki –
Yemen kahve olsun Sultanıma - Bağdat hurma
Ve deve tüyü bir namaz seccadesi Arabistan
Ve Anadolu'mdan ne haber
Diye sorarsa - Sultanıma deyin ki : kulunuz
Önce mübarek ellerinizden öper
Ve yine deyin ki - (haşa huzurdan) –
Yok Almanya içlerine akın - yok şehirler boyunca koşu
Yani yine gurbette - yine kan ter
İçinde Anadolu'nuz.

Son devirlere gelinceye kadar okur yazarı nerdeyse yüzde 5 ya da 6‟tıydı. Türklerin okuyanı ise zaten saraya
göbekten bağlı molla takımıydı. Kısacası Türklerin dünyadan pek bir haberi yoktu .Tanzimat sonrası az da olsa
var olan bazı Türk aydınları , Osmanlıyı kurtarmak için bir Osmanlı Milleti masalı etrafında milleti anasır ı kaynaĢtıracağız zannediyorlardı. Türk milli duygusunun yayılması halinde diğer imparatorluk halklarının küseceğini
düĢünüp var güçleriyle bir Osmanlı Milleti ortaya çıkarma gayretine düĢtüler . Fedakarlık her zaman olduğu gibi
yine Türk „e düĢmüĢtü. Bir karĢılık görmeden yine cephelere sürüldü kırıldı geçirildi. Etrak ı bi idrak olduğunu yine
aleme gösterdi(!). Zamanımızda da bazı kesimler (Ki bunlar genellikle Türk olmayan Balkan ve Kafkas kökenli
veya diğer Müslüman kesimlerden olup kendi mensup olduğu soyun Türkler arasında eriyeceğini Osmanlı kimliğinin ikamesi halinde bundan halas olacağını zannedenlerdir) açıkça Kürtçülük ve diğer azlık grupçuluğu yapamadıklarından genellikle Ġslamcı zümrelere kapılanırlar veya Marksist kesimlerde mevzilenirler.Söz konusu kesimlerin ideolojileri ile uyuĢtuklarından hep kolayca ittifak kurarak Türkiye Cumhuriyetinin dağılması için ellerinden
gelen her fırsatı değerlendirirler. 1862‟de genel gidiĢatın mecrasını gören Ali PaĢa, devletin asıl unsurunun Türkler olduğunu147 Osmanlılığın Millet i Hakime‟nin etrafında oluĢması gerektiğini düĢünmesi ilk defa dile getirse de
aydınlar da Türkçülük zihniyetinin kıvılcımı yeni yeni atmaktaydı. Ali PaĢa ve Fuat PaĢa , Mustafa ReĢit PaĢa‟nın
merkezi devlet fikrini ademi merkeziyet(Bir çeĢit federalizm- Özerklik de diyebiliriz) esasına göre düzenlemek
isteyen iki sadrazamdır . Ali PaĢa Osmanlı Milleti (Bütün unsurların bu adla adlandırılması) fikrinin mimarlarındandır ancak bunun tutmadığı tarihi gerçektir .Nitekim Rum Patrikhanesi bir gazete ilanıyla Osmanlı Milleti diye
bir milletin olmadığını açıkça beyan etmiĢtir 148 .Osmanlı Milleti fikrini savunan anasır dan insanlarda görülür .Bazı
geleneksel düĢünceden bazı Araplar Ġslam Halifesi etrafında birleĢme taraftarıydılar ancak bunlar azınlık idiler.Bizim Ġslamcı fikir ehli olanlar da bunu Ġslamcılık adına desteklemiĢlerdir. Ziya Gökalp her iki paĢayı devletin
içine her çeĢit ikiliğ sokmakla suçlar 149 .Bu yüzden Günümüz de bazıları Ġslami kisve altında yeniden ikameye
çalıĢtıkları bir Osmanlı Milleti safsatasıyla Türk‟ü bu gün yine uyutmaya çalıĢmaktadırlar. Niyetin Osmanlı gibi
T.Cumhuriyetini tasfiye etmek olduğu açıktır. 1878 Berlin anlaĢmasından sonra düĢünülen ve sıkıca tutunulan
Osmanlı Milleti düĢüncesinin önemi savunucularından Namık Kemal baĢta olmak üzere devrin aydın zümresinin
Osmanlı Milleti efsanesinin tutmadığını 93 harbinde acı bir Ģekilde göreceklerdir. ĠĢte bu yıllarda bazı Türkler den
bazıları etraflarındaki diğer tebaa da görülen milliyet gayreti , milli övünç hallerine bakıp amiyane tabirle uyur
uyanık bir durumda “Yahu biz kimiz “ diye sayıklamaya baĢladılar. Eskiden beri imparatorluk mensubu diğer milletler milliyetlerini açıkça söylerken Türkler sanki bunu bir suçmuĢ gibi gizlerlerdi. Devlete yüzlerce sene hükmeden devĢirme dönme takımının bütün Türklerde bir suçluluk psikozu yaratmayı baĢardıklarını görüyoruz .
Türklerde milli Ģuurun uyanır gibi olmasıyla ilgili olarak her konu da görüĢü merak edilen ve ünlü tarihçi olarak
hep anılan Ġlber Ortaylı‟nın düĢüncelerine bakalım :- Çünkü Türklük bilincinin, uluslaşmanın da, tabii bir
Bernard LEWĠS, Modern Türkiye‟nin DoğuĢu(Çeviren Prof Dr.Metin Kıratlı) . Sayf.2.Ankara -1993
David KUSHNER,. Türk Milliyetçiliğini DoğuĢu(Tercüme Zeki DOĞAN Sayf.13. Ġstanbul-1998
148 Ziya GÖKALP ,Malta Konferansları(Hazılayan Doç.Dr.Fahrettin Kırzıoğlu) .Sayf.108.Ankara-1977
149 Ziya GÖKALP ,a.g.e Sayf .105
146
147
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bedeli var. Bunun başlangıcı 93 Harbi ve hızlanması da Balkan savaşı. Çanakkale, Kafkaslar, Yemen
filan derken , Türklerden başka herkes imparatorluktan kopmaya çalışınca biz de artık bakışlarımızı
"biz kimiz?" diye kendimize çevirmek zorunda kaldık “ .

ġu iki anlamlı anekdot Türklerde ki 20.yy „la doğru yaĢadıkları acıklı ruh halini net bir Ģekilde ortaya koyar
sanırız .
2.Abdülhamit zamanın da saray bahçesinde cereyan eden Ģu olay asırlar boyunca kendi yönettiği zannettiği
insanlar tarafından nasıl aĢağılandığını ve buna verecek cevap bulamadığını gösterir. Saray da görevli bir Arnavut bahçıvanlık yapan bir Türk‟e devrinde mensup olduğu kavmin çoğunda görülen bir anlayıĢla olsa gerek bir
münasebetle “ Pis Türk ” diye bağırır. Saray penceresinden bu hakarete Ģahit olan Sultan Abdülhamit Ģöyle
haykırır :”Unutma ki ben de bir Türk‟üm “
Ahmet Vefik PaĢa Bursa valisi iken kazaları teftiĢe çıkar. Bursa o tarihlerde bir iskan ve göçmenler bölgesi olduğundan PaĢa‟nın uğradığı kaza da da çok sayıda göçmen vardır .Onlarla sohbet ederken PaĢa milliyetlerini
sorar. Herkes göğsünü gere gere Arnavut‟um ,Boşnak‟ım ,Gürcü‟yüm ,Çerkez‟im der. Sıra soluk benizli bir ihtiyara gelir .Adamcağız ezile büzüle :”Türk‟üm Efendim” der. Bunun üzerine Paşa :” Niye saklıyorsun
öyle “ diye sorar, Türk olmak kabahat mi? Bak bende bir Türk‟üm . İhtiyar inanmaz bir tavırla : “

Sahi mi Paşa sende Türk müsün” ? “ Demek Türkten de Paşa olurmuş ha! Cevabını verince Ahmet Vefik
PaĢa gözleri dolar : Paşa da kim oluyor ,Türklerden Padişah çıkar Padişah anladın mı ? dedikten sonra

rahatça ağlamak için tenha bir odaya çekilir . PaĢa‟nın aile kökeniyle ilgili bazı Ģeyleri dillerine dolayıp ikide birde
özellikle Türk Milletine duyduğu hürmet ve sevgi gerçeğini hasır altı edenlerin yazıp çizdikleri onu küçültme gayretleri bizce beyhudedir.
Sultan 2.Abdülhamit‟in derme çatma Hareket ordusunun Çatalca önlerine gelmesi üzerine devrin kendisine bağlı
komutanlarının ayaklarına kapanarak güçlü birliklerle bu isyancı güçlerin dağıtılmasını istemeleri üzerine “Ben bir
Türk Padişahıyım ,İslam halifesiyim Müslümanları birbirine kırdırtmam” dediği anlatılmaktadır”150. Abdulhamit‟in babası Abdulmecit‟ de de Türklük Ģuurunun varlığını görmek mümkündür151.
Türklerdeki uyanmaya biraz da 93 Harbiyle Anadolu‟ya sığınan çok sayıda ki Balkan Türk‟ünün dramı rol oynamıĢtı. Yani kısacası tüm dünyayı saran milli uyanıĢ milli benlikli kiĢilikten Türk‟ün haberi bile yoktu.Halbuki Avrupa
da Türk kimdir sorusuna daha 1600 ler de bilimsel çalıĢmalarla cevap aramalar çoktan baĢlamıĢtı . Özellikle Orta
Asya üzerinden yürütülen çalıĢmalar Türk tarihiyle ilgili çeĢitli eserler yazıldıkça pek bilinmeyen Türklerin atalarının kim oldukları gün yüzüne çıkıyordu. Asıl Türklük çalıĢmaları özellikle Fransa da 19.yy baĢında meyve vermeye baĢladı . Ġngiltere ,Almanya ve özelikle Rusya ve diğer Batı ülkeleri Türklük araĢtırmalarında önemli mesailer
harcıyorlardı. Unutmamak gerekir ki yurt dıĢında yapılan tüm Türkoloji çalıĢmalarının ana sebebi Türkleri sevdiklerinden onun kültürüne hizmet etme aĢkından değil mensup oldukları devletin Türkler üzerinde geliĢtireceği
politikalarda kullanılmak üzere malzeme hazırlamak fikir vermek amaçlıdır. Ve kesinlikle kendi milli çıkarları doğrultusunda kendi milli amaçlarına hizmet etmesi için yürütülmüĢtür ve yürütülmektedir. Ve maalesef batılı bir çok
bilim adamı da aslında istihbarat örgütlerinin elemanlarıdır. Minorski ,Nikitin önce Çarlık Rusya‟sına sonra
Ġngiliz gizli servisi hesabına çalıĢmıĢlardır. Toynbee‟nin Ġngiliz ajanı olduğunu bilmeyen yoktur .Ermeni sürgünüyle alakalı Ġngiliz propagandası için yazdığı ünlü Mavi Kitap hala Ermeni örgütlerince kullanılmaktadır. Post Modernizm dahil Batı da üretilen tüm fikirler yine Batının ihtiyaçlarından doğduğu için sonuçta yine onun yarasına
merhem olmakta bu düĢünceleri baĢka iklimlerde itirazsız benimseyerek tatbik etmeye çalıĢanlar doğrudan onlara
hizmet eder duruma düĢmektedirler .
Taa baĢından beri Osmanlı aydınlarının ya da Osmanlının Avrupa da ki Türklerle ilgili çalıĢmalardan hiç haberi
yoktu zaten ilgi alanları dıĢındaydı .Ancak kaçınılmaz olarak sonunda Türklerle ilgili çalıĢmalar bir Ģekilde Osmanlıya da ulaĢtı. Tarihte ilk defa Türkçe‟nin grameri bir Ġngiliz olan Sir D.Lumley tarafından yazıldı ve
3.Selim‟e ithaf edildi . Devrin Türk aydınlarının bundan etkilendiği bilinmektedir. Osmanlıcılık devletin devamı
için devrin aydınlarınca bir manevra sahası olarak seçilmiĢti . Bu ideal etrafında bir birlik oluĢturma gayretlerine
dolaylı olarak da olsa sarayca büyük destek veriliyordu . Özellikle Namık Kemal‟in eserlerinde bir Osmanlı Milleti inĢa etme gayreti çok büyük bir yer tutar öteki aydınlar da da aynı gayreti görmek mümkündür. Reformlarla
hakları geniĢletilen Gayr i Müslimler kısa zaman da büyük zenginliklere kavuĢurken ölüm kalım savaĢındaki
Osmanlı için cephelerde kırılan yine Türkler oluyor ama onları ölüme gönderen saltanat okullarının tekinde bile
okutulan tarih kitaplarının bir satırında Türk sözü geçmiyordu . Tanzimatla birlikte Avrupa‟ya tahsil için gönderilen
öğrencilerle baĢlayan Avrupa fikir hayatıyla tanıĢma Osmanlı da rejim tartıĢmasını baĢlatmıĢtı. Biraz demokrasi
babında yeni tarz aydınların bazı istekleri vardı .PadiĢahın yetkilerinin kısıtlanıp meĢrutiyete benzer bir idare tar150
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zının ülkeyi(Bilimde teknikte vel hasılı her bakımdan) adeta uçuracağını zanneden bu aydınlar 1865‟te Yeni
Osmanlılar cemiyetini kurdular . PadiĢahtan demokrasiye benzer azıcık bazı isteklerde bulundular sonuçta
takibat baĢladı arkasından .Çoğu gazeteci olan kurucular ,Osmanlı Milliyetçiliği etrafında birleĢip bütün halklara
hürriyetler verilince devletin dağılmaktan kurtulacağını zannediyorlardı .BaĢta Namık Kemal ,ġinasi , Ziya PaĢa ve
baĢkaları .Bir müddet sonra çıkan bazı olaylar ve darbe giriĢimi sonucunda hepsi yurt dıĢına kaçmak zorunda
kaldılar . Bu gizli cemiyete üye olan sivil ve askeri Ģahsiyetler takibata uğradılar. Bu ortam içinde yenilik fikirleri
gittikçe yaygınlaĢıyordu aslen Türk olan aydınlar Batıda baĢlayan Türkoloji çalıĢmalarından etkilenerek asıllarını
araĢtırmaya baĢladılarsa da bu araĢtırmalar çok dar bir sahada cereyan ediyordu. Yeni Osmanlılar cemiyeti
içinde yer alan ve Harp Okulları Nazırı Süleyman PaĢa Türkçülük akımı dediğimiz akımının önderlerindendi .
Süleyman PaĢa yazdığı Tarih i Alem adlı tarih kitabında ilk defa Türklerin kökenlerine inerek Türklerin tarihini
Hunlardan baĢlatıp baĢı üstüne dikilen Türk tarihini ayakları üstüne getirmiĢtir. Süleyman PaĢa eserinin Türkler
bölümüne Ģöyle giriĢ yapar “İnsali Türk kıtaatı cihanın her cihetine intişar ve isali nüfusu iktidarı cemiyet i zi savt olduğundan”152. Gerçi S.PaĢa‟dan önce 1860lardan itibaren Türkler hakkında ilk bilgi kırıntıları
yazılıp çizilmeye baĢlanmıĢtır Bunlardan ilk Türkçü sayılan Ali Suavi çıkardığı gazetelerde özellikle Ulum Gazetesinde Türk baĢlığı ile bir yazı yayınlamıĢ ki bu yazıda Avrupa da kavimlerin istidat ve kabilyetleri hakkında bazı
nazariyelerin olduğu onlara göre Türklerin nazar ı zihniyeden ari oldukları kaba kahramanlar gibi mutaala edildiklerini belirtir . Arkasından Türk‟ü tarife geçer . “Türk , Fiasıl Maveraünnehirden Çin‟in şimaline doğru sakin
olan evlad ı Yafesdendir .Türk ve Tatar zaten bir familyadan olduğu muhakkatır.”diyerek eski dini
rivayetlerden yola çıkar .Devrinin müĢteĢriklerinin yazdıklarını da yakından takip ettiği anlaĢılan Ali Suavi zamanına göre konu hakkında oldukça bilgi sahibi olduğu anlaĢılıyor 153. Çin kaynaklarının Türklerle ilgili bilgilerini
sıralayıp Türk „ün manası üzerinde durur . Türklerin kurdukları Selçuklu ve Osmanlı Devletlerinin Ģanlı tarihlerine
vurgu yapar 154.Çünkü henüz Göktürk kitabeleri okunmamıĢtır. Ali Suavi‟nin zamanın da askeri mektep kitapların
da Türklerle ilgili pasajlar vardı ama onlar da tarihi bir temellendirme yoktu .Hicri 1289(1872) baskı tarihli Ahmet
Cevad adlı bir binbaĢı tarafından yazılan Maluma tül Kafiye Fi Memalik ül Osmaniye adlı eserde
insanları devrin Avrupalı ırk anlayıĢına uygun olarak sınıflarken yine Batılılardan öğrendiği anlaĢılan Ģu cümlelerle
Türkleri tanıtır. Türkler ona göre Uğru yi Tatardandır yani Moğol cinsindendirler. Ki bu yaklaĢım Avrupa müĢteĢriklerinin esas çıkıĢ noktasıdır.”Türk Takımı :Türkler,Türkistan‟nın cenubu garbisinin ve Volga nehri ile
Ural dağları arasında vaki Rusyanın ve Kırımın ve Asya i Suğra‟nın/Küçük Asya Avrupa yi Osmani‟nin
bir kısmının ve Kafkasya kıt‟asının tarafı şarkisnin ahalisiden ibarettir.Türk taifesi bir çok akvam ve
aşiretten ibarettir .Osmanlı Türkleri yahut Osmanlılar Hükümet i Aliyeyi Osmanin‟in
her tarafına
dağılmışlardır. Fakat Asya i Suğray ı Anadolu Şahane de ekseriyetle üzeredirler . Ahmet Cevad‟a göre
Moğol aslından olan Türkler çeĢitli cinslerle karıĢmalarından ve evlenmelerinden ötürü “şekil şemaillerini değiştirmişlerse de lisanları huyları ve sertlikleri cihetiyle yine Tatar nesline olan mensubiyetleri zahirdir(görünür)”.AnlaĢılan A.Cevad Türklerin Moğollar gibi görünmeleri gerektiğine inanıyor fiziki olarak bu özellikle-

rini kaybetmelerini(!) MüsteĢrikler gibi çeĢitli kavimlerle karıĢmasına bağlıyor 155. Görülen odur ki Avrupalı MüsteĢrikler Türklerin olsa olsa insanlığın gördüğü en büyük zalim topluluklarından Moğollara akraba olabileceğini dillerinin de aynı kökten geldiği tezini daha 18.yy baĢından beri iĢlemekteydiler bundan dolayı da asıl yurtlarını dünyanın en ücra köĢelerinden Moğol steplerine atmıĢlardır .Çünkü Türkistan coğrafyası günümüz deki siyasi sütre
amacıyla kullanılan Avrasya Ari grupların yurtları olması hasebiyle (!)Türklerin medeni geliĢmelerin kenarına bile
yaklaĢtırmamak için Moğolistan steplerine yerleĢtirmek Ģövenist Batılı MüsteĢriklerin icadıdır. Bu bağlam da Türklerde Mongol tipinde çirkin insanlar olmak zorundaydılar bu tanımlama onlara aittir .Bu çirkinlikleri (!)baĢka, özellikle Anadolu da yaĢayan beyaz ırk insanların kadınlarıyla evlenip Moğol özelliklerini çehrelerinden attılar . Hatta
A.Toynbee Türkiye –Bir Devletin Yeniden DoğuĢu (1926) kitabında bir batılının Türkleri Ģu Ģekilde düĢlediğini
belirtir” yassı burunlu, kayış gibi derili, çekik gözlü, nallarının bastığı yerde ot bitmeyen ata binmiş bir

yaban adamı ya da başında kubbe kadar büyük bir sarıkla sırtında çadır kadar büyük bir kaftan bulunan; peşine taktığı bir sürü peçeli kadın ile sakalını uçura uçura dolaşan bir insan azmanı ile karşılaşmayı beklemektedir”. Toynbee devamla Türklerin Moğol tipinde olmadığını bu tiplere ancak Anadolu‟nun içle-

rinde rastlanabileceğini söyler ama aynı diğer batılılar gibi o da az sayıda Türk‟ün(!) Anadolu‟yu nasıl TürkleĢtirdiğini anlayamaz. Eti-Frig ve Rumların Anadolu da Türklerle kaynaĢtığını anlatır bu sebepten Türklerin tipinin
Süleyman Hüsnü PAġA ,Tarih i Alem Sayf,382.Ġstanbul -3-Cemayizelevvel 1293
Ali Suavi ,Süleyman PaĢa ve diğerleri üzerimde 1756 yılında yılında De Guignes‟in yazdığı Histoire generale des Huns, des Turcs, des
Mogols et des autres Tartares occidentaux adlı eseri oldukça etkilidir.
154 Ali SUAVĠ ,Türk ,Ulum Gazetesi .Cildievvel . ..ay ,gün sayı tam okunamadı.TeĢrin 1286
155 Ahmet CEVAD , Maluma tül Kafiye Fi Memalik ül Osmaniye .Sayfa 32 .Ġstanbul-1289
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hiçte Orta Asyalı gibi olmadığını vurgular sonra döner ilginç bir Ģekilde zaten Türklerin Anadolu‟ya gelmeden önce
de görünümlerinin Moğol görünüĢlü olmadığını açıklar ki bu tezat anlaĢılır gibi değildir son tesbiti tarihi bir gerçeğin ifadesidir, önceki fikirleri ise Gibbonstan almadır ;çünkü Toynbee 1917 yılında yayınladığı ve Türkçeye çevrilmeyen Turkey adlı eserinde böyle Eti Frig masalına yer vermez 156. Yine Toynbee epeyce yaĢadığı Ġzmir‟in hemen ÖdemiĢ‟inden baĢlayarak Ege‟nin Doğusuna hem Güneydoğusuna hem de Kuzeyine çıkıp gezseydi Balıkesir den Muğla‟ ya ,Manisa dan Aydın‟a ,Denizli‟ye hatta Antalya‟ya kadar her yerde hafif elmacık kemikleri çıkık
yörük tipinde sayısız insanı görmesi her halde kaçınılmazdı. ĠĢte Batı üretimi Etili Frigli ,Bizans görünümlü Türk
masalını yukarda görüldüğü üzere Ahmet Cevat „ta Türkçe dile getirmiĢ gözüküyor. Bir kere Eski Türkler Moğol tipinde insanlar değildi .Türkistan coğrafyasında bulunan ve Arkeologlarca açılan Türk mezarlarında çıkan
malzemelerin incelenmesinden çıkan sonuç budur.Hunlardan baĢlayarak Türklerin kumral bazen de sarıĢın ,
renkli gözlü , düz yüzlü , bazen orta bazen seyrek sakallı ,elmacık kemikleri hafif çıkık orta boyun üstünde insanlar oldukları Çin kayıtlarında ifade edilmektedir. Örneğin ilk defa tarih sahnesine çıkan birinci Göktürk Kağanların
dan Kapağan Kağan kırmızı yüzlü , renkli gözlü(onun bakıĢlarından korkan Çinliler yüzüne bakamazlardı) .
2.Köktürk Kağanlığı döneminden kalan Orhun sahasın da bulunan Költiğin‟e ait olduğu kabul edilen büstte ise
yüz Mukan Kağan‟a benzememekte Moğolumsu bir görüntü sezilmektedir.Haklı olarak bir çok tarihçi Kapağan
Han‟a göre Költiğin‟in belki birkaç tane ninesinin Çinli veya Moğol halklarından gelebileceğini söylemektedirler .
Batılı normlara uyan aynı vasıflamalar Arap kaynaklarında da teyit edilmekte olduğundan Türkler Batılı normlara
göre Ari ırktan olması gerekiyordu bizce bunun hiçbir önemi yoktur. Buna razı olmayan Ariciler yeni bir tez daha
geliĢtirdiler . 3000 yıl önce Moğol kavimleri Türkistan‟a göçtüler bunlar Ġrani Arilerle karıĢınca Mongol görünümlü
beyaz derili Türkler ortaya çıkmaya baĢladı. Zamanımız da bu bağlamda Ruslar Batı Türkistan da ki Çinliler de
Doğu Türkistan üzerindeki hesapları sebebiyle özellikle Uygur Türklerinin Milli kimliğini dejenere etmek maksadıyla Türklerin bu fiziki özelliklerini M.Ö 1000. Yılınan itibaren Türkistan‟ın beyaz ırk insanlarının Moğol asıllıların karıĢmasıyla ortaya çıktıklarını yaymaya çalıĢmaktadırlar ancak dilleri Türkçe için bir Ģey henüz bulamamıĢlardır.Bu görüĢ en iyimser görüĢtür çünkü bu durumda Hunları Türk kabul etmek gerebileceğinden Batılı tarihçiler
Türkleri ancak 552 de ortaya çıkarırlar ki kurgu tarih Ari tezini çürütmesin .Aslında son derece kurnazca bir yol
izlenmektedirler. Bu konuda son derece kapsamlı bir eser yazan iki tarihçi ilk Türklerin kesinlikle Moğolumsu
özellik taĢımadıklarını ilkyurtları olan Ġidl –Ural yani Avrasya Türkistan bölgesinden Doğuya göç etmeleri soncun
da Doğu Kolunun bazı Moğolumsu fiziki görünüme büründüklerini Ģu satırla ifade etmektedirler .” Doğuya göç
eden kurgan kültürü insanları da, san ırka mensup kabilelerle karıştılar ve çoğunluğu yavaş yavaş Moğol
çizgileri taşımaya başladı. Bunlar, Sayan-Altay dağlan, Orta Asya ve Kazakistan bozkırlarında Kazaklar, Kırgızlar, Hakaslar, Altaylar,Tuvalar, Uygurlar, Yakutl ar, Özbekler, Türkmenler ve diğerTürk
halklarını şekillendiren ana unsurlar dan biri oldular.Türkmenistan ve Aral boyu bozkırlarının güneyinden
gelen eski göçebeler, yine eski yerli halklarla karşılaştıkları Kuzey İran ve Afganistan'a göçmüşlerdir.
Batı ve güneybatı istikametinde yerleşmiş olan kurgan kültürü kabileleri, kendi Av rupai özelliklerini
muhafaza etmişler ve kadim Kafkas, Bulgar, Karaçay, Balkar, Kumık, Azerbaycan ve Osmanlı Türkünün
etnogenez sürecinde ana unsur olmuşlardır”157.
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Bir Çin çiziminde Güreşen İki Hun Türk‟ü .Resim Lin Gen‟in Hunlarning Omumiy Tarixi‟den alınmıştır.

550-551 tarihleri Türk adının yaygın kabul tarihidir halbuki o tarihe kadar binlerce yıldır baĢka adlar altında Türkler Hazar batısından Çin seddine kadar olan büyük coğrafyada yaĢıyorlardı .Ayrıca Eski Ġran kaynakları Türklerin
Maveraünnehir‟e gelmeden önce yaĢadıkları Ġran‟ın kuzeyindeki yurtlarında iken iklimin tesiriyle yüzlerinin uzadığını Ģekillerinin değiĢtiği gibi açıklamaları biliniyor .Türkmenlerle alakalı olarak ReĢideddin de bunu dile getirir.Ve
bu oluĢum tarihin en eski çağlarından beri Türklerle ilgili çeĢitli hatıraları her devirde, yeni yeni ilavelerle zenginleĢerek bir kütük gibi toplayan , iĢleyen ve ulu ataların genç nesillere aktara aktara 18.yy la kadar gelen ve çok defa
yazıya aktarılan, Oğuznameler de de hep vurgulanmıĢtır .Bir Oğuzname yazması olan 16.yy ikinci yarısın da
yazılmıĢ Kazan nüshasında söz konusu fizyonomi değiĢmesi Ģöyle dile getirilmektedir .”Maveraünnehir‟e tüşken
Türkmenleri ,Tacikler (İranlılar) evvel Türk dirler idi. Biş alt(ı) arka ötkending song yirge suvga bartdı.Çengeleri kısık ve közleri uluğ ,yüzleri kiçik ve ulug bola başladı”158- Maveraünnehire Türkmenlere
İranlılara önceleri Türk derlerdi. Beş altı ırk159(soy –nesil) geçtikten sonra yer su çekti çeneleri darlaştı ,gözleri büyüdü ,yüzleri küçüktü ulu (büyük) olmaya başladı-. Ebul Gazi Bahadır Han 1660 ta Türk-

menler arasından derleyip yazdığı ġecerey i Terakami de hemen hemen aynı cümleleri kullanır ve yüz değiĢikliğine burunlarının uzadığını ilave eder .Hem Kazan yazması Oğuzname de hem de Bahadır Han‟ı eserinde Oğuzların bu sima değiĢikliğinden sonra Ġranilerin onlara eski Türk simasını da hatırlatmaları sebebiyle Türk manend
Türk‟e benzer dediklerini anlatmaktadır ve bunun Türkmen‟e dönüĢtüğünü haber vermektedirler160. Babür hatıratın da devrinde yaĢamıĢ akrabalarından Baysungur Mirza‟yı büyük gözlü ,yuvarlak yüzlü ,Türkmen çehreli olarak tanıtırken onun çevresindeki diğer insanlara benzemediğini anlatmak istemektedir .mirza‟nın annesinin
Türkmen Karakoyunlu beylerinden birinin kızı olduğunu bize Faruk Sümer hatırlatmaktadır161 . Gördüğümüz
üzere Anadolu Türklerinin çoğunluğu Oğuzların çocuklarıdır. Oğuzlar bir bölümü daha Hun‟lular devrinden itibaren Batı Türkistan topraklarında; Hazar Denizinin doğusu ,Kuzey doğusu ,Kazakistan güneyinde yurt tutmuĢlardı.Diğer bölümü Göktürklerin kuzeyinde yaĢıyorlardı. Kısacası bütün Türkistan toprakları Oğuzların hareket alanıydı .Bu nedenle onların fizyonomileri hiçte Moğolumsu değildi.Bunu tüm eski kaynaklarda görebiliriz.Anadoluya
gelmeden çok önceleri günümüz Moğolumsu yüz arayan fizyonomi ırkçılarının aradıkları tipte değillerdi .Nitekim
yukarda gördüğümüz üzere Ġngiliz istihbaratçısı Arnold Toynbee de bu kanaattedir ki son zamanlarda Ġngiliz istihbaratının güya gizli belgelerinde Anadolu Türklerinin hiçte Türk olmadıklarını okuyan her halde azlık mensubu
birinin bunu kitabında ballandırarak yazması ancak okuduğunun aslında Ġngiliz siyasetine malzeme hazırlayan
Toynbee‟nin yazmıĢ olduğunu nerden bilsin162. Kısacası bu gün yurdumuz da Tv programlarına çıkıp Türklerin
yüzlerinin Orta Asya Türklerine benzemediklerini çünkü baĢka soylarla karıĢtıkları gibi bilindik propagandayı
yaparlar, bunun nedeni iĢin aslını bilmedikleri yada kasıtlı olduklarındandır.Tamamen siyasi maksatlara yönelik
Prof.Dr.Necati DEMĠR-Yrd.Doç.Dr.Özkan AYDOĞDU , Oğuzname(Kazan Nüshası).Sayf.145.Ġstanbul-20015
Necati Demir bu kelimeyi “arka “okumuĢtur ancak yazma müstensihi bizce kelimeyi yanlıĢlıkla ayın ile yazacağı yerde elif ile yazmıĢ
böylece bu yanlıĢlığa sebep olmuĢtur.
160 Ebul Gazi Bahadır Han .a.g.e .Sayf. 58
161 Prf.Dr.Faruk SÜMER ,Oğuzlar Sayf 48. Ankara -1972
162 Ġsmail TOKALAK ,Bizans –Osmanlı Sentezi .Sayf.192 Ġstanbul-2016
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olarak üretilen Hint –Avrupalı fikrine göre Aryani olması gereken günümüz Ġran ve Hintlilerinde sarıĢın –mavi
gözlü insan aranmaz ama iĢ Türklere gelince yumuk gözlü uzak doğu tipi aranır bu bir garabet değil de nedir.

Türk Dünyasının ünlü oyunu Kara Yorganın değiĢik bir versiyonu Arap oyunun da Burdur Çavdır Anbarcık Köyünde görülür .Bu oyunu
oynayan son insanımız DurmuĢ Ünlü .
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M.S 550-600 yılları arasına Tarihlenen bir Granit bir Soğd yatağı üzerindeki resimde eğlenen Türkler .Görüldüğü
üzere Türklerde Moğol görünümü yok.Resim Rus Bilgini S.Yatsenko‟nun “Early Turks: Male Costume in the Chinese
Art adlı makalesinden alınmıĢtır”. Makale Hicran AktaĢ tarafından Türkçeye çevrilmiĢtir. Karadeniz Sosyal Bilimler
Dergisi: Yıl 3 Sayı 11
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Oturan bir Göktürk Beyine içecek sunulurken.
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Göktürkler toplu halde

Bir Japon müzesinde bulunan Türkleri tasvir eden bir eser. Resim Rus Bilgini S.Yatsenko‟nun “Early Turks: Male Costume in the Chinese
Art adlı makalesinden alınmıĢtır”. Makale Hicran AktaĢ tarafından Türkçeye çevrilmiĢtir. Karadeniz Sosyal Bilimler Der-gisi: Yıl 3 Sayı 11

Kasıtlı veya kasıtsız Bizans hayranı Batılı MüĢtekriklerden öğrendiklerini bir komisyoncu olarak bize pazarlayıp
Osmanlı Bizans Sentezi kurma iĢinde olanlar Osmanlı Tımar sisteminin Bizans Thema sisteminden alındığı
hikayesini hep dillerine dolarlar. Köprülü ,Barkan ve Ġnalcık tarafından geliĢtirilen fikirler pek yeterli görülmemiĢ
Tımar siteminin Bizans Thema‟sından alındığını özellikle Bizantinistlere kabul ettirilememiĢti .Çünkü onların gözünde Bizans tüm Asyadan daha orijinal ve üstün bir medeni membaıdır. ĠĢte bu Bizantinist efsanesine karĢı
çıkan yine Batılı bazı tarihçiler aslındaTımarın gerçektende Türk kökenli olduğunu ileri sürseler de pek ses ge-
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tirmemiĢlerdir .Prof Dr.Yücel Öztürk dikkat çeken bir çalıĢmayla Themanın orijinin Türkler olduğunu Türklerin
Tümen adıyla yaptıkları boy organizasyonunun yeni bir versiyonu olduğunu göstermekte ve çok eski bu efsaneyi
yıkmıĢ gözüküyor163. Bizans Sentezcilerinin buna fazla aldırıĢ etmedikleri gözüküyor.
Elbette Orta Asya‟da Moğolların TürkleĢtiği veya Moğollara yakın Türklerin evlilikler sebebiyle görünümlerin
farklılaĢması bir gerçektir. Anadolu Türklüğünün de bu tür olayları yaĢadıkları vakıadır ama bu tür yaĢanmıĢlıklar
tüm dünya milletleri içinde geçerlidir.
Türklerin ,Ġranlı ,Gürcü ,Ermeni ,Yunan,Arap ,Hintli ,Sırp ,Hırvat ,Rumen ,Rus ,Moldav ,Moğol,Çin , Leh, Macar
gibi soylara gen vermesi de bu kabildendir. Öte yandan artık zamanımız da Türklerin Moğollarla hiçte öyle akraba
olmadıklarını Türk dilinin uydurma Altay Dilleriyle hiçbir ortak yanının görülmediğini savunulmaktadırlar164. Ortak
bazı kelimelerin ise yakın coğrafyada yaĢamayla alakalı olduğu yönündedir. Yine A.Cevat „ın kitabında Türkler
ilgili bilgiler bu kadardır sanki kitap yabancı bir ülkede yazılıp kısaca Türkler hakkında bilgi vermektedir.Kitap
baĢka bir milletin askeri öğrencileri için yazılmıĢ gibidir. Zamanın Osmanlı eğitimindeki Türk‟ün yeri bu kadardır
.Diğer tebaa hakkında ki bilgilerle kıyaslanınca sanki onlar devletin kurucusu değil sıradan bir azınlıktır . 1916
yılında Sultaniler ve RüĢtiyelerde ders kitabı olarak okutulan Ebu Salih ve Bekir Sıtkı‟nın yazdıkları Milli Coğrafya kitabının cins , sekene baĢlığı altındaki bölümün de Osmanlı devletinin iki esaslı sekenesi olduğu bunların
Müslimler ve gayrimüslimlerdir açıklaması yapılır.”Müslimler Türk ,Arap ,Kürd, Tatar ,Laz , Çerkez,Gürcü
namlarıyla nev‟i muhtelifeye taksim olunur “ dedikten sonra Türkler şu cümleyle tanıtılılar “
Türkler –Osmanlı anasırının
etmişlerdir”.

maiyeyi asliyesidir . Altundağından gelüp

Anadolu kıt‟asında tavattun

Ve Arkasından Türklerin güzel vasıfları sıralanmaktadır .AnlaĢılan 1860ların anlayıĢının altından
çok sular geçmiĢtir165. 1849‟ da Polonyalı olup ,Yahudi iken Hıristiyanlığı seçen bir aileden gelme ülkesinde bir
isyana karıĢtığından dolayı kaçarak Osmanlıya sığınıp Ġslam dinine geçen ve sonra PaĢalığa kadar yükselen ve
Nazım Hikmetin dedesi olan Mustafa Celaleddin PaĢanın da 1869 da Ġstanbul‟da Fransızca yazdığı Eski ve Modern Türkler adındaki eseri yayınlanır.Kitabın ana kurgusu o yıllarda Avrupa da moda olan Aryani ırkçılık tezinin
Türkleri hakir gören Sarı ırka ait bir soy olarak niteleyen görüĢlerine karĢı, Türklerin beyaz ırka mensup olduklarını
kanıtlamak ve bu yolla Avrupalıların Türklere karĢı olan kinlerini azaltmaya yöneliktir.Ama Osmanlı anlayıĢının
Türkleri çiftçi hamal durumuna nasıl düĢürdüğü dolayısıyla zenginliğin ise tamamen Hıristiyan unsurlara geçtiği
tespitiyle PaĢanın oldukça gerçekçi görüĢleri de oldukça dikkat çekicidir166.
Görüldüğü üzere Süleyman PaĢa , Ahmet Vefik PaĢa bilhassa Ali Suavi devrin önemli Türkçülerindendi ancak
siyasi sahada Türkçülük fikri Ġslamcı Osmanlı milliyetçiliği yanında sözü bile geçmiyordu. Söz konusu kiĢilerden
Ali Suavi ilk Türkçü diyebileceğimiz bir Ģahsiyettir .1878 de giriĢtiği ihtilal baĢarısız olmuĢ ve katledilmiĢtir darbenin arkasında Ġngiltere olduğu söylenir. Ne var ki ilk defa Türk adında bir milletin olduğu onun hiçte öyle önemsenmeyecek kaale alınmayacak bir geçmiĢi değil binlerce yıllık bir Ģanlı tarihinin olduğu yazılıp çizilmeye baĢlandı .
Osman Gazi ile baĢlatılan Osmanlı Milleti dıĢında böyle bir milletin varlığı, ilk defa dile getirilmeye öyle horlanacak
aĢağılanacak bir yönünün de olmadığı yavaĢ yavaĢ gün yüzüne çıkmaya yüz tuttu .ġerefli Osmani Milletinin baĢı
padiĢah hazretleri ve hanedanın böyle bir Ģeyden etkilenmeleri pek söz konusu bile değildi. Aslında bu Osmani
Milleti , hanedanın anlayıĢ ve zihniyetine ;eğitim yoluyla dönme devĢirme takımının da ilavesiyle oluĢturulmuĢ
köksüz suni asılsız bir kitleden ibaret bir cilaydı. Kendi aralarında bir çıkar döngüsü olan bir kitle idi bu. KonuĢtukları dil her ne kadar medeniyetimizin diliydi avutmacalarına rağmen tam bir iğdiĢ edilmiĢ Türkçe (çok azı) ,Arap
ve Acemce halitasıydı .Bu sebeple özellikle Fatihle baĢlayıp Viyana Bozgununa kadar ki devrede saray ve Ģürekasının ekseriyeti bu yeni Türk anlayıĢına bir Rus‟un Türk‟e yakınlığı kadar yakındı . Ancak Bozgundan sonra
yavaĢ yavaĢ bir millileĢme eğilimine girildiğinin belirtileri de sıkça görülür .Genel kanıları yine de Türk zaten köylü
kaba saba hiçbir özelliği olmayan ancak zatı devletlerinin uğruna savaĢlarda ölmesi gereken bir çeĢit parya idi.
Bir kere Türk ,Ģevketmap ,velinimetim efendim , haĢmetmap demesini bilmezdi .ÇeĢm i bilmez göz derdi , yola
koyulmayı bilir revan olmayı pek anlamazdı ,bir kere çelebi hiç değildi medeniyetten hiç haberi yoktu haki payi
olmayı bilmediği gibi bileni de sevmezdi. Tabi ki böyle bir toplumla padiĢah hanedan ve varlıkları onlara bağlı
taifeyle aynı kandan soydan olamazdı en azından. DevĢirmelerin çoğunun nesebi karıĢık Ģuradan buradan toplanmıĢ ya Rum ya Rus vs kısacası yetmiĢ iki buçuk milletten idi .Bu minval üzere Türkiye Cumhuriyeti kuruluncaya kadar saray erbabının indinde Türk diye bir Ģey yoktu. Aslında kendi derdine düĢmüĢ halkın da böyle bir meseProf.Dr.Yücel ÖZTÜRK , Timar-Thema Teriminin Ortaya Çıkması, BizansUygulaması ve Osmanlı Ġle Mukayesesi.OTAM Dergisi Sayı
31/2012-1.Sayf.157-208
164 Nuri YÜCE ,Ġslam Ansiklopedisi(Kültür ve Turizm Bakan.) Cilt 13-2 Sayf .454.Ġstanbul-1988
165 Ebu Salih ,Bekir SITKI , Millî, Amelî, Vatanî Osmanlı Coğrafyası.Sayf.13 Dersaadet -1332
166 Mustafa Celaladdin PaĢa ,Eski ve Modern Türkler (Çeviren Güven Beker) .Sayf.110-156 .Ġstanbul-2014
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lesi yoktu. Birinci Dünya harbi sonunda boynuna geçirilen ilmeği örenler arasında her vakitte aynı kıbleye döndüğü Müslüman kardeĢlerinin olduğundan bihaberdi. Ġstiklal harbinde istilacıların kendine hakaret ederken pis Müslüman değil de pis Türk demesine mana veremeyen az değildi.Elbette tüm Osmanlı hanedanını,Sultanları bu
Ģekilde tanımlamak doğru değildir ne var ki çoğunluğun zihniyeti bu merkezdeydi . DevĢirme saltanatını baĢlatan
kiĢinin 2.Murat olduğu biliniyor .Türkçülüğü ile tanınan bu sultan güçlü Türk ailelerinin özellikle akıncı beylerinin
Ģehzade isyanlarında ve diğer bir çok olayda hepsinin bir kiĢi etrafında toplanmalarını hanedanın geleceği için
tehlikeli görmüĢ bunların vezirliğe yükselmelerini yasaklayarak serhatlerde oturma mecburiyeti getirmiĢti 167 . Fatih‟e kadarki devirde zaman zaman milli Ģuur belirtileri vardır .Fatih‟in dönemi devĢirme saltanatının iyice yerleĢtiği
devirdir. Osmanlı hanedanı Türklerin kendilerine her zaman bir gaile çıkarabileceklerini biliyorlardı. Özellikle Anadolu Beylikleri ile olan mücadelelerinde Türk asıllı beyler doğal olarak mensup oldukları milleti kırıp geçirmeğe
asla yanaĢmıyorlardı . Arkalarında Türk halkı olan Türk Beyleri bu gücü her zaman Osmanlıya karĢı kullanabiliyordu . Bunun için Türklerin idareden uzak tutulması gerekiyordu. Fatihe kafa tutabilen tek Ģahıs Çandarlı Halil
PaĢaydı. Osmanlı hanedanı Türklere dayanarak yapılabilecek çıkıĢların yok edilmesinin kolayını devĢirme kul
taifesinden yetiĢtirdikleri kiĢiler yoluyla buldu. Onları Anadolu Türklerinin kırımı için kullandılar .AĢıkpaĢa Bozok
civarında isyan eden Kızıl Kocalı Türkmenlerinin nasıl katliama uğratıldıklarını nasıl ırzlarının pay ü mal edildiğini
ballandıra ballandıra anlatırken pek keyiflidir . Katliamı yapanları idare edenler devĢirme kapı kulu Slav asıllı
Yörgüç PaĢadır. Fatih‟in Ġstanbul‟u fethettikten sonra ilk önemli iĢi Çandarlı‟yı katletmek olmuĢtu .Tabi saltanata
geçer geçmez 6 aylık kardeĢi ġehzade Ahmet „i de boğdurmayı ihmal etmemiĢti. Çandarlı ile alakalı söylentileri
kaleme alan çoğunluğu dönme olan yada dönme kültürüyle terbiye edilen Osmanlı tarihçilerinin yazdıklarına
inanmak pek doğru değildir. Yine Fatih devletin baĢına musallat ettiği devĢirme paĢaları Mahmut PaĢa ,Gedik
Ahmet PaĢa ve Rum Mehmet PaĢa gibilerini. Bunlar düĢman karĢısında kedi ,Anadolu da Türklere geldi mi canavar kesilen insanlardı . Sokollu ,Kuyucu Murat ve diğerleri ne kadar Türk‟ü katlederse Osmanlı Hanedanın o
kadar gözüne giriyorlardı . Bu devĢirmelere Anadolu Türkleri bir Ģey ifade etmiyordu ; çünkü onlar Türklere çok
yabancı insanlardı tamamını katliamdan geçirseler bile zerre kadar üzülecek ruhtan uzaktılar .Ayrıca Ģuur altlarında hep bir Türk düĢmanlığı yaĢıyordu .Bu devĢirme zümre her zaman tahta çıkacak Ģehzalerin aralarında ki
mücadelede hep Ģahsiyetçe en zayıf olanın etrafında toplanıp tahta layık en değerli Ģehzadeyi katlettirme iĢini
ustaca yürütmede birer ustaydılar . Örneğin Gedik Ahmet PaĢa 2.Bayezid‟e son derece kızgın olmasına rağmen
Cem‟in kaybetmesi için canla baĢla çalıĢmıĢtır. Öte yandan etrafındaki devĢirmeleri birer birer halledip Türk
Karamani Mehmet PaĢayı sadrazam yapsa da Fatih , iĢ iĢten geçmiĢti. Otlukbeli savaĢı sonun da esir düĢen tam
3000 Türkmen‟in tamamını kılıçtan geçiren dönmelerden hepsi kapıkuludur. Böyle bir vahĢeti Gayri Müslümlerle yapılan savaĢlarda bile Osmanlının tatbik ettiği pek görülmez . Bu gün hala söylenen Fatih‟i bu dönmelerin
zehirlediğidir . Aslı asaleti belirsiz köksüz ve arkasında bir güç olmayan ve genellikle tek baĢına olduğundan
kellesini en kolay teslim eden devĢirme taifesi , Osmanlının kuluydu varlığı onunla kaimdi onun içinde kayıtsız
Ģartsız itaat ediyordu .Bundan dolay Osmanlılar her zaman onları önemli makamlara korkmadan getirebiliyordu
.Ne var ki fazla sürmeden kendi aralarında kendileri gibi devĢirme olan PadiĢah anaları ve saray kadınları ile
birlikte büyük bir güç haline geldiler ,devleti tamamen ele geçirip sayısız soysuzluğa ön ayak oldular.
Bu tarihi dönüĢümü Feroz Ahmed Ģu altı çizilecek cümlelerle sergilemektedir “Devşirme sistemi sultana Tür-

koman şeflerin gücünü dengeleme ve zamanla Avrupada'kilerden daha mutlak bir otokrasi kurma olanağı
sağladı. Şefler, bu sistemin gelişmesini engellemeye çalıştılarsa da başarılı olamadılar. Kriz, sonunda,
Constantinople'u (İstanbul) fetheden Mehmet'insaltanatı sırasında (1451-1481) patlak verdi. Kenti
kuşatma konusunda çıkan tartışmada iki hizip oluştu. Devşirme grubu, kenti zapt etmenin kendi konumlarını güçlendireceği ve rakiplerini yok edeceği düşüncesiyle, doğrudan saldırıya geçme görüşünü savundu. Türk önde gidenleri bu durumu gayet iyi anladılar ve Constantinople‟a saldırmanın Osmanlıların başa
çıkamayacakları kadar büyük bir Avrupa Haçlı ordusunu harekete geçireceğini öne sürerek, bu girişimi
engellediler. Mehmet'in, kendisi de bir Türkoman soylusu olan sadrazamı Çandarlı Halil Paşa kuşatma
karşıtı kampanyanın başını çekti. Sonuca gitmek için önde giden kişilerle uzun müzakereler yapan Mehmet, devşirme hizbini desteklemeye karar verdi. Birçok şiddetli saldırıyla süren uzun bir kuşatmanın
ardından Constantinople 29 Mayıs 1453'te düştü. II. Mehmet uzun bir emperyal geleneği olan büyük
bir kentin efendisi ve merkezileşmiş bir imparatorluğun mutlak hükümdarı oldu. Önde giden Türkomanlar siyasal bir güç olarak tasfiye edildiler, ellerindeki topraklar ve mülkler müsadere edildi. Sadrazam
Çandarlı Halil Paşa azledildi ve yerine devşirme sınıfının bir üyesi olan Zağanos Paşa getirildi. Bu atama
"merkezi hükümetin en önemli görev yerlerinin sultanın kölelerine ayrılması şeklinde yeni bir geleneği
başlattı.Önde giden kişilerin oluşturabilecekleri bağımsız bir Osmanlı toprak aristokrasisinin sultana
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Hasan Basri KARADENĠZ .Osmanlılar Ġle Anadolu Beylikleri Arasında Psikolojik Mücadele .Sayf.186-187-188.Ġstanbul-2011
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karşı bir güç olarak ortaya çıkması konusunda her türlü olasılık Constantinople'un düşüyle birlikte ortadan kaldırıldı.”
168

“Bundan sonra hiçbir toplumsal güç ya da kurum sultanın mutlak gücüne karşı çıkamadı”

. Yazarında
vurguladığı üzere Fatihle iyice kökleĢen dönme devĢirmelik , Ġkinci Viyana bozgunuyla epey mevzi kaybetse de
her zaman etkili olabiliyordu. Sultan Genç Osman bu gücü kırmaya çalıĢtığı için Ģehit edildi. Böyle tarih bir süreç
yaĢasak ta devĢirme taifesinden nice insan samimiyetle hizmet edip cephelerde Ģehit olanlar az değildir, onları
kendimiz den ayırmak büyük bir vebaldir ve doğru değildir .Sözümüz elbette hainleredir ama bizce hain bu taifede hiçte az değildir . PadiĢahların bir çoğunda halktan tamamen kopukluğa fazla rastlanılmaz .Ġkinci Murat‟ın
sarayında sofrasında Halkın gözü kulağı olan Halk Ģairleri hep mevcuttu 4.Murat‟ın yanın da hakeza AĢıklar hep
saygı görürdü.1.Mahmut gizlice bir halk aĢığının evine gider ondan bağlamayla yurt havaları (Türkmani ve KayabaĢı) dinler ihsanlarda bulunurdu.En Avrupacı sultanlardan olan 2.Mahmut , Abdülmecit Halk ġairlerine özel
önem verirlerdi Abdulaziz de aynı yoldan gidenlerdendi 169.Osmanlı Sultanları içinde milli Ģuuru en yüksek Ģahsiyetin 2.Abdulhamit olduğu kabul edilir170 .Ne var ki büyük bir gaile içindeki devlette Sultan‟ın Türkçülük siyaseti
gütmesi mümkün değildi. Aslında Ġslamcılık siyaseti Türkçülüğün Ģalla örtülmüĢ hali olabilirdi. Abdülhamit‟in el
altından güçlü bir milli benlik uyanması için çabalarken büyük bir gerilik içinde yaĢayan Anadolu‟nun çağın geliĢmesinden nasibini almasına gayret ediyordu. Ama öte yandan da Ġslam ittihadı uğruna askeri okullara doldurduğu Çerkes ,Arnavut sair Ġslam unsurlardan insanların çocukları görev yaptıkları Anadolu‟da tıpkı daha önceki
devĢirmeler gibi Türklere kan kusturuyorlardı.Zamanın da büyük yankı uyandıran Çakırcalı Mehmet Efe‟nin yirmi
sekiz Arnavut‟u öldürmesinin sebebi, Ege de Ģımaran söz konusu Arnavutların bir yörük kadınıa tecavüz etmeleri
sebebiyledir171.Bu uygulamanın baĢka bir çeĢidini Doğu Anadolu‟da Hamidiye alaylarını Kürt AĢiretleriyle istihdam
ederek bir çok yanlıĢın uygulasını baĢlattı Bu bölgede Türklüğün pek getirisi olmadığını gören bir çok Türkmen
aĢiretleri bu alaylara girebilmek için kendilerini Kürt göstererek sonraki nesillerin milliyet kaybına sebep olan bu
Hamidiye alay uygulamaları tam bir ibretlik olaylardandır.
Özellikle Ege de bütün ünlü efelerin dağa çıkmalarına sebep , bu kökenden yani modern devĢirme takımı subayların yaptıkları zulümlerdir. Burada hakikati görmezden gelemeyiz tekrar edecek olursak hangi kökenden gelirse
gelsin bu vatan için her türlü fedakarlığı yapan bu uğurda can veren sayısı insanımız vardır .Ancak bir takım
imkanları bulunca içinde barındırdığı ırkçılık kinini dedelerine atalarına kucak açmıĢ bu aziz millete kusan nankörleri de görmezden gelemeyiz. Örneğin Arnavut asıllı Kara Sait PaĢa ve Çerkez Rifat PaĢa „nın bir çok alçaklığı
Ege de ki ünlü Zeybeklerin dağa çıkmalarına sonra aldatılarak düze indirilip kahpece öldürülmelerinin müsebbibleri arasındadırlar . Çakırcalı Mehmet‟in dağa çıkmasının sebebi Balkan isyanlarında büyük hizmetleri geçen
babası Çakırcalı Ahmet Efe‟nin bir düzenle öldürülmesidir .Yine Balkan savaĢlarında kahramanca savaĢan Cerit
Osman Efe, Halil Rifat PaĢa tarafından tuzağa düĢürülüp yok yere katledilmiĢtir. Bu efelerle birlikte söz konusu
bölgede kahramanca vuruĢan efelerden Bakırlıklı Ġsmail Efe de aynı akıbete uğratılmıĢtı 172. Kısacası Fatih ve
sonrası devĢirmeler ile 20.yy baĢlarındaki devĢirmelerle hatta günümüz Türk görünümlü devĢirmelerin pek farkı
yoktur.
93 Harbi Osmanlının Rumelinden atılmasının ilk provası olmuĢ ve Ruslar bunda son derece baĢarılı faydalanmıĢlardır .Tüm Slavların hamisi olduklarına Balkan milletlerini tamamen inandırmıĢlardır. Balkan milletlerinin bütünüyle ayrılıkçı tavır içine girdiklerini gören Osmanlı Devleti ve aydınlar Osmanlılığın iflas ettiğini görünce bu
sefer Ġslamcı siyasete yönelerek Müslüman unsurların ayrılmasını önlemek için Ġslamcılık düĢüncesini benimsediler. Abdülhamit döneminde bu devletin resmi ideolojisi haline dönüĢtü. Bu suretle Araplar ve Arnavutların devletin sadık insanları olacağı umuluyordu. Ne var ki bununda para etmediği görüldü. Yeni Osmanlılar - Genç Osmanlılar -Jön Türk hareketleri içinden çıkmıĢ Ġttihat ve Terakki Partisi kadroları imparatorluk unsurlarını Fransızlardan aldıkları Adalet –Hürriyet –Musavat parolası ile yola çıkmıĢlar ve bu sloganları eğer yürürlüğe koyabilirlerse tüm anasırı bir arda tutabileceklerini zannetmiĢlerdi . O zaman da günümüzde de var olan içimiz deki Batı
iĢbirlikçisi ve çoğunluğu ekalliyetten olan etkili çevreler buna Ġttihatları inandırmıĢlardı ve tüm unsurlarıyla Ġttihat
ve Terakki Partisinin içine girmiĢlerdi .Sonuçta Abdülhamit „i isyanla indirtenler yine bu güruhtu .Ġttihatçılar paralara varıncaya kadar her yere Adalet –Musavat – Hürriyet sloganlarını yazdırdılar . O devrin bütün bölücüleri baĢ
dertleri olan ve devleti ayakta tutan Sulaan Abdülhamit‟i devirme iĢini Ġttihatçılara yaptırttıktan sonra birer ikiĢer
Ġttihatçıları yapayalnız bırakarak gerçek yüzlerini göstermeye baĢladılar . Ġttihatçılar gözleri o kadar dönmüĢtiki
Ermenilerin Türk„e olan korkunç kinini bile hoĢ karĢılıyorlar onları baĢ tacı ediyorlardı .Bu yüzden Doğu Anadolu
Feroz AHMED,Modern Türkiye‟nin OluĢumu (Çeviren Yavuz Alogan) .Sayf.30 .Ġstanbul-2012
Doç. Dr. Hikmet TOKER , ġâirân-ı Hâssa .Sayf.174-177.Çukurova Ün.Ġlahiyat Fak.Derg.Cilt 14 Sayı1/2014
170 ATSIZ , Abdülhamid Han(Gök Sultan) , Türk Tarihinde Meseleler .Sayf .108-114.Ġstanbul -2014
171 BOA. Y.EE..KP._20-1941
172 Mehmet SERÇĠNLĠOĞLU ( Rahmetli Mehmet Eröz Hoca) ,Zeybeklik ve Zeybekler .Sayf.16-17 Töre Dergisi Sayı 11/ 1972
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„da Ermenilerin Ġslam ahalisini bilerek enterne etmelerine gö zgöre göre hizmet etmekten çekinmemiĢleri
.Ermenilerin vahĢi huyların gördükleri zaman iĢi iĢten çoktan geçmiĢti .Bu ittihatçı ihanetini rahmetli Ġbrahim Arvas çok güzel anlatmaktadır 173 . Yine Ġttihatçıların ilk zamanların daki bu Ermeni muhabbetlerini M.Raif Ogan
ibretlik bir vesika olarak tarihimize hatıra bırakmıĢtır 174 . Adalet –Uhuvvet –Hürriyet sloganları iĢe yaramamıĢ
,Ġslamcı siyasette derde derman olmamıĢtı . Balkan SavaĢı bunu Ġttihatçılara tüm acı sonuçlarıyla göstermiĢti.
Tanzimat‟tan sonra Ticareti tamamen ele geçiren Musevi ,Ermeni ve Rum taifesi hala günümüz de de bu pozisyonlarını sürdürmektedirler .Çünkü o zamandan günümüze ülkemizde iĢ yapan veya ticaret yapan tüm yabancı
odaklar her türlü iĢlerini bu taifeyle yürütmektedirler. Bilinçli olarak en küçüğünden en büyüğüne kadar her türlü
sanayi ,teknik ve ticari malın Türkiye‟de ki alim satımını bu üç ekalliyet mensuplarına vermektedirler Türk‟e asla
böyle bir imkanı tanımazlar iĢ yaptırtmazlar dolayısıyla sermaye hep onların elinde birikir.Diğer yandan güya yerli
olan ve Türkiye‟nin en büyük iki sanayici ailesi Sabancılar ve Koçların Uluslararası sermayenin tezgahladığı Amerika –Avrupa patentli gayrimilli tüm faaliyetlerin yurdumuzdaki yürütücüleri olduğunu unutmamalıyız . Mesela
Ermenilerin yine güya soy kırıma tabi tutulduklarını savunan Ermeni Sempozyumunu Türkiye de ki ilk yaptıran
ise Sabancı ailesinin malı Sabancı Üniversitesidir ve halen Soykırım yalanının her platformde bu üniversite öğretim üyleri alenen desteklemektedirler. Pontus rüyaları görenlerin en büyük destekçisi Koç ailesinden Rahmi Koç
olduğunu dile getirenler az değildir. Yakın tarihlerde Sümela Manastırında ve Akdamar Kilisesinde Hıristiyan
ayinlerinin yapılması söz konusu çevrelerin gayretleri ile gerçekleĢmiĢtir.
1900 -1918 Türkiye‟siyle günümüz Türkiye‟si son derece benzeĢmektedir . Ġttihatçılar ı üç sloganla Osmanlıyı
kurtaracaksınız diyenlerin torunları(Bazen gazeteci bazen akademisyen –hukukçu , bazen yazar düĢünür bazen
sanatçı - artiz özellikle vakıfçı ) bu günde geçmiĢle hesaplaĢma –ikinci Cumhuriyet -tam demokrasi gelirse(!)
yani tüm bölücü unsurlar serbest bırakılırsa Türkiye kurtulacaktır –Sevr sendromuyla yaĢanmaz - hikayeleriyle
siyasilerin iktidar hırslarına destekler vererek dünkü melanetlerini aynen sahneye koymaktadırlar . Artık Sevr
önümüze resmen konmuĢtur . Dünya enerji ve su kaynaklarına yakın güçlü bir Türkiye , Ġsrail‟in her zaman canını
sıkmaktadır. Bu sebeple ne olursa olsun yoktan yaratılan bir millet bulup ona devlet kurdurma yani Türkiye
bölünerek Ġsrail‟ e karakolluk yapacak bir oluĢum tam manasıyla teĢekkül etmek üzeredir. Ġçimizdeki bu dönme
takımı bir daha görevini baĢarıyla yapmıĢtır. Son derece sinsice Türkiyenin tüm önemli kurum ve kuruluĢlarına
çöreklenen bu kriptolar yurdumuz da yapılan hemen hemen tüm kalkınma hamlelerini bir yolunu bulup engellemeyi baĢarmaktadırlar. Ağır sanayiye geçmek için yapılan her atılım mutlaka akim kalmaktadır .Bor Sanayi geleceğin en büyük stratejik atılımı olacakken yerlerde sürünmektedir .SavaĢ uçaklarında gece görüĢ sistemini vermeyen ABD „nin bu planını kendi yaptıkları bilgisayar sistemi ile çözen mühendislerin tamamı Ģehit edilmiĢlerdir
ve Türk Devleti bu çocuklarını dahi koruyamıĢtır . Devletin iliklerine kadar içeriye girmiĢ Kriptolar yapılan her
operasyonu bağlı oldukları merkezin çıkarına göre yönlendirmektedirler .15 Temmuz Darbe giriĢimi bu kriptoların
en büyük yardımcı odağını deĢifre etmiĢ görünüyor .
Tarihimize göz attığımız zaman millet geleceğini tehlikede gören önderlerin, millet Ģuurunun- milli kimliğin canlanması için yine tarihimize müracaat ettiklerini görürüz. Çin karĢısında yok olmaya doğru giden Türk Budununu ,
Bilge Kağan Orhun da bulunan kitabeleri dikerek , milli ruhun Ģahlanması için bugünde geçerli sayısız tespitini
yazıya döküp , önerilerini Ģaheser bir üslupla anıtlaĢtırmıĢtır. 2.Murat devrinde milli ĢuurlaĢma için ve Türk Tarihini
bütün halinde iĢleyen bizzat Sultan tarafından Yazıcızade‟ye Tevarihi Al i Selçuk adlı eseri yazdırılmıĢtır . Eser
hakkında çok değerli çalıĢmalar yapan Dr.Abdullah Bakır “ ….bu dönemde ortaya çıkan , milli şuur ile Türk
dili ,edebiyatı ve tarihi alanın da başlayan uyanışın ve gelişmelerin bir yansıması olarak ele alabiliriz”175 demektedir. Türkistan coğrafyasında yaĢayan Türkmenler asırlarca yazılı veya Ģifahi Oğuznameleri dinle-

yerek yaĢlılara okutarak kavmi Ģuurlarını beslemeye çalıĢmıĢlar daha sonraları Ebulgazi Bahadır Han onlardan
faydalanarak ġecere i Türki ve ġecere i Terakime adlı eserleri kaleme almıĢtır. 20.yy baĢlarında güçlü bir akım
haline dönmeye baĢlayan Türkçülük –Milliyetçilik hareketlerine yenice bulunan Divan ı Lugatit Türki‟nin devrin
aydınlarına ne büyük bir coĢku verdiği dikkate değerdir. Aynı devirde yeni yeni bulunan, yazılan çizilen Göktürk
Kitabelerinin , Eski Türk destanlarının ve Dedem Korkut Kitabı„nın yine Türk aydınlarına , Millet olma yolundaki
Türkler için ne büyük bir güç kaynağı olduğunu unutmamalıyı . Birinci Dünya Harbi sırasında özellikle Ömer Seyfettin‟in “Eski Kahramanlar “ adıyla sonraları kitaplaĢtırılan milli hikayelerinin ,Ahmet Hikmet Müftüoğlu‟nun eski
tarihimizi konu alan hikayelerinin genç nesillerde , Milli ġuurun uyanmasındaki büyük katkıları olmuĢtur. Türkler
1912 den baĢlayarak 1938 yılına kadar geçen zamanda bir Millet olma yolunda önemli adımlar atmaya çalıĢmıĢtır. Söz konusu devrede Milli Tarih Ģuurunun yerleĢmesi için önemli gayretler sarf edilmiĢtir. Böylece modern
manada millet adını verdiğimiz cemiyet oluĢumunun geliĢmesi çok geç kalınmıĢ olarak baĢlandığı halde AtaĠbrahim ARVAS ,Tarihi Hakikatler.Sayf.13-19 ,30,31.Ġstanbul-2010
M.Raif OGAN,Sultan Abdülhamit.SebilürreĢad.Cilt 10 .Sayı.232 .Sayfa 100-102
175 Dr.Abdullah BAKIR , Yazıcızade Ali Tevarih i Al i Selçuk .Sayf.XXXIII .Ġstanbul -2009
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türk‟ün ölümüyle tekamülünü sağlamadan büyük bir sekteye uğramıĢtır. Türklerde Millet oluĢumu tam teĢekkül
etmeden Milovan Dijilas‟ın Sosyalizmin tam oluĢturulamadığı cemiyetler için kullandığı “Eksik KalmıĢ bir Cemiyet
“ terminolojisine benzetirsek “ Eksik KalmıĢ bir Millet “olarak hayatiyetini o tarihten günümüze sürdürmeye çalıĢmaktadır. Vatanımız da Milli Tarih Ģuuruna dayalı millet ve bu anlayıĢa bağlı Milli benlik oluĢturma gayretleri hep
kesintiye uğratılmıĢtır diyoruz çünkü özellikle 1996‟da baĢlayan ve 2002 yılında büyük bir mesafe alan ve halen
devam eden büyük çözülmeyle tüm değerlerin alt üst olması ve toplumumuzun büyük kesimindeki milli değerlere
kayıtsızlık ,Türklüğün son kalesi Türkiye Cumhuriyetinin maalesef gelecek tarihlere intikalinin zor olacağını göstermektedir . Ki bu son 15 Temmuz saldırısının yıllarca hazırlığındaki lojistik desteği Amerikan Emperyalizminin
yeni silahı Postmodernizmin ülkemizdeki temsilcilerince sağlandığı malumdur. Millet gerçeğini kabul etmeyen
sınıf savaĢı üzerine kurulu bir anlayıĢı veya versiyonlarını kabul eden ve hiçbir milli kutsalı olmayan kesimleri
zaten kale almıyoruz ama her ağızlarını açtıklarında doğruluk , adalet ,fazilet , din , iman sözcüklerini hiç düĢürmeyen her Ģeyin referans Ġslam‟dır diye diye ağızlarından eskiyen kesimlerin dünyalık için tüm kutsalları ayaklar
altına alıp yapmayacakları rezilliğin kalmadığı 15 Temmuza kadar olan süreçte açıkça görülmüĢtür . Artık bütün
haramları helal sayabilecek derekeye düĢmüĢ önemli bir kitle bu Türkiye de bu devrede ibretle güç kazanmıĢtır.Bu paralelelde Türk Milliyetçiliğini temsil ettiğini elli yıldır deklare eden bir siyasi partinin yöneticilerin de
görülen ilkesizlikler , tam bir sefillik örneğidir. Ülkenin zor günlerinde vatanperverlerin sığınacağı savunacağı son
kalelerin de düĢmüĢ gibi bir durumu vardır maalesef . Böyle değer çöküntü yaĢayan bir toplumun ayakta kalması
mümkün değildir.Devletin kurucusu Türklüğe her gün küfredilirken , son derece sinsice ve tam bir 5.kol faaliyeti
olan Türkler tarihleriyle yüzleĢmelidir yaygarasıyla -hem de Türk devlet üniversite kürsülerinden - toplumumuzu
suçluluk psikozuna sokma faaliyetleri gemi azıya almıĢ gitmektedir. ĠĢin bir vahim yanıda Ġslami hareketlerin
yayın organlarının bazılarında yakın devrimizde ve halen Postmodernist düĢünceleriyle tanınan Musevi ,Ermeni
veya diğer ekalliyet mensuplarının sürekli olarak fikirleriyle söz konusu siyasi mahfelelere destek vermeleri ve bu
kesimler tarafından onlarında hararetle vitrine çıkarılmalarıdır . Bu kesimin dıĢarda Türklük düĢmanlarıyla içerde
her türlü gayri milli unsurla iĢbirliği içinde olmaları gösteriyor ki Türkiye Cumhuriyetine olan kinleri bitecek gibi
değildir. Sesi duyurulmayan bir kesim hariç büyük bir kesim olanları sadece seyretmekte , alacağı son model
arabayı bir kat daha fazla evi veya kısa yoldan devlet yağmasından nasıl pay kapacağını düĢünen bir sürü haline
dönüĢmüĢtür. Ne acıdır ki bu nesiller tüm çocukluğu boyunca okullarda her gün sabah derse girmeden” Öğrenci
Andı” okumuĢtur. Andın ilk cümlesi “Türk‟üm ,doğruyum ,çalışkanım” diye baĢlardı .Bilindiği üzere yakın
tarihte okullardan Öğrenci Andı kaldırılarak zaten nesillerin ruhlarında yaĢamayan ilkeleri söylemek zahmetinden de öğrencilerimizi kurtardık(!)176. Milletin gözü kulağı olan güya aydın kesim kimliğini tamamen yitirmiĢ( ki
çoğunluğu kripto ekalliyet artığıdır) gücün kemik gevicisi birer Ali Kemal olarak her gün melanet üstüne melanet
sergilemektedirler.Ġstiklal SavaĢını uydurmadır diyebilen insanların milletvekili seçildiği bir ülke, ne kadar ayakta
kalabilir böyle bir ülkenin insanları boyunlarına yağlı kemendi kendileri takmıyor mu ? Son Endülüs Sultanına
annesinin söylediği üzere kala kala “kadın gibi ağlamak” kalıyor gibi ... Çarpıcı bir geliĢmeyi gözler önüne sermek
için son derece anlamlı bazı gayretleri görmezden gelemeyiz .Yakın tarihimizin en vahim hadisesi 15 Temmuz
giriĢimcilerince 2000 sonrası yaptıkları çeĢitli yayınlarda Vatan Hainliği diye bir Ģeyin olmadığını tarihimizde bu
tür suçlamalara muhatap olanların aslında hiçte öyle olmadıkları yolunda epeyce emek harcamaları tesadüf değildir bu bir çeĢit hainliklere zemin hazırlama çabalarıdır.
Hayrete Ģayandır ki Türklüğe sövmeyi meziyet gören bu taifenin kriptolarının Osmanlıya duydukları özlemin altında yatan saik aslında Osmanlı da olduğu üzere Türk kimliğinden uzak bir topluma duyulanözlemdir . Öyle ki
Türkiye Cumhuriyetinin adının Türk‟ü hatırlattığından değiĢmesi gerektiğini söyleyenlerden tutunda Türk Bayrağı
isminin kaldırılıp devlet bayrağı adını verilmesini isteyenlere kadar hepsi baĢ köĢelerde yıllardır ağırlanmaktadır177. Onlar Osmanlı‟nın dünya tarafından Türk kabul edildiğinin farkın da bile değillerdir öyle olduğu içindir ki
Ġstiklal SavaĢı sonunda Osmanlı‟nın tüm borçlarını (Bu borçların tamamına yakını Ġstanbul ve Rumeli –Arabistan
diyarlarına gömülmüĢtür ; çünkü söz konusu bölgelere yapılan bu ayrıcalıklı iĢlemle onların Osmanlı merkezine
bağlı tutulacakları zannediliyordu) fakir Anadolu insanın üstüne yıkılmıĢtır Avrupalılar tarafından . Toynbee‟nin
ünlü deyiĢi ile Ġç ve DıĢ Proleterya Türkiye Cumhuriyetini yıkma azmindedirler . 15 Temmuz 2016 tarihi bunu açık
Öğrenci andının kaldırılmasına en çok sevinenlerden biride Tiyatro ve Dizi film oyuncularından Haluk Bilginer‟dir .Kendini Atatürkçü
olarak tanımlayan bu kiĢi Ģunları söylemekte: Bize altı yaĢımızdan beri her sabah “Varlığım Türk varlığına armağan olsun” diye bağırmayı
öğrettiler okulda. Bir gün bile düĢünmedik bu söz ne anlama geliyor diye. Benim varlığım neden Türk varlığına armağan oluyor? Anlamıyorum. Benim evladımın, benim küçücük kızımın varlığı Türk varlığına armağan olacakmıĢ ha? Benim kızım, benim altı yaĢındaki meleğim:
“Varlığım Türk varlığına armağan olsun” diye bağıracak ha? “Allah korusun” diye bağırıyorum arkasından, beklerken her seferinde okuldan
çıkmasını .01 Aralık 2014 tarihli Hürriyet Gazete Eki Kelebek .AnlaĢılan Bilginer „e , bütün hayatı boyunca her gün bu vatana kurban olan
insanların sırtından para kazanması bir eli balda bir eli yağda yaĢaması daha anlamlı geliyor.
177 Bunlardan biri olan Hilal Kaplan adındaki bayan 29.03.2013 „te katıldığı bir Tv programında bunu açıkça dillendirmiĢtir.
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ve seçik biçimde ortaya koymuĢtur bu son aĢamaydı diyenler vardır. Eğer Birinci Dünya Harbi yıllarında yoğun
olarak baĢlayıp Cumhuriyetin kuruluĢu ile siyasal uygulama ile zemin bulan MilletleĢme süreci günümüze kadar
baĢarılı olsaydı ,yukarda vurguladığımız sefil manzara gerçekleĢir miydi? Bu gün yaĢanan tam bir kimlikliksizlik
sürü psikozu, Milli ġuur yoksulluğudur. Bunun baĢ sorumluları nesilleri Milli Tarih Ģuuruyla yetiĢtiremeyen siyasi
iktidarlardır. Sadece Mustafa Kemal de Milli Tarih bilinci ( Kısa bir süre devam eden Eti –Sümer hikayeleri hariç
ki bunun da amacı Avrupa kamuoyunda Anadolu‟dan Türkleri çıkarma gayretlerine cevap olarak, Anadolu‟nun
ezeli Türk Yurdu olduğunu gösterme amaçlıdır) görülür. Atatürk, milletlerin yapısında ortak mazi ve birlikte yaĢama arzusunun önemli bir yer tuttuğu ve hatta millet hayatında yegâne birleĢtirici unsur olarak gördüğü bu iki kavramı her fırsatta ön plana çıkarmıĢtır. Bilindiği gibi ortak mazi, yaĢanmıĢ tarihi ifade eder ve milli tarih Ģuurunu ön
görür. Milli Ģuur tarih ile besleneceğine ve kültürel bir takım yanlıĢ ve haksız yayın ve yorumların önüne geçilmesi
de bu yolla engelleneceğine göre, milli Ģuuru canlı tutmanın en önemli yolu tarih üzerinde çalıĢma yapan ve öğretenlerin görevi olarak algılanmalı ve buna göre hareket edilmelidir 178 anlayıĢına uygun tüm milletin bu anlayıĢ
çerçevesinde Milli Tarih ve Milli Ģuur etrafında birleĢmesi için büyük bir gayret sarf etmiĢti. Yukarda açıklamaya
çalıĢtığımız üzere baĢlangıcı Balkan Harbi sonrasına dayanan ve Ziya Gökalp‟in baĢını çektiği Osmanlı Devletinin
anlayıĢından farklı bir millet anlayıĢı getirme çabaları Cumhuriyetin ilk yıllarında semeresini vermiĢ ve Mustafa
Kemal tarafından uygulamaya konulan çalıĢmalarla genel kabul görerek “Türk Milleti” mefhumu yerleĢmeye baĢlamıĢtır. Yine yukarda vurgulamaya çalıĢtığımız üzere 1923 -1938 arasında onun Milli kimliğe bağlı Millet anlayıĢı
yerleĢtirme gayreti tam manasıyla zemine oturmadan Türklük bilinci yerine bir Latin –Grek sevdası bir yandan ve
bu zihniyetten de beslenen doğası gereği her türlü Milli değere düĢman sınıf esasına dayalı sosyalist akımlar
tam anlamıyla bir Milli Ģuurun oluĢmasına fırsat vermemiĢtir. Bu yüzden 1980 öncesi bütün bölücü unsurların ana
hedefleri, Türkiye de sol hareketler içinde kendilerine hep önemli mevziler kaparak, sınıf savaĢımı içinde Milli
Devletin yıkılıp yerine Türkiye Komünist Partisinin meĢhur yedi bölgeli Anadolu Halkları ġurasının kurulmasıydı .
Böylece bu yapı içinde ayrılıkçılığın bölücülüğün daha kolay olacağını düĢünüyorlardı . Rahmetli Remzi Oğuz
Arık „ın dediği üzere” azlık ve azınlıklardan dünyanın hiçbir yerinde hiçbir zaman deha çıkmaz ancak komitacı çıkar179”. Dini anlayıĢı benimseyen Ġslamcı Bölücüler ( Ġslam akideli(!) azınlık ırkçıları) ise Türkiye de 1970
sonrası siyasi Ġslamcı partilerin en ön saflarında hep fikir –hareket teorisyenleri olarak görürüz, onlarında hedefi
güçlü bir Türklük bilincinin uyanmamasıdır. 1980 sonrası TRT Televizyonu Dede Korkut hikayelerini konu edinen
çizgi film denemeleri yapınca inanılmaz bir karĢı kampanyaya maruz kaldığı hala belleklerdedir . Bunun öncülüğünü de maalesef Cumhuriyeti kurduğunu söyleyen kendilerini Kemalist olarak ifade eden ancak Atatürkle hiç te
ilgisi olmayan kesim yapmıĢtır. Senelerce Türkiye de , DıĢ Türkleri kim azıcık dile getirse neredeyse idam edilmesini isteyecek kadar histerik bir anlayıĢa yine aynı kesim olmuĢtur ancak günümüzde artık onlarında DıĢ Türklere
bakıĢ açıları oldukça müspettir. Türk insanının dini ile alakalı çok basit bir arzusunu dahi on yıllar boyunca irtica
yaygarasıyla ele geçirdiği tüm devlet kuruluĢlarını kullanarak acımasızca bastıran yine bu kesim olmuĢ, siyasi
Ġslamcılığın alabildiğine radikalleĢmesinin de baĢ nedeni ve 2016 yılı itibariyle Türkiye‟nin çektiği acıların altında
yatan baĢ etkende bu MankurtlaĢmıĢ kendilerine Kemalist adını veren çevrelerin önemli bir kısmıdır. Kısacası
Milli ve Dini tüm insanca hakların önüne adeta Çin Seddi gibi dikilen bu zihniyet bataklığı , yakın tarihe kadar
insanlarımız da yol açtığı travma ile 1996 yılında baĢlayan Milli devletin yıkım projesine iĢtirak edenlerin “Ankara‟nın Ģerrinden Brüksel‟in Ģefaatine sığındık” savunmasına hep gerekçe üretmiĢtir
1940-1992 arasında gerek Sovyet emperyalizmi ve gerek günümüzdeki Postmodernist giyimli ABD ve gerekse
Sevr belgeli Ġngiliz merkezli Batı Emperyalizminin yani kısacası tüm emperyalizmlerin temel hedefi su ve enerji
kaynaklarına yakın büyük bir Türkiye‟nin var olmamasıdır yukarda da özellikle vurguladığımız üzere Ġsrail‟in.Bunun yüzden sağlam bir Millet Ģuurunun geliĢmemesi için Milli Tarih bilincinin uyanmaması az da olsa
uyanan bu bilinci yok etmek yine söz konusu sömürgeci paktların temel gayesidir. Tarih Ģuuru, sağlam bir millet
bünyesi için en önemli Ģarttır. Elbette bu Ģuurunun yerleĢmesinden en çok rahatsız olan böyle bir zeminde yeterince geliĢemeyeceğini gören her türlü dıĢarı kaynaklı ideoloji ve düĢüncedir. Milli Kimliğin bina edildiği Tarih
ġuurunun yerleĢmesini engellemeye çalıĢanların beslendikleri kaynaklar ise birincisi ideolojik çarpıtmalar ikincisi
de aslında Batı Emperyalizminin Anadolu da ki ilk ileri karakolu olan “Antik Arkeolojik Tarih” savlı Türk‟ten farklı
bir millet anlayıĢını açık –gizli yerleĢtirmeye çalıĢan Arkeolojik kaynaklı sapkınlıklardır. Arkeoloji , Osmanlı Ġmparatorluğu içine Kayıp Hıristiyanları arama düĢüncesiyle ilk adımını atmıĢtır. Kayıp Hıristiyanlardan amaç Bizans‟tan Anadolu da geriye kalan Hıristiyan topluluklardı. Batı Kiliselerine bağlı gönüllü özellille rahipler daha
17.yy dan itibaren Anadolu‟ya gizli açık gelip gitmeye baĢladılar. Anadolu‟da aradıkları dindaĢlarını bulmuĢlardı
ama yaĢayan dindaĢları onları pek tatmin etmiyordu; çünkü onların hayallerindeki insan tiplemesine pek uymu178
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yorlardı. O zaman Türklerin içinde merkezi yapıyla hafif ayrılığı görülen her unsur onların aslında aradıkları kardeĢleri olabilirlerdi ama iĢin kötüsü Müslüman olmuĢlardı , tekrar eski dinlerine dönmeleri gerekmekteydi . Söz
konusu unsurlar bir yerde Yörükler bir yerde Tahtacılar veya Alevi kesimler oluyordu. Bazıları bunu zamanla
geniĢleterek neredeyse Tüm Anadolu Türklerini aynı kategoriye sokar hale gelmiĢlerdi. Bu Ģekilde kendini Türk
ve Müslüman bilen büyük bir nüfusun kimliksizleĢtirilmeleri yoluna baĢvurmaya koyuldular .Çünkü kimliksiz bir
toplumu avlamanın kolay olacağını çok iyi biliyorlardı. Halbuki Türkler Orta Asya dan gelmiĢ toplumdu her Ģeyleriyle oradan geldikleri belliydi ve göbek bağıyla oraya bağlıydılar bunun içinde bu göbek bağını koparmak gerekiyordu.Anadolu Türkleri Anadolu‟ya göçlerinden itibaren asırlarca Türkistan ile bağlarını koparmamıĢ zaman zaman oradan gelen yeni göçlerle beslenmiĢ özellikle Hazreti Piri Türkistani Ahmet Yesevi‟nin yolundan giden
Horasan pirlerince manevi yapısı kurulmuĢtur .Ayrıca çok sayıda Ģair ,ilim insanı sanatkar Anadoluya gelmiĢler
Türk kültürünün sağlamlaĢmasında temel harç olmuĢlardır.Ne var ki bu göçler Fatihten sonra azalmıĢ ancak yine
de zamanımıza kadar sürüp gelmiĢtir . Bu irtibatın kopmasında baĢ neden iki coğrafya arasına bir hançer saplanan ġah Ġsmail ve selefleri olmuĢtur.Osmanlı Devrinde Anadolu‟ya son büyük Türkistan Türk‟ü aktarması Fatih
Zamanında olmuĢ gelenlerden en ünlüsü büyük bilgin Ali KuĢcu idi .Büyük Türk milliyetçisi Ali ġir Nevai bilindiği
üzere Divan Ģiirimiz de bir ekol olarak yüzyıllar boyu yaĢamıĢ 1870 lerde bile Ģiirlerinin basılıp okunmasını Namık
Kemal tenkit etmiĢtir . Mevlana dan baĢlayarak 20.yyla kadar Anadoluy‟ya gelen sadece Ģair sayısı 87‟dir 180. Bu
sebeple bazılarının Anadolu Türklerinin Orta Asya ile bir bağları olmadığını sinsice veya dolaylı yollarla sürekli
iĢlemeye çalıĢmaları bu sebeptendir. Anadolu Türklüğünün sahip olduğu yaĢayan ve yaĢatılan ne kadar kültürel
unsur varsa hepsine ne yapıp yapılıp mutlaka Antik kavimler bulaĢtırılmaktadır. Öyle ki Türk kilim motiflerinin
aynısını veya benzerini çanakçı çömlekçi ustalarına yaptırıp sonra filan höyükten ya da antik sahadan çıkmıĢ
eserlerle dayandırma sahtekarlığını yaparak kökenlerimizi bulanlar(!) az değildir hatta Türk Yazma motiflerinde
bile bu sahtekarlığın yapıldığı bir hakikattir 181.BaĢtan beri vurguladığımız üzere bir milletin kültürü binlerce yılda
oluĢmaktadır ve oluĢmaya devam etmektedir. Dünya da saf ırk olmadığı gibi saf kültürde yoktur .Her kültür etki
alanın da ki baĢka kültürleri etkilemiĢ ve kendisi de etkilenmiĢtir ancak bu etkilenme asıl özünü yitirmeme Ģeklinde
seyreder yoksa tarihin dehlizlerinde kaybolup gitmesi kaçınılmazdır. Yani kök kılcal damarlar vasıtasıyla devamlı
Milli özden beslenmek zorundadır ve öyle yaĢar . Bu nedenle Türk Milli kimliğinin baĢ tayin edicisi Milli Kültürü
Türkistan kökenlidir ve asla özünü kaybetmemiĢtir . Türk Anadolu‟ya eski kültürüyle , Ġslam‟dan aldığı kültürel
yapıyı kaynaĢtırarak benimsediği bir kültür dokusuyla gelmiĢtir. Elbette Orta Asya dan baĢlattığı büyük yürüyüĢünde geçtiği yerlerden ve geldiği yerden aldığı bir takım kültürel birikim parçacıklarını özümsemiĢtir ancak onlarda kendi bünyesine uygun olan parçacıklardır. Ayrıca 1000 yıldır Anadolu‟da ki kültürünü yenileyerek , dağarına
yenilerini katarak Milli Kültürünü zenginleĢtirmektedir .
Antik Arkeolojinin daha önemli bir çalıĢma sahası da Batı Kültürünün oluĢmasında baĢ rolü verdikleri Antik Yunan
ve Roma mirasının Anadolu „da araĢtırılarak ortaya koymak böylece Batı Kimliğine dayanak yapılmasıdır. Bunun içinde Anadolu‟da ilk zamanlardan beri antik kazı çalıĢmalarını organize ve finanse etmektedirler . Buna
paralel olarak Hıristiyanlık tarihi açısından çok önemli olan Anadolu coğrafyası kutsal yerlerinin gün yüzüne çıkarılmasını Antik Arkeoloji ve Eski Çağ Tarihçiliği mensupları kendilerine kutsal bir görev olarak görmektedirler.
Bütün bu çalıĢmaları son derece baĢarıyla sürdüren Antik Çağ kazıcılığı kendi açısından Türkiye‟ye geliĢ amacına uygun olarak Türkiye de çok büyük iĢler baĢarmıĢtır. Birincisi Anadolu‟nun asıl sahiplerinin Türkler olmadığını
var olan tüm mirasın Yunan –Roma veya eski Anadolu kavimlerine ait olduğunu ve dolayısıyla onların tarihinin
aslında Ģu anda Anadolu üzerinde yaĢayan ve kendini Türk zanneden insanlarında tarihi olduğunu kabul ettirmeye çalıĢmaktadır.Turizmin büyük para getirdiğini Türklere kabul ettirerek 1000 yıldır. MillileĢtirdiğimiz ne kadar
milli tarih ve milli coğrafya tapulu Türkçe yer , Ģehir ve bölgemiz ismi varsa tekrar Eti - Lidya –Frig -Yunan –
Roma –Bizans devrin de ki adlarına çevirterek bizden manen geri almıĢtır . Ġnanç Turizmi adı altında tamamen
Avrupa Kiliseleri organizasyonuyla Anadolu ne kadar eski metropolitlik piskoposluk merkezi yapılarını bir Ģekilde
restore ettirerek, Eski Hıristiyan Anadolu haritası üzerinde olsa da artık nesillerin ruhuna nakĢedilmeye baĢlanmıĢtır. Ġki batılı insanın birbirine bir çay dahi ısmarlama adeti yokken( Ġnanılmaz maddiyatçı bir toplumken) çocuklarını reĢit olur olmaz evlerinde bile kirayla oturtan ebeveyn zihniyeti kaim olan bir kültürün insanları , Anadolu‟da dağ baĢlarında var güçleriyle tam elli senedir bir Ģehir kalıntısını ortaya çıkarmak için akıl almaz paralar
harcaması garip değil mi dir? Doğrusu böyle bir bilim aĢkına hayran olmamak mümkün müdür(!)? Bu gün tam
elli yıldır devam eden 2000li rakımlarda Sagalasos kazısı yürütülmektedir ve antik Ģehrin giriĢinde Belçika Katolik Üniversitesinin bayrağı direkte asılı sizi karĢılamaktadır.Yakın tarihte Sagallasos kazısı ekibinin baĢında buluGeniĢ bilgi için bakınız Cemal Kurnaz Anadolu‟da Orta Asyalı ġairler.Ankara -1997
Bir tez çalıĢmasında Yazmacılıkta kullanılan motifler içinde güya Hitit Kurslu sonradan çizildiği belli olan bazı motifler ilave edildiği
görülmüĢtür. Örcün H.BarıĢta ,Kastamonu „da Yazmacılık.Erdem Dergisi .Cilt 4.Sayı 10 Ocak 1988.Sayf.205
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nan zatın organize ettiği sanılan bir olay tam bir skandaldır. Ve bu kazıda asıl niyetin ne olduğunu gösteren bir
olay yaĢanmıĢtır. Kazı heyeti içinden birileri anlaĢılan iyi iliĢkiler içinde olduğu basının önde gelen bir gazetesinde
Ģu mizansen haberi bizce bilerek yayınlattı . Sagallosos kazısında çıkan iskeletlerden alınan DNA örnekleri ile
kazıda çalıĢan iĢçilerin DNA ları aynı çıkmıĢtı. Dolasıyla Ağlasun ve köylerinde yaĢayan insanlar eski Sagalasosluların çocukları oluyordu(!).Hürriyet Gazetesi her ne kadar logosunda Türkiye Türklerindir gibi bir satır bulunsa
da ikide birde aslında Türk diye bir soyun bulunmadığı gibi haberler yapmayı pek sever .ĠĢte böyle bir fırsat çıkınca hemen manĢeti patlatarak 30 Haziran 1999 günlü gazetede Sagalasos kazılarını konu alan “Kaza kaza 3 bin
yıllık akrabalarını buldular “ haberini yayınladı .Habere göre kazıda bulunan 3000 yıllık saç teli örneği dna testi
için Belçika‟ya gönderiliyor sonuçta kazı yapan iĢçilerin tamamının (!) saç dna örnekleri ile benzer çıkıyor .Ve
sonuçtan coĢan Antalya Kültür Müdürü Musa Seyirci yeni ortaya çıkan bu gerçeğin, Türk tarihine de ıĢık tutabileceğini söylüyor. Ağlasun'daki kazının önemli bir merkez olduğunu kaydediyor önce, sonra da „Karbon Testi‟ ile
isabetli sonuca ulaĢılabildiğini hatırlatıyor. Anadolu'da birçok yerleĢim biriminin TürkleĢtiğini anlatıyor Seyirci, „„Bu
olay Türkler için yeni bir tarih sayfası açar‟‟ diyor .Ve devamla bu olayın, Anadolu Türklerinin Anadolu halkı
ile kaynaĢtığının ve Anadolu halkının TürkleĢtiğinin‟ belgesi olduğunu vurguluyor. Bir baĢka iddiası daha var
Seyirci‟nin, „„Bunun yanı sıra, bu olay, Türklerin de Anadolululaştığını ortaya koyar. Yani bu aynı zamanda, Anadolu'daki Türklerin, Orta Asya'daki Türklerden farklı olduğunu da belgeler” açıklamasını yapıyor.
Böylece Fethiye Göğben Köyünden olan ve özellikle Yörükler üzerine yazdıklarıyla daha ziyade yakın zaman
Yörüklerini anlatmakla öykünen mutavavfa Seyirci, boyunu aĢan bir hususta hiç düĢünmeden tartmadan konuĢarak ne kadar sığ bir zihniyete sahip olduğunu sergileyip, iyi bir oyun seyircisi olduğunu gösteriyordu182.Birden
coĢan Anadolu uygarlıklarının günümüzdeki çocukları tarihin yeniden yazılması gerektiğini yazıp çizmeye baĢladılar .Artık Anadolu‟da Türk falan yoktu bunlar aslında Anadolu‟ya gelen bir avuç Türkmen‟in yerli kadınlarla evlenmesi 183sonunda ortaya çıkmıĢ köken olarak eski Bizans‟ın Rum‟un sekeneleriydi. Bu dahiyane tespit için öyle
tarihi belgelere ,sosyoloji ilmine , Antropolojiye filan ihtiyaç yoktu. Ancak ortada bir gariplik vardı iddia sahibi nedense test için kendi ülkesini seçmiĢti ayrıca böyle bir test için Türk kanunları çok sertti izin mümkün değildi o
halde bu örnekler yurt dıĢına nasıl gitmiĢti ? Örnek saç gerçekten kazıda mı çıkmıĢtı yoksa amaca yönelik istendik sonuçlar için mi sipariĢ edilmiĢti. Bu coĢku seline kapılanlardan biriside Hürriyetin Atatürkçü (!) yazarı Özdemir Ġnce‟ idi. Olaydan epey sonra 6 ve 13 ġubat 2005 tarihinde konuyu tekrar ısıtan iki yazı yayınlayıp Türklerin
ne kadar uyduruk bir kimlik taĢıdıklarını tekrarladı .ĠĢin sarpa sardığını gören Kazı BaĢkanı Prof. Marc Waelkens
Ġnce‟ye bir mektup yazarak olayın anlatıldığı gibi olmadığını amaçlarının iskeletlerden alınan saç örnekleriyle iki
iskeletin akrabalıklarını anlamak olduğunu iĢçiler ve diğer çalıĢanlardan alınanların ise kontrol için olduğunu
ama kazı sırasında kazara çalıĢanların örnekleriyle eski olanların karıĢtığı dolayısıyla sonuçların pek sağlıklı
olmadığı anlamına gelen bir açıklamada bulundu184. Cevapta ayrıca eski örneklerle ancak anne tarafının tespit
edilebildiğinide belirtilmiĢti. Ġnce ise karĢı yazısında kazıcının pek doğru söylemediğini baba tarafınında bulunabildiğini dillendirmiĢti. Ġkisinin de nasıl yanlıĢ gerekçeler gösterdikleri aĢağıda ele alınacaktır. Bu konuyla ilgili
hezeyanlar aralıklarla da olsa halen sürmekte ikide birde konunun ciddiyetinden habersiz ne söylediğini bilmeyen
adına gazeteci denilen bilim cahili ukalalar tarafından gündeme taĢınmaktadır. Bilhassa Antik Arkeoloji ile ilgili
eğitim gören insanlarımız da artık marazi bir durum haline dönüĢmüĢ olan Antik kavimler saplantısının Sagalasos
DNA çarpıtmasıyla iyice gün yüzüne çıktığına Ģu olayla da Ģahit oluyoruz.Ki Gen ile ilgili saha son derece uzmanlık isteyen bir saha olup ,ayrıca test merkezi sayısı da son derece sınırlıdır öyle her önüne gelen bu saha da at
koĢturamaz.Sagallasos kazı ekibinin bu sahada yetkinlikleri ayrı bir tartıĢma konusudur.ĠĢin aslını bilmeyenlerde
aynı olayı Bizans –Osmanlı Sentezi için dayanak bulma sevinciyle Gibbonsgiller ailesine derhal katılmaktadırlar185. 2015te Burdur da düzenlen Teke Sempozyumuna bildiri sunmak için gelen Veli Cem Özdemir‟in Dirmilli
olduğunu öğrenen birkaç Arkeoloji öğrencisi ona –bakın Sagalasos „ta görüldü Ağlasunlularda eski Anadolu
insanlarının genleri çıktı. Dirmil Likyalıların çıkıĢ yeri siz de de mutlaka Likyalıların genleri vardır!.. .
Böylece asırların Yörük yurdu Dirmil bağrımız dan koparılıp binlerce yıl önce tarihin çöplüğüne gömülmüĢ sadece
antik eser malzemesi haline gelmiĢ adı var kendisi yok bir topluluğun yeri haline getiriliyor ve bu da bilim adına
yapılıyor. Onun için herhalde bu bölge halkımıza bu sapkınlık, sinsice sürekli Ģekilde aĢılanmak isteniyor
.Nereden ve kimler tarafından karĢılandığı bilinmeyen korkunç paralar harcanarak bastırılan inanılmaz lüks basHürriyet Gazetesi 30 Haziran 1999 günlü sayısı
Bu hastalıklı marazi ve sapkınlık haline gelmiĢ tez yukarda anlattığımız üzere Ġngiliz gizli sevisi elemanlarından Gibbons‟un 1916 yılında
yayınladığı Osmanlı Devleti‟nin KuruluĢu adlı servis propagandası eserinden beri özellikle Mavi Anadolucu takımı ve tamamı Alman
eğitiminden geçmiĢ Türkçe yazıp çizen Arkeolojik Mankurtlar tarafından sürekli dile getirilmektedir bunların görüĢlerine cevaplar aĢağıda
verilecektir.
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kılı kitap kılıklı yaftalar sırf bu amaçla bölge insanına dağıtılıyor.1916 da ki Gibbons ve çömezleri yeniden dirilmiĢlerdir gerçi onları Rahmetli Fuat Köprülü mezara gömmüĢtü ama yine ayağa kalkmıĢlardır.1916 da Gibbons
Ġngiliz gizli servisinin isteği üzerine tam dünya savaĢı sürerken Türklük bilinciyle Ġslam ruhuyla var gücüyle savaĢan Türk askeri ve aydınları üzerinde yıkıcı bir amaç için o kitabı yayınlamıĢtı 186günümüz de de olayın çeĢitlemeleri sahnelenmektedir. Üstelik gayet bilimsel bir kılıkla gen teknolojisiyle, cepheden saldırılıyor. Buna kim itiraz
edebilir? Yüz yıl önceden baĢlayan kafatası ölçümleri arkasından kan gruplarıyla Irkçı Avrupalılar insanlara kimlik
biçiliyorlardı ve bunun kesin bilimsel olduğunu iddia ediyorlardı sonraları Genetik biliminin ortaya çıkmasıyla o
görkemli çalıĢmalar çöpe atılsa da yine de zaman zaman kullanılmaktadır . Zamanımız da hangi bilim dalı olursa
olsun kesinlik (muayyenetsizlik) olmadığı bu gün ulaĢılan sonucun yarın bambaĢka bir sonuçla değiĢebileceğini –
kesinsizliğin- bilimin temel Ģartı olduğu kabul edilmiĢtir.Bu sebeple bugün kesin kabul edilen Genetik buluĢların
dünün kafatası veya kan grupları genellemeleri gibi yarın yeni buluĢlarla farklı Ģeylerin konuĢulabileceği ortadayken Arkeoloji-Gen destekli yeni bir millet ortaya çıkarma çalıĢmaları bilim adına doğrusu ayıptır. Nitekim geçmiĢte
yaĢanan insan hareketleri sonucunda dünyanın herhangi bir yerinde o yerden binlerce km ilerden gelmiĢ insanlar
hayatlarını kaybetmiĢler oralara gömülmüĢlerdir . Eski Yunanlılar Makedonlar Hindistan‟a, Romalı askerler Orta
Asya‟ya ulaĢmıĢlar , Hun Türkleri Avrupa‟nın dört bir yanında ölüp kalmıĢlar , Köleler dünyanın bir çok yerine
sürülmüĢler,Katalan askerlerinden binlercesi Anadolu‟da ölüp kalmıĢlardır. Anadolu Haçlı seferleri sırasında yüz
binlerce çeĢitli ırktan Avrupalıya mezar olmuĢtur. Sözünü ettiğimiz coğrafyalarda tesadüfen bulunan iskeletlerden alınan DNA ların analiz sonucu bize o toprakların etnik yapısı hakkında ne kadar gerçekçi veri sunabilir.
Haçlı savaĢlarında Konya yakınlarında ölen ve kim olduğunu bilmediğimiz bir Ġngiliz‟in dna‟sı bize eski zamanların Konya civarının etnik yapısı hususunda verdiği bilgi ne derece kabul edilebilir. Yine Türkler dünyanın dört bir
yanına dağılarak halen hüküm süren neredeyse 70 kusura ulaĢmıĢ devletin toprağında yerleĢmiĢler yurt tutmuĢlar
oralarda evlenmiĢler ,ölüp gitmiĢlerdir .Buralarda bulunan mezarlardan çıkan insan iskeleti DNA „ları ile o ülke
insanlarının DNA benzerliği onları Türk mü yapmaktadır. ĠĢin baĢka bir boyutu ise diyelim ki 1300 ler de bir Türk
bir Rum ya da Ermeni bir kadınla evlendi ve 5 çocukları oldu günümüzde bu kadının genini taĢıyan ne kadar
insan olduğu hesaplansa kaç kiĢi çıkar acaba? Bu konu da “Türklerin Kökeni” adıyla yayınladığı eserinde Türklerin geçmiĢiyle bağlantılı son derece yetkin fikirleriyle tanıĢtığımız Doç.Dr. Osman Karatay ,Anadolu‟nun fethi sırasında bir Türk erkeğinin güzel bir Rum kızı görüp beğenip evlendiğinde torunlarının zamanımıza kadar ki sayısını
tamı tamına 16.777.216 kiĢi gibi muazzam rakamla ifade etmektedir . Kısacası Rum annenin genlerini bu kadar
insanımız taĢıyacaktır. Elbette bu bir ihtimal hesabıdır187 soyları kesilmiĢte olabilir. Yunanistan neredeyse 400 yıla
yakın Türk egemenliğinde kalmıĢtır .Her yıl 100 Türk erkeğinin geni bir Ģekilde bu ülke sınırları içine karıĢsa sonuçta ne kadar insan bu gün o genleri taĢıyorsa acaba bu durum onları Türk mü yapar? 450 yılından baĢlayarak yakın tarihlere kadar sayısız Türk boyunun hüküm sürdüğü Macaristan dan baĢlayarak tüm Balkan toplumlarının nüvesinde Türkler yer almıĢtır .Kafkasya da baĢta Gürcüler ,Ermeniler olmak üzere tüm hakların oluĢumların
da baĢta Avarlar, Kabarlar , Bulgarlar ve Kuman Kıpçak Türkleri önemli yer tutarlar .Gürcüler –Ermeniler ve
diğer Kafkas Türk geni taĢıyor diye Türk mü sayacağız . BaĢından beri ifadeye çalıĢtığımız üzere günümüz milletlerini ırk soy gibi olgularla tanımlamak son derece abestir. Gen ırkçılığı yine Batı sömürgeciliğinin yeni argümanına dönüĢmektedir .Dünyada hiçbir millet yoktur ki baĢka toplumlarla az çok kaynaĢmasın .Milletler binlerce
yıllık süreçlerde ortak bir dil etrafında oluĢmuĢ kültürle örüntülü , birbirine bağlanmıĢ ortak duygu ve düĢünceler
etrafında birleĢmiĢ sosyal bir varlık olarak yaĢayan insan topluluklarıdır. Yoksa genle menle kafatasıyla ,bilmem
ne rengiyle insanlar sınıflanamaz bu ancak at ırklarında geçerlidir. Bütün bunlara rağmen bizde Anadolu Türklüğünün genleriyle alakalı son derece bilimsel bir çalıĢmalardan kısa bir örnek verilim ki konu gen ırkçılarına cevap
olsun. ÇalıĢma Unesco sponsorluğunda Fransız –Moğol ekiplerince 1997-1999 yılları arasında yapılmıĢ sonuçları
Fransa da “Am. J. Hum. Genet. 73:247–260, 2003” adlı -tarihli ve numaralı- dergide yayınlanmıĢtır .Bu uzun
makalede Moğolistan‟da Baykal Gölü yakınlarında Selenga Havzasında Egyin Göl nehri yatağında bulunan Hun
Türklerine ait kurganlardaki 2000 yıllık insan iskeletlerinden alınan örneklerin DNa yapıları üzerinde yapılan
araĢtırmalar sonunda DNA özelliklerinin halen Anadolu Türklerinde de görüldüğü belirtilmektedir.Söz konusu
bölgede 2.yy dan itibaren Türk ve Moğol kabilelerinin yaĢadığı Çin kaynaklarında yer almaya baĢladığı açıklanmaktadır. Ki kurganların çoğunun Hun yönetici sınıfına ait olduğu vurgulanmaktadır .Ayrıca araĢtırmanın ne
kadar titiz bir Ģekilde önyargısız son derce bilim kriterlerine uygun olduğu yazılan Ģu cümlelerden anlaĢılmaktadır”
DNA analizi için numuneler kazı ilk yılı boyunca astragalusun, kalkaneus, kaburga, omurlar ve diş gibi
iskelet elemanları toplanmıştır; sonra femur, tibia ve humerus gibi daha önemli uzun kortikal kemiklerden örnekler toplanmıştır böylece iki yıl boyunca çalışmalar sürdürülmüştür. Sonra Moğol yetkililerin
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izniyle 80 kadar iskelet kalıntısı kemik örnekleri uygun depolama koşullarında, Strazburg, Fransa
transfer edilmiştir (iki nüsha, mümkün olduğunda, çekilmiş). Laboratuvara varışta, yüksek hasarlı kemikleri ve ciddi bozulmalar olan dişler genetik analize dahil edilmemiştir (aşırı kırılganlık ve gözeneklilik görüldüğü için)”.Yazı boyunca hakikaten bir gen araĢtırmasının ne kadar zor ve detaylı olduğunu görüyoruz..

Hürriyet Gazetesinden iki gazete muhabirine yaptırılan ısmarlama saçma sapan laubali Ağlasun haberi gibi
gözükmüyor .Ve yazı üç kiĢi tarafından kaleme alınmıĢtır. Analizler 62 kiĢi iskelet kalıntılarına dayandığı , Otozomal STR Analizi, Y Kromozom STR Analizi, mtDNA Analizi baĢlıklarıyla bölümlenmiĢtir .Ve tablolarla desteklenmektedir. Sonuç bölümünde bazı Dna özelliklerine günümüz Moğollarında rastlandığını , bir çok mezardan da
çıkan örneklerinde günümüz Türklerine uyduğu anlatılmaktadır188. Bu ve buna benzer Türk gen haritası üzerine
çok sayıda araĢtırma yapılmıĢ ve sonuçları amaca yönelik ısmarlama olmayanlar hariç Anadolu Türklüğünün gen
özelliklerinde Orta Asya karakteri baskın Ģekilde ortaya çıkmaktadır .Bunlardan biriside Hacettepe Üniversitesinden dört bilim insanının yaptığı gen çalıĢmasıdır. Söz konusu çalıĢmada Orta Asya Türkleri ,ile Anadolu Türklüğünün ortak genlere sahip oldukları tespitinin yanında baĢka bir çarpıcı buluĢ ise Türklere Avrupa da en yakın
gen özelliği taĢıyan toplumun Ġngilizler olduğudur189. Aslında Türk diye bir ırk yoktur gibi ikide bir sayıklayanlara
duyurulur. Christine Keyser ve arkadaĢlarının bu araĢtırmaları Türk gen göçü daha doğrusu yayılması sahasında
bir çığır açmıĢ ve Avrupa da bir çok ezberi neredeyse unuturmuĢtur .Beyaz ırklı empreryalist zihniyet, gen ırkçılığını Genetik bilimine de sokmaya hazırlandığı sırada ilk darbeyi buradan almıĢtır .Keyser grubunun aralıklarla
2009 yılına kadar süren çalıĢmaları bir rapor halinde yayınladı .Kurgan kültürü sahibi Türklerin fenotiplerinin SarıĢın,Kumral,kahverengi saçlı mavi ,yeĢil gözlü oldukları kısacası kadim Türklerin yaĢadıkları bölgeler de Avrupalılara benzer tipte insanların yani Türklerin yaĢadığı açıklandı .Kurganlarında Avrupa‟ya kadar yayılmasının bu
insanların göçü ile olabileceği ayrıca vurgulandı her ne kadar Batılı ilim adamları kurganların Türklere ait değil
beyaz ırka ait olduğunu iddia etseler de kurganlardan çıkan iskeletlerin Türk genlerini taĢıdığı artık iyice biliniyor .
Hun kurgan iskeletlerinde çıkan R1a daha baskın R 1b „lerin Avrupa da ortaya çıkması daha açıkçası Türk geninin Avrupa da ve Anadolu da en az 7500 yıldan beri yoğun varlığı amiyane tabirle hesapları alt üst etmiĢtir. Anadolu Türklerini aslında Orta Asya geni değil Yunanlılarında içinde bulunduğu Avrupa geni taĢıdığını iddia edenler
aslında binlerce yıl önce Asyadan Avrupa ve Anadolu‟ya büyük bir Türk göçü (adına Türk denilmese de) yaĢandığını görmüĢlerdi ama bunu görmezlikten gelmeleri onlar açısından doğaldı ama Türkçe konuĢup yazan bir takım vardı ki- ki çoğu kriptodur onlar görmek istemiyordu anlaĢılan. Genetik bilimi yoluyla Aryan ırkçılığını sürdürme peĢinde olanların tahkimatları asıl büyük darbeyi Rus asıllı bilim adamı Anatole Klyosov‟tan yediler .2008 den
baĢlayıp 2012 yılına kadar sürdürdüğü “OVERVĠEV OF TURCĠC GENETĠCS” baĢlıklı makaleleriyle Türkler ve
sahip oldukları genetik yapı hakkındaki çalıĢmalarını seri makaleler halinde yayınlanınca darmadağın oldu .Bu
çalıĢmalar gösterdiki Avrupalıların Baba tarafından gelen genleri Keyserin de dikkat çektiği R ata genini taĢıyordu
ve bu gen Türklerin kadim yurtlarından Sibirya –Altay bölgesi çıkıĢlıydı .Bunun üzerine derhal yeni yol bulan
Avrupalı Aryanciler insanların babadan soy tespitinin mümkün olmadığını Anne yoluyla bunun mümkün olabileceği tezini iĢlemeye baĢladılar 190 . Anadolu Türklüğünde Eski Anadolu halklarından anne aramalarına hızla
baĢlandı peĢ peĢe gen taramaları baĢladı bura da çıkan sonuç özellikle Mergen grubunun araĢtırmalarıyla büyük
bir hayal kırıklığı idi ;çünkü Anadolu kadının MTDNA‟sının büyük oranda Orta Asya Türkleriyle uyumlu çıkmıĢtı 191.
Bütün bunlara rağmen kurgulu tezler gün geçmesin gazetelerde boy göstermesin bütün proplem Türklerin Orta
Asya kökenine getirilip dayandırılmakta hatta tüm tarihi gerçeklere rağmen Anadolu‟ya Türk Göçü bir efsanedir
diyebilecek derecede aklı selimini yitirmiĢ adına bilim insanı denilen ucubeleri görüyoruz bunlardan birisi de Timuçin Binder‟dir . Binder güya bir Antropologtur, fakat gen biliminde uzman olacak ki 10.12.2012 tarihli Sabah
gazetesinde yine uzman bir gazeteciyle ne kadar Yunanlı olduğumuz hakkında bir haber döĢendiler ve yapılan o
kadar çalıĢmayı bir gazetede tek sütunda yerle bir ettiler kiĢinin kendini hangi soydan olduğuna inanmasına bizim
bir Ģey dememiz mümkün değil ancak tüm toplum adına karar vermesine itirazımız var 192.Ayrıca Bay Binder‟in
sayısız ırkın karıĢımı olan Yunanlı genini neye dayandırarak formüle ettiği anlaĢılır gibi değil yukarda Batılı önemli
bir bilim insanı olan Smith‟in Yunanlıların geçmiĢiyle ilgili yaptığı tespitler ortadayken moda kelimelerle bir milletin
tarihi açıklamayacağını bilmeyen bu Antropolog, yanı baĢında depolanan milyonlarca Osmanlı arĢiv belgesine- ki
Christine Keyser-Tracqui, Eric Crube´zy, Bertrand Ludes, Nuclear and Mitochondrial DNA Analysis of a 2,000-Year-Old Necropolis in
the Egyin Gol Valley of Mongolia. Journol Hum. Genet. 73/2003.Sayf.247-260
189 Hatice MERGEN - Reyhan Ö N E R -Cihan ÖNER, Mitochondrial DNA sequence variation in the Anatolian Peninsula.Journol of
Geneticus .April 2004/ Nu.1 Vol.83.Sayf.42-43-45
190Anatole A. KLYOSOV, Overview of Türkic Genetics. Onlin me.us/turkic/60_Genetics/Klyosov2010DNK-Genealogy En.htm‟ den internet yoluyla ulaĢılabilir.
191 H.Mergen a.g.m .42
192 10 Aralık 2007 tarihli Sabah Gazetesi . 'Türkler Orta Asya'dan gelmedi'
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elifi bile okuduğunu zannetmiyoruz – yeterince donanımı varsa bir zahmet bakıversin ,orada 1071 efsanemi değil
mi görecektir eğer niyeti gerçeği görmekse görmek istemediğinden olsa gerek beyninden fikir yerine irin akıyor
.Diğer yandan gen bilim araĢtırmaları ırk teorilerine göre Ģekillenen Antropolojiye öyle bir darbe vurmuĢtur ki pek
çok Antropolog Binder gibi böyle garip bir kimliğe bürünmüĢlerdir . Bay Binder Kalifornia Üniversitesi kökenlidir
yaptığı görev ise alt yapısı Amerikan The Wall Street Journal gazetesinden Huge Pope‟nin 28 Kasım 2006
tarihli sayısında baĢlatılan Türklük üzerinde oynanan kirli oyunun devamının Türkiye versiyonluğudur . Birden‟in
Türkiye‟yi ne kadar tanıdığı ayrı bir sorudur193.
Yukarda saydığımız uzmanlarınca yapılan gen araĢtırmaları gösterdi ki Avrupa gen açısından hiçte öyle beyaz
ırk teorisine uygun değildi .Yine de bu çalıĢmayı burada ele almamızın sebebi Gen ile toplum tanımlamasına
inandığımızdan değil sadece bir fikir vermek amacıyladır ;çünkü bu yol ne kadar bilimsel olursa olsun bünyesinde
bir çok riski taĢımaktadır . Emperyalizmin yeni adı olan Postmodernizmin yeni silahlarından biriside gördüğümüz
kadarıyla baĢ hedefi olan Milli Devletleri çeĢitli yollarla çökertmektir. Bunun içinde Milli kimlikler üzerine inĢa edilen bu tür devletlerin oturduğu zemini yani milli kimlikleri aĢındırma erozyona uğratma Ģeklinde bir strateji geliĢtirmektedir. Eksik kalmıĢ bir millet görüntüsü veren kimlikle idame olan Türkiye de bu stratejiden nasibini almaktadır. Sık sık gazetelerde manĢetten Türkiye‟nin gen görüntüleri dile dolanmakta Ģuur altına aslında Türklerin Türk
genine pekte sahip olmadıkları sürekli pompalanmaktadır.Bu açıdan bakarsak dünyada hiçbir millet adını aldığı
ırkın genini çok az hatta hiç taĢımamaktadır . Alman Devleti ırk birliği esası üzerine kurulmuĢtur .Ancak bu gün
Almanlar arasındaki gen farklılıkları inanılır gibi değildir. Hint Avrupalı sayılan Ġranlıların genlerinde Hint Avrupalı
genine pek rastlanmamaktadır . Bir insan mesela bir Çinli bütün insanlığın genini taĢıyabilir bir Türk de hakeza
.Öte yandan dünyada tesadüfen olsa gerek insanlığın genleriyle en çok ilgilenen ve üzerinde materyal toplayan iki
kuruluĢun ikisi de ABD‟dedir(!) .Dediğimiz gibi halen devam eden Gen savaĢları Post emperyalizmin yeni üretim
silahının denemesidir. Bu emperyalizme en büyük direnci gösteren Milli direncin kaynağı mensubiyet duygusunu
ayakta tutan Milli Kimliklerdir .Yapılan da iĢte bu kimlik içinden sayısız küçük küçük kimlikler çıkarıp,her sülaleye
nerdeyse yeni etnik bir soy bulma yoluyla; ait olma duygusunu yok etmedir. Bu yüzden olsa gerek, Türkiye de
sesi çok çıkan ve arkasında büyük bir medya grubu olan gayri milli unsurlar ikide birde Türkiye‟nin Amerikaya
benzediğini, bir soydan ziyade tarih içinde Türkçenin hakim olduğu bir toplum haline dönüĢtüğü fikrini sürekli
pompalamaya çalıĢmaktadırlar. Örneğin Türk yerine Amerikalılık gibi Türkiyelilik kavramını sürekli dile dolamaktadırlar .Yukarda örneklerini verdiğimiz, Birden ve benzerlerinin oluĢturmak istedikleri bilerek veya bilmeyerek Milli
Kimlikteki kriz ile aslında devletin temellerini sarsmaktadır .Sonuçlarına bakıldığı zaman 15 Temmuz da baĢlayıp
halen her gün çok sayıda insanımızı kayıp verdiğimiz sürecin ana kaynağı ile yakın bağ içinde olduğuna inanıyoruz .Türk Milli kimliğini sarsmak için 1940lardan beri yapılan iĢlerden biride daha önce vurguladığımız üzere yer
üstündekilerin gayretleri yetmeyince ya da yetersiz kalınca yer altındaki Antik çağ sakinleri devreye sokulmaktadır. Halbuki milletler kültürlerinin genini taĢırlar . Buna rağmen insanlar elbette soylarını merak etmekte bir soya
mensup olmayı sosyal bir gereksinim olarak arzulamaktadırlar.Ġnsanlara yapılacak en büyük kötülük sahip oldukları benlik duygusunu yıkmak içinde yaĢadığı toplumla olan ortak değerlerini sarsmaktır. Herkes gen teknolojisi
hokkabazlığına elbette akıl erdiremez. Önemli olan onun milletiyle olan duygusal bağının devamıdır. Bunun yanında sahip oldukları farklı tarihi geçmiĢlerine rağmen yaĢadıkları veya içinde doğup büyüdükleri milletin ferdi
olmayı benimseyip onun her türlü maddi ve manevi dokusunu özümseyip kendisini ona ait hisseden insanların
varlığı tarih boyunca hep var olmuĢ ve var olmaya da devam edecektir.Ġnsan hangi gene sahip olursa olsun
önemli olan onun sahip olduğu gen değil ait olduğunu hissettiği milletine karĢı duyduğu gönül bağıdır . Genleri
yüzde yüz Türk olan birisinin rahatlıkla vatanına en büyük hainliği yapması her an mümkünken yüzde yüz baĢka
bir yabancı geni taĢıyan biri vatan için canını her zaman hiçe sayabilir ki tarihimiz de bu çok görülmüĢtür . AraĢtırmamız boyunca sık sık vurguladığımız üzere zamanımız da azlık(Balkan veya Kafkaslardan yurdumuza sığınmıĢların evlatları) veya azınlık gruplarına dahil bazıları içlerindeki sığınma kökeninden kaynaklı Türklere karĢı
duydukları eziklik nedeniyle her fırsatta sureti haktan görünerek, Milli kimliğe yine sığındıkları ideoloji veya din
maskesi altında istihza veya açıkça saldırarak Ģövenliklerini tatmin etmektedirler. Ama aynı azlıklardan nice vatanperver insanlarda çıkmaktadır ki bunlar azlıkların çoğunluğudur .
Türkiye de PKK bölücülüğü yapanların içinde epeycesinin aslı Güneydoğu Anadolu‟da düne kadar Türkmen
aĢireti olduğu dünya alemin bildiği Türk kökenli boylardan gelmektedir. Beydilli (Badıllı) , Karakeçili(her ne kadar
bunların Türkmen Karakeçili olmadığını bin dereden su getirerek anlatmaya çalıĢsalar da ) , Döğer gibi çok sayıda KürtleĢmiĢ aĢiretin Türk oldukları söylenilince “Bir insan kendini ne hissediyorsa odur “ diyerek
itiraz edenler , iĢ kendini Türk bilen ve Türk olduğu güneĢ gibi görünen bir millete gelince birden çark ederek ,
Bu konu da son derece kapsamlı bir çalıĢma :Halil YAġARKURT ,Türkler Kimdir -2016 .E-Kitap internet üzerinden rahatlıkla ulaĢılmaktadır.
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Türk‟e tarihin mezarlığına gömülmüĢ eski kavimlerin kimliğini vermeye kalkan iki yüzlülere diyecek elbette çok
söz vardır.Ġkide bir de gen test sonuçlarını ellerine alıp (ki güvenilirliği kesinlikle yoktur kurguluk testlerdir )biri
diğerini kesinlikle tutmamaktadır bu tür çalıĢmalarda ne gibi bir sonuç almak istiyorsanız araĢtırmanızı ona göre
rahatlıkla ayarlamanız mümkündür. Ayrıca yabancılarla ortak çalıĢan özellikle güya Türk olan bazı bilim adamı
görüntülü Ģahıslara güvenmek saflığın dik alasıdır) buna göre Anadolu‟ya göçle gelen Türklerin aslında çok az
sayıda olduğunu ama Anadolu‟nun dilini değiĢtirdiklerini bön bön anlatmaktadırlar.
Türklerin genlerini taĢıdıklarını söyledikleri milletlerin genlerinde ne kadar Türk geni bulunduğunu bize söyleyen
biri pek çıkmaz .Nedense hep Türklerin taĢıdıkları merak edilir ama örneğin Suriye de,Mısır da ,Ġran da ,Gürcistan
da ,Ukrayna da ,Romanya da hele tam neredeyse 400 yıla yakın Türk idaresinde kalan Yunan da hiç Türk geni
görülmez .Ġtalyanlar da Bulgarlar da zaten hiç yoktur , Macarlar hiç bilinmez ,Sırplar zaten saf kandır. Asırlar
boyu Orta Asya dan bütün Avrupa dahiline yapılan sayısız göçle gelen Saka ,Hun , Avar ,Bulgar ,Peçenek
,Kuman ,Uz daha birçok isimle bilinen sayısız insanın genine Batı da nedense hiç rastlanılmaz. Avrupalıların
geni Orta ,Doğu ,Kuzey ,Batı diye isimlendirilse de sonuçta Avrupalı geni olur çıkar . Hiç bir yabancı gen derde
ilaç için de olsa görülmez yani kısacası genler yine de beyaz genidir . Kısacası Avrupa kıtası tam bir beyazlar
ülkesidir gen havuzu sadece Türkiyedir !...Durumun hiçte öyle olmadığı yukarda Gen bilimcilerin özellikle
Klyosov‟un yayınlarında Avrupalılar baba geni itibariyle önceleri büyük oranda Orta Asya R 1a sonra da Avrasya Türk geni olan ve Türklerin özellikle Anadolu Türklerinin geni olan R1b taĢıdıkları açıklığa kavuĢmuĢtur.Bu
yüzden Rus tarafından büyük bir karĢı taaruz söz konusu bilim insanına karĢı baĢlatılmıĢtır. ĠĢin tuhafı
Klyosov‟un buluĢlarının doğru olduğunu kabul etseler de itiraz etmektedirler; çünkü Ruslarda neredeyse Türkler
kadar Avrasya Türk geni görülmektedir ki tarih bunu zaten doğrulamaktadır.Ama Türklük tarih boyunca en büyük
zulmü de Ruslardan ve onların beslemelerinden çekmiĢtir ve bu zulümde tarihimize Moskof Zulmü olarak geçmiĢtir. Kısacası gen akrabalığı hiçbir iĢe yaramamaktadır …
Bu gün hangi milletten olursa olsun bir kiĢinin taĢıdığı gen modeli aslında Hz. Adem den beri devam eden insanlığın genidir. Gen ile ırk tayin etmenin mümkün olmadığını aklı baĢında olan her insan rahatlıkla farkeder. Onun
için kutuplarda yaĢayan bir Lapon‟un geninde Afrika‟nın en ücra köĢesinde yaĢayan bir zencinin gen Ģifresi karĢımıza çıkabilir ve çıkmaktadır. Moğolistan da bir çölde yaĢayan bir Kazak Türkü‟nün 65000 yıl önce Fasta yaĢamıĢ birisiyle benzer gen ortaklığı rahatlıkla görülmektedir.Kısacası gen ile ırk tayini daha önceki zamanlarda
yapılan güya bilimsel olan metodlar gibi son derece çıkmaz ve yanlıĢ bir yoldur. Kısacası günümüzde biyolojik ırk
tayini tamamen bir mugalatadır.Çünkü bir insan ilk insandan beri süregelen bir gen aktarımının deposu gibidir bir
insan topluluğunu birbirine bağlayan gen kombinozonu(Biyolojisi) değil dili- dinin Ģekillendirdiği kültürü birbirlerine yaklaĢtıran duygusal bağlarıdır. Mutlaka Türkler Anadolu‟ya kökenlerinin nerelere dayandığını açıkçası bilemediğimiz belki de 70000 yıllık bir geçmiĢin genlerini getirmiĢlerdi en eski zamanlardan beri Anadolu da da
benzer genlerin varlığı ortaya çıkmıĢtır nedeni çok eski zamanlardan beri R1a ve R1b göçlerle Anadolu‟ya ulaĢmıĢtır. Tekrar edecek olursak gen ile bir millet tanımlanamaz bu gün doğru bilinen yarın yanlıĢlanabilir bu sebeple sadece bu cepheden Türk Milli kimliğine –benliğine saldırı yapılması dolayısıyla gen çalıĢmalarını gözler
önüne seriyoruz amacımız gen ırkçılığı değildir.Bu bağlamda istedikleri gibi gen verilerini yorumlayanlarca bu
konuya paralel olarak savunulan bir düĢünce görülmektedir : Aslında Anadolu‟ya gelen Türkler az sayıdaydı yerli
halk fazlaydı az olan bu Türkler onları TürkleĢtirdi . Dünyanın hiçbir yerinde sayıca çokluk olan hiç bir toplum
sayıca az toplum tarafından asimile edilememiĢtir yer kürede böyle bir örnek yoktur. Bu az sayı da ki Türk‟ün at
sırtında geldikleri koca bir ülkeyi hatta Balkanlarda ki belli bölgeleri nasıl olup da TürkleĢtirdiklerinin cevabını bu
deve kuĢu mantığına sahip kiĢilerden alamayacağımız aĢikardır. Söylediklerine kendileri de de inanmayan
bilimsel zevata (!) inanmakta tam bir safdilliktir.Bu tezi savunanlardan biriside 1980 öncesi Türkiye de özellikle
Marksist‟i çevrelerce oldukça popülerleĢtirilen ve kendisi de bir Marksist olan David Hothamdır .Hotham Türkiye
de de yayınlanan Türkler adlı kitabında bu az sayıdaki Türk‟ün Anadolu‟yu nasıl TürkleĢtirdiğini izah ettikten
sonra kendisi de yazdıklarına inanmamıĢ olacak ki Ģunları dile getirir. “Anadolu'nun Türkleştirilmesi evrelerinin
en şaşkınlık verici bölümlerinden biri de, Türklerin gelişinden sonraya rastlar. Bu, tarihçilerin bugüne
kadar çözemedikleri bir bilmecedir. İnsanı şaşırtan Anadolu'ya Orta Asya'dan çok az sayıda Türk
akıncısının gelmiş olmasıdır. Bunlar iki yüzyıl içinde küçük topluluklar halinde yarımadaya sızmayı başarmışlardır”194.Kısacası Hotham‟ın Türk Tarihinden haberi yoktur. Bir Avuç Türkmen atlısı masalı, ninnisi onu

uyutmaya yetip artmaktadır. Daha Hunlarla baĢlayan ve asırlarca süren sayısız Türk kavminin gittikleri yerleri niye
Anadolu gibi TürkleĢtiremedikleri dillerini ölümsüzleĢtiremediklerini de her halde gen teknolojisiyle çözecekler-

David HOTHAM,Türkler1(Çeviren Mehmet Ali Kayabalı) .Sayf.18.Ġstanbul -2000 .Bu kitap daha önce Milliyet Gazetesinde tefrika edilmiĢti.
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dir.Kısacası Türkiye Türk Kimliği tüm cephelerden saldırı altındadır yok edilme planı tam manasıyla devam etmektedir .Bu paranoya filan değildir ve en büyük tehlikede içimizdeki kripto iĢbirlikçilerdir.
Antik Arkeolojiyle Osmanlıda ilk defa ilgilenme 19.yy son çeyreğinde baĢlamıĢtır .Müslüman Osmanlı insanının
geçmiĢ putperest veya Hıristiyan kültürle veya kimlikleriyle pek iĢi olamazdı ve asla ilgisini çekmiyordu. Ama bu
sahada büyük bir arzu ve istekle çalıĢacak Rum ,Ermeni ve Musevi asıllı özelikle Musevi kesimden insanlar az
değildi nitekim iĢe hemen koyulmuĢlardı. Bu sebeple Türkiye söz konusu saha da çalıĢmalarıyla tanınanların
çoğunluğu eskiden de bu günde genellikle Musevi asıllı ya da zamanımız da artık literatüre giren adıyla Sabetay
(Gizli Yahudi) cemaatindendirler. Örneğin müzeci Osman Hamdi ,Azra Erhat ,Cevat ġakir Kabaağaçlıoğlu
,yazdıklarıyla Anadolu‟da ne kadar yer adı varsa - … sanırım yada öyle olmalı gibi- gayet ilmi cümlelerle (!) Hitit,Luvi , Grek asıllı olduğunu ayrıca Anadolu‟da bu gün yaĢayan Türklerin ne kadar Türk olmadıkları hususunda
cilt cilt kitaplar yazan birisi dahil 195 .Yüzyıllar önce bizzat Batılıların bizzat Türklerin içinde yaĢayıp gözlemlerine
dayanarak yazdıklarına göre; Türkler fethettikleri yerlerin adlarını TürkleĢtirme hususunda gayet titiz olduklarını
okuyoruz196 . Bu bilgiyi veren kiĢi 16.yy ortalarından haber vermektedir.
Günümüz de ise ne kadar Milli yerleĢim yeri ,bölge ismi varsa bir antik sevda uğruna değiĢtirmek moda haline
dönüĢmüĢtür.
Artık Kapodokyamız,Pamfilyamız , Pisidyamız , Likyamız var tapusu bizden alınarak yeniden yer altına gömülmüĢ ölüler topluluğuna verilmektedir. Burada asla insanların mensup oldukları etnik kimlikleri aĢağılama niyetimiz
yoktur yaptığımız sadece bir tespittir .Kısacası bazı( hiçte azımsanacak gibi değildir) Antik Arkeolojik araĢtırma
mensupları her türlü emperyal kökenli ideoloji ve düĢünce akımlarına (Liberal ,Sosyalist –Komünist
,Postmodernist hatta Siyasi Ġslamcılara) kullanılmak üzere adeta malzeme sağlamakta onlara yardımcı olmaktadırlar dolayısıyla Milli Ģuurun ve benliğin zaafı için ellerinden geleni yapanların en büyük destekçisi durumundadırlar. Türklerin Anadolu‟ya gelmesinden tam 2000 yıl önce dünyadan silinmiĢ kavim veya kavimcikleri mezarlarından hortlatarak Türk‟ün içine sokmaya veya karĢısına dikmeye Türk‟ün vatanın da bir hortlaklar güruhu çıkarmaya çalıĢan Antik çağ marazlılarına , elbette söylenecek çok söz vardır.Türkiye de süren Arkeoloji eğitimi daha
çok Alman az da olsa Ġngiliz anlayıĢına ve bu iki ülkenin tarihi misyonuna göre sürdürülmekte Ģekillenmektedir.
Söz sahibi tüm arkeologlarımız mutlaka Alman ideolojyası zihniyetiyle yetiĢirler. Kendilerine nedense Atatürkçü
deseler de Millilikle hiçbir ilgi ve alakaları yoktur. Çoğunun yurdumuz da ki çalıĢmaları , Antik tarihe bakıĢları
tamamen Alman veya Ġngiliz bakıĢ açısına uygundur. Hatta kendi aralarında ki bazı anlaĢmazlıkların da birbirlerini Almanyanın (Hans‟ın) adamları olmakla suçlarlar.ĠĢin tuhafı kendilerini her zaman Atatürkçü olarak tanıtırlar
onlarında en büyük destekçileri yakalarından Atatürk‟ün rozetini düĢürmeyenlerdir.Söz konusu bu Kemalistlikle
övünen kesim ki benliklerini Müslüman Türk milleti gerçeğine bağlı görmekten ziyade , antik hakların devamı
görmeye daha meyillidirler .Bundan dolayı boynuzlu geyik figürlü Hitit kursunun Ankara‟nın sembolü olarak kalması için yılmaz bir savaĢım sürdürmeyi Kemalistlik olarak görürler. Sanki ne mutlu Türk‟üm diyen Atatürk değildir acaba niye ne mutlu Hititliyim dememiĢtir(!) .Mustafa Kemal soyadını Frigatası ,Hititatası olarak mı almıĢtır?
Öte taraftan yaptıkları çalıĢmalarda amaçları sadece ilim olan ve niyetleri bazen bir kelimeden koca bir tarih
çıkartmak olmayan Arkeolojinin bilim insanlarına saygımız devamlıdır . Bazıları okul tarih derslerinde özellikle
Emin Oktay ve Niyazi AkĢit‟in kitaplarının nesiller boyu okutulmasını ırkçılık kabul edenler az değildir. .Halbu ki bir
devir(1960-1980) Türk Gençliğin de görülen Milli Kimlik dejenereliğinin önemli etkenlerinden biriside bu iki yazarın özellikle Emin Oktay „ın yazdığı Tarih dersi kitaplarıdır.
Türkiye de Türk çocuklarına zaman zaman Milli tarih anlayıĢlı eğitim verme gayretleri de olmuĢ ancak korkunç karalamalara uğrayarak hep yarı yolda kalmıĢtır . Özellikle 1975-1977 yılları arasında ve cılız da olsa 1980
sonrası ders kitaplarının Milli bir Ģuurun kök salması yolunda yazılması gayreti yerli ajandalar tarafından akamete
uğratılmıĢtır . Bir ara okullarda Milli Tarih ve Milli Coğrafya dersleri adıyla verilen dersler tekrar Sosyal Bilgiler
adıyla okutulmasına dönülmüĢtür .Her iki gayrette 1980 öncesinin hızlı sol lideri 1990ların hızlı Ulusalcısı Bülent
Ecevit‟in kurduğu motel hükümetince ikincisi de onun 1997 de 55. koalisyon hükümeti sayesinde gerçekleĢmiĢtir.
Halbuki Milli Tarih dersleri cumhuriyet öncesi ve sonrası okullarda okutuluyordu . Sözgelimi Köprülüzade Mehmet Fuat‟ın Milli Tarih kitabı ilk mekteplerde okutulmak üzere basılmıĢtı197 . Milli Coğrafya dersleri ise daha 1916
yılından baĢlayarak gerek RüĢtiyelerde gerekse Muallim Mekteplerinde ve Ġdadilerde okutuluyordu. Örneğin 1927
Bu konuda Gazeteci Soner Yalçın‟ın Efendi- Beyaz Türklerin Büyük Sırrı ve Efendi- Beyaz Müslümanların Büyük Sırrı kitaplarında
sözünü ettiğimiz kiĢilerle alakalı ilginç tespitleri yer almaktadır.Elbette yazarın yazdıklarının çoğunu kabul etmek mümkün değildir ancak
bilgi doğrulaması açısından yurdumuz da Antik Çağcı tarihçi ve yazarların ekserisinin kimlikleriyle ilgili yazdıkları önemlidir. Örneğin Ġzmir
de Yunan „a ilk kurĢunu atan kimdi tartıĢmalarını S.Yalçın Sabetayist Grupların tartıĢması olarak görür bu tartıĢmaya katılanların biri de
Ġcra iflas hukukçusu Bilge Umar „dır. Efendi- Beyaz Türklerin Büyük Sırrı . Sayf.276 .Ġstanbul -2016
196 Kraus KREĠSER ,Türkler de Akıl Var mı? Cogito Dergisi Osmanlı Özel sayısı .Sayf.95. Sayı 19/1999
197 Köprülüzade Mehmet Fuat ,Milli Tarih .Ġstanbul -1340
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yılında Muallim mekteplerinde Abdülkadir Sadi‟nin Milli Coğrafya kitabı ders kitabı olarak okutuluyordu198. Milli
tarih Ģuuru için yapılan okullarda ki müfredat değiĢikliğine dikkat çeken baĢka bir karĢı çıkıĢ hiçbir alakaları olmadığı halde Fransa dan gelen itirazdır .Bu itirazı Milli tarih anlayıĢından son derece rahatsız olan bir Fransız Stefan Yerasimos‟un yönettiği bir proje çerçevesinde doktora çalıĢmasıyla yapmıĢtır. Eserin amacı Türk Milli Tarih
anlayıĢının ne kadar yetersiz olduğunu Anadolu halkının aslında Türkistan (Orta Asya ) kökenli olmadığı antik
Anadolu halklarının devamı olduğunu bilimsel argümanlar kullanılarak ispata çalıĢır daha doğrusu savunur.
Yazar kendi ülkesinin tarihinin Fransa coğrafyasının eseri olduğunu belirterek Ģunları yazar “Fransız okullarında,
yavaş yavaş Fransız halkını ortaya çıkaran Keltler, Franklar gibi halkların kökenleriyle pek uğraşılmaz.
Tarih, aşağı yukarı bugünkü Fransa‟ya denk düşen bir toprak parçasının tarihi olarak algılanmaktadır.
Bu nedenle Fransa tarihinden söz edilir. Fransızların Tarihi başlığını taşıyan yapıtlar bir etnik grubun
tarihinin değil, daha çok günlük yaşamın ya da toplumsal yaşamın üzerinde durur”. Yani biz deki Yahya

Kemal‟in pek sevdiği” Fransız Milletini Fransız toprağı yarattı “ görüĢünün daha açıkçası tam da Milli Fransız
düsturunun ifadesidir bu. Yazar devamla diyor ki “Türkiye‟de, okul kitaplarının çoğunluğunun başlığı sadece

Tarih‟tir.Ama ortaokul kitaplarında görülen Milli Tarih başlığı birçok karmaşayı da ortaya koymaktadır;
bu kuruluşların programlan Anadolu dışındaki Antik çağın (Mısır, Mezopotamya vb.) incelenmesini tamamen dışlamaktadır;bunun yanı sıra, bu “milli tarih” kitapları ulusa sadece aynı toprakta yaşamaya dayalı bir anlam yüklemekle kalmamakta (işin bu yönü biraz da kısıtlanmaktadır, çünkü eski Anadolu uygarlıkları sunulurken, Bizans İmparatorluğu‟na,ya da Ermeni uygarlığına yer verilmemektedir), aynı
zamanda etnik anlam da yüklemekte ve eski Asya Türklerini incelemektedir”199 Ģimdi anlaĢıldı mı yazarın

derdinin ne olduğu . Gönül yarasının Bizans ve Ermenilerin ele alınmaması olduğu açık - ki kitap boyunca özellikle Ermeni sözcüğü dilinden hiç düĢmez Mösyö‟nün (!) .Bu durumda Fransa okulların da okutulan tarih kitaplarında Fransa‟nın asli unsurlarından olan Breton veya Korsikalıların tarihi niçin okutulmuyor diye yazarın kendince
bir soru sorması da daha makul gibi görünüyor . Etienne COPENAUX sonuçta bir Fransız dır bize karĢıda elbette Fransızdır ama içimiz deki öyle Fransızlar vardır ki Copenaux yanlarında Türk kalır . Bundan yıllar önce 1966
da Rahmetli Erol Güngör , Fransa‟nın ünlü bir dergisinde yazan Armand Garpar adında bir Fransız Sol yazarın ,
Coğenaux‟a benzer görüĢleri beyan ettikten sonra , Atatürk‟ün oluĢturmaya çalıĢtığı Millet kimliğine karĢı Türklerin kurtuluĢunun ölmüĢ Anadolu Medeniyetlerine sahip çıkmakla olacağını ve Türkiye de özellikle Ermenilerin
varlığının neden unutulduğunu yazması , üzerine bir eleĢtiri yayınlamıĢtı200 . Buradan da anlıyoruz ki Coğenaux‟lar çok eskiden beri faaliyettedirler (!) .
Bir dergide yayınlanan aslında Postmodernizmin ilkelerine son derece bağlı olduğu anlaĢılan Ġstanbul Üniversitesi öğretim görevlisi Pr. Dr.Ahmet ġimĢek‟in bu ilkeler doğrultusunda Türkiye de okutulan bizce 2006 yılında 15
Temmuz kalkıĢmasının gövdesi olanlarca yazdırılan ,tam bir Milli felaket olan tarih kitaplarını dahi beğenmemekte sayfalar dolusu eksiklerini sıralamaktadır .ġimdi bu yazıdan rastgele üç örnek bölüm alalım .Ve Milli bir kimliğin
nasıl kendi ülkesinde saldırıya uğradığını görelim …Önce Ģu iki anekdotla tarihi hafızamızı bir yoklayalım .1825
te baĢlayan isyan sonunda 1830 yılında Yunanistan‟ın bağımsızlığını kazanmıĢtır .Yunanlılar Atina‟yı Türklerden
alınca ilk yaptıkları iĢlerden birisi Atinada ki tüm Çınar ağaçlarını Türk ağacı diyerek kestiler sonra Atina „da ne
kadar güvercin varsa Türk kuĢu olduğuna inandıklarından yok ettiler.Ġstiklal SavaĢı sırasındaki yazdığı birçok
hikayesinde Yunan Mezalimini konu alan Yakup Kadri ” Güvercin “Avı adlı öyküsünde , Yunan askerlerinin KuĢbaz Hüseyin Bey‟in çiftliğine yerli bir Rum‟la gelip çiftlikteki Güvercinleri arsız ve edepsiz davranıĢlarla avlamalarını çaresizce seyreden KuĢbaz Hüseyin Bey‟in üzüntüsünden çıldırmasına anlatarak güzel bir hikayeyle ebedileĢtirir. Bu hikaye yıllarca okul kitaplarında yer almıĢtı. AnlaĢılan o ki artık değil bunu okutmak Yunan Türk‟e tarihinin en aĢağılayıcı devrini en aĢağılayıcı acılarını yaĢatmasına rağmen düĢman bile denilemeyecektir , Ahmet
ġimĢek gibilerinin hakimiyetin de ki bu ülkede…Gelelim Ahmet ġimĢek‟in ĢimĢeklerini çeken 2006 „da yazılan
okul tarih kitaplarında ki rastgele aldığımız üç örneğe.

1- “Bozkırların zor yaşam koşulları, Türkleri dayanıklı ve mücadeleci bir ulus haline getirmiştir. Göçebe yaşam hareketli ve güçlü olmayı gerektiriyordu. Bu nedenle onların hayatı bir çeşit savaş eğitimi
gibiydi (s. 39)” denmiştir. “
Onların hayatı bir çeşit savaş eğitimi gibiydi ” sözleri burada açık bir militarizm vurgusunu içermektedir-“

Abdülkadir SADĠ , Milli Coğrafya .Milli Matbaa.Ġstanbul-1927
Etienne COPENAUX , Tarih Ders Kitaplarında (1931-1993) Türk Tarih Tezinden Türk-Ġslam Sentezine(Çeviri Ali Berktay) .Sayf.7
Ġstanbul-2000
200 Prof.Dr. Erol GÜNGÖR ,Sosyal Meseleler ve Aydınlar .Sayf.348-349.Ġstanbul-1993
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Be adam bu Türk tarihi ile azıcık uğraşan Çinliler den beri Arap (Cahiz den başlayarak özellikle İbn
Haldun) tarihçiler olmak üzere yerli yabancı herkesin gördüğü tarihi bir gerçektir bunu Türk çocukları
öğrenmeyecekte kim öğrenecek.
2-“Örneğin Tarih 2 ders kitabında genelleme bağlamında “Fransa ise çoğu zaman Osmanlı devletine
karşı ikiyüzlü bir siyaset izleyerek dost görünmeye çalışmış ancak
gerçek yüzünü Mısır‟ı işgale kalkışmasıyla göstermişti (s.60)” biçimindedir. Bir diğeri düşmanı ontolojik
olarak kötü saymadır-“
İyi de sayın bilim adamı yalan mı söyleseydi .Fransa çok iyimi etti demeliydi .Fransa ders kitaplarında Türklerle ilgili sayısız yalan arz ı endam ederken buna dahi niye tahammül edemiyorsunuz .Ancak
sürekli düşmanlık elbette iyi değildir tarihi eğrisi ile doğrusu ile yazmak en güzelidir söz konusu 2006
kitaplarında bile bu masum cümleye itiraz niye ?
3-“2006 tarih ders kitaplarında milliyetçi tarih anlayışının varlığını gösteren başka bir unsur ise milliyetçi tarihin önemine doğrudan yapılan vurgudur.
Genel Türk Tarihi adlı kitapta “Göktürklerde devlet ve millet olma bilincinin yüksek noktaya ulaşmıştır.
(s.18)” ve “Göktürklerde milliyetçi bir devlet anlayışı olduğu söylenebilir (s.28)” ifadelerini bu bağlamda almak mümkündür. İncelemelerimiz sonucunda 2012 tarih ders kitaplarında bu tarz ifadelere
rastlanmamıştır201-“

Evet tarihte ilk defa Milli adımızla kurulan devlete ve bu ismi bize miras bırakan ecdada layık görülen ve tam bir
gerçeğin ifadesi olan bu tür cümleler artık 2006 da ki kitapların yanın da tam bir rezalet olan 2012 yılında kitaplarında yoktur büyük eğitimciler artık rahat rahat piposunu tüttürebilirler .Doğrusu ġimĢek ve benzerleri Avrupa da
toplumlararası iliĢkileri okullarda okutulan tarih bağlamında kin ve nefret duygularından arındırarak baĢka milletleri ötekileĢtirme ,milliyetçilikten soyutlama ,militarize tarihe yer vermeme eğilimlerinin bir projeyle Yeni Tarih yazımı
adı altında yürütmenin içinde yer almaktadırlar .Tam bir romantik eğitimcilik kavramına yaslanan bu anlayıĢ karĢı
oldukları romantik milliyetçi tarih söylemlerine savaĢ açar görünürler ancak tarihin konusu zaten tarih boyunca
milletler arası iliĢkileri de içeren bir saha olduğundan tarihi gerçekleri nasıl örtbas edeceksiniz ?Siz Yunanlıların
insanlık tarihinin bir yüz karası olan Anadolu‟yu iĢgali ve sonrasında yaklaĢık üç yıl Batı Anadolu vilayetlerinde
yaptıkları iğrençlikleri nasıl saklayacaksınız ya da buna nasıl bir ad vereceksiniz202.Tarihi gerçekleriyle ele almazsanız nasıl tarih olacak yazılanlar .O zaman bu kavrayıĢ sizi çok tenkit edilen Resmi tarih söyleminin yeni çeĢidi
olmaz mı? Elbette tarih nefret söylemleriyle doldurulmamalı ne var ki belirli bir pedagojik lisanla nesillere aktarılmalı ve tarih Ģuuru mutlaka genç nesillere verilmelidir, nitekim Türkiye de ġimĢek benzerleri paralelinde Ġngiltere
de okullar için kitap yazan bir Ġngiliz Ģöyle demektedir.Yeni Tarih yazımında Milli şuurunun verilmediği gerekçesiyle şiddetli tepkiler gelmektedir203.Ve bu yeni anlayıĢın Ġngiliz vatanseverliğini zayıflattığı görüĢü dile
getirilmekte bazı Ġngiliz siyasetçiler de bu kitapların değiĢtireceklerini seçim vaadi olarak halka açıklamıĢlardır.
KarĢı görüĢtekilerde tıpkı bizdekiler gibi Tarihin kimliği belirlememesi gerektiğini belirtip Ģu görüĢlere de yer
vermektedirler - hiç bir eğitimci Milli tarihi önemsiz olduğunu savunmamalı 204 - ve devamla postmodern
bireyselcilik adına çıkışla tarih gençlere empoze edilmemelidir denilmektedir ne var ki bu görüĢlerinde
aslında genç nesillere kendi görüĢlerinin doğru olduğunu empoze etmedir. Bizce de genç nesillere ırkçılık yapmadan geçmiĢini öğretmek Milli Kimliğin inĢası için Ģarttır yoksa nesilleri hiçbir değeri olmayan sürü bireyinden
baĢka bir Ģey yapamazsınız. Nitekim günümüz Batı Toplumlarında insanların bireseyciliğin son noktasına ulaĢıp
sonra nasıl bunalımlara düĢtükleri ortadadır. Postmodernizmin istediği de bütün değerlerini yitirmiĢ sürüleĢmiĢ
kimliksiz bireyler topluluğudur .Ki tüm dünya da tüm Emperyalist çeĢitlerinin girmek istediği ülkelerde en büyük
düĢmanları bilindiği üzere Milli kimliğe ve Ģuura sahip insanlardır. Türkiye de yerleĢmiĢ değerler manzumesiyle
uğraĢan veya bu tür siyasaları ilham edenlerin hayır diyenlere cevabı 15 Temmuz 2016 gecesi olmuĢ ve 2017
Ocak ayı itibariyle her gün sayısız insanımız katledilmesiyle devam etmektedir . Dün o çevrelerle haĢır neĢir olanların hedeftekinin Milli Türkiye olduğunu hala anlamayıp hakim siyasal anlayıĢa karĢı sanmaktadırlar .Ve bu
projeleri tasarlayan Batılı odakların , ülkemizde kan gövdeyi götürürken kan dökücülerin en büyük destekçileri
Ahmet ġĠMġEK , Milliyetçi Tarihten Milli Tarihe, ÇatıĢmacı Eğitimden BarıĢçı Eğitime Doğru Türkiye‟de Tarih Ders Kitapları. Akademik
BakıĢ Dergisi Sayı: 40 Ocak – ġubat 2014 Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi .
https://www.academia.edu/5766572/MilliyetçiTarihten Milli Tarihe ÇatıĢmacı Eğitimden BarıĢçı Eğitime Doğru Türkiye de Tarih
Ders_Kitapları
202 Resmi Tarih adı verilen tarih yazıcılığı bu Kara Devri saklamak için hiç ele almasa da gün gelecek Yunan iğrençliği mutlaka gün yüzüne
çıkacaktır.
203 Dr. Dean SMART , Ada Hikâyemiz”: Ġngiltere‟deki Tarih Müfredatına Yeniden BakıĢ.Sayf.21. III. Uluslararası Tarih Eğitimi Sempozyumu.Bildiriler kitabı .Sakarya -2014
204 D.SMART ,a.g.m Sayf.24
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olduğu ibretle görülmektedir .Tarihte nasılsalar yine aynıdırlar korkarız ki yarında aynı olacaklardır , dünyada
romantikler çok olsa da gerçek budur . Artık Türkiye Cumhuriyetini idare edenler ikinci bir Ġstiklal SavaĢından
bahsetmektedirler , iĢte 2017 Ocak itibariyle gelinen nokta budur …
Toparlayacak olursak aynı kökten gelen çekirdek bir nüvenin oluĢturduğu bir topluluğun dili etrafında kümeleĢen
bir soyun uzun zamanlar içinde dil ekseninde çizdiği kültür dairesi ve kendilerini bu kültürle ifade eden insan
toplulukları yine kendilerini bazı isimlerle adlandırarak kimliklerini ortaya koymuĢlardır yani toplum olmuĢlardır.Toplumun sosyolojik tanımı ise zaman içinde bir kimlik kazanan bir Toplumun asli kimliğinden tarih içinde
uzaklaĢıp baĢka bir kimliği benimseyenlerde görülmüĢtür.Buna Fransızlar en güzel örnektir ana dillerini kaybeden Franklar Latin dilinin melez bir türünü benimseyerek Latince konuĢan bir halk haline dönüĢmüĢlerdir. Rahmetli Köprülü ve Osman Turan‟ın kurdukları tarih geleneği en azından Türkiye de tarih eğitimi alanın da tam manasıyla milli bir ekol oluĢturmuĢtur . Bu da Milli devletin kurumsal açıdan fevkalede milli bir savunma sisteminin
oluĢması demekti bu savunma seddinin yıkılmadan Miili ġuurun alt edilemeyeceğini farkeden daha ziyade
Marksist kökenli ancak Postmodernizmle Liberalliğe bürünmüĢ Sorosgilleride arkalarına alarak surda bir gedik
açma adına yoğun bir faaliyete giriĢtiler daha önce gördüğümüz üzere –Tarihimizle YüzleĢelim hikayeleri- Söz
de Soykırım Sempozyumları - .Fakat bun da da baĢarılı olamayınca -çünkü bildikleri yabancı dil ve onlardan tercüme birkaç kitaptı hele Tarihimizi hiç bilmiyorlardı- Örneğin en ateĢlileri Halil Berktay bunların baĢın da gelir .
tarihçi M.Said Polat‟, “İtirazlar yeterli yankıyı bulmayınca bu defa itirazcılar tenkitlerini ders kitaplarına
yönelttiler. Ders kitapları hazırlanırken “demokratik” ve “barışçıl” bir dil kullanılması çağrısını yaptılar.
“Resmi ideolojiye” göre hazırlandığı için “yanlı” ve “milli hislere” “aşırı” vurgusundan dolayı da “milliyetçi” bir söylemin hâkim olduğu iddiasıyla itirazlarını bilimsel platformlara taşıdılar. Mevcut tarih yazımından şikâyetler ve yeni arayışlar, Batı‟da farklı tarih yazımı ekollerine ait teorik eserlere ve bu
ekollere göre yapılmış tarihî araştırmalara ait örnek metinlerin Türkçe‟ye
kazandırılmasına vesile
oldu205” demektedir . Bizce Polat aĢırı iyimserdir amacın bilimsellik filan olmadığı bunun tamamen pisikolojik bir

hareketin parçası olduğu Milli Türkiye‟yi 1996 beri devam eden siyaseten çökertme hedefli stratejinin en önemli
ayağıdır . Sıkça tekrarlanan “Savunmacı Tarih “in ne olduğuna bakacak Batının hoĢuna gitmeyen her türlü tarih
çalıĢması bu kategoriye girmektedir. Zaten 11.yüzyıldan baĢlayarak 2.Viyana kuĢatmasına kadar olan devrede
ilerleyen geniĢleyen bir Türk gücü varken bu tarihten sonra hep gerileyen ,kaybeden kendini savunmaya çalıĢan
bir Türk portresi olduğu ortadadır . Bu savunma sadece cephede değil her alanda sürüp gitmektedir dolayısıyla
her yapılan kendini ifadeyi Savunmacı tarih olarak vasıflamak iç cepheyi çökertme faaliyeti değil de nedir ?
Milli kimlikler hep konuĢulan dil etrafında ifadesini bulurken kültür dairesi içinde yer alan bir zamanlar bir olan
boylar zamanla bir Ģekilde birbirlerinden uzaklaĢmıĢlar dilleri farklı versiyonlara bürünmüĢ ama ana kök hep onları
beslemiĢtir. Tarihi süreçte dil ve din kültürlerin belirleyicisi olarak baĢ etkendir.Köken birliği olan kültürler farklı
coğrafyalarda farklı yaĢanmıĢlıkların ürünü olarak anlaĢılır değiĢikliğe uğrasa da tarihin cilası kaldırılınca ana
görüntünün varlığını muhafaza ettiği hep görülür. Bir toplumun Millet olarak varlığının belirleyicisi kültürel dokusudur ve bu dokuya Milli Kültür diyoruz .Günümüzde Batı galip kültür olarak bütün eziciliğiyle insanlığı sürüleĢtirip kendi kopyası haline dönüĢtürse de hala Milli Kültürler direnmektedir. Milletler kurdukları devletin uygun
Ģartlar ve imkanlar hasıl etmesi halinde Milli Kültürlerini geliĢtirerek medeniyetleri kurarlar. Medeniyetin ĢehirleĢmenin ürünü olduğu genel anlamda kabul görmüĢtür ancak özellikle Ġslam öncesi Türklerin sahip olduğu ve Bozkır Medeniyeti adıyla bilinen medeni tavrın varlığını görmezlikten gelemeyiz ; çünkü Ġlk Türk Devleti olarak bilinen
Avrasya da kurulan Saka Türkleri , medeniyetin en önemli göstergesi olan yazıyı biliyorlardı onlardan kalan çok
sayıda sanat eseri göz kamaĢtırıcı özellikler taĢır .Ve Sakalar Bozkır medeniyetine ilk hayat veren halktır
.Sakalardan baĢlayarak Eski Türk yazısının yaygın olarak en az 1500 yıl kullanıldığı günümüz de Avrasya coğrafyasında henüz tam dökümü yapılamayan sayısız örnekten anlaĢılmaktadır 206. Bu konuda sahada araĢtırmalar
yapan özellikle Türk Kazak alimlerinin çalıĢmaları büyük umutlar vaat etmektedir.
Kültür ile Medeniyet diyalektik bir iliĢki içinde geliĢir birbirlerinden aldıkları unsurlarla zenginleĢirler ancak
zaman içinde Milli Kültür ile medeniyetin beslenmesi durur yabancılaĢma baĢlar . Toplum kesimleri arasındaki
iletiĢim zayıflar Milli Kültürle bağı kopan ve ruhunu kaybeden medeniyet dejenere olur zamanla üretemez hale
gelir geçmiĢi tekrar ve taklide baĢlar . Bu çöküĢte elbette medeniyetin banisi devletinde zevalinin baĢlaması
önemli faktördür .Sonuçta “her kemalin bir zevali vardır “düsturunca medeniyet sönükleĢir .
Medeniyet kuran toplumlar yeni bir heyecan ve anlayıĢla yeni bir tavır geliĢtirebilirlerse tekrardan bir medeni hamleyle ayağa kalkmaları mümkündür ancak köklerini kurutmamıĢsa . Bu ayağa kalkıĢ , yüzyılları aĢan bir zamanda
Doç.Dr.M.Said POLAT . Osmanlı Öncesi Türkiye Tarihi Yazımında YaklaĢım Sorunu. Tarih ve Medeniyetler Tarihi .Bildiriler .
Sayf.2520 . 5.Cilt .Ankara -2012
206 Amanjolov ,a.g.e sayf.64-96
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olması doğaldır yeter ki Milli Kültürün can verdiği Milli Kimliğini yitirmesin. Bu kimliğin baĢ belirleyicisi de Milli tarih
Ģuurudur , Ģuurunu kaybeden toplumların Milli kimliklerini muhafazası imkansızdır. Bu temel üzerinden hareketle
Türklerin tarihin çeĢitli safhalarında yaĢamıĢ oldukları değiĢimleri kesitler halinde ele almaya çalıĢtık .Türklerin
tarih ve kültürlerini inceleyen yabancı bilim adamlarına bilindiği üzere Türkolog denir .Türkologların mensup olduğu ülkenin Türklerle ilgili siyasetine uygun bilgi üretmesi veya devletinin bu sahadaki çalıĢmalarına malzeme
hazırlaması yada ona paralel çalıĢmalar yapması, maalesef hep karĢımıza çıkan gerçeklerdendir .Batılı Türkologların çoğu aslında Ġranist‟tir daha ziyade Aryancılık adına Ġranilerin savunusu için Türklerle ilgilenirler . Türkoloji
sahasında en verimli çalıĢan bilim adamları bilindiği üzere Rus Türkologlardır .Bu bağlamda Rus Türkologların
çalıĢmaları her zaman gerek Çarlık Rusya‟sında ve gerekse Sovyet döneminde ve gerekse zamanımız da Rus
devletinin siyasetine paralellik gösterir. Rus Türkologların Buhara ,Semerkant ,TaĢkent ve diğer ünlü Türkistan
Ģehirlerinin eski çağlarda Türklükle bir ilgileri olmadığı hakkındaki düĢün mücadeleleri Rus yayılmacılığına zemin
hazırlamak olduğu apaçık ortadayken bu düĢünceleri savunan Türk kökenli tarihçi az değildir. Rusların Türklerle
ilgili resmi söylemine sanki bir zemin hazırlarlar. Yukarda bol örneklerini gördüğümüz Batılı Tarihçiler gizli tarikatları olan Ġndio –Cermen (Ari) ırkçılığının hakimiyeti için yazdıkları tüm çalıĢmalarda ,Türklerle alakalı ırkçılıklarını
gizlemek için bilimsel dil ile maksatlarını örterler .Aslında sürüp giden gizli bir savaĢtır binlerce yıl çarpıĢtıkları
Türklere olan kinleri bitecek gibi de değildir .Bu satırlar Ģövenist bir duygu ile yazılmamaktadır ne yazık ki gerçek
budur.Türklere medeni hiçbir vasfı yakıĢtıramayan bu taife iĢ kimliğe gelince de aynı iki yüzlülüğü sergilemektedirler. Neredeyse dünya üzerinde aslında hiçbir Türk yaĢamamaktadır . Dün Moğolistan dan baĢlayıp tüm Asya‟yı
geçip Viyana‟ya ,Yemen‟den ,Sibirya içlerine , Hint kıtasından Cezayir‟e kadar bu muazzam coğrafya da hep
kanıyla canıyla cismiyle ismiyle görünen madde ve mana olarak olmuĢ bu cesim halk hiç yaĢamamıĢ ve bu günde
yaĢamamaktadır. YaĢadıkları ülkeleri gösterdiğimiz de ise onlara göre mesela Kazakistan da mesela Özbekistan
da mesela Türkmenistan da mesela Kırgızistan da mesela Azerbaycan da kadim halkların (Ki bu kadim hakların
bir türlü kimler oldukları tanımlanamıyor) az sayıda ki gelmiĢ göçebe Türklerce TürkileĢtirilmiĢ ama asla Türk
olmayan yine eski kadim hakların çocuklardır dilleri de Türkçe değildir(!), mesela Ġran da TürkleĢtirilmiĢ Ġranlılardır
mesela Irakta TürkleĢtirilmiĢ Araplardır mesela Kafkasya da ,Kırımda yerli haklar TürkleĢmiĢtir,Bulgaristan da
ĠslamlaĢmıĢ Slavlardır ,Yunanistan da Müslüman Greklerdir, Doğu Türkistanda ise ĠslamlaĢmıĢ kadim Orta Asya
haklarının torunları Türkiye de ise Eski Anadolu Haklarının az sayıda Türkmen atlısına eĢ olmuĢ kadınlarının
çocuklarıdır velhasılı kelam her yerde TürkleĢmiĢ insanlar vardır amma bir türlü onları TürkleĢtiren Türk görülmez
o hayallerin ürettiği bir ucube gibi bir Ģeydir . Rusların Türklerle ilgili tarih tezlerinin güzel bir eleĢtiri özetini Kazi
T. Laypanov ile Ġsmail M Miziyev „den okuyabiliriz207. ĠĢin garibi Rus diğer Batılı Türkologların bu savlarını Ģiddetle savunan Kazak ,Kırgız , Azerbaycanca konuĢan Azeri(!) ,Özbek ve Türkiyeli Türkçe okuyup yazan ilim fikir
adamı az değildir .Ancak bu ilmi ayak oyunlarına sözü edilen Türk Cumhuriyetlerinde Ģiddetle karĢı çıkan bilim
insanları da vardır bunlardan biride Rahmetli Kazak Alimi Amanjolov‟tur . ilim namusu olan Amanjolov Ģöyle
demektedir”Söz konusu olan bu coğrafya da(Kazakistan da) yaşayan eski insanların ilk Türk(Prototürk)
halkı ve diliyle hiçbir alakasının olmadığını iddia etmek, yani Türk kökenli eski Kazak boylarının yerli
(otoktan) olmak suretiyle bu ülkenin en eski sahipleri olduklarını kabul etmemek onları mülteci görmek
hakikatle bağdaşmaz…………Onun için Türk etnosuna esas teşkil eden eski kabilelere bazı bilginlerin Türkizatsiya-(Türkleşme ) terimini kullanması aşırı tek taraflılığın göstergesi diyebiliriz “208.Görüldüğü

üzere merhum bilgin burada bütün Türklere bilim adına yapılan ikiyüzlülüğü teĢhir etmektedir.Daha öncede çeĢitli
defalar dile getirdiğimiz üzere dünya da hiçbir toplum saf soy ve kültüre sahip değildir önemli olan aldığı unsurlara
kendi damgasını vurup MillileĢtirmesidir tıpkı geldiği Anadolu‟yu Milli bir vatan haline getirmesi gibi .
Öte yandan sayısız Türk zümreler ,boylar ,uruklar Ġran‟ın , Irak‟ın , Mısır‟ın ,Suriye‟nin , Bulgar‟ın ,Sırp‟ın Rumen‟in ,Macar‟ın ,Rus‟un ; Afgan‟ın ,Hintlinin ,Çinlinin ,Moğol‟un , Pakistanlının ,Hırvat‟ın ,Yunan‟ın ,Kafkas halklarının tamamına ,Lehlerin ,Ermenilerin , Gürcülerin ,Kürtlerin hemen hemen tüm Avrupalıların günümüz deki yapılarına geçmiĢte katılarak etnogenezlerine ,kültürlerine katkıda bulunmuĢlardır ve onların içinde asimile olmuĢ
kendi kimliklerini kaybetmiĢlerdir . Örneğin günümüz Kafkas hakları milli kıyafetlerinin en göze çarpan baĢ giysileri,kaftanları ve bellerine takındıkları kemerler Kıpçakların mirasıdır. Bu cümleden olmak üzere asırlar boyu Türk
kavimlerinin Anadolu‟ya , Kırım‟a geçmeleri için bir kapı görevini gören aynı zamanda bir üst yurt olarak hep Türklerin vatanı alan Kafkasya özellikle Hun –Avar –Kabar –Hazar-Suvar –Bulgar- Kuman - Kıpçak Türklerinin yurtları
olarak bütün Kafkas Halklarının etnik yapısını ve kültürünü ĢekillendirmiĢtir onların çocukları Nogay - Kumuk –
Karaçay-Balkar veya baĢka isimlerle halen bu bölgede yaĢamaya devam etmektedirler .Eski Kafkas Türklerinin
uzantıları Kars –Ardahan –Artvin yoluyla tüm Karadeniz bölgemize kollar halinde gelip yerleĢmiĢlerdir .Kıpçaklar
207
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Hıristiyanlığa geçtiklerinde Gürcü ve Ermeni kiliselerine bağlanmıĢlar Türkçeyi unutmayan Hıristiyan Türkler olarak varlıklarını devam ettirmiĢlerdir. Özellikle Ermeni alfabesiyle yazılmıĢ sayısız Türkçe kitap günümüzde çeĢitli
kütüphanelerde bulunmaktadır. Daha çarpıcı örneği,bilindiği üzere Kıpçak Türklerine yakın bölgelerinden olan
Kafkas ve Doğu Anadolu Ermenileri arasında görülen Türkçe Ģiirler yazan ve adlarına AĢuğ(AĢık) denilen Ermeni
Halk Ģairleri Edebiyat Tarihlerimize geçmiĢtir .Kerem Ġle Aslı hikayesinde iki aĢığı sonunda yakarak kavuĢmalarına izin verilmemesinde iki tarafın asla barıĢ içinde yaĢayamayacaklarını dıĢa vuran gerçek Ermeni zihniyetini
görürüz .Böylece bir Türk gibi Ģiirler yazıp aĢıklık geleneğine mensup saz Ģairi AĢuğları ve Ermeni harfli Türkçe
kitapları ancak sözünü ettiğimiz Kıpçak kökeniyle açıklayabiliriz209. Dillerin kökeni ile ilgili yayınladığı dikkate
değer eserin de Prof.Dr. Oğuz Düzgün Ermenice‟nin Türkçe den daha 5.-6. Yüzyıllarda kelime almaya baĢladığını hatta Ermenilerin Türkler ve ya diğer komĢularının efsanelerini benimseyerek kendine mal ettiğini Gürcü bir
bilim adamının tespitinden aktarmaktadır .Bazı Ermeni tarihçilerin 12. .yydan itibaren Türkçeyi ikinci dil olarak
kabul ettiklerini dile getiren Düzgün Kıpçakların Ermenilerle olan mezhepsel bağını atlamaktadır210 .
Müslüman Türkler Kafkas sahasına intikal edince bilhassa Osmanlı devrinde aynı dili konuĢan Kıpçak –Kuman
asıllı Türkler , Fetih yıllarında daha önce Anadolu coğrafyasında yaĢayan HıristiyanlaĢmıĢ Türkler olduğu gibi
aynı soydan geldiklerini gördükleri Müslüman Türklerin dinlerine geçmekte zorlanmamıĢlardı ki Kafkas veya Karadeniz de Ġslam‟a geçen Hıristiyan ahalinin çoğunluğu aslında onlardı. Hatta Osmanlı güçleri Kars ve çevresini ,
Hıristiyan bir beylik olan Atabeyler olarak bilinen Kıpçak asıllı beylikten almıĢtır. Atabeylerde Ġslam‟a geçerek
varlıklarını yüzyıllar boyu bölgede sürdürmüĢlerdir. Dolayısıyla elbette her toplum gibi Türklere karıĢanlar olduğu
gibi …
Türklerinde karıĢtıkları çok sayıda millet vardır. Bu gün Ġranlılara siz aslında Türklerin çocuğusunuz ,Bulgar‟a aynı
Ģekilde ,Rus‟a aynı Ģekilde milyonlarca Türk‟ün AraplaĢtığı Mısırlılara veya diğer tüm halklara siz aslında Türklerin soyundansınız demeye kimsenin hakkı yoktur .Çünkü onlar zaten kimliklerini üzerlerinde taĢıyorlar aynı Türklerin taĢıdığı üzere .

1-C .2:TÜRKİYE‟DE TARİH VE MİLLET GÖRÜŞLERİ
Türkler Anadolu‟da
Bu gün Türkiye de tarih ve millet anlayıĢına baktığımız zaman üç ana görüĢün mücadele ettiğini veya üç
ana görüĢün savunulduğunu görürüz .Birincisini Ziya Gökalp‟in temellendirdiği ve Fuat Köprülü‟nün sistemleĢtirdiği ve onun öğrencilerinin detaylandırdığı büyüttüğü büyük kitlelerin benimsediği Milli Tarih görüĢü ikincisi Anadolucular üçüncüsü Mavi Anadolucular ve benzer zeminde yeĢeren Eski Anadolu Halkçıları.
Uzun çetin mücadeleler sonunda 1923 „te kurulan devlete adını veren, Türkiye Cumhuriyeti Devleti anayasalarında ilk dört maddede ki ifadelerle güçlendirilen Türk Milli kimliği üzerinde tereddütler uyandırıp, zayıflatmak için
adeta 5.kol faaliyeti gibi tarih kullanılmakta , Milli psikolojinin böylece refleksini erozyona uğratmak amacıyla algı
operasyonu diyebileceğimiz son derece sinsi tarihi çarpıtma yolları kullanılmaktadır. Cumhuriyet kurucularına
Milli Kimlik anlayıĢını kazandıran tarihi süreç bilindiği üzere 1860 lı yıllara baĢlayan uzun zaman ağır ve emin
adımlarla ilerleyen Türklük Ģuuru duygusudur.93 Harbi kıvılcımları , Balkan Harbi Faciası uyanıĢın ateĢini tutuĢturmuĢtur.Çanakkale ve Ġstiklal Harbi ise Türklük ocağının etrafında Anadolu insanının toplanmasına vesile olmuĢtur.Bu zaman zarfında aydınlar Anadolu Türklüğünün Türkistan‟a uzanan kökünü görmüĢlerdir.Anadolu da
kurulan bu yeni devletin temellerini bu Ģuurla atarak Milli Tarih Ģuurunu ana harç olarak kullanmıĢlardır. Milli Tarih
anlayıĢı Orta Asya adı verilen aslında Türkistan çıkıĢlı bir milletin binlerce yıllık tarihi serüvenini kapsayan ve
kesintisiz olarak günümüze kadar olan tarihi geçmiĢini idrak ve izah eden bir tarih anlayıĢıdır .Bu anlayıĢ millet
tarihini çeĢitli devreler halinde inceler tümünü benimser onun için Saka –Hun –Göktürk –Selçuklu –Osmanlı ve
Türkiye Cumhuriyeti tarihinin ana çizgisidir ve bu ana damarın yan damarlarından hasıl olmuĢ diğer Türk kesimlerini de benimserler örneğin Timuriler, Safeviler ,Babürlüler ,Memluklüler gibi ancak Türklerin Ġslam‟a geçmelerinin getirmiĢ olduğu yeni kimliğin Türklere bambaĢka bir Ģekil vermesi sebebiyle bu sayede Dünya tarihine yön
vermelerinden dolayı elbette Ġslam Türk devri daha anlamlı iĢlenmekte verimlendirilmektedir .Türk tarihinin sürekliliği esasından hareketle Türk Tarihi Sosyolojisini ilk defa ele alıp iĢleyen Ziya Gökalp‟in Ġslam öncesi Türklüğü
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temel alması bir çok kiĢi tarafından tenkit edilmiĢtir .Onlara göre Asya bozkırlarının verimsiz bir toplumunu Osmanlı gibi geliĢmiĢ bir uygarlığa tercih edilmesi büyük yanlıĢtır yine onlara göre haklarındaki bilgi çok yetersiz olan
Eski Türklerin idealleĢtirilmesi büyük hatadır .Bunlardan biride Türk Ulusçuluğunun Temelleri adlı eseriyle tanınan Yahudi Asıllı Uriel Heyd‟tir. Heyd ,eserinin bir çok yerinde haklı haksız eleĢtiriler yapmaktadır.Gökalp‟in eski
ilkel kabilelerin kültürel değerlerine 20.yy dönmeye çalıĢmasını saçmalık olarak görmekte ancak onu takip eden
bilim adamlarınca Ġslam öncesi Türklük araĢtırmalarının devam ettirmelerinin değerli olduğunu buna karĢılık bu
çalıĢmaların Türk Kültürüne fazla bir katkısının olmadığı kanaatine varmaktadır 211. Bunun yanın da aynı Heyd
onun açtığı Halk Bilim ve Kültür çalıĢmalarının Türk Milli değerlerinin tanıtılmasında büyük faydalar sağladığını
itiraf etmektedir 212. Gökalp‟‟in ,Eski Türk kültürüyle ilgilenirken yapmak istediği Ģey Anadolu‟da yaĢayan kültürünün geldiği kaynağı göstermek Türk Halkının , devrinde hiçbir kültürel özelliğe sahip olmadığını düĢünenlere
bunu anlatmak ve sürekliliğini gözler önüne sermekti. Heyd „in Eski Türklerle Gökalp‟in ilgilenmesini tenkit etmesine son derece etkili bir cevap rahmetli Mehmet Eröz Hocadan gelmiĢtir. Eröz haklı olarak Heyd‟in Türkiye‟de
okuyup yetiĢip sonra Ġsrail‟e gidip orada iki bin yıl önce ölmüĢ Ġbrani dilini öğrenip ve bu dilde Gökalp üzerine tez
yapmak hakkı ama Ģanlı bir devletin konuĢma ve yazı dili olan Türkçe ve onun ürünlerini araĢtırmak hak olmuyor.Eröz devamla Semavi bir dini tahrif ederek çölde göçebeliği yaĢatan Ġbraniler medeni ama Türkler ilkel öylemi
demektedir213.Heyd eserinin bir yerinde Türkçülerin sık sık kullandıkları “Vatan sevgisi imandandır “Hadis i ġerifini bambaĢka bir mana vererek :Türkçülerin Ulusu kavramını din yerine koyduklarını açıklamaktadır ki bizce
bu tam bir saptırmadır.
Kısacası DevĢirme Osmanlı tarihçilerinin görüĢü yeni bir kılıkla geri dönmüĢ görünüyor. Aslında Gökalp‟in amacı Anadolu Türk‟üne bir kökenlerini göstermekti ve bunu da son derece ikna edici bir metotla gerçekleĢtirmiĢtir.Ancak onunda yanlıĢ değerlendirmeleri söz konusudur. Bu gün için sıcacık odalarında sulh sükun içinde yaĢanılan bir ortamda , karnı tok sırtı pek her ay maaĢını devletten tıkır tıkır alarak üniversitelerdeki kürsülerinden
ahkam keserek ;çatırdayan bir devlet ve yok edilme ile karĢı karĢıya olan bilim de teknikte çağın çok gerilerinde
kalmıĢ bir milletinin durumundan büyük bir ızdırap duyan kurtulma çareleri bulmak için ömür tüketen bir insan
olan Gökalp ve diğer çağdaĢlarını suçlamak çok kolay olsa gerek.
Öte yandan Türk tarihine bütüncül yaklaĢım , tarihi benliğimize büyük bir derinlik , zenginlik dolayısıyla çok
geniĢ bir hareket sahası sağlamıĢtır. Milli Tarih anlayıĢına karĢı çıkanların iddia ettiği gibi bu görüĢ kendini hiçbir
zaman Türk Ġslam Sentezi olarak görmemiĢtir .Bu terim 1970‟de Necati Bey Eğitim Enstitüsü Tarih öğretmeni
Yılmaz Boyunağa‟nın yazdığı bir kitabın adıdır. Kitap oldukça yaygın bir Ģöhret kazanınca adı benzer görüĢteki
herkese iĢim olarak özellikle milli - mukaddes bütün düĢüncelere ebedi ve ezeli düĢman kesimlerce bir isim olarak hemen takılıvermiĢtir. Halbuki Milli Tarihin araĢtırıcıları bu kitap yazılmadan yıllar önce görüĢleri doğrultusunda eserler veren insanlardı. Ġbrahim Kafesoğlu ,Osman Turan gibi sayısız ilim insanı hemen akla ilk gelenlerdir… Ve dediğimiz gibi Ġslam ve Türk kaynaĢmasına itirazcıların suçladıkları bu tarihçilerimizin bir çoğu Türk
ve Ġslam‟ın tez antitez durumuna sokulduğu gerekçesiyle bu isimlendirmeye Ģiddetle reddetmiĢlerdir. Milli Tarih
ve millet anlayıĢı doğal olarak Türk Milliyetçiliğini beslemesinden yine doğal olarak karĢıt görüĢlerce hep suçlanmıĢtır. Özellikle bütün Türklüğü bütün kabul etmesinden dolayı eski Türk yurtlarını iĢgal edenlerce veya sınırları içinde Türklerin yaĢadığı ülkelerce hep korkuyla izlenmiĢtir dolayısıyla bu görüĢün itibarsızlaĢtırılması için Milli
Tarih tezi üzerine inĢa edilmiĢ Türk Milleti kavramıyla sürekli gizli bir savaĢ vermektedirler. Türklük duygusunun
en büyük güç kaynağı kökü belli bir geçmiĢe dayanması yani bir çizgi doğrultusunda açık bir soy kütüğüne sahip
olmasıdır .Ve bu sebeple de adı konmuĢ geniĢ bir hafıza geçmiĢinin mirasçısı olmasından dolayı Türk‟e çok
sağlam sarsılmaz bir karakter kazandırmaktadır . Bu olgu ister istemez Türkiye‟nin konumu itibariyle çok sayıda
düĢmanı endiĢeye sevk etmektedir. 1876 dan sonraki dönem Türk tarihi açısından sorunlarını günümüze de aktarması sebebiyle önemli bir dönemdir.Osmanlı Devletince benimsenen ve Abdülhamit‟in akıllıca siyaseti sonucunda örgütlenen Ġslamcı siyaset 1914 yılına kadar ana eksen olarak devrin aydınlarının çoğunluğunca desteklenmiĢtir .Tarih boyunca saray tarafınca manen ve maddeten desteklenen ulemayla birlikte 1908 den sonra Ġslamcı adıyla bilinen büyükçe bir kesim bu hareketin gönüllü tabii müttefikleriydi. Bu devrede kıpırdanan Türkçülük olarak adlanan baĢka bir harekette gittikçe güçlenmeye baĢlamıĢtır ancak Ġslamcılığı sahip olduğu yüzlerce
yıllık gelenek karĢısında oldukça cılız kalıyordu . Bu hareket daha ziyade ordu içinde gittikçe yaygın bir hal almaya baĢlamıĢtı.Avrupa ve Rusya ile yapılan mücadeleler sonucunda hep yalnız kalan, zaman zaman düĢman
karĢısında düĢülen büyük umutsuzluklar Türklük duygusuna meyilli aydınları bu yalnızlıktan kurtulmak için gözlerini tutunabileceği bir dal aramaya itmiĢtir.ĠĢte buna aslında benzer bir durum yaĢayan Avusturya boyunduruğu
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altında büyük zülümlere maruz kalan ve Avrupa‟dan hiçbir destek görmeyen Macarlarda 19.yy ortalarından itibaren milli bir millet anlayıĢı temeline oturmuĢ milli benlik arayıĢları sonucunu doğurmuĢtu .Kökenleri üzerinde derin
araĢtırmalar yapan Macar bilginleri köklerinin Turan Milletlerine dayandığı ,Türklerle beraber Altay kavimleriyle bir
kökten geldikleri hususunda fikirler geliĢtirmeye baĢladılar ve zamanla söz konusu Turan milletleriyle dayanıĢma
fikrini daha da ileri giderek Turanlıların bir bayrak altında toplanması gibi ütopik bir fikre ulaĢtılar.BaĢta sadece
Macarlar içinde taraftar bulan bir düĢünce baĢlarda az da olsa Türkler içinde de taraftar bulmuĢtu.93 Harbinde ve
korkunç Balkan Bozgunundan sonra Ġslamcılık fikrinin güç kaybetmesi Türkler arasında Türkçülük fikirlerini ateĢlemiĢtir.1908 „de balayan sistemli bir Türkçülüğü geliĢtirmeye çalıĢan Türk Ocakları Balkan Harbi sonrası büyük
bir güç odağı durumuna eriĢti.ĠĢte bozgunların getirdiği yalnızlık duygusu Macarlarca ortaya atılan Turancılık
fikrini bu devirde aydınlar ve askerler arasında çekici bir cereyan haline dönüĢtürdü .Türkçüler Turancılığı özellikle
Türkistan ve Kırım –Kazan ,Azerbaycan dan Ġstanbul‟a gelen çok sayıdaki öğrenci –aydının etkisiyle sadece Türklerin birliği olarak geliĢtirerek benimsediler.Batı ve Kuzey cephesinde üst üste büyük kayıplar yaĢayan bir ülkenin
evlatları bu ağır yeis içinde kıvranırken Turan ütopyasıyla gözünü doğuya çevirip Çin Seddine kadar olan uçsuz
bucaksız bir coğrafyada büyük bir iĢgal yaĢayan Türk illerine çevirdi . Bu coğrafya da ki yeni bulduğu kardeĢlerine dayanma ve dayanıĢma daha hoĢ ve cazip gelmeye baĢladı . Bu çok tatlı bir rüya idi gerçeklerden kaçmaya
yarayan . Gaspıralı‟nın 1894 sonrası baĢlattığı yeni eğitim sistemi ve Türkler arasında Dilde ,ĠĢte ,fikirde birlik
Ģeklinde formüle ettiği düstur oldukça etkili olmaya baĢladı .Aslında umutsuzluğun çocuğu olan Turancılık fikri
sadece Türkiye de değil Rus iĢgalindeki diğer Türk yurtlarında da taraftar buluyordu.Bu fikrin ora da en büyük
karĢıtları devrin Ġslamcılarıydı. Türkistan uleması Türkçü fikirlere karĢı rahatlıkla Çar „ın kanatları altına girme
zilletine düĢebiliyordu .Türkistan coğrafyasında da insanlara Türk kimliğini kabul ettirmek çok müĢküldü Osmanlı
da olduğu üzere nedeni gayet basitti. Asırlardır iki yaka da da Hıristiyanlık ve Müslümanlık çarpıĢırken bu savaĢın
hep ön cephesinde yaĢayan Türklerin tüm hayatlarını bu savaĢlar yönettiğinden zamanla Ġslam onların kimliğinin
baĢ tayin edici faktörü olmuĢtu .Türkçülüğü kavmiyetçilik –ırkçılık olarak gören bu taife bunun Ġslamları parçalayacağını öne sürüyordu halbu ki zaten diğer Ġslam unsurlar çoktan kendi yollarını bulmuĢlardı. Milli Mücadele
yıllarında Ġstanbul ulemasının çoğunluğunun Milli hareketi bir eĢkıyalık hareketi sayıp karĢı çıkması tarihimizin yüz
karaları arasındadır. Bu devrin ulemasının tartıĢılmaz bağlı olduğu PadiĢahın aynı zaman da halife olduğu için
ona itaat etmenin dini kaide olduğundan bu yolu seçtiklerini söyleme mazeret olamaz .Aynı konumda olan bir çok
alim de Milli Harekete destek vermekten çekinmemiĢleridir. Rusya çarlığına bağlı ulema ile Osmanlı ulemasının
benzer davranıĢları ilginçtir. Ġslamcılara göre bu görüĢü savunanların Türk olmadıklarını ortalığa yayarken mesela Ziya Gökalp‟in Kürt zamanın en önde gelen diğer Türkçülerinden Ömer Seyfettin‟in Çerkez oluğunu ileri sürüyorlardı.Ziya Gökalp bilinenin aksine köken olarak Diyarbakır‟a ÇüngüĢ‟ten göç eden bir Türk ailesindendi ve bu
aileye Kürt gelinler de girmiĢlerdi yine Ö.Seyfettin Çerkezliği reddetmiĢ meraklılarına Babasını adres göstererek
onun bir kelime bile Çerkezce bilmeyen bir Kafkas Türk‟ü olduğunu açıklamıĢtır. Balkan Harbi –Yemen Ġsyanları –
Arnavutların istiklali gibi olaylar devrin iktidar partisi Ġttihat ve Terakki Partisinin Uhuvvet -Hürriyet –Adalet sloganıyla devleti kurtaracağını zannederken tüm islam ve gayri islam unsurların asıl niyetlerinin ne olduğunu acı bir
Ģekilde gördü .Çıkar yolun Türklük olduğu kanaatiyle Türkçülüğü benimsedi zaten Türk olmayan unsurların çoğu
partiden ayrılmıĢlardı ne var ki reel politik onları dıĢarda Ġslamcı içerde Türkçü davranmak yolunu seçtiriyordu. Bu
ortam içinde nesillere yeni bir heyecan ve dinamizm getirmesi Turancılığa büyük bir mevzii kazandırdı. Aynı zamanlarda Türkçülük fikri bütün olumsuz Ģartlara rağmen gittikçe taban buluyor özellikle genç münevverler arasında yaygınlaĢıyordu .Uygur ,Özbek,Kazak,Türkmenistan ve Azerbaycan Türkleri aydınları arasında faal Türkçülük
hareketleri baĢlamıĢtı ve onların arasında Türkiye de olduğu gibi karĢılıklı sevgi serpiliyordu Bunlardan biri olan
Kazak Türk Ģairi Mağcan Cumaoğlu ünlü Alıstaki Bavırım (Bağırım -KardeĢim) Uzakta KardeĢim Ģirinin son dörtlüğü Ģöyledir .
Bavırım sen o cakta men bu cakta -Kardeşim sen o yaka da ben bu yakada
Osygıdan kan cutamız bizdin katka - Kaygıdan kan kan yutuyoruz sen de bende
Layıkpa kul bolup turuv kel keteyik –layık mı kul olmak gel gidelim
Altayga ata miras altın takka---Ata mirası Altay‟a Altın tahta.

Türkçülük hareketinin fikir lideri Ziya Gökalp ,Ömer Seyfettin ve diğer arkadaĢlarının baĢlattığı edebiyat tarihimize
Milli Edebiyat Akımı olarak geçen edebi akım kültür tarihimizn önemli hamllerinden birisi olduğunu burada vurgulamak gerekmektedir.
Ancak bu yeni akım yani Türkbirliği düĢüncesi Rusya‟nın hiç hoĢuna gitmiyordu ;çünkü sömürge yaptığı Türkistanlıların bu akıma kapılmaları çarlığı derinden sarsabilirdi.1.2.ve 3 Müslüman Kongereleri 1905- 1906 yıllarında
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gerçekleĢirken endiĢelenen ÇarlıkTürkçülük hareketlerine katılanları tutuklamaya sürgün etmeye baĢladı
.Türkistan‟nın önde gelen düĢünür ve siyaset adamları Ġstanbul ve Avrupa‟ya sığınma yolunu seçtiler .Yine Rusya
Panslavizm idelojisiyle Osmanlı Ġmparatorluğunu parçalamıĢ ve daha vahimi Ermenileri kıĢkırtmaya onları silahlandırmaya zaten baĢlamıĢtı.Türkçülük hareketlerini pasifize etmek üzere Anadolu da ki ve Azerbaycan da ki
Ermeni halkı isyana,1.Dünya harbi sırasında Türk Ordularını arkadan vurma yoluna itiyordu .Durumu anlayan
Osmanlı Hükümeti zorunlu tehcir kararı aldı . Emperyalist görüĢ bunu Turan yolunda bir temizlik hareketi olarak
dünyaya yaymıĢtır214. Sözde Soykırım yalanı bu minval üzeredir.Halbuki Osmanlılar da bu türlü toplu sürgünler
çok eski devirlerden beri baĢ vurulan bir yöntemdi. Nitekim 14.yy dan beri çok sayıda Türkmen –Yörük kesimler
Rumeli‟ye ,Ġstanbul‟a ,Ege adalarına hatta Kıbrıs‟a topluca göç ettirilmiĢtir. Ġstiklal Harbi sırasında yerli Rumların
Yunanlılarla nasıl iĢbirliği yaparak ihanet ettikleri hala unutulmamıĢtır ,Ermenilerin çoğunda görülen vahĢilik
tehcirin yolunu açmıĢtır .Ermenilerin yaĢadıkları yerlerde ihanetleri tarihte sıkça görülmüĢtür. Haçlılarca kuĢatılan
Antakya içerden bir Ermeni‟nin ihanetiyle teslim olmuĢtur . Kayseri‟yi kuĢatan Moğollara kale kapılarını bir Ermeni
açarak Ģehir halkının kılıçtan geçirilmesini sağlamıĢtır . Anadolu‟dan çok uzaklarda taa Türkistan‟ın Hokand Ģehrinde Kızıl Ordu birlikleri ile birlikte hareket eden TaĢnak Birlikleri oradaki Müslümanlara tarihin en büyük yüz
karası katliamlarından birini yaparken onlara en büyük yardımı bir Ģekilde oralara ulaĢıp yerleĢmiĢ Ermenilerin
yaptığını Baymirza Hayit dile getirir 215.1908-1923 arasında Türk aydınlarının önderliğinde Milli Tarih Ģuuru eksenli
kimlik etrafında toplanan önemli bir potansiyel siyasi varlık , Türkiyede etkinleĢmiĢtir . Birinci Dünya Harbi yıllarında Turan Ģarkılarıyla beslenen coĢkun ruh hali , ebedi düĢman Moskof‟un yıkılacağı umudunu beslemiĢti.Rus
cephelerinde yapılan her hareket sanki Turan Birliği adımı olarak algılandı.Halbuki Ordu Erkan ı Harpleri planlarını gerek Rus ve gerekse Ġngilizlerin petrol kaynaklarından uzaklaĢtırılması için yapıyorlardı adı Turan‟a giden yol
olarak tanımlansa da . Nitekim Doğu cephesinde Türk ordusu Bakü‟ye girerken bir yandan da Ġran içlerine dahil
olmuĢtu . DüĢmanın değil kıĢın topluca yok ettiği Kafkas Ordusunun SarıkamıĢ Harekatı , Enver PaĢanın da
düĢüncesizliği yüzünden akim kaldığı malumdur . Ası hedef Kafkas üzerinden Rusya‟yıve Ġngiltereyi zorlamaktı
.Yoksa o günkü Ģartlarda o askerlerin Türkistan‟a ulaĢamayacağını normal vatandaĢ bile idrak edebilirdi.Bu siyasi ve askeri hareketlerin malum sebeplerle akamete uğraması arkasından Koca Ġmparatorluğun darmadağın olmasının sebebini Ġttihat ve Terakki Hükümetinin Turancılığına yükleyen muhalifler , 1990 yılının baĢına kadar
Türklüğün Anadolu‟ya hapsedilmesi için gerekli mazereti üretmiĢlerdir .
Bu zaman zarfında Türkiye de kim dıĢarda ki Türkleri dile getirecek olsa , Irkçı –Turancı suçu icat edilerek canına
okunmuĢtur .Bu suçu icat etme Ģerefi de Ġsmet Ġnönü‟ye aittir . 1944 yılı Türkçülük hadiseleri bir çeĢit Türkçüleri
top yekun bir çeĢit fikri ve bedeni kırıma uğratma yılı olmuĢtur .Tutuklanarak tabutluklarda korkunç iĢkencelere
uğratılan devrin Türkçülerine isnat edilen suç” Irkçılık –Turancılık Davası” olarak tarihe geçmiĢtir.Uzun yargılamalar mahkemenin beraati ile sonuçlanmıĢtır .Elbette bu davanın açılmasında o devir konjoktüründe Türkiye de
büyük güç kazanan Sovyet ideolojisinin yerli yandaĢları baĢ rolü oynamıĢlardır . Nitekim özellikle üniversitelere
yerleĢmiĢ ,dünyanın gelmiĢ geçmiĢ en kanlı rejimi Komünist sistemi Türkiye‟ye getirmeye çalıĢan ve bunu yaparkende kendilerini birer demokrasi havarisi olarak sunan insanlar , bu davanın bir kırıma dönüĢmesi için ellerinden geleni yapmıĢlardır . Aslında Sovyetlerin en büyük korkusu olan Türklük hareketinin bastırılması için yapılan
bu gayret, bir anlamda Sovyetlere yardım için gibidir . Sovyetlerdeki Türklerin 1960‟lara kadar insanca yaĢamak
ya da en basit milli karaktere uygun bir talebi, Pan Türkistlikle suçlanarak yok edilmesi anlayıĢı , Türkiye deki
müttefiklerinin bu yönde faaliyet organizesiyle paraleldir . Onbirlerce Sovyet vatandaĢı Türk asıllı aydınını -ki
bazıları inanmıĢ Komünistlerdi- bitip tükenmez iĢkencelerle yok eden Komünist rejim sonunda 1991 de pes
ederek teslim bayrağını çekmiĢtir. Ancak hürriyetine kavuĢan her Türk Cumhuriyetinde çok sayıda MankurtlaĢmıĢ
nesilleri geride bırakmıĢtır Komünist rejim .Bu gün Türk Cumhuriyetlerinde elbette bir Turan hayali yoktur ama
ilerdeki yıllarda olacak bir Türk dayanıĢmasına inanan azımsanmayacak bir kitlede hızla çoğalmaktadır . Türkiye
de dün Irkçılık –Turancılık diye bir suç icat edenlerin büyük çoğunluğu bu gün o düĢüncelerinin ne büyük yanlıĢ
olduğunu hissederek tamamen farklı düĢüncelere sahip olduklarını görüyoruz .
Gaspıralı‟nın fikirlerini takip eden , geniĢ Türk coğrafyasında artık dünkünden daha çok insan mevcuttur. Birinci
Dünya harbi sonlarına gelirsek , Ġtilaf Devletleri karĢısında mağlup olunacağı anlaĢılınca ; Türk Ocağı etrafında
toplanan devrin bazı fikir ehli birden ,Türk Birliğinden önce Anadolu Türklüğünü düĢünmemiz gerektiğini Anadolu
Türklerinin Orta Asya Türkünden farklı bir kültür ve tarihe sahip olduğunu ileri sürmeye baĢladılar . Orta Asyalılara
her bakımdan benzemiyoruz , biz medeni bir toplumuz , onlar gibi iptidai insanlar değiliz .Biz farklıyız bu bozkır
insanlarıyla ne alakmız var gibi buram buram hor görme , küçümseme hisleryle dolu Anadolucu olarak bilinen bu
kesimin ana fikirleriydi . DüĢüncelerini , çıkardıkları Anadolu Dergisinden yayıyorlardı . Bunlar daha önce Türkçü
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kesim içinde yer alan insanlardı . BaĢlarını Mükrimin Halil(Yınanç) ,Hilmi Ziya(Ülken) , Mehmet Halit (Bayrı)‟in
çektiği bu grubun etkisiyle siyasi fikri hareket , Edebiyatımız da Memleketçilik cereyanını doğurmuĢtur.. Bu taifenin romantikliği Turancılardan pek farklı değildi ;çünkü onların gözünde Anadolu her derde derman suları çağıl
çağıl akan zümrüt gibi çayırlarda ceylanların dolaĢtığı, sağlıklı yiğitlerin mesut insanların yaĢadığı cennet gibi bir
yerdi .Türk Yurtlarını tanımayan bu kesimler Anadolu‟yu da hiç tanımıyorlardı . Halbuk i Anadolu salgın hastalıkların , yokluğun açlığın kol gezdiği savaĢların bitirdiği bir harabeler yurduydu .Kökenine bakarsak Anadoluculuğu
ilk ortaya kiĢi Ģair Yahya Kemal‟dir yanısıra Yakup Kadri Karaosmanoğluyla Edebiyatımızın ilk Yunanicileridir
ikisi216 .Yahya Kemal Fransa da yaĢadığı yıllarda tanıdığı ve nerdeyse Fransanın resmi görüĢü olan ve Fransa
tarihiyle örtüĢen “Fransız Milletini bin yılda Fransa‟nın toprağı yarattı “fikrini mesnet alarak bizi de 1071 den
sonra Anadolu toprağı yarattı diyordu .Türkçülüğe muhalif bazı Ģahıslarda bunu hararetle destekliyorlardı . ĠĢin iç
yüzünde saklı olansa onun kastettiği Türklük Anadolu Türklüğü değildi dilinin altında ki kitle Ġstanbul –Rumeli
ahalisiydi.Yahya Kemal aslında Anadolu‟dan pek hoĢlanmazdı Ona göre Rumeli Türklüğü Osmanlı‟nın Medeni
yüzüydü .Anadolu Türklüğünede hep hor baktığı Türkistan Türklüğü gibi pek sevgisi yoktur . ġairimizce Türklüğün incelmiĢ ruhunu Ġstanbul ve Rumeli temsil ediyordu . Milli Mücadele yıllarında çeĢitli bahaneler altında Ankara‟ya asla uğramamıĢtır .Cumhuriyet yıllarında milletvekilliği sırasında söylediği söylediği Ģu meĢhur söz aslında
bir çok duygusunu çok güzel anlatmaktadır.”Ankara‟nın en çok İstanbul‟a dönüşünü severim!...” . Yakın fikir
tarihimiz de gizli Anadolu –Rumeli sürtüĢmesi her ne kadar hasır altı edilse de günümüze uzanan etkileriyle incelenmesi gereken bir vakıadır . Rumeliciler Osmanlı‟yı daha çok savunur ve benimserler çünkü onlar Osmanlıdan
önce bir Türk geçmiĢleri yoktur . Yani meĢhur tabirle biraz köksüzdürler ,Osmanlıyla kaimdirler. Ve Osmanlıdan
en çok yararlanan bir bölgeye mensupturlar . Anadolunun ise Osmanlı dan önce bir beylikler –Selçuklu –
Akkayunlu –Karakoyunlu devrini yaĢamıĢ dolayısıyla parlak tarihi bir arka planları vardır. Ve Osmanlılar tarafından hep bu geçmiĢ bir sis perdesiyle örtülmüĢtür . Asırlarca hep bir vergi –asker kaynağı olarak görülmüĢ medeniyetten yoksun Edrakı bi idrak olarak vasıflanmıĢ bir kıt‟adır . Rumeliciler gerek eğitim ve gerekse finansal kaynak bakımından oldukça imkanlı olduğundan Türk matbuatında her zaman etkili olmuĢlar bu sayede düĢüncelerini kolayca duyurmuĢlardır .Anadolu Türklüğünü temsil eden düĢünürlerin Osmanlıya mesafeli yaklaĢımlarını da
Ģiddetle tenkit ederler .Onlar için Osmanlı çok kutsal uygulamaları mukaddes ve övülmeye layıktır .Ziya Gökalp‟in
Osmanlı‟ya haklı ya da haksız tenkitleri Yahya Kemal‟in itirazlarına yol açar.O tersine adeta bir Osmanlı sevdalısıdır. Yahya Kemal Osmanlıyı hep onu öven Osmanlı vakanüvüslerinden okur Anadolu‟da yaĢanan Kanuniden
baĢlayarak 1660‟lara kadar süren o korkunç sefil ve hatta rezil devri hiç görmez .Onun gördüğü muhteĢem zaferler , sefalar ĢaĢaalar ,sarhoĢluklardır. O tahlile pek yanaĢmaz Osmanlı‟nın muhteĢem yüzünü tasvir etmeyi pek
sever .Onu sevenlerin toplandığı daha açıkçası Rumelici zümrenin çatısında toplandığı Kubbealtı Cemiyeti faaliyetlerinde , özellikle Gökalp tesirindeki Türk Milliyetçiliğinden duyulan rahatsızlık yakın tarihlere kadar dile getirilmiĢtir . Söz konusu kesimin aralarında çok sağlam bir dayanıĢma vardır .Bu zümreden olan rahmetli Nihat Sami
Banarlı‟nın iki ciltten oluĢan Resimli Türk Edebiyatı Tarihi sanki Yahya Kemal‟i övmek için yazılmıĢ gibidir .Bunun
yanın da Köprülünün tesiriyle Banarlı da Türk Edebiyatına bütüncül bir yaklaĢım görülür. Aynı kesimden Ayverdi
kardeĢlerin Gökalp‟in bütüncül Türk tarihini benimseyen görüĢlerine Heyd‟in daha önce okuduğumuz cümleleriyle
karĢı çıkarlar217. Bize göre elbette Osmanlı Tarihi Türk‟ün tarihidir. Ancak hep muhteĢemliği ile değil doğrusu ve
yanlıĢıyla tarihimizin ana bir gerçeğidir. Onun ana damarının Anadolu Türklüğü olduğu unutulmamalıdır.Ne göklere çıkarmak nede yerlere batırmak doğru değildir . Fatih Ġstanbul‟u alırken ne amaçla alırsa alsın Türk‟e miras
kalmıĢtır.Ne var ki Anadolu makus talihini T.Cumhuriyeti milli bir devlet olarak Anadolu‟da kurulduğundan dolayı
Ģartların gereği de olsa Cumhuriyet ile yenmiĢtir .Yahya Kemal „in 1071 sonrası mantar biter gibi bir milleti ortaya
çıkarması kör bir coğrafik determinist mantık çerçevesin de Fransız Milletinin oluĢumuna göre açıklar .Halbuki
Fransızların kökü Franklar dil –din kaybıyla yukarda ifade ettiğimiz üzere nüfuslarını Galya dan , dillerini Latinceden adlarını Almanlardan alan ata dinlerinden Hıristiyanlığa geçmiĢ köklerini yitirmiĢ bir halk ve onları bu hale
dönüĢtüren diğer hakların imtizacından doğmuĢtur. Türkler ise daha Anadolu‟ya gelmeden en az iki yüzyılı aĢkın
bir süre eski dinlerini bırakıp Ġslamiyet‟e girmiĢ ,her ne kadar içlerin de esaslı bir kitle göçebe olsa da alfabeleri
olan yazan çizen insanları vardı. Türkistan da Piri Türkistani Hoca Ahmet Yesevi gibi dev bir gönül ve fikir deviyle
onun düĢünceleri etrafında halka olmuĢ ve büyük toplumsal dönüĢüme zemin hazırlayan sayısız bilge erenin
yürüttüğü organize bir faaliyetlerle her alanda yeni atılımlar yapmaya baĢlayıp Anadolu‟ya akın akın gelen Türk
boylarından müteĢekkil bir toplumun genel yapısını ortaya koyduğumuz da , Frank‟tan dönme Fransızlarla nasıl
aynı kefeye koyabiliriz . Türklerin en eski devirlerinden beri süregelen güzel söz ve Ģiir söyleme geleneği vardı.
Çok garip bir hali burada irdelemek yerinde olur .Karaosmanoğlu ve yine Anadoluculardan sayılan Halide Edip istiklal Harbi zamanına
ait romanlarında örneğin Yaban –Vurun Kahpe‟de Anadolu halkına(!) bakıĢları tam bir ibretlik vakıadır.
217 Dikkat çekici bir ayrıntı , Samiha Ayverdi‟nin tarikat piri Kenan Rıfai‟dir ,esaslı bir Yahudi dönmesidir. ġahsı Yahudi olduğu için suçlamıyoruz ancak; hoĢ görü adı altın da tarikatının Hak Dini Ġslam‟ın akidelerini yozlaĢtıranların baĢında geldiğini görüyoruz.
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Gönül dünyalarının hiçte öyle boĢ olmadığı ortak bir edebiyatlarının olduğu en eski Türk Ģiirlerinden belli olmaktadır. ġu dörtlük adeta Türk diliyle bir tablo gibi çizmektedir .Türk‟ün duygu dünyasının dil ile nasıl disipline edilerek ifade edildiği görülmektedir .
Yügürdü kevel at(Yürüdü asil at)
Çakkıldı kızıl ot(Kızl ateş sıçradı)
Köyürdü ürüt ot(Ürün –kurumuş- otlar tutuştu)
Saçrap andan örtenür(her yan ondan yanıyor)218

Anadolu‟ya göç sonrası fazla geçmeden Yunus gibi muhteĢem bir Ģairi yetiĢtiren Türkler her halde öyle
Malazgirtten sonra filan doğmamıĢtır çok eski bir geçmiĢleri vardır.Belki gerçekten Fransa Toprağı Fransızları
yaratmıĢ olabilir ancak aynı durumla Türk‟ü izah etmeye kalmak akılla izanla izah edilemez . Çünkü Türk Anadolu‟ya Gelmeden önce de Türk‟tü sonra da.Ġlerdeki bölümlerde konu daha detaylı açıklanacaktır .Türk‟ü 1071 den
beriye hapsetmek onu köksüzleĢtirmekten baĢka bir Ģey değildir.Öte yandan 1071 den sonra Türk , elbette serpilip büyüyüp geliĢmiĢ yeni vatanında da coğrafyanın verdiği imkanları kullanmıĢ her saha da , arkasında bırakıp
geldiği en az bin yıl ayrı yaĢadığı diğer akrabalarıyla irtibatı tam kopmasa da kendine özgü bir toplum haline
tarihin doğal akıĢı içinde bütün yaĢayan milletler gibi sosyal geliĢim sonunda bir millet haline gelmiĢtir ancak
yine de son tahlilde o Türkistan‟nın çocuğudur;Anadolu da yaĢasa da .Y.Kemal geçmiĢine bakmadan Türk‟ü
Küçük Asya‟ya kapatma ameliyesinde ilk harcı atan kiĢidir.O Ģiir kitabına Kendi Gökkubbemiz adını vermesiyle
Oğuz Kağan Destanın da yer alan aslında Türk‟ün cihana sahip olma arzusunun Oğuz Han ağzından ifadesi olan
“Takı taluy takı müren -Güneş tuğ bolsun Kök kurıkan “ yani Daha nehir daha deniz alalım
tuğumuz olsun gök çadırımız “ beyitlerinin anlamına yaklaĢtığını anlatıyor ki bu kendince bir tesellidir

–Güneş

.Binlerce
yıllık tarihi inkar edip Türkleri Grek –Ġran terkibine ulaĢtırdıktan sonra Ģairin bu açıklaması bizce mazeret uydurmasıdır.Anadolucu düĢüncenin Rumelici kesiminin aksine diğer Anadolucular Rumeli‟yi hiç ağızlarına almamaları dikkat çekicidir doğru olmasa da Rumelileri Türk bile saymazlar219. Yahya Kemal ,bu gün de gördüğümüz
Batılıların öğrettiklerini bizim bünyemize uydurmaya çalıĢanların tipik bir örneğidir güya belgesiz tarihçiliğe kulaklarını tıkayarak tepki gösteren bu kiĢi kendisi belgesiz tarihçiliğin en güzel örneklerini vermiĢtir . Osmanlı arĢivlerinden hiç haberi yoktur varsa yoksa methiye düzücülerin eserleri baĢ kaynağıdır kendisi de Sadabat methiyelerini
güzel yazmıĢtır , Ģairliğine diyecek sözümüz elbette yoktur. Ne var ki iĢ tarih ideologluğuna dönünce, iĢ böyle
buyurdu ZerdüĢt‟e dayanınca Ģairin Anadolu temellendirmesi bir laf salatasından öte bir Ģey değildir .Yanı sıra
tarihi güzel tespitlerinde haklı olduğu konuları bir yana koyuyoruz. ġairin tarihimizle alakalı fikirleri en geniĢ biçimde en iyi müridi Nihat Sami Banarlı tarafından Hayat Tarih Dergisinde yayınlanan uzunca makaledir 220.ĠĢin
doğrusu gerek Yahya Kemal‟in gerekse Nurettin Topçu‟nun Anadoluculukları Gibbons‟un bizce yerli çeĢitlemesidir . Gibbons‟un Türkler bir devlet kuracak onu bir imparatorluk haline getirecek yetenekten yoksundurlar onlar
Bizans halkından ĠslamlaĢtırdıkları ya da onlarla evlenip ortaya çıkan melez halk sayesinde bu geliĢmeyi gösterebilmiĢlerdir tezini221, Anadolucular Malazgirtten sonra Anadolu ya gelen göçebe Türklerle yerli halkın kaynaĢarak
Anadolu‟da Eski Türklerden farklı millet olarak ortaya çıktıkları Ģeklinde ortaya koyarlar . Ancak bunlardan Arık ve
Topçu ayrı anlayıĢta olmasalar da daha farklı bir söylemle fikirlerini Türk Milliyetçiliği olarak isimlendirirler. SınırlandırılmıĢ bir tarih ve millet anlayıĢı olan Anadoluculuk ,Milli Tarih tezini savunan Türkçülerin örgütlü partisi sayılabilecek Ġ.ve Terakki Partisinin savaĢ sonunda Osmanlı Devletinin yıkılmasından sorumlusu mevkiin de olması
hasebiyle bu savaĢın Turancılık yüzünden kaybedildiğini temasını Türkçülere karĢı bir suçlama olarak hep sürdürmüĢlerdir. Hatta bu onların çıkıĢ noktası haline dönüĢmüĢtür .Elbette bu iĢin kolaycı bir yaklaĢımıdır. Ne var
ki Ġstiklal Harbi baĢlarken Milli Mücadeleyi tüm Anadolu da ilk örgütleyenler genellikle eski Ġttihadçılardı. SavaĢın
kazanılmasında önemli roller oynamıĢlardır . Dolayısıyla Türkçülerin Cumhuriyetin kurulması aĢamasında , örgütlenmesinde ve politikalarının belirlenmesinde etkinlikleri görülür. Anadolucu kesimden ortalıkta pek gözüken
yoktur.Artık Türkçüler vatan olarak elde kalan son parça Anadolu‟nun kalbinde mekan tutmuĢlardır.Eğitimin Ģekillenmesinde ,Sağlık iĢlerinde sair her sahada fikirleriyle faaliyetleriyle etkindirler.Fikir bazında Ziya Gökalp Cumhuriyet kurucularının fikir babasıdır.Ancak Ġttihatçıların Mustafa Kemal‟le olan iktidar mücadeleleri vardır. Ġzmir
suikastı sonunda tasfiyeleri bu arada Gökalp‟in 1924‟te ölümüyle büyük bir güç kaybı yaĢayan devlette Türkçü
fikirlerin terkinin baĢlangıcı oldu. 1926 dan itibaren Cumhuriyet baĢlangıç yıllarından farklı bir yöne doğru yönelmeye baĢlamıĢtır. 1931 de Türkçülerin en büyük örgütü Türk Ocakları kapatılmıĢtı. Artık Türkçülerin Tarih görüĢProf.Dr.Talat TEKĠN ,XI.Yüzyıl Türk ġiiri.Sayf.LV .Ankara -1989
Celaleddin KEMAL , Kim Ġçin, Ne Ġçin.Sayf .309-310. Anadolu Mecmuası cilt: I, sayı: 8.Ġstanbul -1340
220 Nihat Sami BANARLI,Yahya Kemal‟in Tarih DüĢünceleri.Hayat Tarih Mecmuası.Sayf.4-18 .Sayı 11-1965
221 Aldo GALLOTTA,Oğuz Efsanesi ve Osmanlı Devletinin Kökenleri –Osmanlı Beyliği (Editör E.Zachariadu).Sayf.54.Ġstanbul-1997
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leri Tarih Kongrelerinden tekme tokat kovuluyor yeni bir millet ve tarih görüĢü oluĢturulma gayreti sergileniyordu .
Milli Tarih görüĢünün temel tezlerinin komĢumuz Sovyetler ile iyi iliĢkileri olumsuz etkileyeceği meydandaydı .
Yeni bir millet inĢa edilirken Kadim Anadolu Haklarının Türk asıllı oldukları aslında Anadolu‟nun eski bir Türk
yurdu olduğu tezi yürürlüğe sokuldu böylece Avrupa‟nın Anadolu‟nun asıl sahibi Türkler değildir düĢüncesine set
çekmek istenirken öte yandan Ortaasya temelli tarih tezi dıĢlanarak Sovyetlere bir Ģey ima ediliyordu . Böylece
Kemalist anlayıĢ ile Anadoluculuğun tarih ve millet anlayıĢı bir manada örtüĢüyordu da aynı zaman da. Bu sebepten Türkçüler ve Ġslami düĢünce tarafıları bir çok sahada devrin yönetimiyle Ģiddetli çatıĢmalar yaĢarken Anadolucular evin mutlu kedisi olup Ģömine karĢısında uyukluyorlardı.
Anadolucu fikir daha çok bir elit fikri hareketi olduğundan halka pek inememiĢtir .Bu düĢüncenin gücü tamamen
ortaya atanların sahip oldukları zihinsel birikimlerinden ileri geliyordu .Örneğin Hilmi Ziya Ülken gerçekten son
derece güçlü bir fikir yapısı olan sağlam metotlu bir düĢünce adamıydı. Türk Tarihinin felsefesini yapabilecek
derinlikte birikimli bir tarihçi değildi. 1930 ve sonrası öğrencileri tarafından artık Gökalp‟in yerine devrin fikir önderi ilan edilmiĢtir ancak onda böyle bir cevherin olmadığı zamanla ortaya çıkınca aynı öğrenciler tekrar Gökalp‟e
yönelmiĢlerdir ki bunların baĢında Cahit Tanyol gelir . Hızını alamayan Tanyol‟un sonraları Gökalpçi daha sonraları da baĢka mecralarda gezerken görürürüz.
Ülken aslında Ziya Gökalp‟i en iyi anlayan ve yetkinlikle tenkit eden kiĢidir .Ancak hayatı boyunca fikri sürekliliği
olan bir insan değildir. Bir zamanlar Türkçü sonra Sosyalisme yakın sonra Hümanist - liberal ,anti sosyalist ve bir
devreden sonra Anadolucu fikirleri tamamen unutulan bir fikir insanıydı.Bu gün bile Ġslam Ansiklopedisine yazmıĢ
olduğu Türk Ġslam filozoflarıyla ilgili maddeler ve Ġslam Tefekkürüne ait eserlerinin muhtevası insanı hayran bırakacak derecededir.Onun fikri yapısının mücadeleci bir yanı yoktur, bu sebeple ilminin geniĢliği daha ziyade hasbi
tefekkür Ģeklinde tezahür etmiĢtir.Vefatı dolayısıyla Erol Güngör güzel bir yazı yazmıĢtı bu yazıda onun Hasbi
tefekkür ehli bir insan olduğunu belirtmiĢti.Güngör‟ün bu yazısına Ģiddetli bir reaksiyon gösteren merhum Cemil
Meriç: “Hilmi Ziya, bir zihniyetin kurbanıdır. Üstâdı mahveden, hasbî düşünce mitosudur, üstâdı ve
hemen hemen bütün neslini. İçtimaî ilimlerde hasbîlik olmaz. Hasbîlik, düşmana hizmet etmektir, kavgadan kaçıştır, yalanların devamını sağlayıştır. O nesle mâbedin bekçisi olmak düşerdi, mâbedin yani
tarihin. Hangi değerin bekçisi oldu o nesil? Hangi haksızlığa dur diye haykırdı? Zavallı gençliğe, Avrupa'nın köhne ve tatsız yalanlarını tekrarlamak başlıca marifeti oldu. Maziye ihanet etti, istikbali kurmadı. Hilmi Ziya, olayların pek çabuk fosilleştirdiği o zümrenin en tipik temsilcisidir. Yetmiş yıllık hayatında tek kavga yoktur. Hiçbir soyguna katılmadı, doğru. Ama, kırk haramilerin bahşişleri ve sadakalariyle yaşamadığını ileri sürebilir miyiz?
Hilmi Ziya, ülkemizin yangınlar içinde kıvrandığı bir devirde yaşadı. Mazi tasfiye edilirken, konuşmadı.
İstikbal hazırlanırken, konuşmadı. Daha doğrusu, sükûtuyla kurulu düzeni müdafaa etti. Hayattan kitaplara kaçarak mesuliyetten kurtulacağını sandı. Filhakika, onda eksik olan şey kahramanlıktı, kahramanlık ve mesuliyet duygusu. Müstağripliğin itibarda olduğu devirde, felsefenin Ahmed Mithat Efendi'si
oldu. Sonra, müsteşrikliğe geçti. Bir hıristiyan gözüyle gördü İslâmiyeti ve bir hıristiyan gibi anlat222

. Bu enfes kritiğe ne denebilir . Meriç‟in bu değerlendirmeleri Remzi Oğuz Arık hariç aslında devrin bütün
Anadolucuları için geçerlidir baĢta M.ġekip Tunç olmak üzere .
Öteki Anadoluculara gelince bunlardan Mehmet Halit Bayrı 1950lerden sonra Türkçülüğü benimseyerek Milli
Tarihçi bir çizgiye sahip olmuĢtur .Ali Fuat BaĢgil‟in Anadolucu fikirleri de Nihal Atsız‟ın ağır hücumuyla epey
sarsılmıĢtır.Atsız‟ın Ģu tesbiti tarih sürekliliğine iyi bir vurgudur. “Türkiye Türkleri Anadolu‟da teĢekkül etmiĢ değil,
Anadolu‟ya teĢekkül etmiĢ olarak gelmiĢtir”223.
Ziyaeddin Fahri Fındıkoğlu tam bir Anadolucu ise de tarih ve milletin kökleri hususunda Ziya Gökalp çizgisine
yakındır.Mükrimin Halil Yınanç ömrünün sonuna kadar fikrinde sabit kalmıĢ malumatçı tarihçiliğin önde gelen
ismidir, tarihimizin sınırlanması için çok ısrarcı davranır.Ġçlerinden Nurettin Topçu en müfrit Anadolucu‟dur.Ġslam
Sosyalisti olarak tanınır.Kendini ısrarla Türk Milliyetçisi olarak görür .Çıkardığı Hareket dergisiyle ömrünün sonuna kadar fikrinde direnmiĢtir.Ömrünü adeta Ziya Gökalp‟le Mücadele Derneği BaĢkanı olarak geçirmiĢ gibidir.
Çünkü öteden beri Türkiye de kendi fikrini kabul ettirmenin yolunun ,Gökalp‟i haklı yada haksız suçlamadan geçtiği bilinmektedir.Topçu Gökalp‟i hep Yahudi Durkhemin fikirlerini yaydığından bahisle nerdeyse Yahudi ajanı
demeye getirir ne var ki kendisi fikirlerini savunurken dayanak noktalarının çoğunu bu Yahudi sosyologtan almıĢtır224 .Toplumculuk yerine koyu bir ferdiyetçi olarak dikkat çeken Topçu cemiyetçi görüĢlere Ģiddetle muhaliftir ona
tı”

Cemil MERĠÇ , Mağaradakiler.Sayf.39-40.Ġstanbul-1997
ATSIZ, Makaleler 3 .Sayf.403 .Ġstanbul-2010
224 Köksal ALVER , Nurettin Topçu‟nun Türk Sosyolojisindeki Yeri Üzerine. Türkiye AraĢtırmaları Literatür Dergisi, Sayf. 580. Cilt 6, Say
11, 2008.
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göre cemiyet –toplum uyuĢuk , uysal düĢünemeyen bir sürü gibidir bundan dolayı yeniliklerin ilerlemenin hiçbir
aĢamasında rolü yoktur bu iĢi fert yüklenir 225. Doğal olarak ilerleme de fertlerden oluĢan toplum baĢlı baĢına
organik bir canlı gibi düĢünülemez ancak çölde tek baĢına yaĢayan bir kiĢinin ne gibi bir ilerlemenin mihenk taĢı
olabileceği bir soru olarak durmaktadır .Ġlerlemenin toplumsal yanını kabul etmek bizi ferdin bu sahadaki faaliyete katkısını inkarı getirmemelidir .Tolumsal kalkınmanın , ferdin faaliyetlerine olumlu bir ivme kazandırdığı ortadadır sırf Gökalp‟in toplum fikrine karĢı çıkmak için Topçu bunu görmezden gelmektedir. Ġstiklal Harbini kazandıran
ruhun insanlardaki hangi duygu olduğuna dikkat etmek gerekir var olan toplumun insanlarına verdiği yüklediği
sorumluluk olmasaydı tek baĢına ferdin ne gibi bir tasarrufu olacaktı? Fert ve toplumu çatıĢtırmak karĢılıklı etkileĢimi reddetmek doğru olmasa gerek .Diğer yandan Medeniyeti toplumun değil ferdin katkısıyla olduğu düĢüncesini zaten Topçu‟dan önce Gökalp vurgulamıĢtır. Prof Dr .Yümni Sezen‟in Ģu cümlesiyle Toplumsal kültürle fert
arasındaki bağıntıyı son derece güzel özetlemiĢtir .” Kültür, niteliği fert şuurlarını da ihtiva eden topluluk
tarafından inşa edilmiş bir süreç olduğuna göre, aynı topluluk teker teker fertlerin kimliklerini ve şahsiyetlerini de inşa etmiştir226”.

Klasik liberal düĢüncenin ferdiyetçilik fikri, Topçu‟nun esaslı çıkıĢ noktasıdır . Onun bu düĢüncesi sosyal yönden
toplumculuk savunusuyla çeliĢki gibi görülebilir .Onun savunduğu ferdiyetçilik anlayıĢı aslında daha önceden
hep tenkit ettiği Gökalp‟te yüksek Ģahsiyetçilik adıyla ele alınmıĢtır. Bir insanın değerli ilmi bir kariyeri olmasına
rağmen nasıl bir bağnazlığa bürünebileceğinin en güzel örneklerinden biri merhum Topçu‟dur . Onun Türk milletinin tarihine bakıĢ açısı buna iyi bir misaldir . Topçu‟nun Millet tanımı yerinde ve doğru bir yaklaĢımdır . “Soy,
vatan, menfaat, din, dil ve kültür bağlarıyla birbirlerine bağlanan insanların meydana getirdiği birliğe
millet” adını verir .Ancak Topçu tüm Andolucular gibi Milli Tarihin sürekliliğini Malazgirtle baĢlatır ,Türk‟ün Malaz-

girtten sonra Türk haline geldiğini belirtir ve bu günün Türk Milletinin daha sonraki süreçte Anadolu‟da ortaya
çıktığını savunur .Anadolu‟ya gelen Türkmen‟nin hiçbir özelliği olmayan göçebe,bir Ģey bilmeyen bir kitle
;neredeyse bir sürü insandı demeye getirir. Anadolu‟yu vatan yapan Türkmen‟in tarihi arka planından kültür saiklerinden hiç haberi yoktur.Türk‟ün tarihi serüveni onun için meçhuldür. Bir sosyoloji aliminin mantar gibi bir milleti
ortaya çıkarması ilmi bir bağnazlık değilde nedir? Bunun ilmi hiçbir yanının olmadığı açıktır .ġu cümleler ona
aittir.” – bin yıl evelden başlayarak ve bir çok yollarla zaman zaman Anadoluya gelip eski kavimlerle
Etilerin yanına yerleşen Müslüman Türkmenler . Bu gelen Türkmenler,Anadoluda medeniyetler kurmuş
olan Etilerin çocuklarıyla kaynaşmışlar ,onların tekniklerini temsil etmişlerdir.Orta Asya da yaşayan
Türkmen göçebe iken bir toprak üzerinde durmuş köy kurmuş tüccar iken çiftçi olmuş .Demek ki bu
gün Anadolu‟nun kendi milleti olan köylüye Orta Asyada ki Türkmen çocuğu demekten ziyade Anadolu
da yaşamış olan ve Anadoluyu kurmuş olan kavimlerin çocuğu ,Anadolu tarihinin çocuğu demek daha

.Ġlginç bir insanın ruh halini sergileyen Topçu devamla derki Tüccar Türkmen Akdeniz kıyılarına
yayılan milletleri tanıdıkça medenileĢmiĢtir .”Türkmen‟in Anadolu‟ya Orta Asya dan getirdiği şey belki cedoğru olur “

saretle cengaverlik ,felaketleri kendilerinden yenebilme meziyetleriydi”.”
cetleri Eti köylüsü oldu “227.

…..Anadolu köylüsünün ilk

Eski Türk ordularıyla ilgili Ģu muhteĢem(!) belirleme de ona aittir “Ordu dinamik bir sürüden ibaretti 228 “ kastettiği Türklerin Anadolu‟ya gelmeden önceki ordularıdır. Bu satırları yazan Doçent ünvanlı bir kiĢidir üstelik yırtına yırtına Türk Milliyetçisi olduğunu haykırır .Benzer satırları hayatı boyunca tekrar etmiĢtir .KarĢımız da bir bilim
insanından ziyade sanki Ģizofren bir siyasetçi vardır . Türkler Anadolu‟ya gelmeden 1700 yıl önce ortadan kalkmıĢ bir kavmi Türklerin atası kabul eden marazi bir duygu esiri bir Ģahısla karĢı karĢıyayız , ancak fikirlerini Ġslam
dini kavramları ve parlak kelimelerle sütrelediğinden , bazı kesimlerce büyük düĢünür mütefekkir kabul edilmiĢ
ve gayri milli ne kadar zümre varsa onlar tarafından da baĢ tacı yapılmıĢtır .Nitekim bu marazi durumu devrinde
sık sık tenkit edilmiĢtir229.Bu saplantı kaynağının, onda ve Mavi Anadolucularda , neseplerinde ki bir karıĢma
yüzünden Ģuuraltlarının dıĢa vurumuyla izah etmek mümkündür230. Anadolucuların çoğunluğu aĢağı yukarı Topçu benzeri düĢüncelere sahip değildir . H.Ziya Türklüğü Eski Anadolu halklarına kesinlikle karıĢtırmaz - mesela
aynı cenahtan Mehmet Kaplan Türk tarihi‟nin sürekliliği fikrine katılır- Remzi Oğuz Arık ise diğerlerinden daha
farklıdır .Türkiye dıĢındaki Türkleri reddetmez ve onlara sevgisi vardır . Tarih sürekliliğine inanır , Turancılığı hayal
olarak görür bu yüzden Gökalp‟i yermez eski Anadolu halkları masalına karĢıdır Ģu cümle onundur “ Türküz bir,
Nurettin TOPÇU ,Yarın ki Türkiye .Sayf.44-45-46 .Ġstanbul-1972
Pro.Dr.Yümni SEZEN , Kültür ve Din –Türk Ġslam Örneği – Sayf.43 .Ġstanbul -2015
227,Yarın ki Türkiye .Sayf.116-117-12
228 Nurettin Topçu,Kültür ve Medeniyet .Sayf.110.Ġstanbul-2004
229 Prof .Dr.Türükoğlu GÖK-ALP, Yahya Kemal ve Türk Tarihi 2. Sayf.36-37 .Töre Dergisi.Sayı 164 /1985
230 Halikarnas Balıkçısı ve Azra Erhat‟ın Musevi –Sabetay kökenli oldukları biliniyor.
225
226

69
231

. Arık aynı
zaman da bir siyasi parti kurarak Milliyetçiliği program haline dönüĢtüren kiĢidir . Anadolucuların çok azı insanlarımızı Hitit veya kadim Anadolu Haklarının devamı bir halk olduğuna inanan Marksist –Leninist insanlarla paralel
düĢüncelere sahiptirler . Ayrıca dünkü ve günümüz azlık ile azınlık gayretine düĢmüĢ bir çok kalem sahibi tarafından kendilerine yakın görülmekte , onlar taraflarından Anadolucular hala gündemde tutulmaktadırlar232.Bütün
bunlara karĢı Ģunu rahatlıkla kaydedebiliriz:”Son tahlilde Anadolucu hareket içerisinde yer alan düşün inTürkçüyüz iki, Türkiyeciyiz üç! Ne ırkçıyız, ne de sınırdısı herhangi bir dâva pesindeyiz”

sanlarının ortaya koyduğu bu çerçevenin sert bir dille eleştirdikleri Türkçü-Turancı akımın değiştirilmiş
dönüştürüşmüş halinden başka bir şey olmadığı görülmektedir”233denilse de bu fikre katılmak mümkün
değildir. .Genç Türkiye Cumhuriyeti 1930 larda belirlediği yeni millet ve tarih çizgisi Türk kimliğini reddetmedi

ancak kadim Anadolu hakları kökenine yöneldi bu yöneliĢ Anadoluculuğun diğer kardeĢi Hümanist - Mavi Anadoluculuğun ortaya çıkmasını kolaylaĢtırdı.Bu sınırlandırılmıĢ ya da saptırılmıĢ tarih üç kesimi bir ortak zeminde
buluĢturdu .Ve Anadolu Halkları bölücülüğü de kendine esaslı bir zemin hazırlamaya baĢladı .Hele 1938 de Atatürk‟ün ölümünden sonra ki devirde sanki bir Greko Latin milleti tasarlaması görülür. Bu anlayıĢ Hasan Ali Yücel‟in Milli Eğitim Bakanlığı sırasında bu nerdeyse devletin resmi politikasına dönüĢtü.Ülkemiz de bir Hitit sevdalısı olarak epey gayret sarfeden ve epeyce de Hititzade yetiĢtiren Ekrem Akurgal da bunu doğrulamaktadır.”Arkeoloji Atatürk ,İnönü ve Celal Bayar-Adnan Menderes dönemlerind bilimsel ideolojiydi”234. Söz
konusu zaman diliminde(1938-1948) Türk‟ün dini değerlerine yönelik savaĢ milli olan her Ģeye de yöneldi .Tarih
kitapları sanki bir Yunan –Roma tarihine dönüĢtü. Adına Hümanizm denilen bu akım Türkiye de hızla yayılan
Marksist –Komünist hareketlere geniĢ bir saha da hareket etme imkanı veriyordu .Arkeolojik tarih ve onunla
meĢgul olanlar her yerde baĢ üstünde tutuluyor her yazdığı bilimsel bir gerçekmiĢ gibi nesillerin zihnine iĢleniyor,
eski Latin ve Yunan klasikleri devlet eliyle tercüme ettirilip okullarda okutularak ,Ġslam Türk kimliğinden uzak
nesiller yetiĢtirmek hedefleniyordu .Artık Anadolu insanları Eski Yunan‟ın yurdunda yaĢayan ve onun çocukları
sayılıyordu .Bu akımda öne çıkan isimler :Cevat ġakir Kabaağaçlı (Halikarnas Balıkçısı), Sabahattin Eyüboğlu,
Azra Erhat, Orhan Burian, Vedat Günyol, Ekrem Akurgal, Nurullah Ataç, Bedri Rahmi Eyüboğlu ve Adalet Cimcoz
idi.Adı geçen bu taife“Ne mutlu Türk‟üm diyene” sözü yerine , “Ne mutlu Anadoluluyum diyene” diyerek millî kimliği inkara yöneldiler yine de adı geçenler içinde Milli Kimlik konusunda farklı düĢüncelere
sahip olanlar vardır .Bir çeĢit nüans farkı olsa da bu açıkça bellidir .Örneğin C.ġakir bir çok konuda anlaĢırken
Milli köken hususunda Azra Erhatla farklılık izlenimi vermektedir bu yüzden çok yıllar sonra onun romanlarında
Rum kadınlarının Türk erkekleriyle olan iliĢkilerindeki kullandığı dili nedeniyle Murat Belge tarafından ırkçılık
yapmakla itham edilmektedir 235.Erhat tamamen Ġoncu/Yunancı bir görüĢte iken Kabaağaçlı Türkle eski Halkların
karıĢımı bir kültür savunucusudur.Halikarnas Balıkçısı düĢüncesini Ģu cümlelerle ifade eder “Türkler ve onlarla
birlikte Selçuklular ve Oğuzlar ve onlardan önce Anadolu‟nun taş döneminden gelen Anadolulu kuşakların
kanları karısınca, Anadolu‟nun Türkiyeli Türkü denilen etnik bir birliği, bir gerçeği ve bir kültürü yaratmıştır. Bu kültür Selçuk ve Osmanlı uygarlıklarını ortaya koymuştur236”.Balıkçının Ģu belirlemeleri tari-

he geçecek mizah örnekleridir :Kabe ismininin ana tanrıça Kibele den geldiği veya zeybek oyunlarının eski Anadolu Greklerinin Ģarap elde etmek için üzüm çiğnemeleri esasında Ġbaki –ibaki diyerek bağımaları sonradan bunun zeybeğe çevriĢtiği gibi…
Ġçlerinde hayatı boyunca Türklerin ne kadar Türk olmadığını ispat etmek için geçiren S.Eyüpoğlu Yahya Kemal‟in
sohbetlerine sıkça katıldığı biliniyor.Zaman zaman fikirleriyle gülünç durumlara düĢse de hiç yılmamıĢtır.Birer
saplantı olan düĢüncelerine en çok , Türk Milli Kimliğine düĢmanlık duyguları dolu ideolojik kesimlerce sahip
çıkılmıĢtır .Eyüpoğlu‟nun Hümanizma sendromundan tam bir Müslüman Türkmen Ģairi Yunus Emre ile Celaleddin
Rumi hep nasiplenmiĢlerdir . Eyüpoğlu‟na göre onlar Batı hümanizmasının yerli yoldaĢlarıdır. Eyüpoğlu tam bir
sapıtma ve saptırma ustası olarak bu iki Ģahsiyeti hep kullanmıĢtır. Sapıtma ve saptırmalarına bir örnek :

“Burası geçmişi gibi geleceği de akılları aşan bir yer. Atatürk‟ün Türkiyesi burası. Kim bu Atatürk,
neden Türk‟ün atası? Bir yaman adamımız bu bizim, hepimizin, bütün bu bizim dediğimiz topraklarda
231 Kendisinin çıkardığı dergi olan :Millet, Yıl: II, Sayı: 16, 1943, s.126.
232 Bunlardan biride Süleyman Seyfi Öğün‟dür .Öğün Anadoluculara muhabbeti oldukça ileridir.Kendisi hiçbir neden yokken Çerkez
olduğunu söyleyiverir.Elbette Çerkez olması ve bunu deklare etmesi kabahat değildir Onun Anadolucu fikirlere olan yakınlığı oldukça
manidardır.Burada Ģu gararabeti gözden kaçırmamak gerekir Kafkasya dan her geleni Çerkez saymak büyük hatadır .Bu gün kendini
Çerkez zannedenlerin ancak yüz de beĢinin gerçek Çerkez kökenli olduğu çoğunun mesela Karaçayların –Kumukların –Balkarların yani
özbe öz Türk olanların bile Çerkez sayıldığı biliniyor.Her Kafkaslının Çerkez sayılması doğru olmasa gerektir.
233 Yılmaz Bingöl - Ahmet PakiĢ, Milliyetçiliğin Anadolucu Söylemde Yeniden Üretimi. Amme Ġdaresi Dergisi, Sayf.24 .Sayı 1, 2016.
234 Ekrem AKURGAL ,Anadolu Kültür Tarihi ,Sayf.408.Ankara -2005 (Tübitak Yayını)
235 Murat BELGE , Mavi Anadolu Tezi ve Halikarnas Balıkçısı.Birikim Dergisi 21 Ekim 2006.Sayf.32-45
236 Halikarnas Balıkçısı, Anadolu‟nun Sesi, , s.17-18. Ankara- 1971
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yasayanların. Atatürk Türk ırkının atası demek değil (böyle bir ırk, bir soy, bir kan yok ki zaten, olamaz ki zaten). Yeni Türkiye‟nin, bu katışık karmaşık yeni ulusun atası, Yunan‟ın, Roma‟nın, Bizans‟ın,
Osmanlı İmparatorluğu‟nun hor gördüğü Anadolu halkının, çoğu köylü, ezelden beri ezilmiş insanların
atası demek237”. Sarhoşlukla geçen bir gecenin sabahında başı dönen birinin sayıklamalarını andıran bu
cümleleri ancak aynı halde bulunanlardan başka kim dinler kim anlar…

Yine Mavicilerin temel gayelerinden biri de milletin vahdet dini olan Ġslam Dinini terk ederek , çok ilahlı insan
tanrılara tapar bir topluma dönüĢmesi gibidir. Kısacası bu akımın ana kaynağı Ġnönizm devrinin 1946‟ya kadar
resmi ideolojisinin devamı bu yıldan itibaren gevĢeyen politikasının ardılıdır. 1950 de Mavi Anadolucular adı verilen grubun ortaya çıkması söz konusu devrin semeresidir .Adını andığımız zaman diliminde Milli Kimliğe karĢı
yürütülen bu benzeri hareketler ve anlayıĢlar özellikle Türk Milliyetçilerin çok Ģiddetli tepkisine yol açıyordu . Sonuçta genel manada 1944 Türkçülük olaylarının patlak vermesinin önemli sebeplerindendir . Ġnönizm devrinin en
büyük toplumsal muhalefeti sayılan bu baĢ kaldırı devrin sonunu hazırlayan etkenlerdendir. Öte yandan Anadolucuların toplumsal tabanı olmadığından fazla bir etkileri söz konusu değildir. Zaten onların öyle bir davaları da
yoktur .Gerek Anadolucular ve gerekse Humanist –Mavi Anadolucular daha öncede söylediğimiz üzere sınırlı bir
kesimce benimsenmiĢ politik nedenlerle zaman zaman iktidarlarca desteklenmiĢ , halktan kopuk düĢünce akımlarıdır.Bununla birlikte Milli Tarihin (Burada dillendirdiğimiz Milli Tarih kavramı Anadolucuların açıkladğı ya da
anladığı sınırlı tarih değildir Türk Tarihini bütün olarak kabul eden tarihtir.) abidevi eserlerinden olan Zeki Velidi
Togan‟nın Umumi Türk Tarihi‟ne GiriĢ adlı eseri 1951 „de yayınlanınca bundan son derece alınan epeyce bir
kesimin var olduğu görülüyor. Türk Tarihini temellendirme gayretlerine çıkan bu zümre, Hocayı Türk tarihinden
Türkiye „yi çıkarmakla suçlamaktadırlar238. Aslında huzursuzluğun sebebi Anadolu‟ya hapsedilen Türk Tarihinin
kökenine doğru tekrar hareketten duyulan rahatsızlıktır. Yani tüm Anadolucular kısmının ördüğü duvarın yıkılmasıdır. Anadolucularla ile ilgili olarak Rahmetli Erol Güngör kendisi de Milliyetçi Anadolucular içinden çıkmasına
rağmen 1950 den sonrası için Ģu hükmü verir. “ Anadoluculuk hareketinin mensupları çoğunlukla hayatta
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olmakla beraber Anadoluculuk cereyanı bir fikir hareketi olarak tarihe karışmıştı “ . Yakın tarihimiz de ise ne zaman ki Postmodernlik ortaya çıktı Türkiye de tekrar Anadolucular özellikle Nurettin Topçu‟nun
tekrar dan tedavüle sürülme gayretleri gözlemlenmektedir.Postmodernzm adı altında tanıdığımız Neoemperyalizm Türkiye de nerdeyse her sülaleye bir etnik kimlik bulma azminde iken Mavi Anadoluculuğun yeniden çeĢitlenerek canlandırılması gözden kaçmamaktadır. Sözünü ettiğimiz Humanist –Mavi Anadolucuların sahip oldukları
genel eğitim arka planlarına bakmakta yarar görüyoruz . Biz de Arkeoloji deyince ilk akla gelen Türk yurdu Anadolu da ki Antik Arkeoloji akla gelir .Arkeoloji dıĢardan gelen tarihimiz içinde diğer sosyal ilimlere göre geçmiĢi
olmayan bir daldır. Amacı çıktığı kültürün ondan istediği verileri bulmak ve bu veriler ıĢığında zihni çalıĢmayı
yapıp bunu Türkiye de zihinlere yerleĢtirmek yani Arkeolojinin üretildiği ülkenin stratejisine uygun zihni alt yapıyı
oluĢturmaktır . Bu çalıĢmayı yaparken iĢi yürüten görevlilerin tamamına yakını özel yetiĢtirilmiĢ arkeolog ünvanlı
kiĢilerdi aynı zaman da son derece kalifiye misyonerlik ruhuna sahiptiler.ĠĢte bu kiĢiler Türkiye deki Arkeolojik
faaliyetleri baĢlattılar.Eğitimi veren okulları örgütlediler müfredatları ayarladılar özellikle bu çalıĢmalar Atatürk‟ün
ölümünden sonra daha da sağlamlaĢtı.Türkleri Balkan Harbiyle baĢlayan Orta Asya‟ya sürme planları Ġstiklal
Harbi sonunda suya düĢünce bu sefer Türk‟ü Anadolu topraklarına defnetmek için az da olsa oluĢmuĢ Milli Kimliği reddettirip HititlileĢtirme YunanlılaĢtırmaya yönelik bir zihniyeti Türkiye de hakim kılma çalıĢmaları baĢladı.
Ġçimizden alıp yetiĢtirdikleri çoğu azlık azınlık etnili vatandaĢlarımıza iĢi havale ettiler .Atatürk devrinde yetiĢen
Arkeologların çoğu Milli bir seciyeye sahip insanlardı .Kendilerinin soy mazilerini Arkeolojinin ilgilendiği saha
geçmiĢiyle hiçbir zaman özdeĢleĢirmiyorlardı.Bunlardan R.Oğuz Arık :- O toprakta birçok medeniyetler,
milletler gelmiş, iz bırakmış gitmiştir. Bunlar, tarihin, „vatanlara tanıklık eden temel‟ olma imtiyazını
karısıklığa uğratmamalıdır… bu tarihlerden bir kısmının dayandıkları belgeler simdi arkeolojik değerden
başka şey değildirler. Bunlar ancak arkeolojinin konusu olabilirler, milletin, milletlerin değil! Sonra çatışan ve çarpışan tarihlerden en üstünü, en canlısı bu toprak üstündeki milletin vatan davasına temel
240

olabilir”

. Ancak 1938 sonrası yabancıların Arkeolojik eğitim sahasına hakim edilmeleriyle verilen eğitim
öğretim sonunda , milletin gençleri ; kendi milletlerine tamamen yabancı , özellikle birer Ateist -inançsız ve hangi
ülkenin hakim olduğu eğitim anlayıĢına göre yetiĢtilerse o kültürün birer lejyoneri olarak karĢımıza dikilmiĢlerdir.
Bu süreçte Alman ve Ġngiliz arkeoloji eğitiminin ürettiği zihniyet ise ilk sıralarda görülür .Aldıkları eğitim sonucunda sahip oldukları kültürel zihinsel yapılarına toplumuz da karĢılık bulamayan bu insanlar iyice yabancılaĢıp hep
S.Eyüboglu, Mavi ve Kara, Sayf. 16.Ġstanbul -2002
Dr.Ziya SOMAR, Cumhuriyetimizin 33 üncü Yıldönümü Dolayısıyla Bir Tarih Savunması .Sayf .1 Bilgi Dergisi .Sayı 104-1955.
239 Prof .Dr.Erol GÜNGÖR ,Dünden Bugünden.Sayf.156.Ġstanbul-1987
240 Remzi Oğuz ARIK ,Coğrafyadan Vatana .Sayf.24.Ankara -1990
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antik çağda kendilerine birer liman bulup(Hitit –Grek-Likyalı –Karyalı vs) o devir insanlarıyla özdeĢleĢmeye baĢladılar.GeçmiĢ hafızaları boĢaltıldığından onlar kendilerine Antik devirler de birer hayali kök buldular .Antik çağ
kavimlerini ata kabul ederek bizleri de onlara evlat yapmak için büyük bir çaba sarfetmeye baĢladılar. KarĢılık
bulmasalar da toplumda Ģu ya da bu sebepten özellikle ideolojik –etnik huzursuzlukları olanlardan bir kısım insanı
etkilediler.Artık karĢımız da Türkçe konuĢan ancak yetiĢtirildiği ekolün daha çok ta Alman Mankurtu olarak karĢımıza dikildiler.Halen üniversitelerimizin bu bölümlerinde çok sayıda öğrenciyi de maalesef bu yoldan yürümeye
Türk Milli Eğitim Sistemi bilmeden teĢvik etmektedir.Sanki varlık sebepleri Antik çağda yaĢamıĢ sonra tarihin
derinliklerinde tükenmiĢ yeraltına gömülmüĢ kavimlerin her türlü özelliğini binlerce yıl sonra Türk‟e benimsetmektir. Onların Türk‟e bakıĢ açıları bu araĢtırmanın baĢından beri vurguladığımız , Batının Arici ırkçı bakıĢ tarzıyla
birebir örtüĢmektedir.Ġhtiyaç duydukları anda Batı Emperyalizmine onurlu bir direniĢ gösteren Mustafa Kemal‟in
siyasi pratik sebebiyle uyguladığı bazı denemeleri birer silah olarak itiraz edenlere karĢı kullanmaktadırlar . Bu
yüzden hepsi birer Kemalist olup çıkıverirler zorda kalınca. Yahya Kemal‟in Yunancı mirasçıları 1950den sonra
çeĢitlenmiĢlerdir .Yılmaz Hitit savaĢçısı Ekrem Akurgal Hititlileri 2000 yıl sonra diriltip Türk‟ü diri diri toprağa
gömme iĢini ömür boyu zaman zaman zikzaklar çizse de kendine Ģiar edinmiĢtir ancak; Akurgal aynı zaman da
yılmaz bir Yunan kahramanı gibidir.Hititlerin ete kemiğe bürünüp Yunan olduğunu Anadolu‟nun ve dünyanın
onlar tarafındanı medenileĢtirildikleri hakkında fikirleri sonuçta emekleri Yunan Devleti tarafından hep takdir edilmiĢ epeyce Ģeref payeleri madalyalarıyla taltif edilmiĢtir . Akurgal görevini tam manasıyla baĢarıp bir Hititli olarak
Hitit Tanrılarının huzuruna göç etti amma yeterince Hititzadeyi yetiĢtirip içimize de saldı Ģimdi onlar aynı gayreti
gösteriyorlar241. AnlaĢılan Hitit –Grek –Helen –Yunan yetmeyince Postmedern çeĢitleme; Luviler - LikyalılarPisidyayalılar -Bitinyalılar –Pamfilyalılar-Pontuslulular gündeme alınıp Ģimdilerde Soros dayanıĢmasıyla derin
bir çalıĢma sergilenmektedir.Bunlardan Likyacı kesim Anadolu‟nun asla Yunan olmadığını Bizans kültürünün
yaygınlaĢması yüzünden eski Anadolu Halklarının sadece görünüĢte HelenleĢtiklerini aslında benliklerini yitirmediklerini dillerini kaybetmediklerini Selçukluların resmi dillerinin Farsça olmasının onları Türklükten çıkmadıkları
gibi o devir Liklerinin de aynı süreci yaĢadıklarını ileri sürmektedirler .Likyalıların asla milli kimliklerinin yitmediğini
dillerinin asırlarca yaĢadığını dolayısıyla görünüĢte YunanlılaĢtıklarını iddia etmektedirler. Anadolu eski kültürünün temelinin asla Grek olmadığı Hititlilerin –Friglerin – Likyalıların çocuklarının ürünü olduğu temel görüĢündedirler . Bu savunmayı yaparken Anadoluluk vurgusunu öne çıkarıp sanki Milli bir davayı savunuyormuĢ gibi bir
hava yaratmaktadırlar.GeçmiĢimize sahip çıkalım antik çağ kültürleri bizim kültürümüzdür bizim geçmiĢimizdir
bizim medeniyetimizdir ve eski Yunanlılarla ilgisi yoktur o kültürlerin asıl biz mirasçıyız. Batı bunu Yunan sanıyor
yanlıĢ olduğunu gösteriyoruz Ģeklindeki konuĢmalarına bakıp yerellik damarları kabaran her dinleyen hele mülki
ve mahalli yöneticiler coĢarak derhal bu tarz anlatıma arka çıkıp çılgın alkıĢlarla destek vermektedirler .Hangi
kültüre sahip çıkılacağının farkında bile değillerdir bu alkıĢçılar.Halen Anadolu‟nun her yerinde yaĢayan buram
buram Ġslam Türk kokan Türk kültürümü yoksa binlerce yıl önce ortadan kalkmıĢ Müslüman Türkle hiçbir ilgisi
olmayan Ġnsan ilahlar ordusuna tapan ve hiçbir kültür unsuruyla tek bir ortak yanı olmayan mezarlık sakinlerinin
bilmediğimiz kültürleri mi? Bula bula bulduğunuz Elmalı köylerinde arı kovanlarının konulduğu Likya mezar anıtlarına benzetilen yapılarla mı onların mirasçısı oluyoruz? Bu tür Anadolucularla ilgili olarak Selahattin Tozlu Ģu
görüĢtedir.
“Anadolucuların hemen tamamı, içinde yaşadıkları Türk milletinin inancı hakkında kaynağından eğitim
almamış ve bu hususta hiç olmazsa demokratik hassasiyet taşımayan insanlardır. Bu sebeple de bir
vakıa olarak, İslam'ın, Türklerin bin yıllık gerçeği olduğunu kabul etmez ve hatta örtmeye çalışırlar.
Çünkü, Batı kültürünün misyoneridirler. Gizli veya açık mahalli etnikçilik" ve "mezhepçilik" yaparlar.
Bunlar, genellikle "sol", "sosyalist", "Marksist" ve "komünist" okur yazarlardandır. Son yirmi yılda bu
solcu ekibe "liberaller" de katılmıştır. Ayrıca, "İslamcı" lakaplı bir kesim de, "mahalli ırkçılık" hususunda benzer iddiaları, güya İslam temelli, beslemektedir”242. Tozlu Ģu soruları da sormaktadır ."Anadolu'nun kültürel alaşımı" iddiası, evvela herhangi bir kimyevi muamele için dahi mümkün değildir. Ancak, iddia, bin
yıllık Anadolu Türk Tarihini içine almaktadır. Oysa, bu iddia sahipleri, bundan çok daha küçük ve zahmetsiz olan "Orta Asya'dan Anadolu'ya" çizgisine itiraz etmektedir. Yani,
Anadoluculara göre; Türklerin, Orta Asyalı atalanndan ise (dikkat etmek lazım,
Orta Asya Türklerin anayurdudur); hiç tanımadıkları Urartu, Hitit, Grek vb. unsurlardan "kültür" almaları tabii ve çok mümkündür. Bu iki tezden, Orta Asya tezinin daha mümkün olduğunu tahmin etmek
için "dahi" olmak gerekmez. Ama, en eski Anadolu kültürlerini, atalannın kültürlerine tercih ettiren
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Anadolucu iddia için aklı epeyce zorlamak lazım gelir. Lakin, bu "cebir" yetmez. Bu cebri tercih ettiren1erin, şu suallere cevap bulmaları gerekmektedir:

Ġslam Türkler, mesela; siyasi tarihleri bile aydınlatılamamıĢ Eti, Hitit veya Luvilerin hangi hayat unsurlarını almıĢ
ve hangilerini Ġslam'a uydurmak zorunda kalmıĢtır? Mesela; "nikah akitleri" benzer mi; iki toplum da İslam
Türkler gibi "evlerine ayakkabı ile girmeyen" topluluklar mı idi? Onlar da ölülerini Türkler gibi "kıble"
tarafına çevirerek mi gömüyorlardı? Veya,Anadolu'da çok söylenen; "gavur gibi güneşe bakma, gözünü
sıkma" sözü, Greklerden mi kalmadır243? Bizde soralım Teke Yöresini Likyacı veya benzeri bir bakıĢla takdim

edenlere yörede doğmuĢ büyümüĢ bir çok yerinde gezmiĢ dolaĢmıĢ birisi olarak çocukluğumuz da yaĢlılarımız ya
da bizden büyükler ,suya bevl edenlere “Sakın bir daha yapma yarın ahirette Allah sana kirpiklerinle suyu sana
temizletecek “ ya da kuĢ yuvasını bozan haylaz çocukara “ne yapıyorsun günah bu , bak sonra Allah baĢını kel
eder” derlerdi acaba bunlar Likyalılardan kalma bir itikat mıdır? Biz çocukların çok severek oynadığımız bazı
yerlerde Kumalak bazı yerlerde Göçürme denilen ve Orta Asya Türklerinin ” Tokuz Korgol “ adıyla oynadıkları
karĢılıklı kazılan dokuz küçük çukurlara konan belirli sayıdaki küçük taĢları belli bir kaideye göre karĢılıklı oturan
iki oyuncunun bir çukura toplamaya çalıĢması ile biten bir oyunu oynardık bu oyun acaba Likyalılardan mı kalmadır 244? Bunlar sadece üç basit örnek .Yine Tozlu Ģu saptamalarda bulunmaktadır . “Anadolucuların, gözlerden ve zihinlerden ırak tuttukları bir başka hususda, "insan tabiatı" ve bunu scvk eden -'insan aklı"dır.
İnsanlar, birbirlerinden külli habersizken bile; benzer şeylerden korkar, benzer ihtiyaç ve ihtiraslarla hareket ederler. Mesela; her insan topluluğunda hava, su, ateş ve topraktan oluşan anasırı erbaa'ya (=dört unsur'a), benzer hususiyetler izafe edilmiştir. Su aziz, toprak bereketli, ateş dehşetli
vs. Sair maddi tezahürlü hususlarda da
durum benzerdir: Yılan korkutucu, dağ ulu, aslan vakur gibi... Birbirinden habersiz insanlar, bu ortak
insani hususiyetleri dolayısıyla dağı ya kutsal saymış ya da tapmışlardır. Aynı vaziyet, insanlık hayatının her devrinde önemsenmiş "değer" ve "düstürlar" için de vakidir. Namus, adalet, can emniyeti, zinanın suç oluşu, hırsızlığın men'i, nikahm z.aruriliği ve bunlar gibi birçok "değer", hemen her devir ve
toplulukta "düstur" olagelmiştir. Dolayısıyla, herhangi bir cemiyette rastlanan bu değeri sadece o cemiyete ait sayıp, ondan sonra o "coğrafya"da yaşamış cemiyetleri evvelkinin devamı göstermek, saptıncı
bir yoldur. Yani, Etilerde filanca anlayış böyleydi, Bizans'ta şöyleydi, Türklerde de aynıdır, o halde bu
kültür Türklere öncekilerden kaldı" gibi bir iddia, saptırmadır245”.

Son zamanlarda sözünü ettiğimiz kesim içinde Eski Anadolu halklarını öne çıkaranlarla Anadolu Antik
hatta dünya uygarlığının Grek kabul edenler arasında bir çeĢit Grek (Yunan)-Likyalı kavgası sürüp gitmektedir.
Zaman zaman bu çok çetin ve amansız saldırılara bürünmekte çok kırıcı bir hal alabilmektedir. Bir kere Hititlerin
Friglilerce yok edilmesi arkasından gelen Yunan istilası –Lidyalılar –Likyalılar gibi çok sayıda Anadolu yerel
kavmini tamamen ya yok etmiĢ ya da asimile ederek YunanlılaĢtırmıĢtır . Örneğin günümüz Teke Yöresinin batı
kısmında-KaĢ –Fethiye –Elmalı kazalarını içine alıp Dirmil‟e az bir giriĢ yapar) yaĢayan Likyalılar .M.Ö 300 de
tamamen YunanlılaĢıp dillerini yitirmiĢlerdir246.Her ne kadar Friglerin dilleri M.S 6.yy la kadar yaĢadığı ileri sürülse
de bu bir kaynaktaki yanlıĢ anlaĢılan bilgiye dayandırılır . Bu asır içindeki yaĢanan bir olayla ilgili kayıtta Frig bölgesinde yaĢayan birinden bahseden bölüm de ki Frig ibaresinin coğrafi bölge yerine ,dil olarak algılanması yüzünden sözü edilen yanlıĢlık tekrar edilip durulmaktadır. Nitekim olayın yanlıĢ anlaĢılması Vryonis tarafından
ortaya konmuĢtur247.Anadolu Selçuklular devrinde önce Arapça olan devlet yazıĢmaları sonra Farsça olmuĢ ve bu
halin Türkleri PersleĢtirmediğini Liklerinde YunanlaĢmadıkları savı ise bambaĢka bir garabeti sinesinde barındırıyor248. Bir kere Türkçe Likçe gibi öyle günümüz Türkiyesinin en küçük vilayet topraklarından daha az bir sahada
konuĢulan bir dil değildir.Urallardan - Çin seddine kadar olan muazzam topraklarda yazılıp çizilen konuĢulan ve
devrin en büyük nüfusuna sahip bir büyük milletin diliydi.Anadolu‟ya intikalinde bu geniĢ coğrafyanın tüm zenginliği ile gelmiĢti siyasal üstünlüğü ise zirvedeydi. Dahası ozanların –Ģairlerin dilinde Ģiirler yazılıyordu .Yunuslar
,Yesevi dilinde hikmetler ,Hacı BektaĢ dilinde öğütler ,Türkmen boyları Aksakallıları Oğuznameleri genç Oğuz
yiğitlerine okuyup anlatıyordu dillerde Türkçe Ģekerdi .En önemlisi Türkçeyi hakir gören devĢirme dönmeler o
zamanda vardı ama onların çanına ot tıkayan birde Karaman Mehmet Bey vardı.Sözün özü küçücük bir bölgenin
Selahattin TOZLU,a.g.m Sayf.401
Bu oyunu Teke Yöresinden belki 3000 Km uzakta TiyenĢan dağlarında koyun güden Kırgız çobanlarının oynadığını gören Tekeli
insanlar kökeninin ne olduğunu anlamayacak kadar aptal mı sanılmaktadır.
245 Selahattin TOZLU,a.g.m Sayf.402
246 Veli SEVĠN ,Anadolu Tarihi Coğrafyası .Sayf.1-34-135 .Ankara -2001(TTK Yayını))
247 Spero VRYONĠS, Bizans Devri Anadolu Tarihindeki Problemler(Çeviren MemiĢ Çelik). ". Tarih Ġncelemleri Dergisi . Sayf.306. Sayı 7
/2015
248 Fahri IġIK, Anadolu-Likya Uygarlığı.. Lykia‟nın HellenleĢmesi GörüĢüne EleĢtirel Bir YaklaĢım. Anadolu / Anatolia 36/2010.Sayf.73
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diliyle kıtalar dili Türkçeyi mukayese etmek akıl karı değildir. Bunu sırf Malazgirtle Anadoluya giren Türk‟ün karĢısına tamamen RumlaĢmıĢ yerli ahaliyi çeĢitli adlar altında çoğaltarak çıkarmak günümüze onlardan bir Ģeyler
üretmek niyeti de bizce gülünçlüktür.M.Ö 3.Yy.da dillerini kaybeden söz konusu Anadolu hakları Ġskender ,Roma
,Bizans devirlerinden sonra daha M.S ilk asırlardan itibaren Hiristiyan dini yaygınlaĢırken bu dini arkasına alan
eski Yunan kültürü onları eritip sonraki devirlerde Rum dediğimiz ahaliyi ortaya çıkarmıĢtır kısacası Malazgirtte
karĢımıza çıkanların çok büyük çoğunluğu en az yedi sekiz yüz yıl önce zaten ortadan kalkmıĢ Bizanslı olmuĢ
insanlardı.Ġyon - Likyacı kavgasının tarafları Sencer ġahin –Fahri IĢık ve Havva IĢkan arasında tüm Ģiddetiyle
devam ederken Sencer‟in ölümüyle tavsamıĢtır.Sencer ,IĢıkların Likya kenti Patara‟nın dünyanın ilk demokrasi
merkezi olarak ilan edip bu merkezin meclis binasının gün yüzüne çıkarma kazıları –restorasyonları-gayretine
Ģiddetle karĢı çıkmıĢ ve meclis binası olarak ilan edilen yerin bir konser alanı olduğunu belirtip bu kazıyı yapanların uyduruk bir tezle hareket ettiklerini iĢin altında Emperyalizmi‟nin yattığını ve Türkiye de bir fedaratif yapıya
zemin hazırlamaya yönelik amaç güttüğünü 249 demeye getirerek kazıcıları Alman Ġstihbaratına hizmetle suçlamıĢtır .Ayrıca kazıyı yapan ekip elemanlarının mesela Nevzat Çevik‟in bilimsel açıdan yetersizliği hususunda
oldukça çarpıcı tenkitleri okunmaktadır250. KarĢı cephe ġahin öldükten sonra cevap vermiĢ onun yanlıĢlarını
sayıp dökmüĢ kendilerini Hans‟ın adamı olarak görmesini ġahin kullandığı cümleleri dayanak yaparak Ģu cümlelerle tenkit etmek etmektedirler .” Bilgi dağarcıkları rakip belledikleri bir kimseyi bizzat eleştirmeye kifayet etmeyince başlıyorlar nihavend makamından feryâde: “yetiş ey Hans yetiş imdâde”. “ Böyle bir
bilim ahlakı anlayışı Türkiye‟de sanıyorum sadece Patara kazıcılarına mahsus bir haslettir”. 25 yılını
“Hans”ın kapısında ve “Hans”ın ekmeği ile geçiren birinin kaleminden bu satırların dökülmüş olması, bir
paradokstur. Tıpkı, “çünkü kültür, sanat ve bilim evrensel olmadan önce ulusaldır” diyen birine yöneltilen; tüm bu „Hans yılları‟ boyunca kendi Ülkesinin epigrafik kültür mirasından kaç “Hans”ı yararlandırdığı sorusundaki “bilim ahlakı anlayışı”nda olduğu gibi!” Bu karĢı yazıdan anlaĢıldığına göre “Alman uĢaklığı

“suçlamasını bizzat ġahin‟in kazı heyetindekilerin yüzüne yapmıĢ ve bu suçlamada mahkemeye
tır251.Suçlama ve savunu yazılarında görülen ortak özellik iki tarafta kendilerini Atatürkçü olarak görmeleridir .Bu
arada Patara da bulunan ve Likyalıların kökenlerini aydınlatmaya büyük açıklık getireceği görülen eski Türk alfabesiyle yazılı Proto Türkçe olduğu düĢünülen yazıtlar nedense bir gecede tamamen tahrip edilerek ortadan kaldırıldığı görülmüĢtür 252. Kavga sürerken Sencer‟in ölümü muarızlarını rahatlatmıĢ onun suçlamalarına ölümünden
sonra cevap verme yolunu seçmiĢlerdir .ĠĢin bu tarafı çok ilginç olsa da her iki tarafın Türk Anadolu‟suna bakıĢ
açılarını kendi yazdıklarından öğrenelim . Önce Sencer ġahin‟e bakalım( tam anlaĢılması için metni uzunca tuttuk) :- dün biraz derste de bahsettim, bizim toplumumuzun sorunu kimliksizlik sorunu. Fakat bu kimlik-

sizliğimizin de farkında değiliz. Yani zannediyoruz
ki, biz kimliği sağlam bir toplumuz. Osmanlı‟dan geliyoruz, bin yıllık tarihimiz var, bilmem on yedi tane
devlet kurmuşuz! Ama işi biraz daha yakınen takip ettiğin zaman gerçekten de toplum olarak kimliğimizde bir eksik var. Yani toplum olarak mekân ve tarih ilişkisini iyi bir şekilde kuramamışız.
Mekân ve tarih, mekân ve kültür ve mekân ve kimlik ilişkisini iyi kuramamışız. Dünden de söyledim, bir
Türk‟e sorduğun zaman kendi kimliğini nasıl tanımlıyorsun diye; o zaman işte iki şey söyler. Ya “Elhamdülillah Müslümanım” der, ya da “Ne Mutlu Türküm Diyene” der o kadar. Onun daha başka ilerisi yoktur. Başka bir şey duydunuz mu siz hiç Türklerin ağızlarından? Ya Türklüğü över ya da dinini över, ama
ikisinin de Anadolu ile herhangi bir ilişkisi yoktur. Yani oturduğumuz mekânla ve oturduğumuz Anadolu
coğrafyası ile ikisi de ilgisizdir. Birisi Orta Asya‟da doğmuştur,oradan getirmişizdir, Türklük tarafımız
bu, diğerini de Arabistan‟dan aldık. Ama şimdi bunların ikisinin de arasını yapanlar var. Yani bir kısmı
da der ki; İşte biz Hira Dağı kadar Müslümanız, Altay Dağı kadar da Türküz. Yani ikisinin arasında bir
yol izler. Ama bunun da Anadolu ile bir alakası yoktur. İkisinin ortasıdır yani. O bakımdan toplum yaşadığı ülkenin tarihine sahip çıkmıyor. İşte bu ilişkiyi kuramadığımız için, yani tarih, kimlik ve mekân
ilişkisini kuramadığımız için oturduğumuz Anadolu‟nun bir kısım tarihini reddediyoruz. Bir kısmını da
kendimize mal ediyoruz. O reddettiğimiz tarih ise gerçek bir kimliği beraberinde getiriyor. Yani bu
toplumun gerçek kimliği ondan önceki devirlerde yatıyor, çünkü ondan sonraki devirlerin Anadolu ile hiç
alakası yok. Yani bu Asya Türkleri‟nin Anadolu ile hiçbir alakası yok. Yani 1071‟den sonraki tarih Anadolu‟yla ilgilidir ama diğeri, Orta Asya‟dan getirdikleri kültür ile Anadolu‟nun hiçbir alakası yok. O baSencer ġAHĠN , Bilim ve Bilirbilmezlik Üzerine Notlar I: Patara' da "Likya Birliği Meclis Binası" Diye Bir Yapı Yoktur.Arkeoloji ve Sanat
.Sayı 134 -2010.Sayf.175-180
250 Sencer ġAHĠN ,Bilim ve Bilirbilmezlik Üzerine Notlar II . Arkeoloji ve Sanat .Sayı 135/ 2010 Sayf. 141-152.
251 Havva ĠġKAN , BaĢlıksız Yazı. . Arkeoloji ve Sanat .Sayı 149-2015.Sayf.184
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kımdan yani işte Türk Ulusu‟nun kimliğini belirleyebilmek için önce Anadolu‟nun tarihini bütüncül bir
şekilde kabullenmek ve ona sahip çıkmak, onu kendi kimliğinin ayırılmaz bir parçası olarak özümsemek
lazım. Bizim ülkemiz çünkü bir Amerika değil, örneğin bugünkü Amerikalılar da oturdukları toprağa
sonradan gitmişlerdir. Aynen bizim gibi. Ama onlar Avrupa kökenli bir kültürden kültür seviyesi sıfır
olan bir coğrafyaya gitmişlerdir ve Avrupa kültürünü oraya yerleştirmişleridir. Bugün mesela Amerikalılardan veya Güney Amerika‟dan bahsedersek, Latin kültüründen ve Orta Avrupa kültüründen de bahsederiz. Ondan ayrı bir şey değildir. Bizim de coğrafyamızda aynı benzeri bir durum var, biz de Amerikanlar gibi Orta Asya‟dan gelip Anadolu‟ya yerleşmişiz, ama biz buraya geldiğimiz zaman burada çok
güçlü bir kültür vardı. Binlerce yıllık bir kültür vardı. Hitit‟i vardı, Frigya‟sı vardı, Galat‟ı vardı, Eski
Yunan‟ı vardı, Roma‟sı vardı, Bizans‟ı vardı vs. Biz bunların üzerine, bu zengin kültür katmanının üzerine
geldik ve bizim o kültüre katkımız neredeyse sıfır oldu. Yani hiçbir katkımız olmadı. Yani gelen Türkler
Orta Asya‟dan çadır ile at getirdiler. Başka bir şey var mı? Bir de işte Araplardan aldıkları dini getirdiler. Ama buradaki coğrafyada birçok şeyi de kabul etmişlerdir. Yani buradaki kültürü. Örneğin Osmanlı‟daki toprak dağılımı, asker yapısı, ordu düzeni veya idari düzeni tamamen Bizans‟tır. Bu Bizans
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ġahin Sencer‟in yazdıklarına bakılınca Türk Tarihi‟nin ne kadar cahili olduğu ve Türk Medeniyetinden zerre kadar
haberinin olmadığı ne yazıkki bu ve paralel zihniyetlerin tam bir ibretlik bir vak‟a olduğunu ifade etmek zorundayız .Tarihimiz ve Kültürümüz hakkındaki her sözcüğü adeta bir cehalet örneğidir.Kısacası Hans bizim Hasanları
tam bir Hans gibi donatmıĢ zihnen.Bu cehalete diyecek söz bulamıyoruz .Toprağı bol olsun ġahin‟in yaman bir
Ġon (Antik Yunan) savunucusu olduğu malum zaman zaman patlayan Atatürk hissiyatına rağmen. Sencer‟in zihinsel proplematiği içinde onu en çok rahatsız eden önemli faktörün Türk Milletinin dini yapısının olduğu yukardaki satırlarından anlaĢılıyor.Türklerin aldıklarının Arabistan kökenli olduğuna iyi dikkat ettiği belli oluyor ancak iĢ
Alman‟nın –Ġngiliz‟in veya Yunan‟ın dininin onlara uzak Filistinde ki Hz.Ġsa toplumundan alındığına pek dikkat
etmiyor gibi…
Ömrünü Hititliler üzerine tüketen ve eski Anadolu Kültürünün kaynağını Ġyon(Yunan) olarak gören ve her ortamda
bizi neredeyse Hititli ilan edecek derecede fikirleri olan Akurgal‟ıjn son eseri sayabileceğimiz yazılarının çoğu eski
tarihlidir “Türkiye'nin Kültür Sorunları ve Anadolu Uygarlıklarının Dünya Tarihindeki Önemi “ adındaki eserinde
bize oldukça değiĢik bir kimlikte karĢımıza çıkmaktadır .Bir çok görüĢüne katılmamak elde değildir .Türk Kültürünü
kökenlerini açıklarken Antik Arkeoloji temelli kadim Anadolu Halklarını araya yine sokuĢturmuĢ anacak bunların
somut (maddi) miras olduklarını veya etnografik malzeme sınıfında değerlendirmiĢtir ki bizce biraz abartsa da
hakkı teslim eder gözükmektedir en azından Sencer de görülen inanılmaz körlüğü onda nispeten az görüyoruz
ama bu bizi aldatmamalı bazen söylediklerinin tersini yazmaktadır. Türk kültürü kökenleri arasına koyduğu Eski
Anadolu –Arap –Fars-Akdeniz halklarının kültürlerinin de sayısız kaynaktan kök aldığını atlamakta sanki onların
saf bir kültürmüĢlermiĢ gibi bir izlenimi uyandırmaktadır Halbu ki bu kültürler üzerine doğal olarak tüm kültürlerde
olduğu üzere eski bir çok kültürün de azımsanmayacak etkisi olduğunu atlamaktadır. Akurgal diyor ki: "Selçuklu
kültürünün üzerine kurulmuş bir Osmanlılık vardır

ve Osmanlı dönemlerinde büyük aşamalara ulaşan Türk kültürü , Orta Asya, eski Anadolu ve AkdenizEge kökenli olup büyük ölçüde İran , Arap ve Batı etkileri taşımaktadır”.
Orta Asya Kökenleri Türk kültürünün özünü bugün için bile Orta Asya'dan yaşayagelen değerler oluşturur. Türklerin dillerinden başka_özellikle efsaneleri, töreleri ve âdetleri OrtaAşya_kökenlidir. Halıcılık, kilimcilik, çinicilik ve minyatürcülük gibi her türlü halk sanatım Türklerin Orta Asya'dan birlikte
getirmişlerdir. Söz konusu uğraşılardan ilk ikisi, halıcılık ve kilimcilik Türk_yaratısıdır. Karagöz'ü de
burada anmak gerekir. Çünkü gölge oyunu Orta Asya kökenlidir. Bunlara dönemlerinin birer büyük Türk
buluşu olan yoğurt. pastırma, bulgur ve tarhana gibi "konserve" türündeki somut kültür ürünlerini de
eklemek yerinde olur. Selçuklu mimarlığının bir çok süsleme öğesi Orta Asya kökenli olup onlara Orta
Asya'daki Budist Türklerinin anıtsal duvar resimlerinde rastlanmaktadır. Kısaca söylemek gerekirse
bugün yaşamakta olan Türk halk sanatının büyük bölümü Türklerin ilk anayurtlarından getirdikleri kalıtım (miras) olup bunlar uygarlığımızın en özgün yanını oluştururlar. Eski Anadolu Kökenleri.
Türkler 1071 'den sonra Anadolu'ya yerleştikleri sırada karşılarında buldukları türlü kavimlerin aracılığı ile yarımadanın tarih öncesi çağlara giden birçok yerli geleneklerini tanıdılar . Bunlar genellikle günlük yaşamı oluşturan somut kültür kalıntılarıd ı r . Sözgelimi Hitit tipi düz damlı kerpiç evler, Güneybatı Anadolu'daki beşik çatılı, Lykia türü ağaç yapılar. Hititler'den beri değişmeyen duvar tekniği, ya
da her birini Hitit çağında gördüğümüz üstü paralarla ve pullarla süslü fes biçimli kadın başlığı , uzun
mevlevi külahı, Karagöz ışkırlağı , sivri ucu kalkık çarık, kağnı , kökeni Karia uygarlığından gelen iki
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yüzlü Bektaşi baltası , kaynakları Fryglere değin giden halk ezgileri . . . gibi . Bütün bu yerli gelenek örnekleri günümüze değin
gelmiş , ancak, artık yaşamını yitirmiş etnografik kalıntılardır254.

Akurgal‟ın Anadolu kökenleri görüĢlerin de mesnetsiz olanları açıkça
görülüyor ancak örneğin Frig ezgileri, eski Çin kaynaklarında yer alan
Türk ezgilerinden haberi olmayanlar mal bulmuĢ mağribi gibi hemen
konuya dalmaktadır .Çifte kaval Avarlardan beri hatta Orta Asya kazılarında bolca örnekleri çıkmaktadır. BaĢa giyilen Külahlar, kadın baĢlıkları
vs bunların hepsinin eski Türk kültüründe karĢılıkları vardır. Örneğin
Külahların benzerleri özellikle Avrasya da kurgan kazılarında yanı sıra
günümüzde bile Kazakistan ve Kırgız Türklerinde yaĢayan Türklerde
kadın baĢlığı olarak görülür hatta Toros yörüklerin de buna Keçe Külah
denirdi tanıdığım bir çok kiĢi tarafından yakın devirlere kadar giyilirdi .
Çarık en eski çağlardan beri Türklerce bilinir ve giyilirdi.Sadece Türkler
Burdur Kayaaltı Köyünden 1924 yılında gelinlerin baĢlarına taktıkları bir baĢlık .

Yukarda rahmetli Fatıma Uğur „un devrinde çekilen bir vesikalık resmin de değil bir çok halk da benzerleri görülebilir ayrıca çarık Türkçe‟nin en eski kelimelerinden biridir. Kağnıya gelince Hoca‟nın 1400 yıla yakındır Kanklı
(Kağnılı) Türklerinden her halde haberi yok.altın dizili veya baĢka tür kadın baĢlıklarına gelince bütün Türk dünyasında benzer kadın baĢlıkları hatta Ġran ,Afgan ve diğer milletlerin giyimlerinde mevcuttur bunları Hitit –Frig gibi
eski kavimlere bağlarsak Hititlerin hiç etkisinin görülmediği binlerce km uzaktaki insanların bunu nasıl gelenekleĢtirdiklerini de açıklamamız gerekmektedir . M.Ö 2000 yılında ortadan kalkmıĢ Hititlerin giyimlerini 3000 yıl sonra
Anadolu‟ya Türklerin nasıl aldığını da sormamız gerekiyor o zaman cevap bize Anadolu Rumlarından alındığı
söylenir ki bizimde söylediğimiz biz Anadolu‟yu Bizans‟tan aldık Hititlerden ,Friglerden ,Likyalılardan değil .Burada
baĢka bir çıkmaz söz konusu Ünlü tarihçi Cahen, Anadolu Rumlarının Türklerden çok etkilendiklerini bir çok yerde
Hıristiyan Rumların Türklerin dillerini , giyim kuĢam ve geleneklerini kısa zaman da alarak adeta TürkleĢtiklerini
ifade ediyor ki bir kaç extrem örnek hariç doğru değildir 255.Doğal olarak Türklerin mağlup yerli kefereyi taklit etmesi ondan etkilenmesi zaten eĢyanın tabiatına aykırıdır. Bu nedenle her bakımdan etkilenen kesimin asıl yerli
ahalinin olması gerektiği açıktır. Bir zamanlar Alman Arkeolojisinin moda ettiği her Ģer Ģeyi Hititle açıklama modasının can siparene savunucusu olan Akurgal‟ın günümüz de belirli çevrelerce sürekli gündemde tutulmaya çalıĢılsada bir çok yönden artık modası geçmiĢ figürler içerdiği yine Batılılarca dile geirilmektedir256 .
Likya ve diğer bölge ahalilerinin asıl Anadolu Medeniyetinin sahipleri olduğu ve onların Türkler tarafından benimsenmesi ecdatları olarak kabul edilmesi gerektiğini benimseyen ve bu yolda epeyce gayret gösteren kiĢilerin
baĢında Prof.Dr. Fahri IĢık gelmektedir. O kadar ki Sayın IĢık‟ın gittiği köy veya kentl sakinlerine yaĢadıkları yerlerde daha önce yaĢamıĢ ve tarihten silinmiĢ hakların onların geçmiĢleri olduğunu, kültürlerinin aslında o halkların kültürleri olduğunu anlatmak için var gücüyle mücadele verdiğini , bir çeĢit militanca gayret gösterdiğini yazdıklarından anlıyoruz.Örneğin Antalya köylerinde eben cet öz Yörük yurdu yerlerde ( Kınık gibi )Oğuz torunlarına filmler ,slaytlar eĢliğinde antiklerin çocukları olduklarını hissettirmeye kavratmaya çalıĢmaktadır.IĢık bu cümleden olarak
“Anadolu milliyetçisi” yaftası giydirenlerin “hümanistliğini” anlayabilmek de zorlaşır. Çünkü din, dil ve
ırk kaygısından arınmışlıkla özdeksel kalıtlardan yola çıkarak kültürlerin hangi koşullarda nasıl yaratıldığını araştırmak, sorgulamak ve sonuçta onları bilimsel anlamda kimlikleştirmek arkeolojinin varlık
nedenidir.
“ Bu yönde üzerimize düşeni yaptığımız bilinir. Salt yurtdışı ve yurt içindeki bilimsel sunumlar ya da
yayınlarla değil; dergi ve gazetelerde yazarak, yöre halkının ayağına giderek yaptığımız da bilinir.
Duvarını salt dibindeki agora‟nın antik malzemesiyle örme nedenini “cavırın malı”na bağlayan Torosların
doruğundaki Selge antik kentinin on-onbeş haneli Zerk halkına köy kahvesinde, oraların geçmişiyle de
“kendisine miras değerli bir mülk” olduğunu saydamlarla anlatmaya çalıştığım gibi örneğin; ya da KsantEkrem AKURGAL, Türkiye'nin Kültür Sorunları ve Anadolu Uygarlıklarının Dünya Tarihindeki Önemi..Sayf .9-10.Ankara -1998
Claude CAHEN .Osmanlılardan Önce Anadolu (Çeviren Erol Üyepazarcı) .Sayf.317 .Ġstanbul-2000
256 Michel ESPAGNE , Izmir from Past to Present Sempozyum Bildirisi Özeti - Ekrem Akurgal: Kulturlerarası Antik Döneme Kulturlerarası
BakıĢ Açısı .Ġzmir -2015
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hos antik tiyatrosunda Kınık halkına anlattığım gibi. Sayısı iki yüze varan yurtiçi konferanslarında katılımcıların tavrı çoğunlukla, Fazıl Say‟ın “dünya kabullenmeden Türkiye kabullenmez” saptamasını haklı
çıkaran, kendi bilimcisine güvensiz bir yaklaşımla, Batılılar ne diyor” biçiminde olmuştur. Avrupa‟da,
özellikle çağdaş arkeolojinin kurucusu olarak uygarlığın Hellen yaratıcılığına bağlanması yargısını eskiçağ
biliminin gündemine oturtan Almanya‟da ise bildirilerim genelde sanki suskunlukla” almıştır onayını 257“

diyor. IĢık artık bir Anadolu milliyetçisi olduğundan Cavırın malını millet benimseterek o saatten sonra bir Likyalı
olarak dünyanın karĢısına çıkacaktır.HoĢ yerel idare ve belediyelerimiz sağ olsun gelecek birkaç turist kafilesinin
bırakacağı birkaç Dolar ile hazinelerinin dolacağı zokasını yutarak bir balık gibi pazarlamacı kiĢileri büyük saygıyla karĢılayıp ağırlayarak birer birer neseplerini reddeder olduklarını gösterme yarıĢındadırlar. Zaten pazarlama
çok dahiyane bir yol izlenmektedir .Kalbe giden yol cüzdandan geçer(!) . 2.Dünya savaĢında Almanlar Paris‟i
iĢgalleri sırasında baĢlayan Fransız Milli DireniĢini ilk baĢlatanların Parisli sokak kadınları olduğu hep anlatılır tabi
anlayana!... Fransızların kültürleriyle övünmekle ne kadar haklı olduklarını Fransız Milli Kültürünün ayakta tuttuğu görülen Fransız Milli Kimliğinin ĢahlanıĢını , Parisli sokak kadınlarının Ģahsında görüyoruz ;birde bize bakıyoruz hüzünlenerek .
IĢık baĢka bir yazısında ise

“Çok amaca hedefliydiler onlar. Yöre halkını, “cavır” diye ötelediği kendi geçmişiyle barıştırarak üzerinde oturduğu kültürel mirasa sahiplik bilincini aşılamak ve geleceğe olan umutlarını kültür turizmi
bağlamında diri tutmaktı amaçlardan biri; özellikle de Panhellenizm‟in burgacında Hellenleştirilen Lykia
uygarlık tarihini bilimsel bulgu ve verilerin ışığında doğrusuyla yeniden yazmaktı. Akdeniz ve Ege genelinde olduğu gibi Lykia‟da da önemli tüm kentlerin adını mitosların diliyle Hellen soylu “kent kurucu heros‟lar”ın adına bağlama yoluyla hedeflenen, eskinin yöre halkını ve şimdi de çağdaş insanı Lykia‟nın
“Hellenliği‟ne inandırma” masalları altında yatan politik gerçekleri gözler önüne sermekti amaç; Hititçe
“Lukka”dan uyarlama bir “Lykia”nın,Atina Kralı Pandion‟un oğlu Lykos tarafından kurulduğu ve yöreye
adını verdiği gibi belleklere kazınmış yerleşik yargının masal olduğunu anlatmaktı258”. Demek suretiyle

Teke Yöresi insanını Panhellenizm burgacından kurtarma eylemini anlatmaktadır.Bu muzaffer bilim insanına
yörenin bir insanı olarak teĢekkür etmemiz gerekiyor galiba (!). Ancak yarım asrı geçen ömrümüzde bu bölgemizin Yunan olduğundan hele Atinakıralızade den hiç haberimiz yoktu cehaletimizi bağıĢlasınlar eben cet atalarımız
dedelerimizden öğrendiğimiz üzere hep biz burayı Teke diye bilirdik meğerse Lykos veya Likya imiĢ demek.
Bizim bildiğimiz bu yurda iki üç mirasçı daha eklendi böylece . Küçücük birkaç ilçe toprağına yayılan Likya‟ya
gönlü razı olmayan IĢık,Elmalı taraflarındaki Milyas bölgesiyle Gölhisar çevresinde görülen Milyas „ı birbirine,
kaya resimleri gibi bazı antik kalıntılardan iz sürüp birleĢtirdiktan sonra Bucak Mellisine doğru kaydırıp Likyaya
oldukça heniĢ bir toprak parçası bağıĢlamıĢ gözüküyor. Sonuç olarak adı var kendi bulunamayan gösterilemeyen
Bucak Millisine tarihi antik bir lokalize imkanı sağlamıĢ olunuyor259.Sayın IĢık Ģimdi de hangi esrtrümana geçtiğine
bakalım .Türklükten vazgeçirip tarafından Lik yapıldıktıktan sonra bizler ; Müslüman Tekeliler veya Anadolu Müslümanlarının : Putperest Romalılara karĢı hak dini Hıristiyanlığa inandıkları için baĢlarını veren isimlerini verdiği
iki Ģehit(!) Likyalı ulu kiĢiyi Selçuklu Çağı erenlerinden ayırmamamızı bu samimi insanları ayrı dinden diye dıĢlamamızı kendi dilini bırakıp sırf Helence konuĢtu diye yabancı saymamızı(Adamlar sanki yan komĢumuz da komĢuluk hukukuna uymuyoruz diye biz Likyalı Müslümanları paylıyor!...) emrediyor. Ve devamla bu iki ulu Ģehidi Ulu
erenimiz Abdal Musa‟dan koparamayacağımızı ilan ediyor.AnlaĢılan çok ilahlı bir din ehli Likyalıların bize cazip
gelemeyebileceği düĢünülerek bu sefer amiyane tabirle damardan en zayıf yerimiz den yani dinimiz yoluyla Ģuurumuzu belirlemeye yönelik bir hamleyle, kimliğimizi belirleme aĢamasına geçilmektedir. Artık bedenimiz Türklük
ruhumuz Ġslam diyerek son noktanın konulduğunu zannedenler yeni bir terkibe doğru kanatlandığımızın farkına
varmak zorundalar. YaĢasın dinler arası diyaloglar artık çıkıĢ-varıĢ noktası Likya (!) ĠĢte bu Antik arkeolojiyle
tarihimize kültürümüze milletimize yeni kimlik biçenlerin tümünün amaçlarının özüdür özetidir.Milli Kimlik terki ve
onun en büyük güç kaynağı Ġslam‟ın yerine Arkeolojinin misyonerlik boyutuyla belki Ġsa dinine dahil olunması...
Türkiye ye 300 yıldır gelip giden kültürlerinin köklerini güya Anadolu‟da arayan aslında birer misyoner olan tüm
seyyah arkeologların hepsinin dillerinin altındaki bakla “Türk‟üz diye kendinizi kandırmayın siz aslen Hıristiyan
Eski Anadolu halklarının çocuklarısınız sonradan Türk oldunuz siz eski köklerinize ,gerçek dininize dönünüz
demeye gelen söylemdir.Nitekim Anadolu da kayıp Hıristiyanlar aramaları onların baĢ meĢgaleleridir .Likya diye
tanımladıkları Teke Yöresinde ne kadar Yörük Tahtacı vs. varsa onları hep Eski Likyalıların sekenesi ilan etmeleri

Fahri IġIK , Anadolu- Ġon Uygarlığı. Anadolu / Anatolia Sayı 35- 2009.Sayf.61
Fahri IġIK , Arkeolojik Bulgular IĢığında Milyas. Anadolu Sayı 41 -2015.Sayf.189-190
259 Fahri IġIK,Anadolu - Likya Uygarlığı . Anadolu / Anatolia Sayı 36 - 2010 .Sayf.96-97
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onlarla ilgili baĢta Lucshan olmak üzere260 çok sayıda yayın yapmaları bundandır. Bunlardan biride E.J.Davies
adındaki gezgindir . Davies 1872 yılında geldiği Türkiye izlenimlerini kaleme aldığı eserinde , bu konuyu ele almakta ve sonunda cümlelerle bitirmektedir.”Zaman ve değişen koşullar ,Osmanlıyı ,bir ulus olarak daha
yüksek bir dine – Hıristiyanlığa –döndürmek için bir şeyler yapılabilir fakat şu andaki durum böyle bir
sonucun aleyhin de gözükmektedir”i261. Davies devamla çocukların ailelerinden uzaklaĢtırılması halinde bunun
mümkün olabileceğini düĢünmektedir .Ve bu bölümün sonlarında Ģöyle demektedir .”bir çoğunun ataları zaten
Hıristiyandı262 “. Aslında bu çeĢit Seyyahlar Anadolu‟dan kendilerine müttefik aramaktaydılar . ĠĢin aslı ünlü

kafatası ölçümcüsü Lucshan ve diğerlerinin temel amaçları bu günde olduğu üzere empreyalist Avrupa‟nın siyasetine uygun verileri Anadolu coğrafyasından üretmekti.
Türkiye de Cumhuriyetin kurucu iradesinin ortaya koyduğu millet anlayıĢı ve bu anlayıĢ temeli üzerine oturttuğu
günümüze intikal eden Türk milli kimlik anlayıĢını mecrasından sapıtarak , bambaĢka bir kimliğe büründürmek
için uğraĢ verenlerden biride hukuk icra ve iflas hocası olan Bilge Umar‟dır. Türklüğü önce iflas ettirip sonra
icraya vermek azminde olan Umar bu uğurda epey emek harcayanlardandır .Çok sayıda kitap yayınlayan bu kiĢi
Anadolu‟da Türk olmadığını göstermek için var gücüyle çalıĢmaktadır.En popüler olanı “Türkiye de Tarihsel
Adlar” adını taĢır . Söz konusu kitapta Ģu cümlelerle karĢılaĢıyoruz . “İstedim ki, Türkiye Türkleri ulusunu

oluşturan kültür sentezinin, yalnız Orta Asya Türklerinin kültürü ile Arabın ve Araplaşmış ulusların
oluşturduğu İslam kültürünün ürünü olmadığı; sentezde, en azından o ögeler kadar, hatta kanımca
onlardan çok daha güçlü olarak, bir üçüncü ögenin daha katkısı olduğu, bu üçüncü ögenin "Anadolu‟nun
kendi kültürü" olduğu öğrenilsin. Anadolu‟nun öz kültürünün çok güçlü mirasının, hiç değilse tarihsel
adlar yönünden, defterini tutmak, listesini çıkarmak, onun önemini apaçık ortaya koymak olacaktır ve
263

öyle olmuştur”

. Ne kadar Türk olmadığımızı göstermek için de “ Türkiye Halkının Ortaçağ Tarihi” adıyla
yayınladığı kitabında Ģu baĢlıklar altında iĢlemektedir.1-Türkler Anadolu‟ya sanıldığı gibi çok sayıda gelmediler 2Bizim Rum dediğimiz ahali ile (eski Anadolu halkları) Ermeniler vs ĠslamlaĢarak TürkleĢtiler.( Umar da böylece
Kayıp Hıristiyanlar bulmuĢ oluyor.) 3- Selçuklu ve Osmanlı Sultanları ve bir çok Türk büyüğünün anneleri Türk
değildi 4-Çok sayıda esir –köle Türklere karıĢmıĢtır.
Türk tarihi ile veya baĢka toplumların tarihleriyle ilgili fikir beyan edenlerin kaçınması gereken en büyük davranıĢ
bizce kullandığı kaynakların iĢine gelen bölümlerini alarak kafasında oluĢturduğu kurguya göre bir çatı kurmaya
çalıĢmasıdır.Ya da emsal tarihi vakalar ve benzer ya süreçleri dikkate almayarak üzerinde çalıĢtığı konuyu biçimlendirerek okuyucuyu etkilemeye gayret etmesidir. Bilge Umar her iki prensibi çiğneyerek bilmediği hiç fikir sahibi
olmadığı konularda bütün dayanağı bildiği yabancı dilden faydalanarak yazdıkları pekte gerçekçi olmayan yabancı yazarların Türklerle ilgili yazdıklarını bir kurgu ile yani önceden bir kabul ile bize aktarmasıdır.Kendisinin hiç
bilmediği okuyamadığı öz kaynakları(Milyonlarca arĢiv sahifesi ,eski ana tarih kaynakları) kullanarak her biri
sahasında bir Ģahika olan tarihçilerimizin eserlerinin iĢine gelen yerlerini alıp en önemli nirengi noktalarını es
geçen bir zihniyet sahibidir . Özellikle Osman Turan gibi dev bir tarihçiyi okuyup anlayabilmek için en az onun
kadar Türk Tarihini bilmek gerekir onun kaleminden çıkan her biri eseri muhteĢem olan bu insanla karĢılaĢtırıldığında ,Umar ve benzerlerlerinin eserleri ancak birer cüce kalmaktadırlar .Öyle ki sanki çok önemli bir esermiĢ gibi
takdim edilen “Türkiye de Tarihsel Yer Adlarında” yer adlarını açıklarken her sayfa da defalarca “saptayamadım
“,”olabilir” ,”kanısındayım” ,”sanılıyor” ,”olmalıdır”,”düĢünüyorum” gibi hep muğlak kaçamak cümleler görürüz .
AnlaĢılan bilimsel anlayıĢa uymayan bu yaklaĢım tarzı, Umar katkısı olarak hep hatırlanacaktır . Kendisi konusun da o kadar uzmandır ki öz Türkçe kelimeleri bile Helence‟de arar olmazsa Luviceye sığınmaktadır.Helence
yerine Yunan diyemez çünkü ; Halkımız da Yunan ile Helen‟in çağrıĢımı çok farklıdır .Helen diyen Türk „e hiç
rastlamazsınız Yunan ise yakın tarihimizin acı günlerinden dolayı nefretle hatırlanır iĢi yumuĢatmak için Helen‟i
kullanır bu da çok kurnazca bir harekettir . Bir örnek olması bakımın dan Burdur YeĢilova ilçesine bağlı aynı
zaman da yakının da ki göle adını vermiĢ Salda Köyünün adıyla alakalı yazdıklarını görelim :
” SALDA :(Dağı, Çayı, Gölü, Köyü). Burdur'da, Yeşilova ilçesinde. Köyün adı şimdi Gökçe oldu. Salda
adının, Luwi dilinden geldiğini, "Kutlu, kutsal, iyi, güzel" anlamlarındaki Swa öntakısı ile, Altada ve
Altes adlarını incelerken karşılaştığımız Alta sözcüğünden türetildiğini sanıyorum; alta'nın anlamını bilmediğimiz için Salta/Salda'nın anlamını da belirleyemiyorum”.Neresinden tutarsak tutalım yaptığı çözümse-

meyi doğrusu hiç anlamadık .Bir kere Salda‟nın etrafında tek bir antik kalıntı yoktur264.
260

Dr.Felix von Lucshan , Die Tahtadschy und andere Überreste der alten Bewölkerung Lykiens .Archiv für Antrhopologie X IX .Band
.Sayf.31-53 .1892
261 E.J.DAVĠES , Anadolu (Çeviren Funda Yılmaz) . Sayf.254.Ġstanbul-2006
262 E.J.DAVĠES , a.g.e Sayf.255
263 Bilge UMAR , Türkiye de Tarihsel Adlar .Sayf.4 .Ġstanbul-1993
264 Bilge UMAR,Türkiye de Tarihsel Adlar .Sayf .698 .Ġstanbul-1993
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Swaltada „dan Salda‟nın çıkması için özel bir gayretin olduğu belli oluyor.Salta‟nın aslında ayakta durmak olduğunu biliyoruz .Türkçe de benzer özel isimlerden mesela Saltuk çok bilinir .
Yörenin Türklerce fethi sırasında Türkçe olarak bildiğimiz Salta (Sürekli ayakta duran kiĢi) adlı bir yiğidin adından ileri geldiği anlatılır rivayetlerde . Aynı yörede yer alan iki köyün de o devir kahramanlarından ikisinin adını
taĢıdığı yine rivayetlerde nakledilir. Bunlar Genç Ali Bey‟den mütevellit Genç Ali ,Gökçe Beyden hatıra Gökçeyaka
köyleridir.
Gelelim Türkiye Halkının Orta Çağ Tarihinden tüm yazdıklarının üç temel çıkarsamasına:
Türkler Anadolu‟ya az sayıda gelmiĢlerdir zamanla diğer hakları ĠslamlaĢtırarak TürkleĢtirmiĢlerdir aslında kendileri azınlıktır.Bu görüĢün tarihi alt yapısı 16.yy dan itibaren Anadolu‟‟ya her seferinde kayıp Hıristiyanları bulmak
için gelen fakat bir türlü bulamayan Batılı seyyahların en sonunda olsa olsa aradıkları dindaĢlarının din değiĢtirerek Türklere karıĢtıkları fikrine ulaĢmalarıyla oluĢmuĢtur. Çünkü onların gözünde Anadolu 10.yüz yılda çok büyük
bir nüfusa sahipti Türkler gelince bu insanlar nereye gitti sorusuna ancak bu Ģekilde cevap bulabilmiĢlerdi.Onlara
göre Türkler çok az bir göçebe nüfusla yeni yurda gelmiĢlerdi iĢin tuhaf yanı Bilge Umar çevirdiği Bizans Kral
ailesinden Anna Commena‟nın Alexiad kitabında ki Ģu bölümü bize baĢka bir Ģey anlatıyor “Bu kişi bir Kelt idi
, vaktiyle Rum ordusuna katılmıştı; ama mutlu bahtı (elde ettiği başarıları) sonucunda kibirden şişerek,
çevresine, önemli bir ordu oluşturacak kadar, asker topladı; ordusunun bir bölümü kendi memleketlilerinden, bir bölümü ise her soydan gelme kişilerden idi; bundan sonra, korkunç bir asi oldu. Türklerin
bahtının, Rumların bahtına üstün geldiği ve Rum egemenliğinin pek sarsılmış bulunduğu, onların (Türklerin) ayak altında çıtırdayan kum taneleri kadar kalabalık sayıda sökün ettiği zamanda, işte tam bu
265

” . Bütün kaynaklar Türklerin Anadolu‟ya çekirge
sürüleri gibi akın akın geldiklerini kaydeder . Arap tarihçileri Denizli ile Antalya arasında 200.000 çadır Bolu –
Kastamonu civarında 100.000 çadır ,Kütahya Bölgesinde 30000 çadır Türkmenden haber verirler ki bu rakam
bizi nüfus olarak en az 2 Milyon kiĢiye ulaĢtırır .Bu sadece Batı Uç vilayetlerinin bir bölümüdür diğer bölgelerle
beraber toplam nüfusun en az 7 milyona baliğ olduğu açıktır bu durumda en az o kadar da Hıristıyan olduğu
kabul edilirse bu kadar yoğunluğu devrin Anadolu‟sunun besleyemeceği aĢikardır .Doğrusu 14.yy baĢlarında en
az 4-5 milyon Türk en çok 1 milyona yakın diğer unsurlar vardı ki bunlar için bu sayı bile çok fazladır . Hıristiyanlar daha ziyade Ģehirlerde yaĢıyorlardı kırsal kesimin çok büyük bölümü Ġran „ı Arap beldelerini alt üst eden Türkmenlerin büyük sürü ve insan varlığının istilasıyla ile dibinden sarsılmıĢ çoğu sahillere ve Ġstanbul taraflarına
kaçmıĢtır .Bu periyotta Ġstanbul ve çevresinin nüfus hareketliliği iyice incelenmesi halinde bizce durum daha da
açıklığa kavuĢacaktır .Nitekim Osmanlı Beyliğinin ilk geniĢleme yılların da Marmara Havzası Rum ahalisi nerdeyse sahayı boĢaltarak Ġstanbul ve adalara kaçmıĢlardı. Söz konusu bilgiyi bizzat Yabancı tarihçiler den Steinerr
haber vermektedir.-“Yerli nüfusun büyük bölümü fetihten önce kent merkezlerini boşaltmıştı ve buralarda
sırada, bu kişi de Rum devletine karşı saldırıya geçti

kalmış olanlar da daha sonra bulundukları yerlerden ayrılmış ya da yavaş yavaş Müslüman olmuşlardır266”.Bizzat Bizans kaynaklarınca verilen haberlere göre Türkmen akınlarının ilk baĢladığı yıllar da bizzat Bi-

zans yönetimince kitleler halinde Balkanlara göç ettirilmiĢlerdir.Süryani Patrik Mihail böyle bir olayı anlatırken Ģu
cümlelere yer vermektedir “İmperator,Türklerin Pont denizine (Karadenize) kadar gelip halkı esir ettiklerini ve memleketi ateşe verip talan_icra eylediklerini görünce,hıristiyan ahaliyi acıyıp,onlara at ve
arabalar gönderdi Onlar,eşyalarını yüklettikten sonra,denizin Pont (Karadeniz) kıyısına nakledildiler.
Türkler,Pont mıntakasının bütün köy ve kasabalarını yağma ettiler. Buralar. halktan boşatılmış olduğu
için,Türkler istifade edip kendileri ikamet ettiler”267. Fransız tarihçi Cahen Osmanlı Devleti hakkındaki

görüĢler nedeniyle Gibbons ve benzerlerini gülünçlükle itham etmektedir268.Zamanın Ģehirlerinin nüfus sayılarına
bakıldığında 1461 de Trabzon Türklerce alındığı sıralar da nüfusu 10.000 bile değildi .Selanik alınırken nüfusu
10.000 di üstelik Selanik dönemin Balkan Ģehirlerinin önde geleniydi269. Bazı Ġmparatorlar Anadolu‟yu savunmasız
bıraktıklarından hainlikle suçlanmaktadır. Ve yine olaya tam vakıf olmayanlara göre Anadolu yerli halkı Bizans‟ın
zulmüyle inim inliyordu gelen fatihleri memnuniyetle kabul etmiĢler sonra da din değiĢtirip TürkleĢmiĢlerdi .Zaten
Türk erkekleri güzel Rum kadınlarına kızlarına göz koyuyorlardı onları zorla kendilerinin haremlerine sokuyorlardı
doğan çocuklarda babalarının milliyetini benimsediklerinden kısa zaman da Anadolu TürkleĢti. Böyle bir süreci
ancak bu kadar güzel kurgulayabilirsiniz . Öyle bir görüntü verilmektedir ki sanki Türkler Anadolu akınları baĢlatınca yerli halk tarafından nerdeyse güllerle karĢılanmıĢtı .Türkler Anadolu‟yu hiçte öyle kolayca alamamıĢlardır
1064 baĢlayan fetih hareketi ancak 14.yy sonarına tam olarak gerçeklemiĢtir nerdeyse tam üç asır mücadele
Anna KOMNENA , Alexiad(Çeviren Bilge Umar) .Sayf.16 . Ġstanbul-1996
Ġrene B.STEĠNHERR,Osmanlı Beyliği –Bitinya da Gayri Müslim Nüfus .Sayf.11 Ġstanbul-1997
267 Süryani Patrik Mihail Vekayinamesi 2.Kısım (Çeviren Hırant J. Adrenasyan).Sayf .18 (Türk Tarih Kurumu
268 Claude CAHEN ,a.g.e Sayf.362
269 Jean-Claude CHYENETT ,Bizans Tarihi (Çeviren Ġsmail Yegüz).Sayf.114.Ankara-2008
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verilmiĢtir. Bu sürede hem Bizanslılar hem de Türkler sayısız insan kaybı yaĢamıĢlardır ve aralarında çoğunlukla
hiçte öyle dostane iliĢkiler yoktur .Haçlı seferleri sırasında Türklerin insan kaybının en az üç ila dört yüz bin olması insanı ĢaĢırtmamalıdır . Bizans tarihiyle uğraĢan tüm Bizantinistler Bizansla alakalı çeĢitli devirlerine ait
sayısız belge bulup yazarken neden se bu devreye ait belge kıtlığından çok Ģikayetçidirler . Sözü edilen Türk fethi
devrine ait Anadolu tarihini aydınlatacak bilgi yoksulluğu mağlup tarafı temsil edenleri, Türk cephesine karĢı mazeret bulma yolunu seçmeyle toptan TürkleĢme argümanına sığınma çaresizliğine itti .Fatih Türklerle ilgili Anadolu‟nun Türk yurdu olması hakkında yukardaki fikirleri dile getirenler aslında “ Öyle olması gerekir” saplantısına daha açıkçası “ben öyle düşünüyorum ya da ben öyle olmasını istiyorum” der gibi bir noktaya gelmiĢlerdir. Gerçek bu mu dur?
Birincisi bu savda olanlar , Malazgirt öncesi Anadolu‟da olup bitenleri yeterince tahlil edememekteler ikincisi Türkleri yeterince tanımamaktalar üçüncüsü fetih devrinin seyrini tam olarak görememekteler.
Birincisi dünyanın gelmiĢ geçmiĢ en büyük Ġmparatorluklarından biri olan Roma 395‟te Doğu ve Batı olarak ikiye
ayrıldı. Anadolu‟nun da içinde olduğu Kuzey Afrika‟dan Mısır‟a ,Mısır dan Suriye‟ye ,Balkanların tümüne ve Kafkasya‟ya dayanan büyük devlet olan Doğu Roma Ġmparatorluğu sonralarında adı Bizans olmuĢtu . Bizans devrin
en büyük devletlerinden birisiydi ve güçlü Roma Devlet kültürü ve idare sistemini miras almıĢtı.Ancak gerek Balkanlar ve gerekse doğudan gelen saldırılarla uğraĢmak zorunda kalıyordu Balkanlar üzerinden genellikle Büyük
Türk Hun Ġmparatorluğunu yıkılmasıyla Batıya hareketlen Hun Türkleri sonraları Türk Avarlar ,Macarlar ,Bulgar
Türkleri tekrar Avarlar ,Peçenekler , Uzlar(Oğuzlar),Kuman - Kıpçak Türkleri ve Slav asıllılar ,doğu dan Sasaniler
.Bizans her seferinde bir yolunu bulup bu hareketleri akamete uğratmasını bildi. Genellikle birbirlerine karĢı bu
kavimleri kullandı .Sasanileri de Batı Göktürkleriyle ve Hazar Türkleriyle zayıflattı .Ancak 628‟te baĢlayan ve diğerlerine benzemeyen güneyden yeni bir tehlike Arap hurucu baĢladı.Ġslamla birlikte bambaĢka bir hüviyete bürünen Arap kimliği fetih hareketlerine ilk yöneldiği coğrafya ise Arapların çoğunlukla yaĢadıkları kuzey yönüydü. Buralar da Bizans sınırları içindeydi .Suriye –Mısır – Filistin-Kuzey Afrika ve Anadolu Arap fütuhatının ilgi
alanlarıydı .Ve yıldırım hızıyla bu topraklardan Anadolu hariç her yer Bizans‟ın elinden çıktı .Bizans söz konusu
yerleri kaybederken halkını yer yer ki bunlar genellikle kendine yakın kültür dil din anlayıĢındaki tebaası idi iç
bölgelere nakletme yolunu seçti270 bu seçeneği Türklerin Anadolu harekatında da uygulamıĢtı .Aynı yolu Osmanlı
Devleti kaybettiği topraklardan Türk Müslüman ahaliyi Anadolu‟ya hicret ettirerek yapmıĢtır .Büyük toprak kayıpları yaĢayan Bizans BaĢkenti Ġstanbul‟u Arap fütuhatına karĢı koruma yolunun Anadolu‟dan geçtiğini görerek gerek
nüfusça gerekse baĢarılı yeni bir askeri düzenlemeyle tahkim etmiĢtir. Bazı Bizans tarihçileri Arap Fütuhatının
geçici bir istila Ģeklinde gösterseler de bu doğru değildir .Bizans‟tan aldıkları tüm toprakları baĢta ġam olmak
üzere vatan yapan ĠslamlaĢtıran Müslüman Arap devleti Anadolu‟yu geçici istila etti tezi yanlıĢtır nitekim Güneydoğu Anadolu topraklarını alıp ĠslamlaĢtırmıĢtır .641 de baĢlayan ve 960 lara kadar devam eden Anadolu seferleri
hiçte bu amaçlı değildir .Her seferin de 300 yıl boyunca muhkem kaleleri yıkmıĢlar , Ģehirlerin bölgelerin ahalilerini esir ederek götürmüĢler ,Ġstanbul‟u defalarca kuĢatmıĢlar hatta Selanik‟i fethederek Balkanlara geçmiĢlerdir.
Basit bir çapul hareketi tarzında bir siyaset yoktur ama Araplar Anadolu da tutunamamıĢlardır .Sebebi Bizans‟ın
akıllıca bir anlayıĢla yeni tarz idari kültürel anlayıĢı Anadolu da yürütmeleridir271 .Bizans özellikle Kuzey Türklerinden aldığı sonraları Osmanlı da ve diğer Ġslam ülkelerinde görülen Tımar sistemine benzer askeri bir örgütlenmeyle bu baĢarıyı sağlamıĢtır .Sınırlarda örgütlediği daha sonra Türklere karĢı kullandığı Akritai güçleri bunda
önemli rol oynamıĢtır 272 . Bu savletli saldırılarla Araplar, Anadolu‟yu her ne kadar alamasalar da Türklerin Anadolu‟yu fethetmeleri sırasında epeyce hırpalanmıĢ bir sahaya girmelerine zemin hazırlamıĢlardır . Diğer taraftan
Bizans –Ġran mücadele sahası yine Anadolu idi. Ġranlılar 605 „te tarihte bir çok defa olduğu üzere Anadolu‟yu
baĢtan baĢa alıp Ġstanbul‟a dayanmıĢlardır. Sözün özü Arap seferlerinde Anadolu halkında büyük kayıplara neden olurken kitleler halinde alınan esirler Ġslam memleketlerine götürülmüĢtü .Örneğin önce birkaç defa Likya‟ ya
sonraları Antalya‟ya(Teke) ve Pisidia ya(Göller Yöresi) 712 de yapılan Arap seferleri yöre halkından sayısız
esire mal olmuĢtur.Bu arada sık sık çıkan salgın hastalıklardan veba ,sıtma v.s Anadolu halkına büyük kayıplar
verdiriyordu273.Örneğin 1085 tarihinde çıkan korkunç bir veba salgını Türk ilerlemesini bile durdurmuĢtu.
Kısacası Türkler Anadolu kapılarına büyük kitleler halinde dayandıkları devire kadardan önceleri 1018 de Çağrı
Beyin keĢif hareketi 1028 de Kafkaslardan girip Diyarbakır‟a kadar inmeleri 1038 de bazı Türkmen kuvvetlerinin
yine saldırıları görülmüĢtür. Küçük Asya sayısız felaketlerle yüz yüze kalırken iyi tahkimle reformlarla bir müddet
dayanmıĢtı ancak daha 1047 de Ġran da devletlerini kuran Oğuz Selçuklu Sultanı Tuğrul Bey Türkmenlerin AnaDoc.Dr.ġahin UÇAR , Anadolu da Bizans –Ġslam Mücadelesi .Sayf.21 Ġstanbul-1990
ġ.UÇAR.a.g.e Sayf .58,71
272 Belazuri ,Futühul Buldan (Çeviren Mustafa Fayda ) Sayf.190.Ġstanbul-2013
273 UÇAR ,a.g.e .Sayf.99,105
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dolu‟ya yönlendirilmesini tavsiye ediyordu 274.Ki Türkmenler Araplardan farklı bir siyasetle hareket ediyorlardı.Selçuklu devletinin kurulması sırasında asıl Türkistan coğrafyasında tarihin en eski çağlarından beri hep ola
gelen en doğudan baĢlayan her birinin diğerini Batıya sürdüğü Türk Kavimlerinin yeni bir göç dalgasının baĢlamasıyla Kuman –Kıpçaklar Müslüman Oğuzları sıkıĢtırdılar onlarda Kafir dedikleri diğer Oğuzları Kafkaslar kuzeyine sürdüler .Bizanslıların Uz adını verdiği 600000 kadar olduğu Bizans kaynaklarınca bildirilen bu Oğuzlar
Karadeniz‟in kuzeyinde yaĢayan Peçenekleri ileri attılar onlarda Balkanlar üzerinden Bizans‟a yöneldiler .Daha
önceleri Hun , Avar ve Bulgar Türklerinin yaptıkları gibi. Müslüman Oğuz Bozkırlarından dolup taĢan sayısız
Türkmen Kıpçak baskısıyla akın akın Selçuklu Devleti topraklarına inmeye baĢladı söz konusu Oğuzlar Ģehirli ve
Konargöçer ya da Yarı Konargöçer durumda yaĢıyorlardı . Büyük geçim sıkıntısına uğrayan bu büyük Türkmen
kavmi ister istemez geçinmek için yerli halkı canından bezdirir hale getirdi. Yoğun nüfus ,hayvan sayısının çokluğu ve otlak sıkıntısı sebepleriyle bunalan Türkmenlerin vaziyeti Tuğrul Bey‟i tam bir çaresizlik içinde bırakıyordu.
Ona muhalif veya olmayan Türkmenler çeĢitli saiklerle bir tufan gibi Irak topraklarına daldı . Güneydoğu Anadolu
ve Irak‟ın kuzeyi Türkmen atlarının nallarıyla çiğneniyordu .Halife, Tuğrul Beyden bunları terbiye edilmesini istiyordu ancak Tuğrul Bey‟in elinden bir Ģey gelmiyordu. ĠĢte bu ahval içinde Türkmenlerin gaza amacıyla Rum‟a
Anadolu‟ya yönlendirilmesini emretti ve böylece Anadolu Türkmenlerin gözünde bir çekim merkezi oldu ki derhal
bu sahaya akınlara baĢladılar275 .Bura da o devir Anadolu‟suna baktığımız da üç önemli halkın yaĢadığını görürüz .Doğu Anadolu ve Güney Anadolu da Ermeniler ,Karadeniz ve Ġç –Orta ve Batı Anadolu da Rumlar ve Anadolu içlerinde Pavlikanlar.Ermeniler ve Rumlar arasında çok Ģiddetli bir geçimsizlik vardı . Bilge Umar ve benzerlerinin dediklerine bakılırsa bunlar Anadolu çok yoğun bir nüfusa sahiptiler devrin Ģehirleri insanla dolup taĢıyor
kırsal ise Rum köylüleriyle meskun oldukça müreffeh bir memleketti.Sanki zamanımız Türkiye'si gibi bir durumdaydı diyebileceğimiz ülkeydi (!). Halbuki yüzyıllar süren kırım katliamlar sürgünler salgın hastalıklar savaĢlar
ülkede belli bölgelerde yoğunlaĢmıĢ bir nüfus haricinde pek bir Ģey bırakmamıĢtı. Anadolu‟yu olduğundan farklı
göstermek isteyen Bizantinistler o devir insan sayısını 14 milyona kadar çıkarırlar ancak bunun pek inandırıcı
olmadığını hissedenler ise 5 milyona kadar düĢürürler buna mukabil Doğu ve Güney doğu Anadolu üzerinden
giriĢ yapan Türk nüfusunu cüz‟i rakamlara indirirler. Bunun son derece kurnazca bir kurgulamaya Türklerin kimliğ
ile ilgili hazırlık olduğu bellidir. Eğer Anadolu yerlileri kadar veya daha çok Türk‟ün ülkeye girmesi kabul edilirse
bu sefer onların gözünde Türklerin yurt tutmasından sonra oluĢan nüfusun ana kaynağı gördükleri ĠslamlaĢmıĢ
kayıp Hıristiyanlar(!) için bir mazeret bulunamayacaktı .Çünkü gelen nüfus daha çok olduğundan yerlilerin din
değiĢtirmelerinin bir anlamı kalmayacaktı . Zamanın Anadolusu ekonomisinin bu altı milyon yerliyi nasıl geçindirdiği meselesi ayrı bir tartıĢma konusudur. Bu rakamlar neye dayandırılıyor bilmiyoruz ancak bu kadar büyük bir
nüfuslu bir kitlenin Bizans ordusuna 10.yy da ancak 70000 asker mi çıkarmalıdır 276? O tarihlerde Anadolu Selçuklularının lideri KutalmıĢ oğlu Süleyman ġah‟ında ordusu bir kaynağa göre 70000 kiĢi baĢka bir kaynakta ise
120000 kiĢi idi277. Selçuklu devri Anadolusu ile yazdıklarıyla hakikaten çok kıymetli bilgiler veren Arap Tarihçisi El
Ömeri Hamit beyliğinin 15000 yaya bir o kadar da piyaede askeri olduğunu devamlı eğitim yaptıklarını söylemektedir 278. Bu askerlerin 15000 Burdur da 15000‟ ni Eğridirde idi279 .Sadece Karamanoğullarının yaya –süvari 50000
asker çıkardıkları göz önüne alınırsa280 Bizans‟ın asker sayısı çok azdır buradan da anlaĢılacağı üzere Hıristiyan Rum Ermeni nüfusu bilerek abartılmaktadır.Fetih hareketlerinden tam yaklaĢık yedi asır sonra 1831 sayımında Anadolu‟nun nüfusu yaklaĢık 2.700000 kadardı281 ancak bu sayı da kadınlar dahil değildi kadınları da bir kadar
saysak toplam 5.5 milyon insan eder ki Osmanlı‟nın Anadolu birliğini Mercidabık savaĢıyla sağlaması üzerinden
3.5 asır geçmesine üstelik bu toprakların savaĢ sahalarından çok uzakta bulunmasına rağmen ulaĢtığı nüfus
ancak bu miktardır. Bizans ile ilgilenen bir çok araĢtırmacı örneğin Prof.Dr.Murat Baskıcı yazdığı Bizans‟la ilgili
bir kitapta önce yapılan nüfus tahminlerinin yeterli olmadığını itiraf etmekte ve bunların gerçeğe pek uymadığını
hatırlatmakta ancak ileri ki bir bölüm de Helen ırkçısı tarihçilerin görüĢünü gerçekmiĢ gibi kabul eder görünmektedir 282. Baskıcı, bu konuyla bağlantılı Ģu açıklamayı yapmakla Türk akınlarının ve göçünün sadece bir sınır hattında yaptığı değiĢikliği göstermesi bakımından dikkate değerdir .” Eskişehir, Osmaneli, Edremit ve İzmirAntalya arası kıyı kasabaları Türk istilası sonucu Bizanslılarca büyük ölçüde terkedilmiş ve Ege adaları
Osman TURAN ,a.g.e Sayf.113
Osman TURAN ,a.g.e .Sayf.114-115-116
276 Speros Vryonis, Jr, The Decline of Medieval Hellenism in Asia Minör and the Process of Islamization from the Eleventh through the
Fifteenth Century. Sayf .3 ( H. Gelzer‟den alıntı dipnot).Berkeley -1971
277 Ord.Prof .Dr.Z.Velidi TOGAN ,Umumi Türk Tarihine GiriĢ.Sayf.195 Ġstanbul-1981
278 El –ÖMERĠ,Türkler Hakkında Gördüklerim ve Duyduklarım (çeviren D.Ahsen Batur) .Say.162 Ġstanbul -2014
279 Z.V.TOGAN ,a.g .e .Sayf .317
280 Z.V.TOGAN,a.g. e Sayf.317
281 Prof Dr.Enver Ziya KARAL , Osmanlı Ġmparatorluğun da Ġlk Nüfus Sayımı 1831 .Sayf.21 .Ankara -1995
282 Murat BASKICI,Bizans Dönemin de Anadolu.Sayf.28 ,32.Ġstanbul-2009
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ve Trakya‟ya bir nüfus akışı olmuştu. Ayrıca kırsal nüfusun güvenli bir yer bulmak için duvarlarla çevrili
şehirlere ya da mağara, orman, dağ gibi doğal sığınaklara çekilmiş olabileceklerini unutmamak gerekir.
Çoğu kırsal alan ve tarla işlenemezhale gelebiliyor ve bazı kasaba ve köyler uzunca süreler harabe
halinde kalabiliyordu.283”.

Türkler gelmeden öncesine ait olduğu ileri sürülen bütün afaki nüfus sayıları tamamen o asrın Anadolu Ziraat
üretiminin besleyebiyeceği insan hesaplamalarına göre yapıldığı tamamının yanlıĢ olduğunu tekara etmeye sanırım gerek yoktur284 .
Anadolu‟nun daha Haçlı seferleri sırasında Malazgirt „ten kısa bir zaman sonra Türkomanya olarak algılanması
veya adlandırılmasının sebebi ne ola ki ? Bu kısa zaman içinde Bizans toprağı o kadar büyük bir Hıristiyan ahali
barındıran bir büyükçe bir toprak parçası nasıl olup da Türk yurdu adıyla anılmaya baĢlıyor? Hem de bizzat Bizanslılar tarafından … Bunu kısa sürede din değiĢtirme ile veya yerli kadınlarla evlenen Türk erkeklerin çocukları
ile açıklamak akıl ile izan ile bağdaĢmaz .Hatta Gibbons Anadolu‟ya Türk göçünü üç kategoride görür .Ġlki sadece
askerler arkalarından aileleri sonra kitleler halinde Oğuz Türkmen boyları sonra Moğollar önünden eĢini çorunu
çocuğunu bırakıp kaçan Türkmenler .Sonuncusu sanki rezerv olarak Anadolu yerli kadınlarıyla evlendirilmek için
Gibbons tarafından göç ettirilmiĢler gibi geliyor insana285 . Gibbons „un yeni takipçilerinden sayılan Amerikalı
tarihçi Lindler üstadınnı Osmanlı rivayetleriyle ilgili yazdıklarını amatörce olarak niteler 286. ġu satırlar Barthold‟a
aittir.-” Türklerin Araplarla savaĢları esnasında Türk kumandanının cesedi Arapların elinde kalmıĢ ve bu hadise
kumandanın vefatından daha ağır bir felaket olarak görülmüĢtür. Fakat bu durum dinî mahiyette olmayan bir namus meselesi olarak değerlendirildiğinden kaynaklanmıĢ olabilir. Gerçekte bunlarda, kadınların harpte düĢman
eline geçmesi büyük bir zül (aĢağılayıcı bir felaket) olarak telakki olunduğu gibi bir kumandanın cesedinin de
düĢman eline geçmesi aynı Ģekilde telakki olunurdu” . Gibbons‟un Türklerin en ağırlarına giden durumun; düĢman eline geçen aileleri ve Beyleri veya Beylerinin ölüleri olduğunu buna asla tahammül edemediklerini bilmediği
belli oluyor. Onların asla ailelerini bırakıp terk etmediklerini bilmeden bu kurguyu düĢündüğü ortada . Anadolu‟ya
göç eden Türkmen erkeklerinin yanlarında savaĢan cenkçi kadınların da olduğunu göz ardı edilmemelidir. BaĢta
Dede Korkut kitabıyla, eski Türklere ait bilgiler veren baĢka eserlerde bunu görmek her zaman mümkündür.
Bacıyan ı Rum (Anadolu Bacıları) varlığı bilinen en eski Türk kadın birliği olduğu malumdur XV .yy baĢların da
Anadolu‟ya gelen B.La Bnaqueina Dulkadirli Beyliğinin 30 bin erkek on bin kadın cengaverinin olduğunu söyler
.Biraz abartılı bilgi olsa da bir gerçeğin haberini verir seyyah287.
Claude Cahen ünlü eseri “Osmanlılardan Önce Anadolu” „da gerek Türklerce ve gerekse Bizans‟ça RumsuzlaĢtırılan bu tür bölgelere “No man‟s lands “288 “ insansız bölge “demektedir . Böyle uygulamalara Süryani Mihail
de çarpıcı bir örnek görülmektedir .” “Ġmparator Mihail Türklerin Karadeniz‟e kadar geldiklerini görünce oradaki
halka at ve arabalar gönderdi. Onlar eĢyalarını yüklettikten sonra denizin öbür kıyısına nakledildiler. Türkler, Karadeniz‟in halktan boĢaltılmıĢ bütün köy ve kasabalarına yerleĢtiler”289. Kıpçaklar da Kafkas kavimlerinden ve
Ruslardan geçme bir adet vardı erkek çocuklarını köle olarak pazara verirlerdi bunun da daha çok büyük kıtlık
zamanlarında olduğu aĢikardır.Yerli kadınlarla evlenme meselesi Anadolu‟yu alan Türkler yerli kadınlarıyla evlenmediler demek elbette doğru değildir mutlaka güzel gördükleri beğendikleri kadınlarla evlendiler bu dünyada
birçok toplumun yaĢadığı normal bir olgudur ne var ki bu evlenmeler sonunda Ģu andaki Anadolu Türklerinin cetleri ortaya çıktı demek gerçekleri saptırmaktır. Zamanımız da Türk erkekleri hiç te azımsanmayacak sayı da yabancı kadınlarla evlenmekte yurda gelinler gelmektedir bu evlilikler Türk insanının karakterini ne ölçüde değiĢtirmekte ise o devir evlenmeleri de o derece de etkisi olmuĢ olduğunu unutmamak gerekir . Eğer bir toplum bu
evlenmeler sonucunda ortaya çıkarsa o toplum babanın değil annenin mensubu olduğu kültürün insanı olurlar
çünkü kiĢinin ana dili annenin dili olacaktır olmuyorsa bu tür evlenmeler münferit- az olduğu- görüldüğü içindir
.Nitekim Türk tarihinde bu tür hadiseler yaĢanmıĢtır örneğin azlık olan Bulgar Türkleri Slav kadınlarla sıkça evlendikleri için SlavlaĢmıĢlardır 290daha sonra Eski dinlerini bırakarak Hıristiyan olmuĢlar Bizans Kilisesi onları RumlaĢtıramamıĢtır dini gücü ellerinde olmasına rağmen.Hindistan‟da yurt tutan Türkler aynı akıbete uğramıĢlardır
keza bir zamanlar Osmanlıdan çok önceleri Türkiye olarak adlanan Mısır‟da devletler kuran aynı sonu yaĢamıĢlardır .Bu gün Güney doğu Anadolu‟da çok sayıda Türkmen aĢireti sırf alınan Kurmanç konuĢan gelinler yüzünM.BASKICI ,a.g.e Sayf.41
Prof.Cem BEHAR (Hazırlayan) , Osmanlı Ġmparatorluğu ve Türkiye‟nin Nüfusu 1500-1927.Cilt 2.Sayf.3 . Ankara -1996
285 Herbert A.GĠBBONS ,Osmanlı Devletinin KuruluĢu ,Sayf .5 .Ġstanbul-1928
286 Rudi Paul LĠNDNER ,Osmanlı Tarih Öncesi(Çeviren Ayda Arel) .Sayf27.Ġstanbul-2008
287 Dr.Orhan F.KÖPRÜLÜ , Osmanlı (Editörler Doç.Dr.Kemal Çiçek/Cem Oğuz) - Osmanlı Devletinin KuruluĢunda ve GeliĢmesindeki Ġtici
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289 Süryani Mihail,Vekayinamesi .a.g.e Sayf.18
290Prof .Dr . Gülçin ÇANDARLIOĞLU ,Ġslamiyetten Önce Türk Tarihi.Sayf.89 Ġstanbul-2003
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den KürtleĢtikleri bizzat bu aĢiret büyükleri tarafından dile getirlmektedir. Türklerin yakın tarihte Girit‟te yaĢadığı
Müslüman RumlaĢma olayın en taze örneğidir .Girit‟in Türklerden kopartılması sırasında Girit‟te yaĢananlara
bizzat Ģahit olan Tahmiscizade Mehmet Macit Girit Hatıraları yayınlanan anılarında Ģu ibretli satırları kaleme almıĢtır.-“ Osmanlı devletine gelince; O'nun, diğer fetihlerde olduğu gibi, Girit fethinde de, almış olduğu
siyasî tedbirler hususunda gösterdiği kayıtsızlık, imparatorluk dâhilinde birkaç asırdan beri hükümet
içinde hükümet bulundurmuş kapitülasyonlar felâketinin esâsını bir kat daha sağlamlaştırmaya yaramıştır. Bilindiği gibi pek çok zararlı yönleri bulunması sebebiyle millî vicdanımızı yaralayan, vatanımızı harabeye döndürmüş olan bu kapitülasyonlar, aziz yurdumuzda daha düne kadar varlığını sürdürmekte idi.
Halbuki Osmanlılar, idâreleri altındaki Rumların ana dillerine dokunmamışlar; İslâmî kabul etmekle
nikâhladıkları yerli Rum kadınlarından doğma çocuklarına anaları tarafından Rumca öğretilmesine de
kayıtsızlık göstermişler, gerek şehirlerde gerekse köylerde müslüman ve hıristiyan halkın birarada yaşamalarına da imkân tanımışlardır. Bütün bu tarihî hakikatler göz önüne alındığı takdirde, bugün mübadele suretiyle mübarek Anadolu topraklarına can atan, gadre uğramış Giritli Müslüman köylülerin Türkçeye vâkıf olamamalarının gerçek sebebi açıkça ortaya çıkar. Hakikat bu merkezde iken,aziz Türkiye'mizin şefkatine sığınmış kılıç artığı Girit Türkleri arasında mevcut, mahdut sayıda köylülerin Türkçe
konuşamamaları hususu, anavatandaki bir takım zümreler tarafından pek haksız, pek insafsız bîr şekilde tenkide uğramıştır”291.

Osmanlılar döneminde Kuzey Batı Ülkelerine Tunus ve Cezayir‟e çok sayıda Türk göç etmiĢ ancak zamanla Mağripli kadınlarla evlene evlene eriyip gitmiĢlerdir . Bir nakle göre Burdurlu alimlerden Osman Efendi‟ 1760 -1770
yılları arasında Cezayir‟e gider , orada evlenir . Cezayirli kadınla evliliğinden olan 292 iki oğlu doğar .Biri Cezayir‟in Fransız iĢgali sırasında mücadelesiyle göze çarpan Hamdan Hoca diğeri kardeĢi Ahmet Nazif Efendidir.Devrin ünlü isimlerinden olup Osmanlı idaresiyle de (2.Mahmut‟la) yakın iliĢkiler kuran gerçekten mükemmel
eserlerlerde yazan Hamdan Hoca(1773 - 1842) tam bir bir Cezayir milliyetçisidir.Ailesi ile ilgili olarak Hamdan
Hoca‟nın anlatıkları ise Anadoludan oldukları annesinin de Türk olduğudur .Yine Hoca kendisi küçük yaĢta iken
babasının Cezayirde Hanefi kadısı olarak atanmasından dolayı göçtüklerini Cezayirde büyüdüğünü anlatır 293.
Osman Efendi devrinde Cezayir‟‟‟in önemli makamlarında görev ifa etmiĢtir Hanefi Fıkhı müderrisliği
,Defterdarlık gibi … Dolayısıyla Hocanın bir Kuloğlu olmadığı böylece ortaya çıkar .KardeĢi bir ara Hamit Kaymakamlığı da yapan Ahmet Nazif Bey ise tam tersi Türk‟tür ve baba yurdu Burdur‟a çok bağlıdır. Her iki kardeĢte
gerçekten çok dikkate değer Ģahsiyetlerdir .Ahmet Nazif Bey de eserler yazmıĢ ,Türkçeye bazı eserleri tercüme
etmiĢtir, Oğlu Hasan Mazhar PaĢa da çeĢitli mutasarrıflıklarda bulunan alim ve fazıl bir kiĢiydi294. Buna benzer
bir aile öyküsünü baĢka bir Osmanlı sadrazamı olan Burdurlu sadrazam DerviĢ Mehmet PaĢa‟nın aile öyküsünde
görürüz. PaĢanın Burdurlu olan dedesi veya babası Rüstem Ağa bir görevle Mora adasına gitmiĢ daha sonraları
tekrar ana yurduna dönmüĢtür .Ancak ailenin bu Mora hayatı unutulmamıĢ günümüzde Almayada ki Türklere
nasıl Alamanyalı denilidiyse o zaman da Rüstem Ağaya ve oğlu Mehmet PaĢaya Moralı denilmiĢtir ve lakap
olarak bu tanımlama sonraları da devam etmiĢtir.
Tamamen siyasi maksatlar gündeme getirilen Gibbons ve takipçilerinin Anadolu‟nun TürkleĢmesi hususun da ki
fikirleri (BaĢta Fuat Köprülü ve öğrencilerinin verimli çalıĢmaları sayesinde )ve bunlara Türk tarihçilerinin verdiği
cevaplar yeterince etkili olmuĢ bir çok yabancı tarihçi tarafından da kabul edilmiĢtir ancak bu bahsi “Ġki Cihan
Aresinde “ adıyla Türkçeye çevrilen kitabında Cemal Kafadar‟ın Ģu cümleleriyle bağlayalım .” Bu meseleler

artık zorunlu olarak tartışılıyor her halükarda bunlar çok sayıda özgün araştırma projesine ilham vermiyor fakat bu sorunlar üzerindeki düşünce farklılıklarının yarattığı gerilim hala hissedilebilir. İlki,
sayılarla ilgili daha ziyade ırkçı sayılabilecek bir sorudur: Küçük Asya'ya gelen Türklerin sayısı neydi,
kaç Anadolulu Hıristiyan din değiştirerek Müslüman oldu, Osmanlı yönetimi altındaki daha sonraki
"Türk" toplumunun terekkübünde "gerçek" Türklerin, mühtedilere oranı nedir?Bir sonraki bölümde göreceğimiz gibi, yirminci yüzyılın başlarında bu soruyla ilgili hararetli bir tartışma var idiyse de, tartışma
"gerçek" Türkler lehine sonuçlanmıştır. insan Osmanlılar ister kendisinin saysın isterse düşman olarak
düşünsün, ulusal tarih yazımı söylemleri, bu soruya farklı bir cevap vermekte zorlanır. Dolayısıyla, bir
sanatçı ya da "iyi bir vezir" gibi özellikle sevilen bir şahsiyetin etnik kökenleri tartışılabilirse de, milli-
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yetçi bir Türk tarihçi ve milliyetçi bir Yunan tarihçi Osmanlı Devleti'nin Türkler tarafından kurulduğu
konusunda kolayca fikir birliğine varabilirler”295.

Bilge Umar , incik boncuk bilgilerle donattığı sözü edilen kitabında Türklerin Anadolu‟yu fetihlerine yaĢamıĢ,bizzat
olaylara Ģahit olmuĢ Süryani Mikail ,Urfalı Mateos ve Ebul Ferec‟in eserlerindeki konuyu aydınlatmaya yarayacak
bilgileri hiç kullanmaz. Örneğin Ebul Ferec‟in Süleyman ġah‟ın Antakya‟yı aldığında askerlerine yerli ahalinin
evlerine girmeyi ve kızlarıyla evlenmeyi kesinlikle yasaklamasından asla söz etmez 296.Urfalı Mateos eserinde
1018 de uzun saçlı okçu Türkmen atlılarınca baĢlatılan saldırıyla 297 Türk –Hıristiyan mücadelesi sırasında karĢılıklı yaĢanan sayısız kırım katliamı sürgün olayını anlatmaktadır .Türklerce esir alınanların Ġran‟a götürüldüklerini
yine Mateos bildirmektedir .Sadece Malatya ve Sıvas‟ın fethi sonrasında yaĢananları aynı yazar Ģöyle anlatmaktadır.Malatya ile alakalı ”Düşman asil kadınları onların güzel erkek ve kız çocuklarını sayısız altın ve
gümüşle birlikte sevinç içinde İran‟a yola çıkardı” ve Sıvas‟ta uygulanan aynıydı “Bir çok bakireler yeni
gelinler meşhur kadınlar esir olarak İran‟a götürüldüler “298 .ġu olay bile devrin en çarpıcı örneğidir .1047

senesinde Selçuklu hanedanından Hasan kumandasındaki Türk ordusu Erzurum civarında Rum –Ermeni Gürcü
bileĢik ordusu tarafından mağlup edildi ve baĢta Hasan Bey olmak üzere çok sayıda Türkmen Ģehit düĢürüldü
Buna çok kızan Tuğrul Bey kardeĢi Ġbrahim Yınal‟ı intikam için görevlendirdi .Ordusuyla Anadolu‟ya giren Ġbrahim
yine Erzurum civarında BirleĢik orduyu yakaladı tarihin gördüğü en kanlı savaĢlardan birisi olan bu savaĢ sonunda Ġbrahim Yınal tam 100.000 esir ve 15000 ganimet yüklü arabayla Ġran‟a döndü299 .Bu tür bilgileri sayfalar içinde
Mateos „ta art arda sıralanmaktadır. Bilge Umar söz konusu eseri her halde görmemiĢ olacak ki esirlerin kölelerin
Türklere karıĢtıkları gibi o çağın gerçekleriyle uyuĢmayan fikirler üretmektedir. Aynı Umar‟ın kaynak gösterdiği
Orta çağ tarihçilerinin verdiği bilgileri iĢine geldiği yerde doğru iĢine gelmediği yerde kabul etmemesi dikkat çekicidir .Örneğin bir Ģehrin yakılıp yıkıldığı haberlerini üç beĢ kiĢinin öldürülmesini tarihçilerin abarttığını ileri sürer
bu tür açıklamalar elbette inandırıcı olmaktan çok uzaktır 300.Olay sadece Türkler cephesinde değildi. KarĢı cephede aynı uygulamaları hatta daha korkuncunu daha vahĢisini Türklere karĢı uygulamaktaydılar. Türk çocuklarını
kaynar kazanlara atmak Bizanslı askerlerin en çok sevdiği hareketlerden sadece birisiydi .Bazı devirlerde görülen
ve eski tarihçilerimizn Mudara dedikleri iki tarafın birbirine bazı yardımlarını genel poltika zannetmek biraz safdilliktir oldukça Ģiddetli geçen uzun bir savaĢ dönemi yaĢanmıĢtır . Bunun yanın da özellikle Balkanlar üzerinden
veya Anadolu‟ya bir Ģekilde gelen ve Bizans‟a sığınan daha çok Müslüman olmayan Türklerin Bizanslı kadınlarla
evlenmelerinden doğan bir taife vardı ki bunlara -Türk Kopil -Türk çocuğundan -bozma Turkopol- adıyla anılırlardı.Bunlar Bizans askerleri içinde yer alır yer yer Müslüman Türklere karĢı savaĢırlardı.Ġçlerinden çıkan son derece
önemli görevlere gelen çok sayıda komutan devlet adamı görülmüĢtür .Ünlü Aksukos ailesi ,Tarkhanitoslar gibileri ilk akla gelenleridir. Yazdığı kitapla büyük gürültü koparan Vryonis sayfalar dolusu Türk istilası sırasında yerli
halkın nasıl kaçıĢtığını kaçmayanların katliama uğradığını anlatıp örneğin Karya halkının (MenteĢe) tamamının
esir edilip götürüldüğünü daha baĢka yerlerin halkının aynı akıbetle karĢılaĢtığını 301sonra da sanki onların hiç
yerlerinden kıpırdamayıp ancak bir müddet sonra TürkleĢtiklerini iddia etmesi doğrusu oldukça ĢaĢırtıcıdır .ĠĢin
bir tarafına kurnazlık saklayan Vryonis esirlerin hepsinin Ġran‟a gönderilmediğini köle olarak Türk beylerince alıkonulduğunu ilerde kullanmak için rezerve etmektedir. Halbu ki gerek Süryani Mihail ve gerekse Mateos esirlerin
Ġran „a sürüldüklerini sık sık vurgulamaktadırlar.
Gibbons ve benzerlerinin tezlerinden olan toplu ĠslamlaĢma hadisesi ile ilgili doğru dürüst belge gösteremeyen
aynı kesim sürekli Bizans Kilisesi kayıtlarının olduğu hakkında haberler vermektedirler ne var ki bu belgeler bir
türlü gün yüzüne çıkmamaktadır . Çıkanlar ise daha ziyade yoruma açık münferit bazı bölgelerde görülen ihtida
ya da kiliselerin cemaatsiz kalmalarıyla bağlantılıdır . Bunlardan biriside Orhan Bey‟in Ġznik‟i aldığı zaman orada
kocasız kalan kadınların en güzellerinin Türk askerlerince nikahlanmasını anlatan AĢıkpaĢazade‟nin kaydıdır.AĢıkpaĢazade Osmanlı‟yı Ġslam mücahidi göstermek için var gücüyle idalize etmeye çalıĢan bir kiĢidir.Anlattıklarında büyük bir abartma her zaman sezilir ihtiyatla değerlendirilmelidir .Öyle bir nakli vardır ki adeta
Ġznikli kadınların tamamına yakını kocasız kalmıĢ ve Türk askerleriyle evlendirilmiĢ sanılabilir .Halbuki ön plana
çıkarılan bu tablo kasıtlı bir propagandadır abartılı bir sayı yoktur . Dul bazı Ġznikli kadınların nikahlanması hadisesidir . Sadece burada görülen bu vakayı genellendirmek doğru değildir . AĢıkpaĢazade olayı Ģöyle aktarıyor
“Bir çok hatunlar geldi Urhan Gazi sordu kim bunların erleri kanı cevap virdiler –Kim kırıldı kimi cenk
Cemal KAFADAR ,OSMANLI Devletinin KuruluĢu –Ġki Cihan Aresinde(Çeviren Ceren Çıkın) – Sayf.32.Ankara -2010
296 Gregory Abu‟l- FARAC ,Abu‟l Farac Tarihi (Çeviren Ömer RızA Doğrul ) .Sayf.331 Ankara- 1999(TTK Yayını)
297 Urfalı Mateos Vekayi- namesi(Çeviren Hırand Andrenasyan) .Sayf. 48. Ankara -2000 (TTK Yayını)
298 Mateos a.g.e Sayf .108-110
299 Mükrimin Halil YINANÇ ,Türkiye Tarihi Selçuklular Devri. Sayf 47 .Ġstanbul-1944
300 Bilge UMAR ,Türkiye Halkının Orta Çağ Tarihi.Sayf.206 Ġstanbul-1998
301 S.VRĠYONĠS ,a.g. e. Sayf.128-179
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“.Görüldüğü üzere anlatıĢ Ģekli
sanki bir kurgu havası hissi vermekte gelen kadınların ise mahdut sayı da olduğu bir çok kelimesinden anlaĢılmaktadır. Rahmetli Fuat Köprülü‟nün AĢıkpaĢazade‟nin bu tür yazdıkları için Ģöyle diyor “Osmanlı menbaları
den kimi açlıktan-.Gayet hub suretli çoktu Urhan Gazi gazilere üleştirdi

meselâ Âşık Paşazâde ilk Osmanlı fütuhatı esnasında bâzı hıristiyan köylerinnin Osmanlı idaresinin
adaleti sebebiyle- kamilen Müslüman olduklarını söylerlerse de, şifahî an‟anelere dayanan bu gibi rivayetlerin tarihî vusûku şübhelidir; yine aynı menba, şehirlerde ihtidadan hiç bahsetmemekte ve fethedilen yerlerdeki Hıristiyan halkın, Hıristiyan kaldıklarını da söylemektedir”303.

Öte yandan Yahudiliği anneden tevarüs ettiren Babaya değer vermeyen anlayıĢta olanlar için oldukça çarpıcı bir
örnek(!). Diğer yandan iddia edildiği gibi Anadolu Rumları bu kadar kısa sürede ĠslamlaĢıp TürkleĢtilerse aynı
Ģekilde Müslüman olan BoĢnaklar , Arnavutlar ,Çerkezler ,Gürcüler ve diğer soylar niçin TürkleĢmediler ? ihtida
olaylarını yani din değiĢtirmelerinin en doğru takip edildiği Türk kaynaklarının baĢın da bilindiği üzere Osmanlı
Kadı Sicilleri kayıtlarıdır .Bu defterlerde Ġhtida etmiĢ bir Hıristiyan mutlaka yer alır çünkü miras ve diğer sosyal
olaylar da bu çok önemlidir . Osmanlı Devletinin ilk baĢĢehri olan Bursa fetih öncesi en önemli Rum yerleĢim alanı
olduğu biliniyor.Fetih sırasın da kaçanlar –göçenler mutlaka olmuĢ kalanlar ise normal yaĢantılarına devam etmiĢ
din değiĢtiren değiĢtirmiĢ değiĢtirmeyenler Cumhuriyet yıllarına kadar gelmiĢlerdir.Ġhtida olayları Bursa Ģeriye
Sicillerine büyük oran da geçmiĢtir .fetih sonrası ve sonraki asırlar Osmanlının en güçlü zamanlarıdır . Hıristiyanların Bursa da pisikololojik olarak hiçbir dayanakları yoktu tamamen Müslümanlar ortasında kalarak yaĢamalarına
rağmen Cumhuriyet‟e kadar varlıklarını sürdürmeleri, Vryonis ve diğerlerinin ileri sürdükleri üzere bu durum onlarda ruhsal çöküntüyü doğurup din değiĢtirmediklerine yol açmamıĢtır .ġimdi Bursa da yaĢanan din değiĢtirmelere
bakalım: 1450 ile 1909 yılları arasında neredeyse tam 500 yıl içinde Bursa da din değiştirenlerin sayısı
tam tamına 835 kişidir .Yanlış yazmadık tam 835 kişidir senede tabiri caizse 1.5 kişi…304.

Bilhassa Ahmet YaĢar Ocak olmak üzere bazı tarihçilerin baĢta Eflaki‟nin Ariflerin Menkibeleri olmak üzere bir
çok BektaĢi Menakıpnamesini dayanak tutarak Anadolu ve Rumelin deki ĠslamlaĢmalara temel almaları son derece yanlıĢtır305 ;çünkü bunlar birer propaganda kitabıdır .Tarikat Ģeyhlerini övme üzerine bina edilmiĢlerdir eğer bu
kitapların yazdıklarına bakacak olursak dünya da Müslüman olmayan insan kalmamalıdır. Gayeleri diğer tarikatlara ne kadar büyük insanlar olduğunu ispat etmek üzere yazılmıĢlardır ancak elbette kültür tarihimiz açısından
önemlidirler. Bu konular da epeyce emek harcayan A.Y.Ocak ,her ne kadar Velayetnamelere önem veriyorsa da
bu tür eserlerde kitlevi ihtida olaylarının görülmediğini din değiĢtirmelerin sadece Rum ve Ermeniler arasından
olmadığını Türklerin içinden de Hıristiyanlığa geçenler olduğunu kayıt etmektedir. Ocak, din değiĢtirdiği bildirilen
kesimin Rum halkının ziyade üst tabakadan belli ailelerin olduğunu da ilave etmektedir306 .
Bu satırların yazarının araĢtırma sahalarından biri olan Burdur Tarihini inceleme safhalarında halen Osmanlı
ArĢiviyle , Konya da bulunan toplam 35 adet olan ve ortalama her biri 400 sayfadan ibaret Burdur ġeriye Sicili
Defterleri baĢtan sona taranmıĢ ve defterlerde Burdur „da hemen hemen hiçbir ihtida hareketine rastlamamıĢtır.
Üstelik bildiğimiz kadarıyla Ģehrin daha 15.yy dan baĢlayarak 1923‟e kadar nüfusunun her devirde yüzde 14‟ü
Hıristiyan olmasına karĢın. Sadece Osmanlı ArĢivin de bir adet Pavlaki oğlu Fehim Efendi adın da bir kiĢiden
bahseden memur sicil kaydı hariç . MeĢrutiyetle baĢlayan Müslüman olan Hıristiyanların askerden muaf tutulması
devresinde bazı Ermenilerin Burdur‟da bunu kullanmak için görünürde din değiĢtirmeye baĢlamaları üzerine bir
emirle Burdur Mutasarrıflığından bunun önlenmesi istenmiĢtir daha doğrusu bu tür din değiĢtirmelerin reddedilmesi emredilmiĢtir. Her ne kadar bu yargıya varsak ta bizim göremediğimiz kayıt ya da defterlere yazılmamıĢ
ihtidalar Burdur‟ da da olmuĢ olabilir. Son devirlerde sayı olarak tam söyleyemesek te çok az sayı da ihtida olayı
gerçekleĢtiğini kabul etmek gerçekçi bir yaklaĢımdır . Nitekim Denizli de Osmanlı‟nın son devirlerinde ki ihtida
olaylarını inceleyen Bilal Yıldız bir araĢtırmasıyla ortaya çıkarmıĢtır . Yıldız ,1875 ten sonrası baĢlayan dönem de
6 kiĢinin din değiĢtirdiğini Denizli ġeriye Sicil kayıtlarından tespit etmiĢtir .Bunlardan biriside Honaz da yaĢayan
Burdurlu Vasil oğludur307 . Son devir Osmanlı tarihinde görülen gerek Ġhtida ve gerek Mürted olayları yeni yeni
araĢtırılmaya baĢlanmıĢtır .Eğer bu çalıĢmalar devam ederse bir çok gerçek ortaya çıkacak efsaneye dönüĢen
sayısız mugalata sona erecektir .Bu devirde Ġhtida eden Ermeni –Rum vesair unsurdan bir çoğunun tekrar eski
dinlerine irtidat ettikleri yani döndükleri açıkça arĢiv belgelerinde gözükmekte böylece bir çok yalanda açığa çıkAĢıkpaĢazade Tarihi .Sayf .43 .Ġstanbul -1332
Prof.Dr.Fuat KÖPRÜLÜ ,Osmanlı Devletinin KuruluĢu .Sayf.93 Ankara -1991 (T.T.Kurumu Yayını )
304 Osman ÇETĠN .Sicillere Göre Bursa „da Ġhtida Hareketleri ve Sosyal Sonuçları .Sayf.35.Ankara -1994(T.T.K Yayını)
305 Ahmet YaĢar OCAK, Bazı Menakıbnamelere Göre XIII-XV. Yüzyıllardaki Ġhtidalarda Heterodoks ġeyh ve DerviĢlerin Rolü.Osmanlı
AraĢtırmaları 2 .Sayf.32-42.Ġstanbul-1981
306 Ahmet YaĢar OCAK ,Anadolu ,Ġslam Ansiklopediri(DĠAY).Cilt 3.Sayf .115 Ġstanbul-1991
307 Bilal YILDIZ , Osmanlı´nın Son Dönemlerinde Denizli´de yaĢanan Bazı Ġhtida Örnekleri Üzerinde Bir Değerlendirme . Amasya Üniversitesi Ġlahiyat Fakültesi Dergisi .Sayı 1- .Sayf.116
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maktadır308. Ancak özellikle Güneydoğu ve Doğuda külliyetli miktarda Ermeni bu yolla Kürt kılığına girmiĢ ve bu
gün PKK „nın ana unsuru olarak Bölücülüğün beyin ve militan kadrolarını doldurmaktadırlar. Batı Anadolu‟da da
nasıl Türk ve Müslüman görünümlü Kriptolar her türlü Milli Benliği içten içe kemirerek çürtüyorlarsa Doğu ve Güneydoğu dada diğer Kritolar bu bölge insanını için için çürütmekte sayısız masum insanımızın canını kanını almaktadırlar . GeçmiĢi karanlık olanları (din ve milliyet değiĢtirmeleri) halk hafızasının kolay kolay unutmadığı
biliniyor. Uzun yıllar geçmesine rağmen söz konusu kiĢilerin ya da soyundan gelenlerin olumsuz davranıĢları
görülünce sıkça baĢvurulan yöntem , o kiĢilerin ya da sülalelerin geçmiĢlerinde ki din değiĢtirmeleri dile getirilip Ģu
deyimle geçmiĢlerinin hatırlatılır ve bu tam bir hakaret cümlesidir. ”Irkı kırık” … Bu aynı zaman da geçmiĢleriyle
ilgili bir Ģaibe olanlar içinde geçerlidir .Görüldüğü üzere zannedildiği gibi din değiĢtirmeler öyle asil bir davranıĢ
olarak pek görülmemektedir . Namusların da bir Ģüphe görülenlere ise “Irzı Kırık” deyimi uygun görülür. Hele
Çavdır Anbarcık köyünde söylenen Ģu atasözü daha ilginç bir tablo çizer bize :“Bir sonradan görmeden birde
Cavırdan dönmeden korkacaksın”. Hatta çok nadir olsa da 1923-1924 mubadelesi sonrası geride kalan tek tük
Hıristiyan kökenli ancak Müslüman olmuĢ Ģahısların ömür boyu evlenemeden öldükleri görülmüĢtür309 .
Bir çok büyük tarihçimizin ifade ettiği üzere eğer Anadolu‟da toplu ihtida hareketleri görülseydi devrin Arap kaynakları bunu büyük bir sevinç ve iftiharla anlatırlardı .O devir Anadolu Rumları için her zaman maddi olarak sığınacakları bir Bizans Devleti manen destek alacakları bir Bizans manevi gücü mevcuttu, bunu görmezden gelemeyiz. O kadar ki Haçlı seferlerinden dolayı gerileyen Anadolu Selçukluları neredeyse Niksar‟ı kaybedecek kadar
gerilemiĢlerdir. Ayrıca Bizans Batı Anadolu‟da topraklarının büyük bölümünü elinde tutuyordu. Türklerin büyük bir
insan seli gibi aktığı bir zaman da oldukça da kanlı geçen bu göç dalgasın dan kaçmayan insanlarda mutlaka
vardı. Söz konusu kesimin büyük bir bölümü bizce daha önceden Anadolu‟ya gelmiĢ ya da Bizans‟ça iskan
edilmiĢ azımsanmayacak sayıdaki Türklerdi.Aynı dili konuĢan aynı kültürü paylaĢan aynı kökenden gelen bu
insanların kaçmalarına gerek yoktu ve ihtida etti dedikleri yerli ahalinin çoğunluğu bizce bu Türklerdi. Bu Türkler
daha Batı Hunları devrinde Kafkasya –Kars yoluyla girip tüm Anadolu‟yu 359 -373 -396 ve 398 de dört kere
dolaĢıp geldikleri yoldan geri dönmüĢlerdi .Sonraları Avarlar Balkanlar yoluyla Ġstanbul‟u kuĢatmıĢlardır .Doğu
Avrupa da büyük bir devlet kuran Avarlar bu devlet çökünce Bizans onları rahatlıkla alt etmiĢ bir kesimini Anadolu‟ya nakl etmiĢti.Nitekim bu gün yurdumuz da Avadan ,Avdan ,Avara gibi yeradları onların hatırasıdır .Avarlar
dan sonra Bulgarlar çeĢitli tarihlerde yine Bizans tarafından Karadeniz ,Marmara Bölgelerine iskan edilmiĢlerdir
mesela Bursa çevresinde Bulgar Türklerinin yaĢadığı biliniyor .Ayrıca Kafkaslar üzerinden gelen baĢka bir grup
Bulgar Türkü Karadeniz boyunca bölgeye yerleĢmiĢlerdi. Karadeniz ve yakın bölgelerine baĢta Trabzon –
GümüĢhane –Bayburt –Rize yerleĢen Bulgarları görmekteyiz310
Karamanoğullarının saflarında yer alan ve Niğde ,Adana ,Mersin arasında yerleĢenOsmanlılar zamanın da
tahrirlere geçen Bulgar cemaati 950 ye doğru Ġslam Bulgar topraklarından gemilerle getirilip bölgeye yerleĢtirilen
Bulgar Türkleridir311. Daha Abbasi Halifesi Mehdi zamanında “Suğur olarak bilinen bölgeye gerek bu suretle ve gerekse isteği ile gelen bu Türkler :Tarsus, Misis, Anazarba
Adana, Mar'aş, Hades, Malatya, Âmid , Mayyafarikin Ahlat, Malazgirt, 'Kalikala (eski Erzurum) şehirlerine yerleştirildiler.Bu
suretle Anadolu'nun cenup ve şark tarafları kısmen Mâverâünnehr Türkleri tarafından iskân olunmuştu.
Bu Türklerin defalarca Anadolu içlerine yaptığı akınlar sonun da sonsuz ganimet ve esirle geri döndüler”312 . Mükrimin Halil İnanç devamla şunları yazar .-“Anadolu şehirlerinden bunların taarruzuna uğramayanı hemen hemen yok gibidir.İslâm gazaları sırasında bir veya birkaç defa istilâ ve tahribe uğrayan,
ahalisi öldürülen veya satılmak üzere esir edilen şehirler meyanında Klodya, Sivas, Komana, Niksar,
Kotonya (Şarkî Karahisar ), Harşene , Zamantı , Amasya, Kayseri, Tiyana , Ereyli , Konya, İzorya ve
Psidya Antakyaları, yâni Ermenak ve Yalvaç, Larende, Edrolya (Eskişehir), Bergama, Sart, Ankara,
Amurya, Gangıra (Çankırı), Lulua ( Ulukışla ) şehirleri . Yınanç devamla “Anadolu kıt'asının hakikî
haraplığının ve nufussuz kalmasının belli başlı sebep-lerinden biri de bu gazalardır. Anadolu'nun her
Zübeyde Güneç YAĞCI , Osmanlı Devleti‟nde Tanzimat‟ın Ġlanından Sonra Ermenilerin Ġhtidası ve Ġrtidadı . Sayf.670 -682 .Yeni Türkiye
Sayı 60/2014
309
Bazı yerlerde az da olsa anasız babasız yetim Hıristiyan çocukları Türklerce beslenip büyütülmüĢler dolayısıyla Müslüman birer kiĢi
olarak yetiĢtirilmiĢlerdir.Ancak erkek çocuklar büyük bir ihtimalle bu geçmiĢlerinden dolayı evlenememiĢler ömürlerini bekar olarak geçirmiĢlerdir.
310 Ġbrahim TELLĠOĞLU ,Osmanlı Hakimiyetine Kadar Doğu Karadeniz de Türkler .Sayf.60-61.Tarabzon-2004
311 Toroslar çevresine yerleĢen Bulgar Türkleri için bakınız : BOA(BaĢbakanlık Osmanlı ArĢivi),387 Numaralı Muhasebe i Vilayeti Karaman Defteri Sayfa;126,169,171,306,309 Bolu –Bursa ve EskiĢehir civarlarında yaĢayan Bulgarlar için bakınız : BOA.166 Numaralı Muhasebei Vilayeti Anadolu Defteri(1530Yılı).Sayfa 541
BOA.166 Numaralı Muhasebei Vilayeti Anadolu Defteri(1530Yılı).Sayfa,145
BOA 438 Numaralı Muhasebei Vilayeti Anadolu Defteri(1530Yılı) .Sayf.541
312 Mükrimin Halil YINANÇ ,a.g.e . Sayf 21
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tarafında gördüğümüz harabelerin ve üyüklerin çoğu bu asırlarda islâm gazileri tarafından tahrip edilen
şehir ve kasaba ve şatoların enkazıdır”313.

Büyük Türk Muhacereti sırasında Oğuz baskısıyla Karadeniz‟in kuzeyinden Balkanlara inerek Bizansla yıllarca
vuruĢan Peçenekler yapılan çok sayıda savaĢta esirler vermiĢ bunlar Bizans tarafından Anadolu‟ya özellikle Orta
Anadolu ve Çukurova çevresine iskan edilmiĢlerdir314. Peçenekleri iki ayrı Türk kavmi saymak gerekmektedir
.Birincisi Oğuzlarla Türkistan da hasım olan kök itibariyle Kıpçaklara akraba Peçenekler bunlar Karadenizin kuzeyinden Karpatlara oradan Trakyaya inenlerdir Ġkincisi Oğuz boyları içinde olan ancak fazla bir nüfusa sahip olmayan Peçeneklerdir315
Hatta Kütahya –UĢak illerinde ve Denizli‟nin Kuzey kesimlerinde Fetih yıllarında ve sonralarında bir Peçenek
nüfusun bulunduğu tarihi bir hakikatttir 316.
Balkanlara gelen Peçeneklerin 800000 kadar bir nüfusa sahip oldukları tarihçilerce bildirilmektedir317.Onlarında
yaĢadıkları yerler de Osmanlı Tapu tahrirlerinde açıkça görülmektedir 318. Balkanlar yolundan gelip Peçeneklerin
mahvına sebebiyet veren Kumanlarda Anadolu‟nun bir çok yerine özellikle Menderes Havzasıyla –Batı Anadolu‟nun bir çok yerine yerleĢtirilmiĢlerdir319 .Anadolu‟ya iskan için getirilen Kumanların sayısı 10.000
di320.Kars yoluyla gelen Kuman Kıpçaklar ise Kars –Ardahan –Artvin‟den baĢlayarak bütün Karadeniz sahillerine
yayılarak bölgenin etnik kimliğinin oluĢmasında önemli roller oynamıĢlardır321 .Bu gün Karadeniz insanının çok
büyük bölümünün cedleri Kuman –Kıpçaklara ve Oğuz Çepnilere dayanmaktadır .Bölgenin müzik yapısı dikkatle
incelendiği zaman gerek çalgıları gerekse Halk ezgilerinde bu açıkça görülecektir.1176 vuku bulan Miryokefolon
savaĢında Bizans saflarında hatırı sayılır bir Kuman gücü olduğu ve gece boyunca bunların saflarına geçmeleri
için Selçuklu askerleri Türkçe nidalarla çağırsalarda bu çağrıya Kumanlar uymamıĢtır 322 .ÇağdaĢ bir Bizanslı
yazar Türkleri Çekirge sürüleri gibi olduklarını vurgular323. Kafkas ötesi DeĢt i Kıpçak‟tan Osmanlıların kuruluĢ
yıllarında Balkanlardan Anadolu‟ya büyük ölçekli göçler yaptığı nedense tarih kitaplarında pek yer almamaktadır324.Bu bağlam da Karesi Oğullarının kökenini her zaman olduğu gibi Türk‟ten gibi baĢka yerlerde arayanlar
Karesi ismi için o kadar dolambaçlı yollardan geçip Türkçe olmadığı ispatına uğraĢmaları boĢunadır325 “Karesi
“Türkçe “Kara eğsi “ de gelmektedir anlamı da tam ateĢ te tutuĢmamıĢ veya ateĢi sönmeye yüz tutmuĢ is çıkaran
dal parçasıdır326 .
Uzlar‟a gelince Balkanlardan Trakya‟ya inmiĢler hastalık ve diğer Türk kavimlerinin saldırılarıyla büyük telefat
vererek dağılmıĢlardı arta kalanlar Bizans yoluyla Balkanlara ve Marmara bölgesine iskana tabi tutulmuĢlardır .Bu
gün Gagavuzya da yaĢayan Gök Oğuzlar onların torunlarıdır. Görüldüğü üzere Malazgirtten çok önceleri Anadolu‟ya azımsanmayacak sayıda Türk intikal etmiĢtir.Bizans ordusu içinde Arap kaynaklarınca açıklandığı üzere
Hazar ve Fergana Türklerinin olduğu ve bunların Kayseri ile Ürgüp arasına yerleĢtirildikleri biliniyor.
Bunlar Hıristiyanlığa bir Ģekilde geçerken bazıları Rum Kilisesine bağlanıp Rum sayılmıĢlar bazıları Ermeni Kilisesine bağlandıklarından Ermeni sanılmıĢ( Osmanlı hanedanının mensup olduğu Kayı boyu aĢiretlerinden Karakeçili Türkmenlerinden bir bölük Ermeni kilisesine bağlanarak ihtida ettiklerinden Ermeni sanılmıĢlardır.) sonra
bazıları özellikle Kuman Kıpçaklar hem Ermeni hem de Gürcü Kilisesine dahil olmalarından dolayı Ermeni veya
Gürcü kabul edilmiĢ böylece sayısız Türk kitlesi kimliklerine yabancılaĢmıĢtır. Sözünü ettiğimiz bütün bu Müslüman olmayan Türklerin önemli bir bölümü gerek Anadolu fethinde ve gerekse Rumeli fethinde Ġslam‟a girerek

313 M.H.YINANÇ ,a.g.e Sayf.21
314 M.H .YINANÇ ,a.g.e .Sayf .167
315 Prof..Dr .Faruk Sümer ,Oğuzlar .Sayf.33.Ankara -1972
316 Tuncer BAYKARA ,Selçuklular ve Beylikler Çağın da Denizli Sayf .372-375.Ġstanbul-2007
317 A.A.VASĠLĠEV .Bizans Ġmparatorluğu Tarihi (Çeviren Arif Müfüt Mansel ). Sayf .411.Ankara -1943
318 Anadolu da 15.yy ve 16.yy da görülen Peçenekler için bakınız : BOA(BaĢbakanlık Osmanlı ArĢivi) 438 Numaralı Muhasebei Vilayeti
Anadolu Defteri(1530Yılı) .Sayfa,354-376-390-409-BOA.166 Numaralı Muhasebei Vilayeti Anadolu Defteri(1530Yılı).Sayfa, 108. BOA.166 Numaralı Muhasebei Vilayeti Anadolu Defteri(1530Yılı).Sayfa,244.
319Donald M.NICOL.Bizans‟ın Son Yüzyılları.(Çeviren Bilge UMAR).Sayfa 27 Ġstanbul-1999
320 Prof.Dr.Osman TURAN ,Selçuklular ve Türk –Ġslam Medeniyeti ,Sayf.264 .Ġstanbul-2008
321 Elizabeth A. ZACHARIADOU, Trabzonda Kuman Adları (çeviren Murat KeçiĢ). Karadeniz Ġncelemeleri Dergisi,18- 2015; Sayf. 45-48
, Ġbrahim TELLĠOĞLU a.g.e . Sayf.118-136
322 S.Vryonis ,a.g.e .Sayf.124
323 S.Vryonis ,a.g.e Sayf. 124
324 Dr.Colin J.HEYWOOD , Osmanlı (Editörler Doç.Dr.Kemal Çiçek/Cem Oğuz)-Osmanlı‟nın KuruluĢ Proplemi . 1.Cilt ,Sayf.141.Ankara 1999
325C.HEYWOOD .a.g.e .Sayf.142
326 Burdur Çavdır Anbarcık Köyünde yaygın olarak kullanılır ve yakın köylerin de aynı Ģekilde kullandıkları mutlaktır.
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eski kimliklerine dönmüĢlerdir.Bunlara en iyi örnekte 10.Hicri de Kayseri de yukarda bahsettiğimiz Karakeçililerin
Ġslam‟a geçmeleridir327.
Ünlü Anadolucularımız dan Mükrimin Halil Yınanç da Anadolu‟da ihtida etmiĢ Hıristiyanların aslında önceden
çeĢitli bölgelere yerleĢtirlen Türkler olduğunu fark etmiĢ ve bu olayı gayet açık bir Ģekilde ele alıp Ģu görüĢlere yer
vermiĢtir” Anadolu'da ne kadar hıristiyan Türk mevcut olduğu hakkında hiç bir şey tahmin etmek müm-

kün değildir Yalınız onların öteden beri islâmlar ile harbetmek üzere hudut bölgelerine yerleştirildiğini
ve Kapadok'ya ve Toros geçitlerinde mühim bir kesafete mâlik olduklarını tahmin edebiliriz. Bu Hıristiyan Türklerin bir kısmı islâmiyet'i kabul ederek fatihlere karışmışlar ve Müslüman olan her fert gibi
vatandaş hukukuna mâlik olmuşlardır. Müslüman olmayanlar ise Türkçeden başka hiç bir dil bilmedikleri
halde mensup oldukları kiliselere isnad edilerek Rum ve Ermeni adlarını haksız yere taşıyıp zamanımıza
kadar gelmişlerdir328. Kuzey Anadolu Osmanlılarca feth edilirken Ġslamiyete girenlerin yani ihtida edenlerin

tamamı hıristiyanlığa girmiĢ Kıpçak Türk kökenli insanlardı 329 .
Anadolu‟da Hıristiyan olan ancak Türk kökenli oldukları üzerinde büyük çoğunlukla ittifak edilen büyük bir kesim
daha vardır bunlar Ortodoks Karamanlılardır . Nitekim bu tür yani daha önceleri yerleĢmiĢ Türklerin varlığını
kabul edenlerden biride devri en iyi tanıyanlardan Claude Cahen dir .Cahen yerleĢikler arasında eskiden yerleĢmiĢ Türklerinde bulunduğunu açıklar 330.
Karamanlılar bazılarınca Rum olarak algılanmaktaysa da tek kelime Rumca bilmeyen Türkçe konuĢan oldukça
kalabalık bir Hıristiyan Türk zümresiydiler.1923 te Mübadele ile Yunanistan‟a gönderilerek maalesef büyük bir
trajediye yol açılmıĢtır .
Karamanlıların Malazgirtten önce gelip Anadolu‟nun muhtelif bölgelerine yerleĢmiĢ Türkler olduğu asırlarca hep
Ġslam öncesi isimleri taĢıdıkları biliniyor.Ülkemizin Antalya,Muğla,Burdur,Isparta,Konya,NevĢehir ,Niğde ,Kayseri
,Ankara ,Trabzon ve Ġstanbul illerinde yaĢamıĢlardır 331.Bu konu da en kapsamlı ve verimli çalıĢmayı Yonca Anzerlioğlu yapmaktadır.
Tarih boyunca görülen Hıristiyan Türkler daha çok Karadeniz‟in kuzeyinden Avrupa‟ya intikal eden Türkler veya
Anayurtta kalan Uygurlar ile diğer bazı küçük boyların arasında ortaya çıkmıĢtır332.
Bütün bu tarihi süreç gösteriyor ki Anadolu sadece 1071 le Türklerle tanıĢmamıĢtır çok önceleri Türkler Anadolu‟ya ayak basmıĢlar yurt edinmiĢlerdir. Vryonis rahmetli Ġnanç‟ın gösterdiği delilleri ; örneğin Ferganalı askerlerin
az sayı da olduğu Kapadokya‟ya(Bizans daki adı) yerleĢtirilmediklerini ,Peçeneklerin geri döndüklerini ,Bulgarların
asimile olduklarını belirterek reddetmektedir333 . Bu düĢüncenin pek geçerli olmadığı Bizans tarafından Misis
civarına Peçeneklerden yerleĢtirilen garnizonlar olduğu yabancı tarihçilercede doğrulanmıĢtır . Söz konusu Türklerle alakalı bilgilere çok sonraları tutulan Osmanlı arĢiv belgelerinde özellikle Peçeneklere ait yerleĢim yerlerini belirlerken ulaĢmaktayız 334. Konuyla ilgilenen bir çok tarihçi Vryonis‟in aksine Anadolu‟da azımsanmayacak
bir Türk kökenli Hıristiyan varlığını kabul etmektedirler ki erken devir Osmanlı Tapu Tahrirlerinde bu açıkça görülmektedir .Aslında Vryonis mübadeleye kadar yaĢayan Anadolu Hıristiyanlarını dillerini unutmuĢ neredeyse
TürkleĢmiĢ Rumlar olarak görmekte onları yanı Karamanlıları335 bir Ģekilde fikrine Ģahit göstererek Yınanç „ı
tekzibe çalıĢmaktadır. Vryonis , Ġbn Haldun‟un din değiĢtirmeden önce dil değiĢikliği olduğu tezini savunmakta
kendine delik göstermektedir . Aynı noktadan hareketle Bursa‟nın fethinden önce çevresinde dil değiĢikliği bila
ahere ĠslamlaĢma olduğunu iddia etmektedir . Ki Bursa da ki ĠslamlaĢma olayını yukarda ele almıĢtık. Dolayısıyla Karamanlıların dil değiĢikliğine bir Ģekilde Haldun‟u Ģahit tutmaktadır .Bunu yarım kalan ĠslamlaĢma Ģeklinde
nitelemektedir . Ne var ki fikirleri yan yan taĢıyan iki Rum Köyünün birinde niçin Türkçe diğerinde niçin Rumca
nasıl konuĢulduğuna bir açıklık getirememektedir. Bu sahanın uzmanı olan Yonca Anzerloğlu “Orta Anado-

lu‟nun esas alınarak yapılan incelemelerde ortaya ilginç sonuçlar çıkmıştır. Bu bağlamda, Türkçe konuşan
Ortodoks nüfusun yoğun olduğu bu bölgede Rumca konuşan köylerin de var olması dikkat çekici bir durum yaratmaktadır. Şöyle ki, Orta Anadolu‟da toplam 81 cemaat içerisinde Türkçe konuşan Ortodoks
cemaat sayısı 49 iken Rumca konuşanlar sadece 32 cemaatten oluşmaktaydı.İç batı Anadolu‟da ise
mevcut 19 yerleşim biriminden 14‟ü Türkçe, 5‟i Rumca, Antalya ve civarında var olan 6 yerleşim biri-

327 Yınanç ,a.g.e .Sayf.166
328 Yınanç ,a.g.e sayf.176
329 Prof.Dr. M. Fahrettin KIRZIOĞLU ,Yukarı Kür ve Çoruk Boyların da Kıpçaklar Sayf. 177-181 .Ankara-1992 (T.T.K Yayını)
330 Claude CAHEN ,a.g.e Sayf.107
331 Zekiye TUNÇ, Karadeniz de Hıristiyan Oğuz Boyları .Oğuzlar Sempozyum Bildirleri Sayf.699.Ankara -2015
332 GeniĢ bilgi için bakınız ,Yakup Aygil - Hıristyan Türklerin Kısa Tarihi-Ġstanbul-1995
333 S.Vryonis ,a.g.e .Sayf .180(alt açıklama).
334 Akdes Nimet KURAT ,Peçenek Tarihi .Sayf.232 .Ġstanbul-1937
335 S.Vriyonis , a.g.e.407
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gibi son derece anlamlı bir saptama yapmıĢtır 336 . Vryonis‟ in bir çeĢit kendini kandırmaca da olduğu açıktır. Vryonis ile alakalı bir tez yapan Melike Suman ondaki bu ruh halini Ģu cümlelerle çok güzel açıklamaktadır. “Vryonis, bu konuyu hem onun genetik külminin tamamı ise Türkçe konuşan Ortodokslardan oluşmaktaydı”

türünün bir ödevi olarak addettiği duygusallık içinde, hem de holistik bir farkındalık ve yeterliliği geliştirmeye odaklı etkin bir duyarlılıkla araştırır ve yazar”337.Türk tarihin den çok ilginç bir örnek daha vere-

cek olursa Günümüz Irak Türkmen Ģehirleri Erbil ve Kerkük‟te (Kerkük Kalesi içinde olan mahalleleri dolayısıyla
Kale Gavurları adıyla anılırlar) hem Sünni Türkler Hem ġii Türkler hem de Hıristiyan Türkler vardır338 hiç biri AraplaĢmamıĢtır .Hem de Arap dünyasının göbeğindeki bir yurtta .Tam tamına bu Türklerin Kerkük‟te Abbasiler
devrinden beri yaĢadıkları biliniyor. Türkler kanalıyla Ġslamı kabul etmiĢ BoĢnaklar,Arnavutlar ,Pomaklar ,Abazalar
,Çerkezlerdenhiç biri anadillerini kaybetmeden günümüze kadar geldiklerini bir kere daha hatırlatalım . Ancak
Vryonis Osmanlı ArĢivlerinin yabancısıdır hiç kullanmamaktadır . Halbu ki Yınanç da Osmanlı ArĢivlerinden ziyade o devir kaynaklarından bu sonuçlara ulaĢmıĢtır. Aynı sayfalar da Yunanlı tarihçi Anadolu‟ya gelen Türk sayısını o kadar aza indirgemektedir ki bu kadar büyük bir sahayı onun verdiği rakamlarda ki Türk‟ün nasıl kırıp geçirdiği anlaĢılamamaktadır. Bir yerde en az 8 milyon gördüğü yerli nüfusa karĢılık Türklerin sayısını çok az tutmaktaki kararlılığı ĢaĢırtıcıdır. Vryonis kitabının bir yerinde o devir Anadolusun da Denizli –Antalya arasında 200.000
çadır ve Kastamonu civarın 100.000 çadır Kütahya –Afyon hattın da 30000 çadır dan bahseden bir Arap coğrafyacısının bilgisini339 2000000 Türkmen olarak vermektedir toplam 230.000 çadır ahalisi 2 milyon a yakın nüfus
ederken sayı birden ikiyüz bine düĢmüĢtür340.AnlaĢılan Vryonis Haçlı Seferleri sırasında Anadolu içlerine çekilen
Türklerin bu geçici ricatından çıkan vaziyetten hareketle bir genelleme yapılmaktadır .Asıl büyük Türk hareketinin
Anadolu‟da Moğol tehlikesiyle baĢ gösterdiği biliniyor .Moğol Baycu‟nun 1256‟ da ki Anadolu da ki yaptığı korkunç tahribatta Türkmenler hareketliliği sayesinde epey zayiat verse de Hıristiyan halk daha fazla can kaybına
uğramıĢtır .Kilikya da ki Memlük harekatında Hıristiyanların Türkmenlerin saldırılarıyla büyük kayıplar verdiği bu
kesimden halkın kıyılara kaçıĢtığı biliniyor 341. Sözün özü 1071 -1276 arasında Anadolu Türklerin büyük kitleler
halinde akın akın geldiği bir memlekettir . Her ne kadar bu büyük kitlevi göç azımsanmaya çalıĢılsa da tarihin
gördüğü en sistemli ve yoğun yapılan bir göç hareketidir .Yerli halk Ģehirler haricinde kırsal da pek kalmamıĢtır
kalanlar ise yakın tarihimize kadar varlıklarını Ģehirdekilerle beraber sürdürmüĢleridir . Bu arada mutlaka yeni
fatihlerin dinine girenlerde olmuĢtur .Bu sayı hiçbir zaman mağlupların tarafındakilerin mübalağa ettikleri kadar
sayı da değildir. Haçlı ordusu artığı bir miktar askerin Çukurova yakınlarında ihtida ettikleri benzeri birkaç olayı
sürekli örnek gösterilmesi bir çeĢit illüzyon denemesi gibidir … En azından devrin kaynaklarında anlatıldığı üzere
öyle büyük çaplı ihtidalar görülmemektedir. Zamanımız da ki iddialar ise Anadolu‟nun TürkleĢmesini izah edemeyen veya anlamakta güçlük çeken mağlupların (Ġçimizdekiler dahil) mantık çerçevesinde “öyle olması gerekir”
daha açıkçası “benim canım öyle istiyor “düĢüncesini ön plana çıkarmaları Ģeklindedir .
Söz konusu konu ele alınırken Ġbn Batuta‟nın seyahati sırasında yeni fethedilen Göynük .Mudurnu taraflarının henüz Hıristiyan oldukları olduğu kaydına istinaden 16.y.yüzyıl da buraların Müslüman olmalarının ihtidaya
örnek gösterilmektedir.Batuta‟nın ziyareti Orhan Bey zamanındadır ve bu yerler küçücük birer köydürler haliyle
bu küçük nüfus ĠslamlaĢmıĢ olduğu gibi zamanla dıĢardan boĢ yerlere iskan edilen Türkler de pekala zamanla
doldurulabilr.ĠĢin bu cephesinin gerek Vryonis ve gerekse müridlerince pek kaale alınmadığı görülüyor342.
Türklerle ilgili yanıltıcı bir tez de Anadolu Türklerinin kökenine eklenen ise Anadolu Selçuklu Sultanlarının,Osmanlı PadiĢahlarının annelerinin veya tanınmıĢ asker ya da devlet adamlarının Türk kökenli olmayıĢlarıyla ilgili saptırmalardır . Çokça dillendirilen bu tür görüĢler çağ gerçeklerine uygun düĢmemektedir . Orta Çağda
hemen hemen bütün devletlerde ülkelerde görülen Hanedanların kendi soylarından olmayan kadınlarla evlenmesini sadece Türklerde sanmak son derece abestir .Abbasilerden baĢlayarak bütün Ġslam Devletlerinde bu tür
evlenmeler görülmektedir Örneğin Memun ve Mutasım‟dan baĢlayarak bir çok Abbasi Halifesi Arap olmayan
annedendirler.Bizans Ġmparatorlarının bir çoğu Grek anneden değildir çoğunun anneleri Ermeni –Gürcü-Türk –
Latin –Slav annedendirler.Hatta Ġmparatorların bazılarının kendileri Bizans kökenli değildir.Gürcü Kralları ,Rus
Knezlerinin de bir çoğunun anneleri kendi soylarından olmadığı malumdur 343 .Bu gün için Avrupa‟nın bir çok kral
336 Yonca ANZERLĠOĞLU , Tarihi Verilerle Karamanlı Ortodoks Türkler, Türk Kültürü ve Hacı BektaĢ Velî AraĢtırma Dergisi.Sayı 51-2009
.Sayf.176
337 Melike SUMAN ,Speros Vryonis‟e Göre Anadolu‟nun ĠslamlaĢması .Sayf.IX. YayınlanmamıĢ Yüksek Lisans Tezi. Konya 2010(Selçuk Üniversitesi)
338 Suphi SAATÇĠ ,Irakta Türkmen Boyları.Sayf.20.Ġstanbul-2003
339 Osman TURAN ,a.g.e .Sayf.300
340 S.VRĠYONĠS .a.g.e .Sayf.20
341 Vryonis ,a.g.e .Sayf.256
342 Melek SUMAN , a.g.tez .Sayf.140 Bilge Umar,a.g.e .Sayf.240
343 Georg OSTROGORSKY ,Bizans Devleti Tarihi .Sayf.528-535.Ankara -2011(T.T.K Yayını)
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ailesinin anneleri kendi milletlerinden değildir sadece bir örnek vercek olursak Bizans Ġmparatoru Ġonnis „ in annesi Alman‟dı344 eğer tam bir eleme yapılacak olursa çoğu hanedanın etnik kökenleri yabancıdır .Bunu bir milletin
oluĢumunda önemli faktör olarak görmek bütün dünyadaki gerçekliğe sırt çevirmektir eğer kasıtlı değilse.Vryonis
bu tür evliliklerin alt tabakalar örnek olduğunu belirtip bu tür evliliklerin halka da yayıldığını ileri sürerken belgeden
çok mantığına güvenmektedir … Rahmetli Faruk Sümer fetih yıllarında yapılan evlilikleri 1000 „ni geçmediğini
kırsalda yaĢayan yerlilerinTürkmenlerce sürekli saldırıya uğradıklarından Adalara , kıyılara ve Rumeli‟ye hiç
gidemeyenlerin daha emin gördükleri Ģehirlere kaçtıklarını bu yüzden de fazla bir karıĢmanın söz konusu olamadığını haklı olarak ortaya koymaktadır345.
Öte yandan yukarda sözünü ettiğimiz zihniyetler Türk Tarihi içinde görev almıĢ bir çok önemli Ģahsiyetin
Türk kökenli olmayıĢları da aynı mantık içinde öne sürülmektedir .Halbu ki bu olgu sadece Türklere mahsus değildir . Abbasilerden baĢlamak üzere Arap tarihinde Türkler ,Ġranlılar çok önemli roller üstlenmiĢtir hatta Abbasi
halifelerini tahta çıkarıp tahtan indiren Türk komutanlar sıkça görülür .Keza Bizans tarihinde de benzer Ģahsiyetler
az değildir bunlara Türk asıllılar da dahildir . Gaznelileri kuran Oğuz Kayı boyundan Sebük Tegin Samanilerde bir
köle idi. Osmanlı ordusunda ki yabancı kökenli askerleri niĢangaha koyanlar çok iyi bildikleri Bizans ordusuna bir
bakmaları yeterlidir.Bizans ordusu kendi kavminden baĢka Ermeni ,Gürcü ,Rus ,Bulgar ,Türk ,Katalan ,Norman
,Sırp gibi çeĢitli etnik kökenlerden gelmektedir. Selçuklular da kölelikten gelme askeri veya mülki bir çok ümera
sadece gayri müslim kökenli değildi çok sayı da Kıpçak kökenli insanda bulunuyordu .Örneğin ErtokuĢ ve Batı
Anadolu da emirlik yapan bir çok bey , aslen Kıpçaktı. Anadolu Selçukluların Ġki yüz yılık zaman periyodun da
öne çıkan Rum ve Ermenilerden çıkma Müslüman ,Emir ,sanatçı ,mimar gibi önde gelenlerin sayısının 19 kiĢi
olduğu görülüyor346 . Bunun binlerce kiĢi arasında o kadar da çok önemli bir sayı olduğunu söylemek doğrusu
anlamlı değildir . Anadolu‟ya göçen Türklerin yüzde yetmiĢinin Oğuz yüzde otuzunun da Karluk –Kıpçak –Uygur
ve diğer boylar olduğu bilinmektedir Hatta Hamit Oğullarının darp ettikleri paralar üzerinde Uygurca yazılı ibareler
vardır347. Uzun sözün kısası fetih yıllarına ait çok tarihi bir türkümüz sanırım devrin önemli bir sırrını ynı sıra
insanların pisikojisini bize haber vermektedir .Türkümüz Gölhisar –Tefenni –Dirmil yöresinin fethi sırasında
yaĢanan bir Oğuz Türkmen yiğidinin acıklı sonunu dile getiren ve 1000 yıldır bu topraklarda çalınıp söylenen ne
yazık ki ne çalıp söyleyenleri ne de dinleyenlerin bu gün önemiminin farkına varamadıkları AvĢar düzeniyle icra
edilen bir Gurbet Havamızdır. Sözleri o devre bizce tam bir ayna tutmaktadır .Türküden olayın nasıl yaĢandığını açık bir Ģekilde görüyoruz .Ġki farklı dinin mensubu Türkmen yiğidi ve Rum kızı arasında yaĢanan büyük ihtimalle karĢılıksız bir aĢk öyküsünü anlatıyor bize . AvĢar boyundan olması ihtimali çok kuvvetli Türkmen yiğidi bir
Rum kalesinde yaĢayan güzel bir kız görmüĢ ve aĢık olmuĢtur .Her sabah kale den dıĢarıyı seyreden bu güzeli
görmek için kale bedenlerine giden yiğit aĢkını dile getiren sözlerle kızı kendine bent etmeye uğraĢır ancak muafak olamaz .Yine bir gün seherde rüzgarlı bir günde kale dibine gider kıza seslenir kız ona son derece haĢin
sözlerle cevap verir .Yiğidi gören veya tuzak kuran kale askerleri onu yakalar ve Ģehit ederler .Yiğit çaresizce
kızdan yardım istese de anlaĢılan yardım görmemiĢtir. Olayın üzerine boydaĢları belki de Anadolu‟da yakılan ilk
türkü olan bu gün hala zevkle dinlediğimiz “Eser eser sabah yeli kesilmez “sözleriyle baĢlayan Gurbet Havasını
yakarlar .Sözlerin içinde geçen Ģu dizeler bize devrin pisikolojisini güzel bir Ģekilde ortaya koymaktadır .Seni güzel beni çirkin yaradan –Hep bir Mevlanın kulu değilmiyiz? Yani sen bir Hıristiyan ben bir Müslüman olsam da
ikimiz de bir Allah‟ın kulu değilmiyiz ? Bu sözlerdeki derin düĢünceyi fark etmemek mümkün mü?
Eser eser sabah yeli kesilmez,
Güzellerin kam sözüne küsülmez.
Bir yiğit bir güzel sevmeyilen asılmaz ,
Severim güzeli de assınlar beni.
Ne bakarsın Urum kızı kaleden,
At kendini kurtar beni beladan ,
Seni güzel beni çirkin yaradan,
Hep bir Mevla‟nın kulu değilmiyiz?

Bu türküyü TRT Televizyonun bir programında okuyan yörenin tanınmıĢ bir mahalli sanatçısı affedilmez bir hata
yaparak türkünün son kıtasının 2.mısraını Ģöyle söylemiĢtir .-Sat kendini kurtar beni beladan- türküyü söyleyenin
ata yadigarı bu kadim türküyü ne hale getirdiğini acı bir Ģekilde görmüĢ oluyoruz . Sanatçının zihniyle dili araDukas Tarihi (tercüme V.Mirmiroğlu) Sayf.9 .Ġstanbul-1956
Faruk SÜMER,Oğuzlar .Sayf.XVI Ankara -1972
346 Dr.Georgios NACRACAS,Anadolu Rum Göçmenlerinin Kökeni(Yunancadan çeviren Ġbran Onsunoğlu) .Sayf. 57 .Ġstanbul-2003
347 Yılmaz Ġzmirliler , Hamidoğulları Beyliği Paraları .Sayf .96. Istanbul-1994
344
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sındaki bağın olmadığı oldukça açık . Türkünün asilliğine bir çamur atılmıĢtır böylece . Bir Türk yiğidinin sevgilisine kendini satarak kurtarmasını istemesi görülmüĢ Ģey değildir … Bu yozlaĢmanın bireyselde olsa çok acı bir
gerçeğidir.
Selçuklu Konya‟sında görülen Farsi zümreyi veya anne ya da babası Türk olmayan o devir Türk toplumunda pek
te ehemniyetli bir taife olan ĠğdiĢleri 348sanki Türk Milletinin oluĢumun da asli bir unsurmuĢ gibi göstermek sinekten yağ çıkarma gayretine benziyor.
Hulasa 1991 senesinde demir perdenin yıkılmasıyla dağılan Sovyetlerden çıkan Türk Cumhuriyetleri belirli
menfaları özellikle- Orta Doğu da ki çıban baĢı bir korsan devletin ilerde tekerleğine taĢ koyabilir korkusuyla paniğe sürüklemiĢ derin bir coğrafyanın , kültürel ve siyasi ufukların Türkiye Cumhuriyetine sağlayacağı büyük
potansiyeli görerek sürekli Türkiye‟nin bu büyük hinterlantla olan göbek bağını koparma iĢine büyük önem vermektedirler .Bu sebeple Milli Kimliğin erozyona uğraması için her fırsatı değerlendirmektedirler .Bu gün daralan
dünya da Anadolu Türk‟ü bir akĢam açtığı televizyonun da uzaklar da Moğolistan sınırlarında yaĢayan bir göçebeyle aynı kültürü paylaĢtığını gözlerini faltaĢı gibi açılarak görmektedir .Fiziki görünüm ne olursa olsun bir Karadenizli Kıpçak Türkü torunu meĢhur atma türkülerinin yine Kıpçak boyundan gelme Kazak Türklerin de yaĢadığının farkına varmaktadır ve araların da bir gönül bağı kurulmaktadır .Siz istediğiniz kadar Orta Asya gerçeğimizi
masal olarak göstermeye çalıĢın Türkmenlerin zeytinyağını bilmediğinden Anadolu da bunun bilindiğinden dolayı
Orta Asyalı olmadığımızı iddia edin 349 çok sevdiğiniz gayri Türklerin her gün yediği içtiği Yoğurtun ,ayranın
Türk‟ün olduğunu varın bilmeyin(!).Ne gariptir Baklavanın Yunanlı olduğunu iddia edip ispatladığını zanneden
Vriyonis ve yerli Vriyonislere bir büyük Türk aĢçısı ne güzel bir ders vermektedir .Vriyonis tarihi belgelerden yola
çıkarak Baklavanın bir Bizans tatlısı olduğunu iddia edince bu konunun uzmanlarından Tuğrul ġavkay ünlü Hocaya bir ders vermiĢtir.ġavkay , Vryonis‟in bahsettiği tatlının baklava olmadığını baĢka bir tatlı olduğunu Baklavanın
Türk Tarihi içindeki geliĢimini Anadolu dıĢındaki Türklerde nasıl olduğunu tatlının bir göçebe kültürü ürünü olduğunu örneklerle ortaya koyunca yerli Vryonisler utandılar mı bilmiyoruz ama hepsinin hala pusu da beklediği
aĢikar350. Bu gün bir Alman ne kadar Almansa bir Rus ne kadar Rus‟sa bir Ġranlı ne kadar Fars‟a bir Arap ne
kadar Arap‟sa bir Ġngiliz ne kadar Ġngiliz‟se ortalama her Türk‟te o kadar Türk‟tür .Ġnsanları fiziğine ,genine ,ırkına
bakarak tanımlamak modası geçmiĢ bir ırkçılıktır ancak insanların kimliğini belirleyen baĢtan beri vurguladığımız
üzere sahip olduğu kültürel yapıdır.Bunun tersini ısrarla Türkiye de dile dolamak kesinlikle kasıtlı bir kol faaliyetidir, “Ġnsan kendini ne hissediyorsa odur” .Kökeni nerden gelirse gelsin insanlar kendilerini Türk‟ün ayrılmaz bir
parçası olarak görüyorsa o zaten Türk tarihinin tam özünde yer bulmuĢ demektir. Artık söz bitmiĢtir , tersini ispat
etmeye çalıĢanların yaptığı arsızlıktır, gevezeliktir …Koca Türk çınarını görmeyip onun üstünde börtü böcek
aramaktan baĢka bir Ģey değildir AĢık Veysel‟in dediği üzere “Yumma Gözün Kör Gibi”!...

Prof.Dr.Faruk SÜMER ,Oğuzlar .Sayf.XVIII.Ankara -1972
Bilge UMAR,Türkiye Halkının Orta Çağ Tarihi .Sayf.367-369.Ġstanbul -1998
350 Tuğrul ġAVKAY ,Daldan Dala Atlayan Bir Yazı .Hürriyet Gazetesi .3.Eylül 1997
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Türkülere konu olan Dirmilde ki Keziban Yenge‟nin evi

Türklerle ilgili yazdığı eserlerle büyük ün kazanan Fransız tarihçi Jean- Paul Roux Türkçeye “Türklerin Tarihi Pasifik'ten Akdeniz'e 2000 Yıl-“ adıyla çevrilen kitabının giriĢinde Ģu satırlara yer vermektedir :” Bu kitabımın asıl
konusu , MS 2000'li Yıllara kadar Asya, Avrupa ve Afrika'da yaşayan kalabalık Türk topluluklarının
tarihidir. Türkiye Türkleri kuşkusuz büyük Türk ağacının en sağlam dallarından birini oluşturmaktadır,
ama bu ağaçta daha pek çok dal vardır”351. Başka söze hacet varmı dır? Halkımızın deyimiyle daha ötesi var
mı?
Türklerin ilk anavatanları :

Bu gün için Türklerin il ortaya çıktıkları toprakların neresi olduğu tam olarak bilinmese de çeĢitli görüĢler ileri sürülmektedir.
Türklerin ilk anayurtları Orta Asya‟dır .Orta Asya dan kasıt Asya‟nın en ücra köĢelerinden Moğolistan içleridir bu
daha ziyade Batılı tarihçilerce ileri sürülür .Dünya tarihinde bu kadar etkili olabilmiĢ büyük-kalabalık bir milletin bu
daracık verimsiz ve gözlerden ırak bölgesinden nasıl bu büyük potansiyele kavuĢtuğu aklı baĢında olan herkesin
sorması gereken bir soru olarak durmaktadır . Diğer bir açıklama ise günümüz Doğu Türkistan ile Batı Türkistan topraklarıdır ki doğruya en yakın görüĢ budur - bu Altay –Ural dağları arasında kalan bölgedir günümüz de
aktüel olan Avrasya Bölgesidir.. Değerli iki tarihçi ise Türklerin anayurdunun Ġdil –Ural Bölgesi olduğunu kabul
ediyor352. AnlaĢılan bu gün Türkistan olarak bilinen geniĢ coğrafya da yaĢarlarken bir baskı sonucu o zaman var
olan Batı –Doğu ikilisinden Doğu Türklerinin bir bölümü en doğuya Orhun vadisine doğru göç etmiĢlerdir353 onların torunları tarihte Ġlk defa Türk adıyla kurulan devlet olan Göktürk Devletini burada kurmuĢlardır. Batı bölümü ise
tarihte en eski Türk devleti kabul edilen Saka devletini kurmuĢlardır .Bu devlet yıkılırken doğu kolundan olanlarca
Çin‟in kuzeyinde Hun Devleti kurulmuĢtur .Büyük bir Ġmparatorluk olan Hunlular idaresinde çok çeĢitli kavimler
bulunmuĢtur özellikle Moğol kökenliler .Hunluları her ne kadar Türk görmeyen Moğol kabul eden Ġranist Avrupalı
tarihçiler bulunsa da gerek dil ve gerekse kültür olarak Türk olduklarını Çin kaynaklarınca da teyit etmektedir 354.
Çinliler hiçbir zaman komĢuları olan insanlara Barbar demedikleri halde Batı Sömürgeliğinin bakıĢ açısı doğrultusunda Avrupalı Tarihçiler, Çinlilerin komĢularını tanıtırken Çinlilerin kendileri bu terimi kullanmadıkları halde sırf
kötü bir izlenimini vermek için hep Barbar sıfatını tekrarlamıĢlardır355.
Kendisi bir Çinli tarihçi olan Lin Gen Hunluların sakallı ,uzun saçlı , gök gözlü olduklarını ve dolayısıyla Moğol
olamayacaklarına dikkat çekmektedir ayrıca dil kalıntılarının da açıkça Türk olduklarını gösterdiğini ifade etmektedir356.Göktürklerin Hunların içinden çıkmıĢ oldukları yine Çin kaynaklarında yer almaktadır 357.Hun Devletinin
sınırları , Moğolistan dan Ural Dağlarına kadar uzanıyordu. Bütün Türkler bir devlet içinde toplanmıĢlardı
.Türklerin ünlü Oğuz Kağan destanının aslında Büyük Hun Kağanı Motun (Mete) devrini anlattığı Motun‟un(Mete)
Jean- Paul ROUX, Türklerin Tarihi -Pasifik'ten Akdeniz'e 2000 Yıl .Sayf.17 Ġstanbul-2015
Kazi T. LAYPANOV - Ġsmail M. MĠZĠYEV: Türk Halklarının Kökeni (Çeviren Hatice Bağcı ) . Sayf .40.Ġstanbul-2008
353 Kazi T. LAYPANOV - Ġsmail M. MĠZĠYEV ,a.g.e .Sayf 49
354 Talat TEKĠN,Hunların Dili,Sayf 36.Ankara -1993
355 Gürhan KIRĠLEN ,a.g.m Sayf.18
356 Lin GEN .Hunlarning Omumiy Tarixi (Terjime qilghuchi: Tursunjan Hézim Yawuz) . Sayf. 90 . E-kitap (Uygur Türkçesi)
357 Gürhan KIRĠLEN ,Eski Çin‟in Ötekileri .Sayf.201.Ankara -2015
351
352
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Oğuzhan olduğu bir tarihçi tarafından kabul edilmektedir. Yukar da görüldüğü üzere Osmanlı Tarihçisi ġükrüllah,
Oğuzların Hun asıllı olduklarını devrine göre ĢaĢılacak bir anlayıĢla dile getirmiĢtir.Nitekim Motun‟un dan sonra
tahta geçen oğlunun adı adı Kayığ(Kayı)dır358. Çin‟in desiseleri sonun da önce ikiye ayrılan sonra ikisinin de Çin
tarafından yıkılmasıyla bir müddet devletsiz kalan Türkler Hun devletinin esas unsurlarından olan Türk boyunun
551 „de Göktürk Devletini kurmasıyla tekrar dirilmiĢlerdir. Batı‟ya hareketlenen Batı Hunları Karadeniz‟in kuzeyinden Avrupa‟ya geçmiĢlerdir.Göktürkler uzun mücadele sonun da Hun toprakları üzerinde büyük bir imparatorluk
kurmuĢlar ancak kuruluĢun hemen sonrası iki kola ayrılmıĢ Doğu ve Batı olmak üzere .Bir müddet sonra Çin
bunları da çökertse de tekrar toparlanan Göktürkler yeniden devletlerini ihya etmiĢlerdi . Anadolu Türklerini ataları olan Oğuzlar iĢte sözü edilen Batı Göktürklerin hüküm sürdüğü Ġran‟ın kuzey batısında yer alan topraklarda
günümüz Hazar Denizinin doğusu- Kazak Bozkırları –Kırgız yaylaları arasında yaĢıyorlardı. Daha önce gerek
Oğuznamelerde ve gerekse ġecere i Terakime(Türkmenlerin Soy kütüğü)de Oğuzların bu bölgeye intikalleri ile
alakalı ipuçları olduğunu görmüĢtük. Oğuzların sima olarak niçin farklı oldukları Oğuzların aslında Sakalar devrinden beri yaĢayan orada Türk boylarıyla doğudan gelen Hun boylarının- ki bunlar Batıdakilerin uzantıları olabilir- birleĢmesiyle ortaya çıkmıĢ bir Türk Budunu olduğunu söylemek aĢırı bir iddia değildir . Bu bağlam da Oğuz
adının kök ve ek yapısı bize bir ip ucu vermektedir.Ok(Boy) +Uz (UzlaĢan -anlaĢan )= AnlaĢan –birleĢen-boy
olduğu açıkça meydandadır . Türk „ün de Tur(Dur –Otur) +Ok-Tür+ük „den Türük‟e sonra da Türk‟e dönüĢtüğü
bunun da oturan yani yerleĢik boy olduğunu varsaymak ta bu meyan da düĢünülebilir. Fark Sümer Türk‟ün
,Törümek „ten çıktığını ifade etmektedir 359.Yörük‟de Yor(Yürüyen) +Ok(Boy) yürüyen boy anlamında olduğu ortadadır. Göktürk Devletinin kendi boydaĢlarınca yıkılmasıyla art arta kurulan Uygur –Kırgız –TürgiĢler devrinde Çin
ile iç mücadeleler ile ,Batı dan gelen Araplarla mücadeleler ile yorgun düĢen Türklük Karahanlılarla Ġslam‟a giriĢ
sonuçta yeni bir anlayıĢ ve çok büyük bir enerjiyle tarih sahnesine yeniden çıkıĢ bizce bu Ġkinci Ergenokon dan
çıkıĢtır. 1040‟ta Büyük Selçuklunun kurulmasıyla yeni coğrafya da edinilen büyük tecrübeyle arkasından Anadolu‟ya geçiĢ baĢlamıĢtır .
Türklerin Ana yurdu ile alakalı genel Tarih içinde bilinen ve varılan sonuçları yukarda sıralamıĢtık bu aynanın bir
yüzüydü. Ancak aynanın bir de öteki yüzü var ki bize baĢka bir görüntü vermektedir .Bilindiği üzere Türklerin
yaĢadıkları yerlerde en eski niĢaneleri Türk Tarihi ile ilgilenenlerce gösterildiği gibi Kaya Resimleridir .Son yıllarda
bu konuda çeĢitli eserler yayınlanmakta Televizyon Belgeselleri göstedir.rilmekteTürk Kaya resimlerinin en zengin örneklerin bulunduğu Altay bölgesiyle alakalı “ Altay Kaya Resimleri “adıyla yayınladığı kitabının önsözün de
A.Ġ.Martinov Ģöyle demektedir:” Türklerin tarihi çok yönlü ve karmaĢıktır. Her bir Türk halkının tarihî göçü bir
birine benzemeyen tarafları mevcuttur. Her bir Türk halkı, azınlıkta olsa bile, çok özel ve eĢi emsali bulunmaz
özelliklere sahiptir”.360Martinov‟un belirtiği gibi Kaya Resimleri Türklerin yaĢadıkları her yere vurdukları birer damgadır .Rahmetli Servet Somuncuoğlu ,her bölümüyle büyük ilgi toplayan,bu konu da ki belgesellerinin birini daha
sonra kitap halinde yayınlamıĢtı ve eserine “Damgaların Göçü “ adını vermiĢti .Merhum Sibirya -Altaylar dan
baĢlayan göç serüvenini Anadolu‟da sonlandırmıĢtı .Fakat göçün ulaĢtığı yerden yani tersinden yola çıkıldığı
sonucuna ulaĢılmıĢtı .Somuncuoğlu, Kaya Resimlerinin- Damgaların ilk yola çıktığı bölgenin Anadolu olduğunu
ve dolayısıyla Türklerin ilk atalarının ana yurtlarının Anadolu olduğunu bize göstermiĢti. Bu durum da binlerce yıl
önce Anadolu „dan çıkan Türklerin ilk ataları Hazar denizinin birinci kolla kuzeyinden Avrasya‟ya ve güneyinden
ise Mezapotamya „ya geçmiĢlerdi . Zaman zaman Kuzey kolu Güney kolunu göçle beslemiĢ irtibatları kopmamıĢtı. Sümerlilerin Türklerle olan bağı buradan ileri gelmekteydi. Bu gün Anadolu da görülen Kaya Resimleri zannedildiği gibi çobanların taĢlara çizdiği ilkel resimler değil derin tarihi kökleri olan iĢaretlerdir. Bu tip kaya resimlerinden bir kaçı da Burdur Gölü Havzası köylerinde bulunmuĢtur. Resimleri yerinde gören Arkeolog Alime Çankaya
Tunç Devri ile Erken Orta Çağ Eski Türk ile tarihlemektedir. Ve Anadolu ile Eski Türk Kültürünün etkileĢtiği
sonucuna varmıĢtır(!)361.Doğrusu Altay Dağları ile Anadolu arasında Tunç çağı etkilenmesi fikri oldukça geniĢ bir
tahayyülün ürünü olarak karĢımıza çıkmaktadır .Erken Orta Çağ da Anadolu da Türklerin var olduğu ise ayrı bir
belirleme gibi duruyor . Bütün Anadolu da görülen özellikle Hakkari ,Ordu ,Ankara ,Kars –Kağızman ve baĢka
yerlerdeki eski Türk kaya resimleri Türklerin en eski çağlarda bile bu ülkede var olduğunun en büyük Ģahitleridir.
Mersin Gülnar- Körceolukta kayalarda bulunan damga ve epigrafik malzemelerin (Yazıların) eski Türk damgaları
Köktürk yazısıyla yazıldığı en az bin yıllık olduğu düĢünülmektedir 362. Çok dikkat çekici baĢka bir kaya resmi
grubu Kütahya Çavdarhisar da bulunan Antik Aizonoide Zeus Tapınağı cephesinde bulunan Kopuz Çalan Ozan
Lin GEN .Hunlarning Omumiy Tarixi a.g.e . Sayf. Ek .3
F.SÜMER,a.g.e Sayf.IX
360 A.Ġ.MARTĠNOV . Altay Kaya Resimleri .Sayf.2 .Ankara -2013
361 Alime ÇANKAYA , Kültürel EtkileĢimin Kaya Üstü Resimlere Yansıması .Ayrıntı Dergisi .Sayı 22/2015.Sayf.49-52
362 Yrd. Doç. Dr. Ġbrahim ġAHĠN , Ġçel/Gülnar‟da Eski Türklere Ait Yeni Tespit EdilmiĢ Epigrafik Belgeler: Tanıtımı ve Ön Değerlendirmesi.Türklük Bilimi AraĢtırmaları Dergisi .Sayı 31-2012.Sayf .297-298
358
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figürleridir . tarihlenemeseler de oldukça eski tarihlidirler 363. Bilindiği üzere bağlamanın atası kopuzdur .Her ne
kadar Bağlamayı bazı kaya kabartmalarına veya eski çizimlere bakarak Mezopotamya ,Hitit ,Mısır kökenine çıkarma gayreti gösterenler çoksa da görünüĢü bağlamayı andıran bu çalgıların söz konusu sazların akortsuz
olduğu günümüz düzeniyle uzun bir değiĢim süreci yaĢayan Bağlamayla bir alakasının olmadığı bunun Türklere
ait olup kökenini tartıĢmak bile abestir . Çünkü Türk‟ün olduğu her yerde bağlama ve akrabası kopuzlar mutlaka
yaĢamaktadır.
Yurdumuz sathın da Kütahya ve diğerleri gibi benzeri araĢtırmalar sonun da Anadolu‟nun görünen yüzünden
baĢka bir yüzünün de ortaya çıkacağından eminiz.

1-C .3:TÜRKLER TÜRKİSTAN‟I ANADOLU‟YA TAŞIMIŞLARDIR
Faruk Sümer sahasın da bir abide olarak duran Oğuzlar kitabın da Ģu ifadelere yer verir :“Oğuz Türklerinin
gerçek

mümessillerini

görmek

için

Türkistan‟ı

değil

Anadolu‟yu

dolaşmak

gerekir 364

“.Gerçektende Toplum Bilimlerin hangi sahasından giriĢ yaparsanız yapın Anadolu‟da kemik iliklerine kadar
iĢlemiĢ Türklüğü görürsünüz .Ġslam‟ı Türklükten ayırdığınız zaman geriye pek hiçbir Ģey kalmaz Türklüğü ayakta
tutamasınız bu nedenle bu gün Anadolu Türklüğü Ġslam ile ayakta durmakta onun sayesinde Milli Birliğini muhafaza edebilmektedir tüm inkarcı düĢünce ve eylemlere rağmen . Bu bakımdan Anadolu da ki Türk Kültürü Ġslam
inanç ve imanı ekseninde tarihin binlerce yıllık bir sürecinde billurlaĢmıĢ canlı bir hayat sürmektedir. Bir çok tarihçinin düĢünürün haklı olarak söyledikleri üzere Eski Türk inanç dünyası anlayıĢının Ġslamın kabulüne son derece
müspet katkısı vardır.Süryani Mihail anlatıyor “Bunların meziyetleri de vardır. Kaçakçılıkta bile nisbeten dürüst ve samimidirler • Hayatlarının tanziminde akıllı ve mahirdirlar • Fuhuştan
sakınıyorlar ve aralarında zina hadiselerine nadiren tesadüf edilir…….Bunlar,gökte ikamet
eden tek bir Allaha inanıyorlar,fakat onu tanımıyorlar. Çünkü görünen gökyüzünü Allah telakki ediyorlar. Bundan fazla bir şey bilmiyorlar ve öğrenemiyorlar”365.

Daha eski Çin kaynakların da ayaklanan ve adam öldürenler idam edilir .Ahlaksızlık yapanın uzvu kesilir,kadın
iğfal edenler öldürülür,baĢkasının karısını ve kızını kirletenler ağır bedeller öder366. Görüldüğü gibi Ġslam öncesi
Türklerin hayat nizamı , Ġslam‟ın getirdiği esasları kabullenmede çok kolaylık sağlamıĢtır .
Türk Anadolu‟ya son derece kalabalık ve intizamlı bir toplum olarak gelmiĢtir.Her Ģeyden önce Ġslam ile ĢekillenmiĢ tarihi kültürel yapı ile yeni yurdun da evini kurmuĢtur .Güçlü gelenek örf adet sağlam bir töre ona sarsılmaz bir sosyal yapı sahibi etmiĢtir. Kesinlikle edebi bir kültür belki de dünyanın en görkemli bir halk kültürüne
sahipti öyle ki bin yıl sonra bile bu sayısız kültürel varlık canlılığını sürdürmekte çıkmaz bir damga gibi her sahada kendini göstermektedir.
Türkmen Anadolu‟ya ana yurdundan beĢiği ile gelmiĢ beĢiğine ikinci ana kucağı ana yurdu beĢikle bin yıldır
nesillerini beleyerek büyütmüĢ büyütmektedir .

Yrd. Doç.Mustafa BEYAZIT , Aizonoi antik Kentin de bulunan Grafitilerde Kopuz ve AĢıklar . Ege Ün. Sanat Tarihi Dergisi .Sayf.89-119
Sayı 1/ 2014
364 Faruk SÜMER ,a.g.e .Sayf.XVI
365 Süryani Mihail ,a.g.e .Sayf.6
366 Gürhan KIRĠLEN,a.g.e .Sayf.222-223
363
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Çavdır Anbarcık Köyünde bir beĢik ve örtüsü ,Ramazan Yücel‟e ait .

Orta Asya da bir Kırgız BeĢiği .Neriman Görgünay Kırzıoğlu‟nun Altaylar'dan
Tunaboyu'na Türk dunyası'nda ortak yanıslar kitabın dan alınmıĢtır .
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Türk‟ün beĢiği beyinin paĢasının padiĢahının ,Sultanının ,Çobanın ,köylünün ,Ģehirlinin çocuklarına hep ikinci bir
ana kucağı olmuĢtur .Aynı beĢik Balkanlar dan Çin Seddine kadar tüm Türk çocuklarının ikinci anayurdu olmaya
devam etmektedir .
BeĢiklerde söylenen ninniler ve bu
ninnilerin müziği bile bütün Türk
dünyasında birbirine son derece
benzeĢmekte ve hatta birebir aynı
ezgisel yapıyı korumaktadır.Kırgız
Türkleriyle nerdeyse birebir benzeyen bir müzikal yapı da Ramazan
okĢamalarıdır. .Dünyaca ünlü Macar
etno müzikolog Janos Sipos bunları
bizzat saha çalıĢmalarıyla tespit
etmiĢtir367. Yine Sipos Kazak Türklerinin ninnilerini de ele almıĢ benzerlik
bir yana aynılık söz konusudur 368.
Kısacası Anadolu‟ya göçen Türk „ün
Burdur Azziye Sarıkeçili Yörüklerinde keçeden bir çocuk sarıncağı –Belek -.Resim Abdur- annesi de Türktür ki çocuğunu binrahman Ekinci .
lerce yıllık bir geleneğin Türkistan‟nın
ninnisiyle büyütmüĢ büyütmektedir .Ne hoĢtur ki Türkistan‟da, kökenleri özellikle Kıpçaklara dayanan bütün
Türklerce çalıp oynanan Kara Yorga oyunu ,Toroslar da Burdur Çavdır Anbarcık Köyünde Arap (Kara renklilere
bazen bilindiği üzere Arap denir) oyunu adıyla çok benzer figürlerle oynanıp durmaktadır .
Oyun cin çarpmıĢ bir insanı canlandırır .Bu oyunu bizim çocukluğumuz dan beri en güzel Ģekliyle oynayan yaĢı
63 lere ulaĢan Anbarcıklı DurmuĢ Ünlü‟dür.

BoĢ Belek - Burdur Aziziye Köyü

Kırgız BeĢik Irı –BeĢik Ninnisi : Al dey , Al dey ak böpöm (Ak bebem) –Ak beĢike cat böpöm (Ak beĢiğe yat bebem)-Ġylaba (Ağlama )
böpök (bebek) iylaba gibi Anadolu ninnilerine hem söz hem de ezgi olarak çok benzeyen bir çok ninniyi Janos Sipos‟un kitabın da
bulunmaktadır . Ezgiler 2/4 ile 6/8 lik arasında dolaĢır.Keza Ramazan okĢamaları da Oh Ramadan (Ramazan) baĢlıklarıyla verilmiĢtir.
.Janos Sipos , Kyrgyz Folksongs .Sayf.118 .Budapest-2014
368 Aynalayın Ak böpem –appak bolip jüredi veya Ak besike böleyin –Ak tösekke jeleyin (Ak beĢiğe beleyeyim –Ak töĢeğe sarayım ) gibi
sözlerle bebeğine söyleyen Kazak anne Anadolu da Türk annenin appak sözünü apappak olarak söylediğini neren duysun .
Ya da Kazak annenin Ģu sözleri ne kadar tanıdık geliyor : Ay agalar –ay agalar Jası da(YaĢı) ülken ay analar –Karindas jenke jay apalar
(KardeĢi yenice apalar) . Janos Sipos,Kazahk Folksongs .Sayf .50-51-53 .Budapest -2001
367
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Türkistan‟ın ünlü Kara Yorga Oyunu ,Çavdır Anbarcık‟ta Arap oyunu olarak karĢınıza çıkar .DurmuĢ Ünlü oyunun bir
bölümünde görünüyor.

Sipos Anadolu‟da ki ağıtlarla Moğolistan Kazaklarının ağıtlarında ki benzerliğini vurgulamaktadır. Türkiye de sadece Karadeniz de birkaç örneği görülen genelde Teke Yöresinde ve en çok Burdur topraklarının tamamında
çalınıp söylenen 9/16 lık türkü ve oyun havaları , Kazakistan da da görülmektedir369 . Buna benzer Teke Yöresinde en büyük grubu oluĢturan 9/8 lik ezgi grubu hem Kırgızıstan hem de Kazakistan da da karĢımıza çıkar .
Köpeğini Anadolu‟ya getirmiĢtir Türk .Bu gün dünyanın sayılı asil çoban köpekleri Orta Asya dan Anadolu‟ya
Türklerle göç etmiĢtir Ġsteyen istediği kadar Kangal köpeklerini yok Kürt yok Ġran yok Eski Anadolu‟ya bağlasa da
Kangal öz be öz Türk yurdundandır.Eski Anadolu kaya resimlerinde görülen garip baĢlı vücutlu köpekleri Kangal‟ın atası saymak tam bir körlüktür.Yine bir Türkmen köpeği olan AkbaĢlar , Çaparlar dünya literatürüne çoktan
geçmiĢtir .

Bir Çapar Çoban Köpeği – Burdur Kayaaltı Köyü.

369

Janos Sipos ,Kazahk Folksongs .Sayf.129 -130
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Burdur Kayaaltı (Kıravgaz ) köyünden iki çoban köpeği.Kangal ve Çapar

Altaylar dan Anadolu‟ya göç etmiĢ Türklerin ünlü cins çoban köpeği AkbaĢ

Toros Yörük çoban köpekleri maalesef yok olmaya yüz tutmuĢ belki de hiç kalmamıĢtır.Burdur –Denizli –Antalya
Muğla yörüklerinin küçük ama engebeli arazilerde son derece hareketli bu hayvanının kaldılarsa koruma altına
alınmasını umuyoruz. Eski Çin kaynaklarında Türklerin büyük sürülere sahip oldukları ve onların korunmasında
baĢ yardımcılarının gayet iri çoban köpeklerinin olduğu belirtilmektedir370. Atların küçük ama dayanıklı olduğu ve
adeta Türkle ruhen birleĢtiği hemen hemen bütün zamanın tanıklarınca bize haber verilmektedir .

Türk Çoban Köpeği – Burdur Kayaaltı Köyü

370

Gürhan han KIRĠLEN .a.g.e Sayf.207
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Eski Türk atları ırkından gelen Çukurova atı

Dünyanın en asil atı Türkmen Ahal –Teke atı

Anadolu da özellikle geniĢ Konya bozkırların da eski Türkmen atları Osmanlı ordusu için yetiĢtirilir bu iĢi yapan
Türkmen aĢiretleri de bilindiği üzere At Çekenler olarak tanınırdı. Halen dünyanın en asil atı sayılan Ahal Teke
atları Türkmenista‟nın simgesi haline dönüĢmüĢtür .Yakın zamanlara kadar Burdur –Gölhisar Çukuru köylerinde
söylene Ģu öz deyiĢ tarihimizin bu yüzünü bize hatırlatmaktadır :At Teke‟den Ağa Gölhisar dan çıkar”.
Eski Türk atlarının soyundan gelen atlar Toroslar silsilesinde, yakın zamanlara kadar görülüyordu. Türk atlarının
yazdığı bir destan ise Bizanslılara yardım için için Trakya dan Ġstanbul Kadıköye geçen Peçenek Türklerince
yaĢatılmıĢtır.Bizanslılarla birden araları açılan Peçenekler geri dönmek istemiĢlerdir. Ne varki önlerini kesmek
isteyen Bizanslılar gemileri kıyıdan çekmiĢlerse de Peçenek kumandanı Kataleym (KutlamıĢ olsa gerek) atını
Ġstanbul Boğazı sularına sürmüĢ diğer Türklerde istisnası onu takip etmiĢlerdir . Peçeneklerin tamamı Bizanslıların ĢaĢkın bakıĢları altında atlarıyla Avrupa yakasına geçerek ,Trakya‟ya ailelerinin yanlarına dönmüĢlerdir.371

Türkmen Uzun Yayla atı

371

Akdes Nimet KURAT ,Peçenekler .Sayf .164-165 .Ankara-2016 (T.T .Kurumu yayını)
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Yerli Teke Atı(Atlarla ilgili resimler Dr.Ertuğrul Güleç‟in Türk At Irkları adlı kitabından alınmıĢtır.

Türk‟ün develeri göç yollarında en güçlü yük hayvanı olarak yeni yurduna sahiplerini getirmiĢti.Lök ,Buhur ,Maya
-Tülü adları yanında Ak deve ,Kara deve ,Mor deve renk özelliklerini anlatır. KöĢek yavrusu ,Dorum biraz büyüğü yeni doğmuĢ yavruya Teke Yöremiz de “ Bödü “denir halen Kırgızistan da da” Botu” denmektedir. Devenin
yavrulaması Çavdır Anbarcık Köyünde “Botlama” dır. Hele rahmetli babam Mehmet Kuzucu372‟dan duyduğum
ünlü Günlük Dağı Türküsüne ait Ģu iki kıta ki Ģiir gücüyle çizdiği tablo bence çok harikadır .Hem tabiat hem de
Maya tasviri tam bir uyum içindedir .Ne yazık ki türkünün bu sözleri icracılar tarafından bilinmemektedir . Görüldüğü üzere Türkmen Mayası ,Teke Yöresinin tarihi kökenini , kültürümüz de yaĢatmaktadır .
Günlük Dağının da başı çatma kayalı
Bir gelin yitirdim , ardı Türkmen Mayalı

…

Eski Türk develerinin Asya grubu develerden olduğu ve savaĢlarda Türklerce binildiği tarihi bilgilerdendir373. Anadolu develerinin Asya ile Afrika develerinin tesalubundan ürediği fikri bizce biraz abartılı bir genellemedir374 Develer halkımız arasın atla birlikte manevi yönden sevgi duyulan hayvanlardır .
Hatabı , Havutu , Kilimi özel bir itinayla yapılır dokunur .Dirmil de yakın tarihlere kadar devecilik önemli meĢgale
idi Bütün Anadolu da olduğu üzere develer hakkında türküler yakılan Burdur –Dirmil de kadınlarımız da dokudukları deve kilimleriyle Tarihi Türk Kültürünün bir çeĢit sanatsal arĢivini yapmıĢlardır 375 .
Türk göçünü kopuzunu , Tulumunu ,sipsisini , kavalını , Kemanesini , davulunu , zurnasını çala çala vel hasılı
kelam Türküleri ile yapmıĢtır .Türkistan da Ġtil nehri akar gider –Kenarını kakar gider derken Rumelin de Tuna
nehri akar gider –Kenarını yıkar gider demiĢtir. Çin müziğine Türk Müziğinin ne kadar büyük etkisi olduğu uzmanlarınca bilinmektedir 376. Çok sayı da müzik aleti çaldıkları ulaĢan bilgiler arasındadır . Çinli rahip Xuan Zang üst
bölüm de sözünü ettiğmiz Batı Göktürk Kağanlığın da ki gezisinde ziyaret ettiği Tong Yabgu huzurun da ziyafetin
bir bölümünü Ģöyle anlatıyor : Bu esnada çalgıların ahenkli sesleri yükselir, çaldıkları [türküler] geleneksel havalardan olmasına rağmen kulakları ve gönülleri hoĢeder377 . 7.yy dan kalma Göktürk dönemi Türk Halk Müziği
Ezgilerinin dönemlerinde Çin notalarıyla zaptedilen kayıtları Çin‟de yayınlanmıĢtır .Notaları yayınlanan 10 ezginin
de 2/4 lük olduğu görülmektedir378.
Mehmet Kuzucu .1927-2005 Çavdır –Anbarcık Köyü
Ġhsan ABĠDĠN ,Anadolu Develerinin Irkları , Bakılması ,Hastalıkları.Sayf.10 .Dersaadet.1335
374 Ġhsan ABĠDĠN ,a.g.e Sayf.23
375 Uzman:Veli Cem Özdemir , Burdur Dirmil Yöresi Deve Kilimlerinin Tarihî Ve Kültürel Özellikleri. Uluslararası Devecilik Kültürü ve Deve
GüreĢleri Sempozyumu . 1.cilt Sosyal Bilimler .Sayf.551-572 . Ġzmir -2016
376 Gürhan KIRĠLEN .a.g.e Sayf.187
377 Gürhan KIRĠLEN ,a.g. m.Sayf.76
378 Nuraniye H.EKREM ,Köktürk Dönemine Ait Orta Asya Müzik Notaları .Modern Türklük AraĢtırmaları Dergisi .Cilt-9 Sayı 3/2012.Sayf.25102 EK1-Ek 2
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Dünyaca tanınan etnomüzikolog Janos Sipos bilindiği üzere Türk Halk Müziği ile ilgili çok sayıda bilhassa Anadolu „nun bir çok yerinde yaptığı araĢtırmalar sonun da yazdığı eserlerle tanınmaktadır .Kendisi Burdur‟a da gelmiĢ değerli etnomüzikolog ve Halk Bilimi AraĢtırmacısı Abdurrahman Ekinci‟nin misafiri olmuĢ ve il çapında derlemelerde bulunmuĢtu. Müzik haricindeki Türklerle ilgili düĢüncelerinin Ģahsi araĢtırmalarından değil baĢkalarının
yazdıklarına dayandığından(Gibbons benzerleri) kesinlikle reddettiğimi 18.11 .2011 tarihinde ki ziyaret sırasında
kendisine söyledim ; ancak onun Türk Halk Müziği ile alakalı araĢtırmalarına elbette bir Ģey diyecek durumda
değildim .Teke Yöresi Müziği hakkında pek bir Ģey bilmediğini görmüĢtüm . Sipos‟un “Anadolu‟da Bartok‟un Ġzin
de” adıyla Türkçeye çevrilen kitabın daki Ģu cümleleri buraya almayı faydalı buluyorum.O, Türk Dilinin çok güçlü
bir dil oluğunu , çevresindeki dilleri yok ederek gücünü gösterdiğini belirttikten sonra devamla diyor ki: Türk Dilinin böylesine kuvvetli etkisi olması ,Türklerin musiki alanın da ki etkisinin de önemli olduğu fikrini
uyandırır ; bir başka deyişle bu günün Anadolu Halk Musikisi her ne kadar zamanla değişikliğe uğramışsa da Türki unsurlardan silinmez izler taşır 379.

Devam edersekTürkmen koyunlarını sürüp getirmiĢtir .Halen soyları devam eden Ak Karaman ,Mor Karaman ,
Çapar bunlardan ilk akla gelenlerdir Keçi sürüleri ise koyuna göre daha hareketli olduklarından Türklerin göçüne
en kolay uyum sağlayanlar olmuĢ dünyanın bildiği Tiftik bunlardan en dikkat çekenidir .

Abdurrahman Ekinci ,Janos Sipos ve Hayati Kuzucu

Bir Honamlı Teke ve keçi sürüü Burdur Çine Köyü

379

Janos SĠPOS ,Anadolu‟da Bartok‟un Ġzinde (Çeviren Sanat Deliorman). Sayf.187.Ġstanbul -2009
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Ortaasyadan Türklerle göçen koyun cinsleri Mor Karaman koçu-Akkaraman Koyunu-Toros yörükleri Dağlıç koyunu(Burdur ve Isparta da sıkça görülür

Yörükler koyundan ziyade keçi yetiĢtirirler ve Yörükler keçilerinin –tekelerinin i rengleriyle isimlendirilirler .Kara
Keçili ,Sarı Keçili ,Ak keçili ,Kızıl Keçili ,Ak Tekeli ,Sarı Tekeli ,Kara Tekeli Türkmenler ise daha ziyade koyun
beslerler .Yörükler keçilerine sayısız isim takmıĢlardır .Çavdır Anbarcık Köyünde otuzu geçkin keçi ismi tespit
etmiĢtim bu sadece benim . Kulak rengi ve Ģekline göre en az on beĢ isim vardır. Türk‟ün Anadolu‟ya getirmediği
hangi hayvan olabilir düĢüncesi bizi epey düĢündürmüĢtür en sonun da gördüğüm sadece eĢeği getirmediğidir
Çünkü Anadolu da yeterince eĢĢeğin olduğunu her halde biliyordu … Yanında sabanını ,buğday tohumunu
,pamuğunu özellikle Tarla sözcüğümüze kaynaklık eden “Darı‟yı kısacası ekip dikeceğini getirenlerde vardı.
Cahen ,Türklerin göçlerinde görülen bu tür gerçekleri ,son derece açık ve çarpıcı bir Ģekilde ortaya koymuĢtur380 .
Bütün bu safhalardan sonra Anadolu‟nun Güneybatısının önemli bir alanını kaplayan Teke Yöresi kültürünün
kalbi sayılan Dirmil‟in tarihi sürecine gelelim.
2-A .1:TEKE YÖRESİ
Teke Yöresi deyince insanlarımızın akıların da bir kargaĢa meydana gelmektedir. Bize göre üç Teke
isimlendirilmesiyle karĢı karĢıya kalmaktayız bu da söz konusu karıĢıklığın sebebi görülmelidir. Birincisi Tarihimiz deki Teke Sancağı .Bu günkü Antalya ilimizin Alanya ve Manavgat ilçeleri hariç bütün ilçelerinin topraklarıyla
, Burdur -Bucak(1910 yılından sonra Burdur‟a bağlanmıĢtır)‟ın Girme –Melli ile Kızılkaya bölgelerini içine alan
idari birim. Ġkincisi coğrafi Teke Bölgesidir .Türkiye haritasına baktığımız zaman Anadolu‟nun Akdeniz Bölgesinin
batısındaki Antalya Körfezinden çıkıp kuzeye Bucak ovası –Çeltikçi Belinden Batıya dönerek Burdur Merkezi Burdur Gölünü sınırlayan Söğüt Dağlarını sınırladıktan sonra YeĢilova –Karaağaç Ovasına (Acıpayam) Çameli
ye bir yay çizerek Fethiye Körfezine (Dalaman Çayı sınır)kadar uzanan bölge kıyı Ģeridi ve ekserisi yüksek yayla
olan bölge Teke Yarımadasıdır. Antalya‟nın Finike ,Kumluca ,Korkuteli ,KaĢ ve Elmalı ilçeleri ile Burdur‟un Burdur Merkez ,Bucak Çeltikçi, Dirmil ,Gölhisar ve Çavdır,Tefenni ,YeĢilova,Ağlasun‟un çukur yöresi ,Denizli Acıpayam ,Serinhisar ,Çameli ,Muğla Fethiye ilçeleri bu coğrafi Teke‟ye dahildir . Bazı görüĢlerde ise Antalya Körfezinden Batıya Fethiye Körfezine, Güneyden Akdeniz Sahilinden Kuzey de uç sınırını Gölhisar Çam Köy sırtlarından Çavdır –Tefeni arasında ki Karakuzu Gediği- Rahat Dağının doğusundan ,Korkuteli Antalya hattına indirerek yapmaktadırlar .
Üçüncüsü ise kültürel bir bölgeyi ifade için kullanılan “Teke Yöresi”dir . Burası Burdur ilinin tamamı ,Antalya‟nın
batıda ki ilçeleriyle , Muğla‟nın Fethiyesi ve Denizli‟nin Acıpayam ile Çameli ilçelerini içine alan bölgedir .Serpinti
olarak Isparta‟nın Burdur‟a yakın yerleri ile Dinar‟ın güney kısımlarını da Teke Yöresini ilave edebiliriz. Baktığımız
zaman Teke Yöresi ile Coğrafi Teke Bölgesi birbiriyle hemen örtüĢmektedir.
Konu seçtiğimiz Teke Yöresinin tam merkezini tayin edecek olursak Fethiye‟den baĢlayıp Karabel den aĢarak
bir havza halinde doğu da ve batı da ki dağlarla çevrelenen bir arazi bandı halinde ilerleyip Gölhisar Çukurundan
atlayarak Çavdır üstünde ki Gökbelde biten alandır . Kalbi ise ise Dirmil –Kozağaç yaylası kabartısıdır çünkü
burası Teke Folklorunun abartısız tüm özelliklerini bağrında saklamakta yüzyıllardır yaĢatmıĢ eskiden olduğu
kadar olmasa da halen yaĢatmaktadır.
380

Claude CAHEN ,ag.e .Sayf.106
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2-A .2 :FETİH YILLARINDA TEKE YÖRESİ KÜLTÜREL YAPISINI BESLEYEN ANA HAVZA YUKARI TEKE
(DİRMİL -ÇAVDIR – GÖLHİSAR –TEFENNİ –YEŞİLOVA –ACIPAYAM –ÇAMELİ –FETHİYE )
Yukarda genel hatlarıyla verdiğimiz Anadolu‟nun Türklerce yurt yapılması harekatı,ilk Çağrı Bey‟in bir keĢif
taraması ile baĢlamıĢtı.1071 „e gelinceye kadar bir çok defalar ,Anadolu‟nun büyük bir kesimi Türkmen kuvvetlerince, askeri hareketine hedef olmuĢtur. Teke çevresi ilk defa Türklerle Selçuklunun ünlü beylerinden AfĢin
Bey‟in 1070 de yaptığı akınla tanıĢtı . Oğuz Yıva boyu beylerinden Er Barsgan ile Selçuklu SultanıAlpaslan ile
arası açılınca isyan eden Yıvalar Anadolu içlerine daldılar .Ve Er Basgan‟ı takip için görevlendirilen AfĢın tüm
Anadolu‟yu kat ederek isyancı beyi takip etti Er Basgan bir miktar güç ile Bizans‟a sığındı ,Yıvalar Anadolu‟da
kaldılar . ĠĢte bu beyi Takip eden AfĢın Bey Ege içlerine kadar akına baĢladı.AfĢın‟ın Bey Teke Yöresine tam
olarak girip girmediğini bilmiyoruz ama Türkmen atlılarının etrafa dehĢet saçtığını tahmin etmek güç değil. Arkasın dan KutalmıĢ Oğlu Süleyman ġah‟ın 1082‟de Antalya üzerine yaptığı harekat bölgeye doğru Türklerin yöneldiğinin göstergesidir. Teke Yöresine konum gereği yapılacak tüm askeri hareketlerin Burdur‟dan güneye olma
zorunluluğu ortadadır .Ġlk defa hangi tarihte Türklerin bölgeye geldiklerini ya da yerleĢmeye baĢladıkları bilgisine
sahip değiliz .Buna rağmen Süleyman ġah‟ın 1082 yılın da Antalya‟yı alırken bu seferin yapıldığı yol güzergahı
üzerindeki Burdur ve çevresini aldığı muhakkaktır. Burdur „dan güneybatıya Teke‟ye Türkmen güçlerinin inmemesi için sebep yoktur ;çünkü o Ģartlarda Bizans‟ın karĢı koyacak bir durumu söz konusu değildir. Ancak henüz
güvensiz olan bölgeye Türkmen yerleĢmesi olmasının mümkün olamayacağı da ortada nitekim 1103 ile 1148 „e
kadar Teke çevresi en az iki –üç kere Türkler ile Bizanslılar arasında yer değiĢtirmiĢtir. 1.Haçlı Seferi yolu üzerinden epeyce aĢağıda güneyin de kalan yöre Türkmen kütleler üzerinde pek etkili olmamıĢ dolayısıyla Göller
Yöresi Türkmenleri Antalya merkez hariç oldukça geniĢ bir saha da varlıklarını sürdürmüĢlerdi. 2.Haçlı seferi ise
tam bu Türkmen boylarının yaĢam sahalarının ortasına yönelmiĢtir. Kuzeyden güneye yönelen Haçlılar Ege den
Denizli üzerine geldiler hedefleri Antalya‟ya ya varmaktı .O sırada Bizans‟ın elinde olan Denizli çevresi ki sınır
Denizli‟den bir günlük uzaklıkta ki Honaz Dağı eteklerindeki Kazık Beli olduğu belli oluyor ; çünkü Haçlılara tuzağı
Türkmenler bu sarp geçitte kurmuĢlardı .Antalya‟ya gitmek için bu geçide yönelen Haçlılar Kazık belinde Türkmenlerce korkunç bir kırıma tabi tutuldular .Zor bela geçidi aĢan Haçlı kalıntıları Burdur üzerinden değil Karaağaç ova(Acıpayam) sından Antalya‟ya yöneldiler . Karaağaç ovasın dan Gölhisar Ovasına geçtikten sonra Söğüt
üzerinden Korkuteli sahasından büyük kayıplar sonucunda Antalya‟ya vardılar.Bu yolculuk boyunca Türkmenler
tepelerin ardına gizlenip sürekli Haçlıları taciz ederek yer yer saldırarak zayiatlar verdirdiler 381 . Eskiden beri
bölgecilik gayretleri ile tarihi olayları keyfi olarak yorumlamalar hep görülmüĢtür 2.Haçlı seferi de bunlardan biridir
.Haçlıların Denizli‟ye 4.Ocak 1147 de geldikleri 2 gün sanra buradan ayrıldıkları 7 Ocakta dağ geçidini geçmeye
baĢladıkları Haçlı kaynaklarınca bildirilmekte Türkmen saldırılarının da baĢladığı doğrulanmakta iken bu geçidi
Isparta Gelendost taraflarına konumlamak akıl karı değildir.Son derece hantal zırhlı Ģövalyelerden oluĢan Haçlıların 2 gün içinde sözü edilen mıntıkaya ulaĢmasının mümkün olmadığı ortadadır . Antalya „ya gitmek isteyen Haçlıların kısa yol varken Yalvaç taraflarına gönderilmesi ayrı bir akıl çıkmazıdır. Karaağaç –Gölhisar güzergahından
geçen Haçlı kaynaklarının hiçbir Türkmen nüfusundan söz edilmemesi onların EĢeler –Rahat ve KoçaĢ dağlarına
saklandıklarıdır . Ayrıca Haçlıların yiyecek temin edebildiği hiçbir yerleĢim yerinden söz edilmeyiĢi Rum ahalinin
Türkmen korkusundan bölgeyi boĢalttığı anlamına geliyor . 1157‟de Türklerin Gölhisar üzerinden gelerek Karaağaç ovasın da ki Dodurga yakınların da bulunan askeri bir garnizon gibi görülen Phileta‟yı alarak Denizli üzerine
gelmeleri bize Gölhisar taraflarının Türklerin elinde kalmaya devam ettiğini gösteriyor. 1161 de baĢlayan Bizans –
Selçukluı barıĢ dönemi 1176 Mriyokefolon SavaĢıyla son buldu. Zaferi kazanan Türkler Batı Anadolu üzerinde
kesin hakimiyet kurdular .Birinci Gıyaseddin Keyhüsrev 1196 senesinde Burdur –YeĢilova üzerinden Denizli istikametine saldırıya geçti çünkü Denizli çevresi henüz Türk tarafınca alınamamıĢtı. Büyük ganimetlerle seferden
dönülse de Denizli çevresi yine öteki tarafta kaldı .1196„da Keyhüsrev üç koldan tekrar Denizli üzerine yürüdü
amaç zengin Menderes vadisiydi yörenin en müstahkem kalesi Honaz fethedildi .Bu savaĢa giren kollardan birisi
de Gölhisar –Karaağaç üzerinden gelen koldu .AnlaĢılan Burdur –Gölhisar tarafında güçlü bir askeri kuvvet bulunuyordu yine anlaĢılan bu kuvvetler için hedef Teke Yöresinin BeĢkaza taraflarıydı henüz o tarafa etkin bir taarruz
yapılamıyordu .Yine aynı yıl Burdur –YeĢilova ,Yatağan ,Kızılhisar ,Kızılcabölük ,Geyre yoluyla Menderes vadisine inerek Antiokya‟ya ulaĢmıĢtı. Bütün bu olaylardan görüleceği üzere Gölhisar –Çavdır –Dirmil etrafı Türkmenlerce zaptedilmiĢti .AnlaĢılamayan Burdur ve Isparta‟nın Selçuklu idare merkezlerinden olan Uluborlu yakınlıklarına rağmen elden nasıl çıktığıdır .Nitekim Keyhüsrev tahtı bırakmak zorun da kalınca 3.Kılıçaslan devrinde 1204
senesinde Burdur Selçuklu topraklarına bu sefer kesin olarak katılmıĢtı . Ayrıca yine elden çıktığı anlaĢılan Bur381

Prof .Dr.Tuncer BAYKARA ,Denizli Tarihi,Sayf.38-50 Ġstanbul-2007
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dur‟un Batı ve Güneybatı kısımları,YeĢilova –Karaağaç –Gölhisar sahaları tekrar ele geçirmek için harekatlar
baĢlamıĢtır. 1204 sonrası 1.Giyaseddin Keyhüsrev tekrar Selçuklu tahtına oturunca Selçuklu fetihleri iyice hız
kazandı. Burdur kalesi askeri açıdan stratejik bir konuma sahipti .Çünkü Batı da Ege Bölgesi , Güney de Antalya
, Güneybatı da Teke Yöresi henüz Türklerce tam olarak alınamamıĢtı . Üstelik bu sahalar KıĢlak arayan Türkmenler için son derece önemliydi.Gecikmeden üç cepheye de hareketlenme baĢladı. Burdur Gölü mansabın dan
Söğüt ve EĢeler Dağları arasında uzanan araziden (YeĢilova) halen çevre halkının Ulu Yol dedikleri eski güzergahından Denizli istikametine saldıran Türk güçleri bu bölgede çetin savaĢlar verdiler .Bu savaĢlar sırasında Uç
güçleri kumandanı Hüsamettin Bey „e yardıma gelen Selçuklu hanedanından Abdi Bey Ģiddetli geçen bir çarpıĢma da Salda Gölü güneyinden geçen ulu yolu kesen Köpek Belin de yaralandı . Geriye alınan yaralı Abdi Bey
Salda Gölü kenar yamaçlardan gür Ģifalı suların aktığı pınar baĢın da tedaviye alındı Bu çeĢme halen Abdi Bey‟e
izafeten Sultan Pınarı olarak anılmaktadır . ĠyileĢen Abdi Bey savaĢa tekrar katıldı çok Ģiddetli geçen çatıĢmalarda Türkmen yiğitlerinden Genç Ali Bey ve Gökçe burada Ģehit oldular .Genç Ali ve Gökçe‟nin isimleri sonraları
bölgedeki iki köye ad oldu382. Genç Ali Bey‟in Ģehadeti üzerine yakılan ağıt bu gün hala Ali Bey türküsü olarak
çalınıp söylenmektedir383. Yörede okunan üç Ali Bey türküsünün birbirine karıĢtırıldığını bizzat sahada yaptığı
araĢtırmalarla dayanarak bölgenin yetiĢtirdiği değerli kemane , ses sanatçısı ve Halk Bilimci merhum Salih Urhan da vurgulamakta , Genç Ali Bey ağıtının 800 yıldır çalınıp söylendiğini belirtmektedir 384. Fetih hareketlerine
dönecek olursak Salda Gölü yönünden Köpek Belini geçen Türkmenlere , artık Güneye giden yollar açılmıĢtı
.Burada ikiye ayrılan Türk kuvvetlerin den bir kol Hüsameddin Bey emrinde Çal tarafına yönelirken Seydi Gazi
güneye Gölhisar yönüne dönmüĢtür .Abdi Bey ,Karaağaç ovası ve çevresini (Acıpayam –Kızılhisar) kendine
bağladı bu savaĢlar sırasında Gaziler arasın da bulunan Horasan Alperenlerinden Yatağan Baba(?- 1244) da
Ģimdiki Yatağan‟a bir zaviye kurarak yurt tuttu385 . Seydi Gazi Gölhisar havzasını düĢmandan temizlerken, Yatağan Baba yoldaĢı yine Horasan Erenlerinden Yaman Dede 386 Gölhisar Gölü kenarın da ki bir yere tekkesini inĢa
etti yakınına da yine yoldaĢlarından Ġshak Dede bir tekke kurdu.Her iki yerde sonradan bu iki Alp erenin tekkeleri
etrafın da toplanan Türkmenlerce , Yamadı ve Ġshak köyleri kuruldu .Bu arada Seydi Gazi‟nin aynı zaman da Gazi
derviĢlerden olduğu bu çevrede kendisine bağlı oldukça kalabalık gazi derviĢin varlığını tahmin ediyoruz . Diğer
yandan Burdur‟dan Teke Yöresine sarkmak için harekete geçen öbür Türkmen kolu, Kara Çal boğazından
Kemer – Karamanlı Tefenni‟yi içine alan geniĢ ova üzerinden (Eski Kabalia-Milyas) Çavdır tarafına yöneldiler. Bu
harekatın yapan Türkmenler içinde yoğun Ģekilde Oğuz‟un en cengaver savaĢçı boyu olan Yıvalar(sonradan
Yuva olmuĢtur) bulunuyordu .Ve Türkmen gazilerinin Livasını(Sancağını ) Yıva boyu taĢıyordu. Yıvalar daha
önce gördüğümüz üzere Er Basgan ile Anadoluya girmiĢler ve bir çok olaylara karıĢmıĢlardır Hatta Anadolu Selçuklularının büyük ölçüde Yıvaların gücüne dayandıkları anlaĢılıyor . Söz gelimi 1.Kılıçarslan babası Süleyman
ġah ölünce Yıvalar Kılıç Arslan‟a bir ok göndererek tahta çıkmaya çağırmıĢlardı .Bu gün Gölhisar –Çavdır –
Dirmil „de hala düğün dernek hatta bazı ileri gelenleri misafirliğe çağırmalar için gönderilen hediyelere oku denilmektedir . Çevre halkı oku‟ya icabet etmeyen kiĢileri nerdeyse hasım görürler Oku‟yu geri çevirmekte aynı anlama gelmektedir.
Burdur‟dan Tefenni tarafına yapılan çoğunluğunu Yıvaların teĢkil ettiği askeri harekete gelince en Ģiddetli karĢı
direniĢi Tefenni Çavdır yolunda bulunan Karakuzu Gediğinde gördü. Yakın tarihimize kadar anlatılan rivayete
göre” adı geçen gedikte bir türlü kafir seddini yıkamayan Müslümanlara (Yıvalara ) beyleri
“Haydin Kara Kuzularım ,Haydin Kara Kuzularım” diyerek gayrete getirip coşturuyordu. Sonun da çok şehit verilmesine rağmen bu gedikten aşan Müslümanlar önlerine kattıkları düşmanı Beşkaza taraflarına sürdüler” .O zamandan beri sözü edilen gedik Kara Kuzu gediği olarak anılmaktadır
387.Bu

mıntıkaya kalabalık bir Ģekilde yerleĢen Yıvalar içinden çıkan Yuva Beyleri olarak anılacak bir soy uzun
zaman yörenin hakimi oldular bu hakimiyetleri 15.yy kadar sürdü388 . Karakuzu Gediğinin hemen doğu tarafında
hemen dibinde yer alan Yuva Köyü halkı yakın tarihlere kadar son derece gözü kara insanların yaĢadığı bir yer
olarak çevrece bilinmektedir . 16.yy da Hamit Sancağında köy ,mezra ,otlak adı olarak 11 yer görülmektedir.
Ali VEHBĠ ,Acıpayam Tarihi, sayfa 154-155-156 . Ankara-1953
yörede 19.yy da eĢkıyalık yaparken Bey Köy Ballık Boğazı da öldürülen Tefenni Bey Köylü Ali Bey için yakılan türkü ile ġehit Genç
Ali Bey türküsü hem ezgi olarak birbirine benzediğinden-Gurbet Havası Ģeklinde – hemde isim benzerliğinden birbirine karıĢtırılmaktadır .
Bey Köylü Ali Bey ,Genç Ali Bey olarak anılmamaktadır .Ki yörede Genç Ali Bey „in hatırasın dan dolayı olsa gerek Ali ismine eski den
beri bey ilave edilerek çocuklara Ali Bey adı vermek bir gelenektir.
384 Salih URHAN ,Gurbet Havaları .Sayf..15-20 Ġzmir -2004
385Prof .Dr.Tuncer BAYKARA .Denizli Tarihi .Sayf.62 Ġstanbul-2007
386 Frederick “Wiliam HASLUCK ,BektaĢilik Tetkikleri .Sayf.10 .Ġstanbul-1928 (Eski Harflerle)
387 Rivayeti emekli eğitimci DurmuĢ Erkan(Tefenni Ece 1943 -) derlemiĢtir.
388 Prof .Dr.Tuncer BAYKARA .Denizli Tarihi .Sayf.78 Ġstanbul-2007
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Bölgenin diğer güçlü beyleri ise Karaağaç „ta AvĢar Beyleri ,Yazır Beyleri aynı Yazır‟dan türeme Çavdır Dengere
de ġeyh Hüseyin oğullarıdır .Bu tür boy beylerini baĢka yerlerde de görürüz .Örneğin BeyĢehir AvĢar Köyünde
AvĢar Beyi adıyla tarihi kayıtlara geçen baĢka bir AvĢar Beyine daha rastlıyoruz389.
Fetih yıllarına dönecek olursak Kara Kuzu Gediğinin kuzeybatı yüzüne ve güney yüzündeki tepenin hemen eteğine yurt tutan Yuvalardan büyükçe bir bölük Teke içlerine doğru hareketlerine devam ettikleri muhakkaktır. Yazımızın ana temellerinden birini teĢkil eden Dirmil „in kurucularının da Yıvalar olduğuna dair tarihsel
veriler ilerde verilecektir. Ayrıca Dirmil çevresinde yer alan Yuva dereleri , Kızıl Yuva gibi yer adları her halde
tesadüfen konulmamıĢtır 390.Ġki koldan ilerleyip Gölhisar Havzasını alan Türkmenler arkalarından gelen Oğuz boylarının yurtluklarını bir kargaĢaya meydan vermeden belirledikleri anlaĢılıyor .Burdur dan hem YeĢilova –
Karaağaç –Gölhisar „a gelen satıhta adeta bir tespih taneleri gibi dizili olduklarından bellidir .Aynı belirginlik Burdur –Karamanlı –Tefenni –Çavdır çizgisin de de görülür. 1204 yılın da Burdur‟un fethiyle birlikte daha kuzey de
Uluborlu - Sandıklı ve daha kuzeydeki ve doğuda ki bölgelere önceden çekilen Türkmen boyları süratle yeni
alınan Dinar –Acıgöl hattıyla Burdur etrafına eskiden de bildikleri yeni yurtlara akın akın gelmeye baĢladılar
.Hem Acıgöl düzlüğü hem de Burdur Gölü sahaları büyük Türkmen kesimlerce doldurulduğu açıktır. Bilindiği
üzere Toponimler etnik yerleĢme biçimlerini gösterir, ve belli göç dönemlerinin tespitini sağlar. Osmanlı ArĢiv
belgelerinin sağlamıĢ olduğu son derece düzgün aynı zaman da belirli bir akıĢ içinde sunduğu bilgiler ıĢığın da bu
gün için Selçuklu Devrinde ele aldığımız bölgedeki yerleĢme haritasını rahatlıkla çıkarabiliyoruz . Elbette tam
doğrudur diyememiyoruz ama arĢiv belgeleri Fatih devrinden( Bu devir kayıtları bize geçmiĢin hikayesini bir akıl
süzgeciyle verimlendirmemizi sağlıyor) – Cumhuriyete kadar olan zamanı bir süzgeç gibi bizim önümüze koyuyor. Osmanlı arĢivlerinin büyük bölümünün doğruladığı günümüz toponomisi aĢağı da ele alınacaktır . Gerçi zamanımıza; örneğin YeĢilova (Erle ma Yavice) Çavdır –Yazır –Kayı köyleri, Tefenni –Kemer –Karamanlı taraflarından Kayı köylerinin ikisi Gölhisar bölgesinden Eymür(Emir) bir Çavdır bir Kayı Köyü , Acıpayam taraflarından
Büğdüz ,Eymür obaları söz konusu alana pek intikal etmemiĢtir .
AraĢtırma sahamız olan Teke Yöresi için arĢiv kayıtlarının da yardımıyla Ģu belirlemeleri rahaylıkla yapabiliyoruz.Yöreye yoğun bir Ģekilde Kayı –Salur –Yıva –AfĢar -Bayat baĢta olmak üzere hiçte az olmayan sayı da
Çavundur (Çavdır) , Bayındır –Eymür –Dodurga –Kargın –Yüreğir –Yazır-Iğdır ,(Bu Yazırlar Moğol istilasıyla
gelen ve kaynaklar da Yazır Yörüğü olarak geçenler değildir) ,Çepni ,Büğdüz ,Bayındır boylarından bölüntüler
göçe iĢtirak ettikleri gerek tarihi kayıtlardan ve gerekse bölge toponomisinden anlaĢılmaktadır. Fetih hareketinde
görülen iki kol halinde Burdur‟dan Salda‟ya doğru olanla Kemer –Karamanlı –Tefenni istikametindeki ayrılıĢ fetihle birlikte gelen Türkmen boyları içinde geçerlidir . Denizli‟ye doğru gidenlerin hem sayıca hem de farklı boylar
bakımından daha kalabalık oldukları görülüyor . Burdur Gölünün hemen kenarına ilk konanların Yazır(Yazı) olduğu bellidir. Burdur Gölü kenarı köylerinden Karakend yakınların da 19.yy da küçük bir Kayı topluluğunun varlığı
bilinmektedir. Sonraları Yavice Nahiyesi diye bilinen yerlere ki -burası Yuvaca adıyla da arĢiv belgelerinde görülen yer olduğu biliniyor- baĢlangıç sınırı Navlu(Harmanlı sırtlarıdır) „dur. Osmanlı Tapu Tahrirlerinde Yavice bilindiği gibi Yavi-Yavı olarak Oğuzlar da çok eski bir özel isimdir . Oğuz Han‟ın torunlarından birinin adı Kuzı Yavı
„dır391. Tapu Tahrirlerinde Yavice ile beraber kaza olarak kaydedilen Erle‟ye –(Divan ı Lügat-it Türkte Yurt tutulan
yer –Yurtluk olarak anlamlandırılıyor392) kalabalık bir Kayı ,Çavdır ,Yazır ,Çepni ve Iğdır,Salur ,Döğer Bayındır
boyları burayı yurt edindiler393 . Güneye Acıpayam yönüne sapan boylar ise AfĢar ,Dodurga ,Eymür ,Kargın ,
Yüreğir ,Büğdüz ,Yazır baĢta olmak üzere Karaağaç (Acıpayam) ovası –EĢeler Dağı eteklerine dağılıp kendilerine kıĢlık ve yazlık yurtlar edindiler394 .
Aynı Ģekilde Gölhisar Ovasına doğru ilerleyenler AfĢarlar,Kargınlar , Eymürlüler Çavundurlar ve Döğerler oldular.
Tefenni hattından Çavdır yönüne gelenlerin çoğunluğu Yıva olmak üzere örneğin Yıvaların bir kolu olan Ġmanç
(Eymenç) ,Kayı , Salur ,Yüreğir , EğneĢ Köyü yakınlarında AfĢarlardan Beytimurlulardır (16.yy da henüz konar
göçerdirler) . Kayılardan ve AfĢarlardan ve Yüreğirlerden ,Çavundurlulardan bazı obalar Kemer ovası –Rahat
Dağı kenarlarını yurt seçtikleri günümüz yerleĢiminden anlıyoruz395.
Daha önce Yıvalardan söz etmiĢtik yanı sıra Karakuzu gediğinden güneye Çavdır taraflarına Kayı,Çavundur,Bayındır,Salur ,Döğer „den bölükler bu yöreye kondular. Karaağaç ovasından Gölhisar‟a geçenlerden AvĢarlar (ġam Köy ve çevresi) , Hacı Eymürlüler Her biri KoçaĢ ,Rahat ,EĢeler yaylarından kendilerine
BaĢbakanlık Osmanlı ArĢivi .C.BLD.29/1419
Hüseyin SARAÇOĞLU ,Akdeniz Bölgesi Sayf.132 .Ġstanbul-1989
391 E.Bahadır Han,a.g.e .Sayf.54
392 Besim ATALAY, Divan ı Lügat-it Türk Tercümesi .Sayf.252 (Dip not) .Sayf .251 Ankara -1941
393 Erle ile Yavice için bakınız :BaĢbakanlık Osmanlı ArĢivi Tapu Tahrir defteri 0438 Sayf.261 –Babı defter i Ceride 40078.Sayf.4-5
394 BaĢbakanlık Osmanlı ArĢivi , Tapu Tahrir defteri 30 .Sayf.19-20-22-30
395 Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü ArĢivi . TTD.51 .Sayf.55-66
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yaylaklar edindiler bu yaylaklar özellikle KoçaĢ –Rahat üstlerindeki yerlerdi396 .Yakın tarihimize kadar buralar
Bayındır Yaylası ,Çavdır Yaylası , Yazır Alanı ,Kayıcık Pınarları gibi isimleriyle yaĢamıĢlardır. Arkadan daha
gelenler olunca bölge aĢırı bir nüfus biriktirdiği için daha güneye BeĢkaza taraflarının yeni gelenler için hedef
olmakta gecikmediği meydandadır.Ve bir müddet yaralarını saran Türkmen güçleri Rahat Dağı –KoçaĢ Dağı
arasındaki bu bölgeden BeĢkaza‟ya (Fethiye ) doğru harekete devam ettiler .Ama bölge Bizans kuvvetlerince son
derece ciddi bir mukavametle savunuldu. Küçüklü ,Anbarcık , Dirmil Yaylaları arasında çok Ģiddetli çarpıĢmaların
olduğu ve bu yerlerde çok sayıda Ģehitler verildiği, aynı alan da görülen çok sayıdaki isimsiz , tarihsiz mezarlıklardan anlaĢılıyor . Genellikle Baba –Dede –Erenler adıyla bilinen bu Ģehitlikler de savaĢlarda Ģehit düĢen öncü
Gazi –Alp erenlerle yoldaĢları diğer Ģüheda yatmaktadır .Bunlardan en ilginci Anbarcık –Kızıllar yaylaları arasında
bulunan Babaönü‟dür. Sözünü ettiğimiz bu yerlerde eski halkların ait terkedilmiĢ yıkıntı halinde olan yerleĢim
yerlerine Cavıristanlık397 ya da Cavırlık denmektedir. Bu tür yerlerin yani eski halkı kaçmıĢ ancak adı Türkler
tarafından bilinmeyen yerlere yeni Türkçe isimler verildiği gibi Acıpayam‟ın kurulduğu yere Akçakilise denildiği
gibi398 veya boĢalmıĢ ancak eski adı Türkçeye uyumlu hale getirilerek yaĢatılmıĢ yerlerde vardır Tefenni –
Ağlasun örnekleri malumdur.
Önceden vurguladığımız üzere Tarihi Teke ,Selçuklu devrinde Burdur ve Antalya yöresine gelen Türkmen Teke
aĢireti Teke Bey‟in kurduğu beylikten ismini almaktadır. Bu meyan da baĢka bir görüĢ ise Burdur ve Antalya tarafına yoğun bir Ģekilde yerleĢen Türkmen Salur Boyuna bağlı Teke Türkmenlerinden dolayı bu isim bölgeye verilmiĢtir . Bazı Tarihçiler ise Teke boyundan gelmediğini çünkü Oğuz Salur boyundan geldiği kabul edilen Tekelerin , Anadolu da değil ; XVI .yüz yılda bu günkü Türkmenistan da ortaya çıktığı ileri sürülmektedir 399 .Bu görüĢün
son derece hatalı bir görüĢ olduğunu Türkmen Tarihçi SoltanĢa Ataniyazov vurgulamakta : 11.ve 12. asırlar da
Tekelerin var olduğunu ifade etmektedir400. Öte yandan hem Hamitoğullarının hemde Teke Oğullarının Teke
aĢiretinden geldiği ve Teke ismin bölgeye ad olduğuduğu hususu bu gün rahatlıkla ifade edilmektedir401. Hamit
Bey‟in aslen Yamut oymağından olduğu ile ilgili bir sözlü geleneğin yaĢadığı malumdur . Yamutların ise Salurlardan olduğu eski Türkmen ġecerelerinde hep yer almıĢtır 402. Bu tarihi dayanağı esas alırsak Türkiyedeki Tekelilerle Salurların bir bağı olabileceğini gözden uzak tutamayız . Özellikle 12.yüz yıldan beri gerek Burdur havalisin
de Kayı –Salur –Bayat-Döğer ve gerek Antalya da Bayat - Salur boyunun varlığını gözlemliyoruz403 . Aynı boyun 13.yy da uç Türkmenleri (Antalya –Denizli ) arasında Salurların adı geçmektedir . Hatta Moğollara ilk isyan
hareketlerini baĢlatan Uç Beyi Mehmet Bey Kayı boyundandı ona yardımcı boylar arasın da Salurların olduğu
biliniyor404.Bu beylikte Bayatların çoğunlukta olduğunu da belirleyen tarihçileri de görüyoruz405. Türk Tarihinde bu
tür hareketlere giriĢenlerin dayandığı mutlaka bir güç olması elzemdi ki genellikle bu güç mensup olduğu boy ya
da oymak oluyordu . Mehmet Bey‟in de Uç bölgesi beyliğine boyu olan Kayılar ile Salurların sayesinde ulaĢtığı
ortadadır . Öte yandan Hamit Beyliği paralarında Iğdır boy damgası da görüldüğü de iddialarını da biliyoruz.
Uç beyi Mehmet‟in faaliyet gösterdiği ana merkezin Çameli –Gölhisar –Acıpayam –YeĢilova –Tavas sahası olduğu açıktır. Bölgede ki Salurların alt gruplarından Sarılar „a Teke Yöresinin hemen hemen her yeri yerleĢme alanı
gibidir. Sarılar ise Salurların içine Kıpçakların bir boyu iken birbirlerine yakın yaĢamalarıyla ilintili olarak Türkistan
„da Oğuz yurdunda iken geçmiĢlerdir406 . Kıpçak Türklerinden olan UlaĢlar da Hazar ötesinde Oğuz Yurdur da
iken Salurlar içine girip onlarla Anadolu‟ya geĢmilerdi .Bu durumda XV1.yy Ġran Türkmen yurdu Tekelilerinin
ortaya çıktıkları iddiası pek tutarlı gözükmemektedir Bu boyun XI.-XII .yüzyıllarda mevcudiyetinin görüldüğü
ancak güçlü bir yapı olarak kendini kabul ettirmesinin XVI.yy olduğu yolunda gayetmakul açıklamalar daha gerçekçidir407.Anadolu da Tekelilerin önceleri olmadığı manasına gelmez . Çünkü çok sayıda Tekeli aĢireti , günümüze kadar çeĢitli bölgelerimiz de varlıklarını sürdürmüĢlerdir. Ayrıca Selçuklular döneminde bazen bir çok bey
aslın da mensup olduğu boyun adıyla anılıyordu .Salur Bey ,Bayındır Bey ,Döğer bey gibi …Burada 1071 sonrası Türkiye‟ye göç eden Oğuz Türkmen boylarının göç yollarını takip ederek yerleĢim sahalarını gerek tarihi
kaynaklardan gerekse toponomi sayesinde takip edebildiğimizi ifade edelim . Mesela AvĢarlar Van Gölü güneyi
BaĢbakanlık Osmanlı ArĢivi Tapu Tahrir 30.Sayf.33/1-99
Tuncer BAYKARA ,Denizli Tarihi .Sayf.203 .Ġstanbul-2007
398 Mehmet YaĢar ERTAġ,XV.-XVI .Yüzyıllarda Karağaç-ı Gölhisar(Acıpayam) Kazası .Sayf.52-53 Ġstanbul-2007
399 A.Latif ARMAĞAN , Tarihsel Süreç Ġçinde Teke .A.Ü.Tarih AraĢtırmaları Dergisi .Cilt XX .Sayı 32/2002 .Sayf.5
400 Prof Dr.SoltanĢa ATANIYAZOV ,ġecere –Türkmen Etnik Adları Sözlüğü .Sayf.284-285.Konya -2005
401 A.Latif ARMAĞAN ,a.g.m.Sayf.5
402 Prof Dr.SoltanĢa ATANIYAZOV ,ġecere –Türkmen Etnik Adları Sözlüğü .Sayf.284-285.Konya -2005
403 Yazıcıoğlu Ali ,Tevarihi Ali (Tıpkı basım) Hazırlayan Abdullah BAKIR Sayf. 7a -7b .Ankara -2014 (TT.K yayını)
404Tuncer BAYKARA ,Denizli Tarihi .Sayf.81.Ġstanbul-2007
405 Barbara FLEMMĠNG
406 Prof .Dr .S.ATANIYAZOV, a.g.e Sayf.245
407 Prof .Dr .S.ATANIYAZOV,a.g. e Sayf.261-262-263
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giriĢi ile ilk önce Malatya –MaraĢ çevresine intikal etmiĢler buradan bir kol Çukurovaya sarkmıĢtır .Bir kol kuzeye
DaniĢmentli bölgesine Amasya sonra Orta Anadolu‟ya burada Ankara ,Çankırı –KırĢehir –Yozgat – Aksaray „a
dağılmıĢtır .Bu sahadan daha batıya Kastamonu –Bolu taraflarına yoğun bir göç gerçekleĢmiĢtir .Konya civarına
mühim bir AfĢar topluluğu gelmiĢ buradan Göller Bölgesine ve Afyon –UĢak –Kütahya‟ya dağılmıĢlardır .Göller
Bölgesine gelenler Isparta Eğridir üzerinden Burdur‟a buradan Denizli‟ye yönelmiĢlerdir .Salda Gölü kenarından
karaağaç ovasına inen AfĢarların bir kesimi burada mesken tutarken mühimce bir oymak Gölhisar üzerinden
Teke Yöresi içlerine dağılmıĢlardır. Özel olarak Kayılara burada bir parantez açarak biraz daha durmak yerinde
olacaktır . Ananonim Osmanlı Tarihleri olan Tevarih i Al i Osmanlar da Osmalıların atası Süleyman ġah‟ın Anadolu‟ya 70.000 çadır ile geçtiği rivayetlerini ,bazı tarihçiler efsane olarak nitelemektedirler . Ama tarihin gerçeklerine bakacak olursak yetmiĢ bin çadır belirlemesi Anadolu‟ya gelen Kayılar açısından azdır bile . ĠĢin aslına
bakacak olursak:
Tevarihlerde Süleyman ġah‟ın dolayısıyla Osmanlıların Söğüt çevresine gelinceye kadar uğradıkları yerler olarak belirtilen yol güzegahı üzerinde oldukça kalabalık Karakeçili Türkmen –Yörük yerleĢimlerinin olmasını tesadüfle açıklamak zorlama bir yorumdur .Ġlk giriĢ yerinden Güney doğuya yönelen Kayıların konakladıkları Urfa
Suruç –Siverek –Diyarbakır(Mardin çevresinde hüküm süran Artuklular Kayı boyundırlar) –Ankara Kırıkkale ve
EskiĢehir Ġnönün de kalabalık Kayı dan gelme Karakeçililerin yerleĢimi de tesadüf olarak görmek bizce pek doğru
değildir . Ġlk Osmanlıların tabi oldukları Kastamonu çevresinde hüküm süren Hüsameddin Bey‟in Kayılardan
olduğu ve bu çevrede 100.000 çadır Türkmen‟in yaĢadığını Arap Coğrafyacısı Said naklediyor . Bu Beylik Çoban
Oğulları beyliğidir . Ki aynı bölgede azımsanmayacak bir Kayı‟nın yaĢadığı ortadadır . Aynı coğrafyacı 13.yy ilk
çeyreğinde Antalya –Denizli hattın da 200.000 çadır Türkmen‟nin yaĢadığını haber verirken bu Türkmenlerin
çoğunluğunun Kayı –Salur olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz . Görüldüğü üzere Burdur –Denizli –Muğla – Aydın –
Manisa -Antalya -Isparta toprakalarında bu iki boyu çok açıklıkla varlıklarını izleyebiliyoruz . Kayıların Osmanlı
Beyliği kuruluĢu ile ilgili olarak ayrıca Batı Anadolu da ki Kayılar ve diğer büyük Yörük tolplulukarı hakkında ciddi
bir araĢtırma Prof. Dr.Feridun Emecan tarafından yayınlanmıĢtır408.
Bir görüĢe görüĢe göre AvĢarlardan bir görüĢe göre Salurlardan çıktığı ifade edilen Karamanlı –Karaman adını
taĢıyan gerek yer ismi ve gerekse konar göçer taifelerin bölgedeki varlıklarını gözden kaçırmamalıyız. Bilindiği
üzere halen ilçe merkezi olan Burdur Karamanlı‟nın kurucuları 16.yy da TürkemiĢ Yörükleri arasında bulunan
yörük bölüğüdür . Artık adı unutulan Gölhisar ovasında yer alan bir zamanlar insanların meskun olduğu zamanla
nüfusunu kaybeden ama Hamit Beyliğinin kurucularından Hamit Bey‟in oğlu Ġlyas Beyin mülkü olduğunu sandığımız Karaman (Bir ara Karapınar ) hemen yakınlarında halen Asmalı diye bilinen köyün adı 1840 tarihli Nüfus
Defterinde Karaman Asmalı olarak yer almıĢtır409. Yine Denizli Çameli‟nin eskiden bir adı da Karamandır.
Karamanlıların Salurdan çıktıkları bilinmektedir . Bu ismin onlara Anadolu‟ya geçmeden önce Hoca Amet Yesevi
ile bağlantılı bir olaydan onların Karaman adıyla anıldıkları ,akraba bir topluluk olan Akman‟ın da beraber anıldığı bilinmektedir 410. Bölgesel yapıyı da göze alacak olursak Selçuklular ve Beylikler dönemin de Karamanlıların
Gölhisar dan Dağ içine doğru Çameline kadar olan girinti de yaĢadıkları ve bu saha da ki yerleĢimlerde etkin
oldukları söylemek aĢırı bir iddia olmamalı.
Karamanlı adın da önemli bir Türkmen aĢiretinin Karakoyunlu Devletinin kurucularından olduğu
dir411.Bu durumda Karamanlıların Karakoyunlu Türkmenlerinin mensubu olarak görüldüğü Yıva boyu ile de bölgemiz Karamanlılarının bir irtibatı olabileceği hatırlanmalıdır. Doğu Anadolu‟da kurulan Karakoyunlu Türkmen
Devletinin aslı unsuru olan Karakoyunlu Türkmenlerinin dıĢında Anadolu da bilhassa EskiĢehir Seyitgazi bölgesinde oldukça kalabalık büyük bir Karakoyunlu varlığı ayrıca Aydın Ġzmir arasında büyük bir Karakoyunlu oymağı
daha Fatih devrinde Tapu Tahrirlerine geçmiĢtir412 . Bunların tam 56 cemaat olduğu görülmektedir413.Bazılarının
sandığı yada zannettiği gibi bölgedeki söz konusu Karamanlıların Karamanoğullarına bağlamak bize pek inandırıcı gelmemektedir . Aslında bu söylencenin temelinin söz konusu beyliğin Hamit Beyliği topraklarında zaman
zaman geçici hakimiyet kurmasına dayandığı ortadadır .
Eskiden beri Antalya çevresinde görünen Karamanlıların Hamit Sancağın dan geldiğine dikkat çekildiğini göz
önüne alırsak çok eskiden beri Yukarı Teke‟de yör bir Karaman oymağının olduğunu kestirebiliriz414. Faruk Sümer‟in bölge Karamanlılarıyla alakalı düĢüncelerine bakarsak Ģu satırları okuruz: XV - XVI. yüzyıllarda
Feridun EMECAN,Ġlk Osmanlılar ve Batı Anadolu Beylikler Dünyası .Sayf .185-186 Ġstanbul-2010
BaĢbakanlık Osmanlı ArĢivi(BOA) NFS. D…3253 .Sayf.45
410 Prof.Dr.S.Atanıyazov ,a.g.e Sayf.70-71
411 Prof. Dr. Faruk SÜMER ,Karakoyunlular 1.Cilt .Sayf.26. Ankara -1967 (Türk Tarih Kurumu)
412 BaĢbakanlık Osmanlı ArĢivi Tapu Tahrir 008 Nolu deft. Sayf .625-630 ve TT .0270 Nolu deft. Sayf .5-6
413 Feridun EMECAN ,a.g.e Sayf. 182
414 Mehmet AK ,Teke Yörükleri .Sayfa 51 .Ankara-2015
408
409
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Anadolu‟nun muhtelif yerlerinde Karamanlı adlı teşekküller vardı. Bunların en mühimi Hamid
sancağında yaşıyordu. Büyük bir oymak olan bu Karamanlı teşekkülünün, XV. asrın sonlarında
bir kısmı henüz köylerde yerleşmiş ve bir kısmı da eski yaşayışını devam ettirmekte idi415.

Ve bu gün yaĢamaya devam eden Teke Yöresi kültürünü mayalanıp Ģekillenmesinde Teke Türkmenlerinin büyük payı olduğu hususu genelde kabul görmektedir. Teke Yöresinin Akdeniz sahillerinden baĢlayarak Karakuzu
Gediğine kadar olan büyük havza da Gölhisar‟ın bazı köyleri hariç dillerinin aynı özellikleri göstermesi ve bu ağzın
oluĢumun da Salur boyunun etkinliği yanın da bölgede hiçte azımsanmayacak Ģekilde varlığını düĢündüğümüz
Kıpçak etkisi, dilcilerce araĢtırılması halinde daha çok açıklığa kavuĢacağı meydandadır. Teke Yöresinin kuzeyinde yer alan Burdur ve komĢu illerde ise Kınık Kayı ağzı etkisi görülür416. Yukarda safhalarını verdiğimiz fetih
hareketi tarihi bir bilgi yoksa da 1205 yılnda tamamladığını düĢünebiliriz . Gölhisar Çukurunda duraksayan Türkmen hareketi BeĢkaza üzerine doğru devam etmek için yine iki koldan ilerlemek istediği ortadadır .Birinci kol
Çavdır dan güneye Anbarcık –Kozağaç yoludur .Bu yoldan Çobanisa iniĢiyle Seki ovsına inmek daha kısadır
.Bölgede yapılacak bilimsel bir toponomi bize ilginç veriler sunacaktır . Mesala Anbarcık yayla yolunda Gözlengiç
TaĢı bir gözetleme yeri adıdır .Anbarcık Yağıbasan Dağı ki Yağıbasan bilindiği gibi DüĢmanı basan demektir tam
karĢısında Babaönü mezarlığı vardır burada çok Ģiddetli bir çarpıĢmanın önemli bir Ģahididir.Ġkinci kol ise Gölhisar
üzerinden Dirmil „e doğrudur bu yolla hem Sekiye hemde Üzümlü istikametine yönelinmiĢ olunmaktadır . Bizce
bu yöne çok kalabalık bir Yıva ve Kayı –AfĢar –Salur gücüne dayanan harekat gerçekleĢmiĢtir .Dirmil yükseltisine çıkmadan bir gediğin adının Cavır Döndü olduğunu hatırlamak faydalı olacaktır. Dirmil‟in hemen yakının da
bulunan Çol Kayığ‟ı(Türkmen Kayılara Kayığ da denildiği sıkça karĢılaĢılan bir durumdur)417 Güneye BeĢ Kazya
sarkan Türkmen Kayı boyunun hatırasıdır. Burada bulunan ve AraĢtırmacı Veli Cem Özdemir tarafından tesbüt
edilen Kayı boyundan bir Alperen‟in mezarındaki Kayı damgası bize tarihin derinliklerinde gelen sayısız niĢandan
sadece biridir . Aynı Ģekilde Dirmil MaĢta Yapraklı ovasında ova içinde tek baĢına türbede yatan bir eren‟in Salur
Damgası taĢıması Türk‟ün bu topraklara vurulmuĢ tarihi mührüdür. Sahil Teke „ye –BeĢ Kazaya geçen Türkmen
boyları fetih yıllarında buralar da edindikleri eski yurtlarını yüz yıllarca unutmamıĢlar ve yakın zamanlara kadar
yayalalarına baharla göçmüĢlerdir . ĠĢte Çöl Kayığına göçen Sahil Kayıları bu geleneğin devamını sağlayan
inĢanlardır .
Aynı zaman da Yukarı Teke „ye eski devirde yurt tutanlar da Sahil Teke „de kıĢlaklar edinmiĢler kıĢları çoğunluğu
buralara inmiĢlerdir .Bu tür yaĢamaya vergi kontrolü için 2.Murat devrin de büyük zorluklar çıkarılarak özellikle
kıĢlaklara inme durdurulmuĢ, yerleĢmeye tabi tutlulmuĢlardır . Yukarı Teke öncelikle Eski Gölhisar havzası köylerinin sahildeki yerleri eski adlarıyla yaĢamaya yakın tarihlere kadar devam etmiĢtir hatta bir çok boy bölükleri bu
tarihten sonra birbirlerinden ayrılarak yerleĢikliğe geçmiĢlerdir . Ancak BeĢkaza köyleri ise bundan pek etkilenmemiĢler bu gün hepsinin hem sahil hem de yayla da aynı adı taĢıyan köyleri vardır . Bu tür eski hatıra adını
taĢıyan yerlerden sahilde olan Kozağaç TaĢı ilk aklımıza gelendir .Yine Dirmil‟in pek uzak olmayan tarihlere
kadar kullandıkları sahil arazilerinin olduğunu burada bir mahalleye Sahil Dirmil‟i dendiğini Veli Cem Özdemir‟den öğreniyoruz418. Yukarı Teke içinde olan Burdur Merkez köylerinin de sahile göç geleneklerine bizzat
uzun zaman biz de Ģahidi olduk . 1992 yılına kadar Kayaaltı Köyü koyun sürüĢ sahibi aileler tarihini, bilmedikleri
bir dönemden beri atalarının geleneklerini devam ettirerek güz mevsiminde Antalya sahil köylerine özellikle DöĢemealtı çevresine göçer Nisan ayın da yaylalarına geri dönerlerdi . Bu gün o göçleri yapanlardan yaĢayan insanlar aynı iĢi yapsalar da göç olayı bitmiĢtir.
Kayaaltı -eski adı Kıravgaz „dır- yaylasına 1940 lara kadar Antalya „dan Karakoyunlular ile Karavelili Yörükleri de
çıkar bu yüz den Kıravgazlılarla Karakoyunlular arasın da Ģiddetli geçimsizlik yaĢandığı bu köy halkınca hala
anlatılmaktadır .Hatta bu köyün yaylası eski coğrafya kitaplarında Karakoyunlu yaylası olarak ta geçmektedir.
1204 sonrası ilk Oğuz Türkmen göçlerinden sonra Moğol sitilasıyla Anadolu‟ya göç eden büyük Türkmen kiylelerinden Batı ucuna gönderilip yerleĢtirileneler Yörük adıyla anılmıĢlardır .Aynı Batı uçlarına Moğol aĢiretlerinin
DaniĢmentli sahasına girmeleriyle 1265 -1292 arasında çok sayı da Türkmen Batı ucuna bu arada Teke Yöresine
aktarılmıĢlardır . Bu devre de Yukarı Teke‟ye iki büyük Yörük grubu intikal ettiğini anlıyoruz bunlar Gölhisar Yörükleri olarak tahrirlere geçen Oğuz Kargın boyundan TürkemiĢ ve Oğuz Yazır Ali Fahreddinli Yörükleridir. Çavdır
Yazır ve Dengere Köyünü(Yan yana iki köy iken sonraları birleĢinse Dengere ortaya çıkmıĢtır. Ġki köyden biri Ali
fahreddinli Yörüklerince kurulmuĢtu) zamanımıza ulaĢamayan Çukurca‟yı da Ali Fahredinliler‟in iskanıyla köy
olmuĢlardır. Bu gün Burdur ile Gölhisar arasında kurulan bir çok köy onları iskanıyla ortaya çıkmıĢ veya nüfusça
415Prof.

Dr. Faruk SÜMER ,a.g.e Sayf.27
Zeynep KORKMAZ,Anadolu Ağızları Etnik Yapı Ġle ĠliĢkisi Sorunu .Türk Dili Belleteni -1971.Sayfi26-26.Ankara -1971
417 Hüseyin Saraçoğlu .a.g.e Sayf.183
418 Veli Cem ÖZDEMĠR ,a.g.m Sayf.555
416
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artmıĢtır. Bu bölge köylerinin bir çoğunun ilk kuruluĢ yerleri fetihte faal rol oynayan çoğu Alperen olan Horasan
Erenlerinin kurdukları tekke –ribat –zaviyeler etrafın da ortaya çıkmıĢtır .Hemen hemen her Türkmen boyunun bir
ulu ereni vardı ve onların etrafın da kümelenen boylar bu köylerin ilk nüvelerini teĢkil etmiĢler veya yerleĢince
onlara bağlı derviĢler onları unutmamıĢlar adlarını yaĢatan tekkeler- zaviyeler kurarak çoğunu Cumhuriyet devrine kadar yaĢatmıĢlardır. Yazırlılar Oğuzlar içinde bey çıkaran önemli bir boydur onların Moğol Ġstilası sırasın da
Türkmen Yurdunda oldukları Ģehirleri ve kalaleri olduğu biliniyor419 . Moğol baskısı yüzünden büyük bir kesimi
Anadolu‟ya geçmiĢlerdir .Bir bölümü Güneydoğu Anadolu‟yu yurt seçmiĢler bu gün bu yörede Yazar olarak tanınırlar çoğu KürtleĢmiĢtir .Bunların yanın da büyük bir Yazır topluluğu Hamit Sancağı ve Teke Sancağına ulaĢıp
yerleĢmiĢtir .Yukarı Teke „de Ağlasun –Burdur(Yazı köy- Kıravgaz yakınlarında yerleĢenler sonradan burayı terkederek çevreye dağılmıĢlardır –Acıpayam –Korkuteli –Çavdırda iki yer de görülürken sadece biri kalmıĢtır –
YeĢilova (Bu gün artık adı unutulmuĢ) da , Antalya ve ElmalI da Yazır Yörükleri Sarı ve Siyah olmak üzere iki
kesimdirler420 .

Burdur Çavdır Anbarcık Köyünde oynanan aslında Türk Dünyasının ünlü Kara Yorga oynunun bir versiyonu olan Arap oynunu oynayabilen son kiĢi Anbarcıklı DurmuĢ Ünlü

419
420

Cüveyni ,Tarih i Beyhaki (Çeviren Mürsel Öztürk) Sayf.172 -73 ,293 .Ankara -1993
BaĢbakanlık Osmanlı ArĢivi ( BOA)TT. 166. Sayf .576,578.

109

Burdur Yeşilova Niyazlar Köyünde medfun Niyaz Baba‟nın Türbesinin içi

Burdur Merkez de fetih hareketine katılmıĢ ve Sergaziyan(Gazilerin baĢı) adıyla tanınan Heein Dede,Dorum
Dede ,Hüseyin Dede ,ġeyh Gaybi ilk akla gelenlerdir .Suludere Köyünde ġeyh Hamza ,Çendik‟te Ali Bey, Burdur YarıĢlı Gölünün hemen yakının da Söğüt Dağları eteğinde bu gün hala Tekke olarak anılan Hüseyin Dede
( 15.ve 16.yylarda bölgenin önemli bir BektaĢi Tekkesiydi) tekkesi ile baĢlayan Tekke- Zaviye zincir i devam eder
gider . Erle ma Yavice (YeĢilova ) de :Kayadibin de en az üç zaviye Karaca Ahmet Sultan Zaviyesi ,Sapanlı Dede
Zaviyesi ,Emir Sultan Zaviyesi 421,Doğan Baba Köyünde Doğan Baba zaviyesi , IĢıklar (Namı diğer Türk ) de IĢık
Baba ,Akça Köyde ġeyh Ġbrahim , YarıĢlı da Hayrettin Baba(YarıĢlı Baba) , Ġğdir „de Seydi ve ġeyh Ġsmail Zaviyeleri , Onacık‟ta Onacık Dede tekkesi , Kırlı da Ahmet Baba Tekkesi ,Niyazlar „da (Çepnilerce kurulmuĢtur) Niyaz
Baba Tekkesi,Değirmen de Esir Baba ,Gebrem de ġeyh Ġsmail ,Dere‟de ġeyh SatılmıĢ, EyneĢte ,ġeyh Süleyman
,Etire Dede ġeyh Mahmut , Tefenni de : Yuva „da Al i Resu evladın dan ġeyh Mustafa ,Ece „de Hızır Ece ,
Seydiler de Ġmam Süleyman, Bey Köyde Ak Baba Sultan ,Koyun Baba ,Karaağaç ı Gölhisar(Acıpayam –
Kızılhisar) hattında Yatağan da Yatağan Baba , Abdi Bey , Banaz Dede,Kaysar „da (Kayahisar) ġeyh Ali, Yazır
da ġey Güvenç ,Ġsmail Fakı, Kum AfĢarın da ġeyh Davut , Kara Ağaç Baba , Sırçalık „ta ġeyh Kuçek , Gölhisar
da ġam Köy de ġeyh Cüneyt , Yamadı da Yaman Dede ,Ġshak Köyde Turgut , Miskin Ata (Ata Türkistan‟da
Yesevi derviĢlerine verilen isimlerdendir) 422, Kozağaç ta ġaban Dede ,Anbarcık „ta Hasan Evliya ;Kızıllallı (Kızıllar) da Ak Baba ,YeĢilova Dereköyde Saru HanTimur . Horasan Erenlerinin Yukarı Teke tarihinde özellikle kültürel dokunun sağlamlaĢmasın da ki önemli rolllerini incelemek ayrı konudur .Yalnız bir vakıf kaydı bize bu konuda
net bir fikire varmamızı kolaylaĢtıracaktır .2.Bayezit dönemine ait bir evkaf defterinde Gölhisar Çukurca Köyüne
ait bu kayıt yöredeki Horasan pirlerinin varlığını açıkça koymaktadır .Çukurca bu güne intikal etmemiĢ köydür
Köyün Ali Fahreddinli yörüklerince kurulduğunu biliyoruz .Ve Çavdır - Anbarcık ve Yazır Köylerine yakın bir yerde

Bu köy ahalisi yakın zamanlar da bazı kiĢilerin bir tekkenin yıkılması sonucun da dağılan veya yıkık duvardan taĢlarını götürdükleri gün
gecesi sabaha kadar çeĢitli esraraengiz olaylara maruz kalınca daha sabah olmadan aldıkları bütün taĢları geri getirdiklerini anlatmaktadırlar .
422 BOA .Ev.d. 38393 Sayf.1-16 ,BOA Ev. d 15024 Sayf . 6-90 ,BOA EV.d.18854 Sayf.99/9
421
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komumlandırıyoruz . Vakıf kaydın da Ģu ifadeler yer almaktadır . “ Karye i Çukurca da Ali Fahrettin Cemaati için de merhum ve mağfur said şehit Emir Seydi ila rahmetullah………aleyhirahmeti
…velgufran dervişlerinden birkaç dervişler izni padişahiyle bir cami bina etmişler …” kayıt

devamla vakıf edenlerin isimleri veriyor ve görevlileri sıralıyor . Veli Fakih –Ġmam ve Hatip (Hükm ü Hümayun)
,Said Fakih –müezzin ,Ġdris Fakih- kayyum,Yunus oğlu Musa çerağcı , Ali oğlu Mustafa muaarrrif.Görüldüğü üzere Çukurca da Seyyid Battal Gazi derviĢleri tarafından bir cami yapılmıĢtır çarpıcı olan Anadolu‟da önemli bir
Hacı BektaĢ tarikatı dergahı olan Seydi Gazi derviĢlerinin Çukurca da icray ı faaiyette bulunmalarıdır .Bu devir
henüz ġah Ġsmail akidelerinin Hacı BektaĢ ocağına giremediği zamanlardır .Ve Hacı BektaĢ derviĢleri sünni inancından uzak değildirler bu da tarihin bir ana gerçeğidir423. BaĢka bir arĢiv belgesinde halen Çavdır olarak bildiğimiz ilçe merkezinin olduğu alan da 15.yy da aĢağı ve yukarı Çavdır olmak üzere iki Çavdır bulunuyordu. Bunlardan Yukarı Çavdır da bir müsellem çiftliği Hacı BektaĢ adını taĢıyordu424
Osmanlı Dönemin de Yukarı Teke „ye en yoğun yerleĢimlerden biri de 17.yy la doğru olmuĢtur . BaĢta TürkemiĢ
ve Ali Fahredinliler (Halk Alıfaradın demektedir) Bozulus „tan bazı cemaatler köylere dağılırken nüfus yoğunluğunu arttığını görürüz . Aynı yüzyıl için de olduğunu sandığımız tarihte Sarıkeçili Yörükleri de yöreye göçmüĢlerdir425 . Sarı Keçililerle bağlantılı çok sayı da gerçek dıĢı hikayeler anlatılmakta ve konuyla ilgili insanlar yanıltılmaktadır .Osmanlı ArĢivlerinde bu AĢiretin hakkında bilgi bulabildiğimiz en eski ve tek belge Fatih döneminde
1478 da Kayseri de yapılan Tahrirdir . Bu tahrir de Sarıkeçililer Kayseri yörükleri arasında gözükmektedir .Ve
AfĢarlar dan Kösterelilere tabi 5-6 hanelik küçük bir cemaat olup üstelik Kabaklu adında baĢka bir yörük taifesi ile
beraber yazılmıĢlardır426. Aynı yerin vakfını Hicri 1040 da ki kaydına baktığımız da artık bölgede Sarıkeçililerin
yaĢamadığını görüyoruz ki bu devirden önce söz konusu yörüklerin Teke‟ye göçtüklerini tahmin etmek güç değil427. Kabaklı ve Köstereliler AvĢarlardan olması hasebiyle Sarıkeçilierin AfĢardan bir aĢiret olduğunu söylenebilir
nitekim Prof .Dr Yusuf Halaçoğlu bu Ģekilde bağlantı kurmaktadır ; ancak Salurlardan olma ihtimali bizce daha
yüksektir. Çünkü Kayseri –NevĢehir çevrelerinde kalabalık Salurlar yaĢamaktaydı. Bölgede uzun bir beylik kran
Kadı Burhaneddin bilindiği gibi Salurlardandı. Devrinde bu kadar az bir nüfusa sahip olan bu cemaatin, 19.yy
içinde büyük bir nüfusa ulaĢtıkları görülüyor428. Ancak bu nüfus sadece Sarıkeçililerden kaynaklanmadığını , söz
konusu zaman aralığın da Burdur ve Antalya çevvresindeki baĢka aĢiretleri de içine alarak büyüdüğünü sanıyoruz
. Nitekim bölgenin kadim aĢiretlerinden Horzumlular arĢiv belgelerinde hep Sarıkeçilierle anılmaktadır . Ancak
zamanımıza bölge de çok az Horzumlu ulaĢabilmiĢtir örneğin YeĢilova çevresinde . Horzumlulardan bir çok
cemaat zamanla Sarıkeçililer içinde tabiri caizsse asimile olmuĢlar gibidir . Sadece Burdur sınırları içinde ki 50‟ye
yakın köye Sarıkeçilerin yerleĢtiklerini tespit etmiĢ bulunuyoruz.Bunlardan 7 tanesi tamamen Sarıkeçilerce kurulmuĢtur. Bu gün her 5 Burdurludan en az 3‟ ü mutlaka köken olarak Sarıkeçiliye dayanmaktadır.1475 te 15
neferlik bir nüfusa sahip cemaatin 19.yy son çeyreğinde konar-göçerler dahil iskan edilerle birlikte yaklaĢık 20000
nüfusa sahip olmasının mümkün olmadığı ortadadır .
18.yy içinde özellikle TaĢeli Havzasından bölgeye yörüklerin geçtiğini takip edebiliyoruz Örneğin Saçıkaralılar .
Haytalar , Honamlılar , Çakallar , Burhanlılar . Ayrıca DaniĢmentli Türkmenlerinden bir kısmı Erle kazası çevresine iskan edilmiĢlerdir .Karalar –CevanĢirler –Salmanlılar-Kölegirler baĢta gelir bu iskanlarda . 19.yy da perakende dolaĢan (küçük gruplar halinde ) Bozulus ma Tabanlı Türkmenleri Burdur çevresinde Karaçal ,Boğazaiçi
köylerine,KuĢculu aĢiretinden bölükler Kemer köylerine dağılmıĢlardır429 . Kavak Türkmenleri YeĢilova‟ya iskan
edilmiĢlerdir . Bunlardan baĢka tarafımız dan yapılan alan taramaların da ve arĢiv belgelerin de 430Ģu yörüklerin
adı geçen köylere yerleĢtikleri görülmüĢtür. Geygeller: Burdur merkez ,Karaçal(Boğaziçi ) ,Kumluca - Haytalar,Kuzköy,Ovacık , Burdur Merkez ,Kozağacı, Çeltikçi ,Hacılar -Horzumlular ;Kırlı ,SülemiĢ ,Elden , Tefenni Yuvalak(Koca Horzum) -Honamlılar ;Söğüt ,Boğaziçi ,Burdur merkez - , Saçıkaralılar ; Burdur Merkez , YarıĢlı –
Karahacılı ;Tefenni Ovacık –KitiĢli ;Burdur - Milli : Bölgenin ikinci büyük yörük aĢireti olup özellikle Burdur Bucak
Melli havzasına yerleĢmiĢlerdir.
BOA .MAD.d 03331 Sayf.73
BOA.TT 016.Sayf .266
425 Bozulus Türkmenlerinin Batıya göçü ile Sarıkeçilerin bölgeye geçmesi bizce bağlantı var gözükmektedir.
426 BaĢbakanlık Osmanlı ArĢivi (BOA) T.T . d… -0338 Sayf.47
427 06 Mil Yz B 850
428 Sarıkeçililerin Burdur ve diğer sancaklara iskan edilenler hariç Antalya Sancağının Bademağacı ile Bucak Kestel Dağı çevresindekilerin
2400 kiĢilik (Kadınların dahil edilmediği intibaı var) bir nüfusa sahip olduğu görülüyor .1289 Konya Vilayet Salnamesi .Sayf. 192 Konya 1289
429 Burdur çevresinin kültür katmanları üzerine yapılacak bir çalıĢma çok dikkat çekici sonuçlar vereceğine inanıyorum .Mesela bu yörede
Türkmenlerin yerleĢtikleri alanlar da çocuğa “UĢak” denmektedir .Yörük yerleĢimlerinde veya en eski yerleĢim yerlerinde böyle bir Ģeye pek
rastlamayız .
430 BaĢbakanlık Osmanlı ArĢivi (BOA) . Hamit Sancağı Ġskan Defteri Nfs .d 03271
423
424
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Ayrıca Antalya da bazı köylerede yerleĢmiĢ Milli(Melli-Meyilli olarak ta söylenirler) cemaatleri de vardır örneğin
AhırtaĢ bir Milli Köyüdür .
Bucak Kocaliler,Kızıseki ,Gelesin ,Killik,Hacıhüseyinler,Kayı ,Karacaören , Kavak ve Dağ gibi bölüklere ayrılmıĢtır431 .1831 nüfus sayımından Bucak Milli aĢireti 2500 kiĢi kadar olduğuğunu çıkarmak gerekmektedir432.
Karakoyunlu Kapaklı Köyünü kuranlar –Burdur Merkez ,Çakallar ;YeĢilova Bayındır ,Ġshak Köy, Yarı KöyKarakent , Karahacılı; Karakent - Kara Çakal (YeĢilova –Acıpayam) Akdağ çeversi –Karatekeli ;Anbarcık –Yeni
Osmanlı ;Belenli ,Akçaören ,Kemer – Gölhisar Çitflik köyleri –Karakeçili ;Dirmil (Fethiye Kayı‟dan bölünme) ,
Söğüt , Marmara (Güneyyayla) , SülemiĢ ,Halebi , Karacören ,Akören ,Akçaören , Anbarcık. Sarıtaçlar ; Kemer,Karamanlı -Ala Sarılar433;Kızıallı(Kızıllar)-Ala(Ali) Osmanlı ; Dirmil –Çetmi (Çepni) ;Dirmil -Balabanlar
;Dirmil(Kızılyaka) –Gündüzlü434 ;Dirmil (Kızılyaka)435. Aslen Kıpçak olan Sarılar ;Teke „nin bir çok yerine dağılmıĢlardır . bunlar Salur boyunun en kalabalık oymağıdırlar ,Anbarcık köyünü bu taife kurmuĢtur. Tesadüfmüdür
bilmiyoruz bu köyün hemen eteğine kurulduğu dağın adı Boruk‟ludur.Bilindiği gibi Bor –Börülü- Borlu –Buldur –
gibi isimler Kıpçaklar da sıkça rastlanan isimlerdendir436 . Burada okurlarımızın yanlıĢ anlamalarına mani olmak
için gözden kaçımamaları gereken noktayı hatırlatacak olursak söz konusu köyleri adı geçen aĢiret , Cemaat ve
boylar kurmamıĢlardır. Sonradan yerleĢtikleri yerlerdir adı geçen köyler .1846 yılında Burdur Merkez ilçesine bu
gün Açık Pazar yeri olarak bilinen alanın Üzümlü Park adıyla tanınan yerin yukarı tarafına o devrin Tabakhane
Mahallesine 60-70 hanelik Sarıkeçili Yörüklerinden bir topluluk iskan olunmuĢlardır .Önce Yörükler Mahallesi
adını alan bu yer daha sonra yakın mahellenin içine dahil edilmiĢleridir 437 . Günümüze ise onlardan Yörükler Sokak –Yörükler Çıkmazı –Yörük alanı hatıra kalmıĢtı

Sarıkeçili göçü yolda. .AraĢtırmacı Abdurrahman
Ekinci de iĢtirak ediyor.

431

BOA .NFS.d 3195
BOA .NFS.d 3195 .Sayf. 8
433 BaĢbakanlık Osmanlı ArĢivi (BOA) K.K . d . 2989 .Sayf.11 . Ala Sarılar, Karahisar Kazasında(Serik) Milli AĢiretinden bir cemaattir
.Yukarda gösterildiği üzere Milli AĢireti Teke Sancağının büyük aĢiretlerinden biri olup halen Burdur Bucak ilçesinin önemli bir bölümünü
teĢkil eder ve bu aĢiret Bucak ve çevresine yerleĢmiĢtir .Oğuz Kayı boyundan olduğu kuvvetle muhtemeldir ; ancak Büğdüzden hatta AfĢar
boyundan gelme olduğu iddiaları da vardır .Nitekim Milli aĢireti içinde Kayı cemaati mevcuttur.
434 Gündüzbeyli adıyla da tanınan bu Yörük obalarından bir kesim KaĢ ,Finike taraflarından Dirmil taraflarına gelip yerleĢtiklari anlaĢılıyor
.Mehmet AK ,a.g. e Sayf.80
435 Dirmil tarafı , Halk Bilimci Veli Cem Özdemir‟in araĢtırmalarından alınmıĢtır .
436 Prof.Dr.M.Fahrettin KIRZIOĞLU , Prof.Dr. M. Fahrettin KIRZIOĞLU ,Yukarı Kür ve Çoruk Boyların da Kıpçaklar .Sayf.92-95 .Ankara1992( T.T.K Yayını)
432

437
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70-80 yıl öncesine ait Azziye Sarıkeçililerinden bir grup çadırları önünde(Abdurrahman Ekinci Arşivinden)

Sözünü ettiğmiz bu mahallede doğup
büyüyyen daha sonra Ġstanbul da Tıp
eğitimi alarak Tabip olan Sarıkeçili Ahmet
Bey438 ,Gureba Hastahanesi baĢ tabip
yardımcılığı yapmıĢ oğulları Yenibahçeli
ġükrü (1881-1953) ve Nail Beyler (?1926)yakın tarihimize damga vuran
önemli Ģahsiyetler olmuĢlardır . ġükrü
Bey gerek 1.Dünya ve gerekse Ġstiklala
Harbi sıralarında kahramanlıklarıyla ünlü
bir askerdir KardaeĢi Nail Bey de Ġttihat
Terakki‟nin önderlerinden olarak bilinir
.Ġzmir Suikastine karıĢtığı gerekçesiyle idam edilmiĢtir .Nail Bey‟in ailesi babalarının Sarıkeçili kökeni dolayısıyla
Keçili soyadını taĢırlarken ġükrü Bey‟in soyadı Oğuz‟dur439.Selçuklu devrinden yakın tarihi kadar zaman içinde
Yukarı Teke „deki yerleĢim geliĢmesinin genel hatlarını çizmeye çalıĢtık .Bölge baĢtan beri Oğuz –Türkmen –
Yörüklerce bir yerleĢim havzası olarak değerlendirilmiĢtir . Bu zaman zarfında gördüğümüz dikkate değer bir göç
hareketi de sebebini bu gün bilmediğimiz bir nedenle 19.yy baĢların da Konya Hadim „den en az elli hanenin
Gölhisar köylerine göçleridir .Daha ziyade medrese eğitimli kiĢilerden oluĢan bu topluluk yerleĢtikleri köylerde
koyu bir dini taassubun da geliĢmesine ön ayak olmuĢlardır .Hadimden gelen bu zümrenin ileri gelenleri ki çoğu
eğitimli mevki sahibi olmaları nedeniyle çevrede tutunmuĢlar ve Gölhisarlı Ağa ve Beyler aileleri ile sıhri bağlar
kurarak kısa zaman da büyük topraklara sahip olmayı baĢarmıĢlardır . 20.yy baĢlarında özellikle Uylupınar
,Sorkun ,Hisarardı çiftliklerini ele geçirmeyi baĢaran YeĢil Hafız Mustafa ile kardeĢi Kara Hafız bölgede uzun süre
tabiri caizsse at koĢturmuĢlardır YeĢil Hafız Mustafa karıĢtığı bir çok olay üzerine Gölhisar çevresinin ileri gelenlerince Ģikayet etmiĢler bu Ģikayette Ġfsad ve kargaĢalık çıkarma (Hükümet i Seniyeye karĢı insanları kıĢkırtma ) ile
suçlanmıĢtır .YeĢil Hafız la birlikte devrin önde gelen isimlerinden aslen Yazır Köylü Madanoğlu Süleyman Ağa
da Ģikayet edilmiĢtir .Bunlar dan YeĢil Hafız‟ın Süleyman Ağanın da Hadim‟e sürülmesi cezası verilmiĢtir 440 .
Daha sonraları Kara Hafızın Oğlu Yusuf Ağa‟nın saltanatı baĢlamıĢtır. Yusuf Ağa Birinci Dünya Harbine katıldığı Doğu cephesinden memlekete dönerken Ermenilerin Müslüman halka yaptığı soykırım sırasında anasız
babasız kalan biri kız biri erkek çocuğu yetimi atının terkisinde evine getirerek, beslemiĢ büyütmüĢtür
.Büyüttüğü bu kiĢi tarafından 1930lu yıllarda pusu kurularak öldürülmüĢtür. Bu zümrenin torunlarının çoğunluğu
yakın tarihlerde daha çok Denizli‟ye göç ettiklerinden artık yöreyi terk etmiĢlerdir .
1890 da baĢlayan Kafkas dan göç ile Anadolu‟ya gelen muhacirlerden bir kısmı Burdur Sancağına iskan için
getirilmiĢler gelenler bir çok huzursuluklar çıkardılarsa da çoğu Konya ve Afyon‟a gönderilirken kalanlar Erle (YeĢilova) da iki köy iskan olunmuĢlar , 1980 sonrası ise bu iki köy Denizli‟ye bağlanmıĢtır . Burdur Sancağına gelen
Kafkas göçmenleri seksen hane yüz nüfus kadardır441.Yine doksanüç harbi sonrası Rumeli göçmenlerinden olan
bazı muhacir aileler YeĢilova BaĢmakçı , Orhaniye ve Ulupınar köyleri adıyla kurulan üç köye yerleĢtirilmiĢlerdir.
19.yy içinde bir çok Yörük cemaatleri özellikle Ağalar ve beylere ait çiftlik köylerine iskan edilerek , bir yerde bu
çiftlikler ; ekonomik açıdan canlandırılması yoluna gidilmiĢtir . Çiftlik köylerinin hukuki yapısı son derece zulme
müsait olduğundan sonraları buraalrı ahalisi köy statüsüne kavuĢmak için son derece çetin mücadeleler vererek
haklarını almaya çalıĢmıĢlardır . Cumhuriyet kanunlarıyla ise mütegallibe boyunduruğunda kurtulmuĢlardır.

Ahmet Bey yine Burdurlu olan bir dönem beraber görev yaptıkları Gureba Hastahanesi BaĢtabibliğin de bulunan Ahmet ġükrü PaĢa
ile karıĢtırılmamalıdır.
439 YaĢar SEMĠZ -Ömer AKDAĞ ,Yenibahçeli ġükrü Bey‟in Hatıraları .Sayf.13 . Konya -2012
440BaĢbakanlık Osmanlı ArĢivi (BOA).BEO .951/71318
441 BOA.Y.PRK.UM.21/124
438

113
2.A.3: MİLLİ KİMLİĞİN AÇIKLAMASINDA MÜZİK KARAKTERİNİN AÇTIĞI YOL ÜZERİNDEN BİR DENEME :
YUKARI TEKE „DE DİRMİL VE ÇEVRESİ ÖRNEĞİ
Teke Müziğinin tüm karakteristik dağarının Dirmil –Kozağaç ve çevresinin olduğuna daha önce değinmiĢtik. Hatta yöre müziğinin belirleyicisinin ana damarının buraları olduğu gözlemleri yapılmaktadır.Değerli
Etnomüzikolog ve Halk Bilimcisi Abdurrahman Ekinci bir ömre sığdırdığı bizzat bütün sahada ve hatta Türkiye
sathında yaptığı araĢtırmalarını, “Tekeli‟nin Dilinden Telinden” adıyla iki büyük kitap halinde yayınlamıĢ ve üçüncü kitap ise basıma hazırlanmaktadır .
Böylece Teke Kültürü onun sayesinde ölümsüzleĢmiĢtir . Hem coğrafi hemde Folklorik Teke Bölgesini dört kısıma ayırabiliriz . 1-Sahil Teke 2-BeĢkaza (Fethiye‟nin sahil haricindeki bölge ) 3-Elmalı –Korkuteli platosu 4Yukarı Teke :Burdur‟un tamamı ve Acıpayam –Çameli .
Teke Müziğinin etnisinde üç kök görüyoruz. Birincisi Oğuz AvĢar ikinci Oğuz Salur üçüncüsü ise Kıpçak –
Kuman Türkleri . Oğuz boylarının Anadolu da ki ve Teke Yöresinde ki tarihi serüvenini aĢağı yukarı biliyoruz
.Bizce asıl bilmediğimiz ,göremediğimiz ya da farkına varamadığımız Kıpçak Türklerinin Teke de ki varlıklarıdır .
Tarihi kaynaklar da her ne kadar yöremiz de bu önemli Türk boyunun varlığını tam göremiyorsak ta dikkatli bir
tarama bize oldukça faydalı bilgiler sunacaktır. Biz bu belirlemeyi yaparken özellikle 1975 sonrası yaygınlaĢan
Medya etkileĢmesi sonucu benzeĢme ve benimsemeyle Teke müzik ve oyun karakterinin bütün Batı Anadolu‟ya
yayılmasını göz önüne alarak yaptık .Radyo ve TV.nin etkisiyle bu gün Teke Müzik -Oyun karakterinin oldukça
geniĢ bir sahaya yayıldığı bir gerçektir. Hatta bu yayılmanın Köy Enstitülerinde baĢlayan öğrencilerin kültürel
faaliyetlerine kadar dayandığını gözlemleyebiliriz. Bir adım daha geri gidersek gramafonun yaygınlaĢması ve
radyo müzik yayınları ;Türkiye genelinde kültürel etkinleĢmeyi körüklemiĢtir. Bu nedenle 1940‟lara kadar Teke
Yöresinde Üçtelli ve Kozağaç Curası dıĢında bağlama çeĢidi pek çalınmazdı. Yörenin eski nesil halk sanatçılarının çoğu büyük bağlama denilen sazları bilmezlerdi. Benzer bir vakıa Güneydoğu Anadolu(Diyarbakır –Urfa –
Mardin – Bitlis -Hakkari ) taraflarında yaĢanıyordu. Bu bölge ahalisi Türk Milli Sazı Bağlamayı pek bilmezler daha
ziyade Arap kökenli sazları çalarlar müzikal yapıları bu sazlara göre Ģekillenirdi . Gramofon ve Radyon‟un etkisiyle Türk Bağlaması bölgeye yavaĢ yavaĢ girdi . Günümüzde kendilerini bölücülüğün Milli Hozanı(Bu da Türkçeden
alınma Ozan‟dır) görenlerin elinde Türk Milli Sazı bağlamanın olması ayrı bir paradokstur(!).

Teke Müziğinin ünlü sanatçılarından Anbarcıklı Necati
Arslan Ekizce adını verdiği Üç telli ve Kozağacı Curası ile Anbarcık Yayla Şenliğinde
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Kozağaç Curasının son Üstadlarından Sabri Özdemir

1932 senesine ait bir eski resimde Tefenni hapishanesinde üçtelli çalan üç kişi ve yöreden olmadığı anlaşılan ve büyük saz
çalan bir yabancı şahıs .(Arşivimden)

Teke Yöresi özelde Teke Yaylası insanları da söz konusu döneme kadar bağlama deyince dediğimiz gibi Üç
Telliyi anlarlardı. Ayrıca Hamit Kozağaçlılarının (Teke halkının deyimiyle Göleser Kozağaçı yörenin diğer Kozağacı Korkutelinin Teke Kozağacıdır) çok yoğun olan ticari faaliyetleri ile yörenin bir çok yerine -KaĢ taraflarına kadar-yayılan Kozağaç iki Telli Curası , tanınan ve çalınan diğer bir sazdır. Öyleki Kozağacında 50 yıl öncesine
kadar bu curayı çalan kadınların bile varlığı bilinmektedir . Ġki telli Cura aslında dört tellidir .Ancak teller çifter
çifter akortlandığı için iki tel gibi ses verir. Yeni moda olan Türkülerin icrasına pek uygun olmayan söz konusu bu
iki telli çalgı ÜçTelli Bağlama Türkmen ve Yörüklerin bu alanı vatan tutmasından günümüze kadar onların öz
yapısına,milli kültürüne, müzik karakterine uygun (Yapım –Çalma tekniği –düzen) özellikler kazanarak ulaĢmıĢtır .
Ġki telli Cura ve Üç telli bağlama Teke Yöresinin fiziki yapıĢana da uyum gösterir. Dağlık ,engebeli arazi yapsıyla
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genellikle hayvancılığa dayanan ekonomik faaliyetler göçebeliğe ve yarı göçebelik düzeniyle Ģekillenmektedir .Bu
nedenle taĢıma kolaylığı açısından küçük ebatlı Kozağaç Curası ile Üç Telli yanında sipsi çobanlar açısından
veya bölgede özellikle hayvan sürücülüğü yapan insanlar için her zaman uyumlu birer arkadaĢ olmuĢlardır. Daha
önceden kimseciklerin bilmediği muhteĢem Kozağaç Curasını Abdurrahman Ekinci , yaptığı bilimsel çalıĢmalarla
herkese tanıtmıĢtır . Onun sayesinde etno müzik dünyasının dikkatine sunulmuĢ artık bu gün hakkında tezler
yazılır duruma gelmiĢtir . Yanı sıra Ekinci, uzun süren yorucu çalıĢmalar sonun da Kozağaç Curasıyla Çukurova
„da 20.yy baĢlarında çok az kiĢinin çaldığı günümüz de kimsenin hatırlamadığı çalmadığı ve bilmediği Bulgari 442
sazıyla benzerliğini ortaya koymuĢtur .Yalnız Çukurova Bulgarisinin yapısı büyük ihtimal o tarafların müzik karakterine uyarken , Kozağaç Curası Teke Müziği karakterine göre ĢekillenmiĢtir. Bunda yörelere yerleĢen Türk
boylarının veya aĢiretlerin farklı olmasından kaynaklandığını kabul etmek gerekmektedir. Türkiye den Mübadele
ile Yunanistan‟a gönderilen Anadolu Hıristiyanları vasıtasıyla bu ülkeye taĢıanan ve beĢ telli olan düz Bağlamaya
benzer bir Bulgari daha vardır ama bu saz bizim Bulgariyle bir benzerliği yoktur sadece görünüĢü bağlamaya
benzemektedir. Kozağaç Curası‟ının proto tipi bilmediğimiz bir tarihte (17.yy ortalarında ) Çukurova dan Gölhisar Çukuru köylerine(Hususiyle Kozağaç‟a ) göçmüĢ Yörükler tarafından büyük ihtimalle de Hayta Yörüklerince getirilmiĢ ve burada yöre müziği karakterine , son derece yetenekli çalıcılar tarafından geliĢtirilip günümüz
deki formatına kavuĢmuĢturulmuĢ olabilir . Çünkü TaĢeli civarında Anadolu‟ya 1071 „den evvel TaĢeli Yarım
adasına yerleĢen Bulgar Türklerinden daha önce bahsetmiĢtik. Muhtemelen Çukurova da görülen Bulgari onların
sazıydı . Veya tam tersi tarihimiz de sıkça görülen Toroslar silsilesinde yaĢayan Yörüklerin ,Çukurova –TaĢeli
bölgelerine göçmeleri sonucun da cura‟nın oralara gitmesi ardından o çevrenin müzik karakterine uygun hale
dönüĢtürülmeside söz konusudur ancak bu zayıf bir ihtimaldir . Cevabın detaylı araĢtırmalarla ortaya çıkacağını
umut ediyoruz . Burdur Delibaba da oynanan sözleri DerviĢ Muhammed‟e ait bir Tahtacı samahı içinde “Bulgar
Yaylası “ geçmektedir , sözü edilen yaylanın nerede olduğunu tam olarak beliryemedik .

1908 „de bir posta kartında İzmir de Türk Halk sazlarından cura çalan bir grup .Curaların üç telli olduğu anlaşıl ıyor.

Yörenin gerek etnik ve gerekse kültürel dokusunun oluĢmasında Yörük Göçlerinin ve yerleĢimlerinin büyük etkisi
olmuĢtur. Selçuklular zamanın da baĢlayan ilk Oğuz Türkmen yerleĢimi arkasından Moğol istilası sırasında gerçekleĢen Yörük yerleĢimi be bilahare Moğolların 1265 -1292 yılları arasında Orta Anadolu ve Kuzay Anadolu
yaylaklarını kendi aĢiretlerine vermeleri ile bu bölgeden Uç bölgelerine doğru baĢlayan Türkmen kaymaları ve
Osmanlılar zamanın da Güney Doğu Anadolu ile Çukurova dan gelen aslında Türkmen olan fakat yöre halkının
eski alıĢkanlıkla Yörük dedikleri Türkmen göçleri Burhanlılar , Çakallar hemen aklımıza gelen gruplardır. Bütün
bu geliĢ gidiĢler Teke Yöresinin günümüz de yaĢayan kültürünün temelinde ki beĢeri faaliyetlerdir .Ayrıca Hem
442

Rıza YALGIN ,Cenupta Türkmen Çalgıları , Sayf.30 Adana -1940
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Ege hem de Toroslarda yaĢayan Yörüklerin sürekli perakende olarak toprağa yerleĢmeleri bunda pay sahibidir
.Aynı Ģekilde yöreden baĢka yerlere mesela Adana ,Mersin ,Konya ,Tokat ,Aydın ,Manisa civarlarına çok sayıda
Yörük sirkülasyonu gerçekleĢmiĢtir.ĠĢte bu hadiselerle yöremizin müzik etkisi oralara oralardan da buraya baĢka
anlayıĢlar gelmiĢtir ancak çok güçlü bir Müzik karakterine sahip olan bölge onları çok rahat asimile ederek nerdeyse sıfır halde kabul etmiĢtir. Göç ile baĢka yerlere göçen bölge Türkülerine örneğin Tokat taraflarına göçen
SarıKeçililer vasıtasıyla az da olsa Gurbet Havasını andıran ezgilere rastlıyoruz. Benzer örneği Aydın‟a Teke‟den
yapılan yerleĢmelerle giden Türkülerden olan Tekelioğlu yiğitlemesidir . Tarihimiz de bir olay üzerine yakılan bir
halk Türküsünün sonraları meydana gelen baĢka bir olaya benzer sözlerle uyarlandığı sıkça görülür .Bunlardan
biride TRT repertuarına Teke Yöresinin emsalsiz seslerinden Mustafa Kara tarafından kazandırılan Tekelioğlu
türküsüdür .Bu türkü Hamitoğullarından Mehmet Bey‟in soyundan gelen ve 17.yy baĢlarında Gölhisar da bir
sipahi beyi iken elinde ki dirliklerinin alınması yüzünden isyan eden Zor Ali Bey için yakılmıĢtır 443 .Ancak böyle bir
isyanı Teke ve Hamit topraklarında zorbalılıklarıyla ünlü Tekeli Ġbrahim çıkarmıĢ uzun uğraĢılar sonu katlededilerek 1814‟te kellesi Ġstanbul‟a gönderilmiĢti . ĠĢte bu sefer söz konusu kiĢiye eski türk‟ü uyarlanmıĢ eskisi ise
unutulmuĢtur. Aydın‟a yerleĢmiĢ Tekeli Yörüklerinden Tekelioğluyla alakalı Türkünün Ģu sözleri alınmıĢtır .
İstanbul‟dan geldi katlime ferman
Çok aradım bulamadım derdime derman
Kahbe Osmanoğlundan da elaman
Tekelioğlu derler ünüm var benim
Alabıçağa da zorum var benim 444

Kozağaç curası üç düzende çalınabilmektedir .Bağlama düzeni ,Cura düzeni ve BaĢçeĢme düzeni .Ġlk ikisini Kozağaç ve Dirmil çevresi sanatçılarının hepsi bilirken, BaĢçeĢme düzenini sadece Dirmil Kızılyakalı Emir Kanyıldıran ve onun ustaları tarafından bilindiğini Abdurrahman Ekinci‟nin bizzat yaptığı belgesel tespitlerinden anlıyoruz.
Yörenin adeta Milli parolası haline gelen Boğaz Havaları bile bu üç düzenle çalınmaktadır .Boğaz Havalarının
çoğunluğu Bağlama ve Cura düzeniyle çalınırken , BaĢçeĢme düzeniyle sadece iki boğaz havası çalınmaktadır.
Dirmil ve Kozağaçta ki müzik geleneklerini dikkatle incelediğimiz zaman Dirmil Havzasının çok eskiden beri Üç
Telli Bağlama ,Kozağac‟ın ise Ġki Telli Cura geleneğine bağlı olduklarını görürüz. Ġki Telli Cura‟nın yakın tarihimizin en büyük ustalarından Kadir Turan önceleri üç telli çalarken sonradan iki Telli Curayı öğrenip çalmaya baĢlamıĢtır .Ustası ise Kozağaçlı büyük ustalardan Nüfusçu Emin‟dir . Ġki telli Kozağaç Curasına baktığımız zaman üç
ekol çalma uslubu görürüz .Bunlar Kozağaç „tan çıkan ve çalınan tarzdırlar ve iki ekol iki koldan gelirler.Birincisi
Çotak Nuri „den inen halen Habib Özyurt tarafından sürdürülen uslup ikincisi ise rahmetli Kerim Erdem‟in temsil
ettiği uslup . Üçüncüsü ise Dirmilli Kadir Turan‟ın uslubudur ki O da Kozağaç kökenli bir ustanın öğrencisi olmakla
birlikte büyük sanatçı olduğu için kendine has bir uslub geliĢtirmiĢtir ancak takipçisi Ģimdilik gözükmemektedir.Halen bu sazımızı çalanlar bu ilk iki ekole yani Kozağaç ekolüne bağlıdırlar.
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Çavdır Kozağacı mezarlığın da da balbal geleneğinin devamı bir mezar
taĢı

Seferberlik yılların da asker sekiyatı sırasında bir grup Mehmetçik .Bağlamalar çok ilginç .Üç telli ve dört

telli .

Türkiye Üç Telli deyince herkes Fethiyeli Ramazan Güngör‟ü bilir halbu ki Dirmil Havzası sanatçılarından Koca
ġakir ,Hüseyin Karakaya , Ayan Alisi ,Osman Ali Arslan ondan çok önde ustadırlar . Ayan Alisi445 ve Osman Ali
Aslan ise Üç tellide adeta bir ekoldür. Onların çaldığı AvĢarbeylerini büyüklerimizin aktardığına göre gök kubbe
altında baĢka kimse çalamamıĢtır.
Gerek üçtelli ve gerekse Ġki telli yavaĢ yavaĢ yerlerini 1950‟lilerden sonra , temelde 6 telli olan ancak ilavelerle
7 veya 9 tel ulaĢan bağlamalara bırakmaya baĢlamıĢtır . Yukarda yaptığımız belirleme üzere Teke dediğimiz
zaman birincisi Tarihi ikinci coğrafik üçüncüsü ise folklorik tabana dayanmaktadır. Sonuncusuna “Teke Yöresi”
demek artık tamamen yerleĢmiĢtir . Söylediğimiz üzere Teke Yöresi Türkiye de tarihi folklorik özellikleriyle öne
çıkmakta ve bu yapı yörenin nerdeyse ana belirleyicisi haline dönüĢmektedir. Sahip olduğu müzik(Ezgi , çalınan
445

1942 „de vefat ettiğĠnden elde hiç ses kaydı yoktur.
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sazlar) karakteriyle yöre , Türkiye de hatta dünya da dikkatleri üstüne toplamaktadır .Hele halk ezgileri çok
sesliliğe en fazla sahip hatta tek örnek bölge olması hasebiyle ayrı bir konumda değerlendirilmesine yol açamaktadır .Teke Müziğinin oluĢmasın da tarihi verileri göz önüne alırsak yukarda vurguladığımız üzere üç ana kolun
varlığını söyleyebiliriz.
Birincisi AvĢarlardır .Bizce Teke Müziğine ölmez bir damga vuranların baĢında Oğuz Türkmen boyu AvĢarlardır.Halen Teke Yöresinin bilhassa yukarı Teke dediğimiz Burdur ili ve Acıpayam ilçesi topraklarında ana kaynak
olarak gözlemlediğimiz üç ana türkü AvĢarların yöre müziğinin oluĢumu hakkında bize sağlam bir veri sunmaktadır . AvĢar Beyleri , Genç Ali Bey Türküsü ve Eser Eser Sabah Yeli Kesilmez türküsü . Üçü de müzikologlarca
Gurbet Havası olarak nitelendirilsede aslında sonrada oluĢan ve yörenin karakterisitik bütün Gurbet Havaları çok
çeĢitleme örnekleri olsada bu üç türkünün melodik yapısı esasına göre ortaya çıkmıĢlardır . Bu saha da AvĢar
Beyleri baĢlı baĢına bir anıttır onun ezgisi üzerine baĢka hiç bir hava ortaya çıkarılmamıĢtır . Bu da yöre insanının ona sadakatı eĢssziliğine duyduğu hayranlığından kaynaklanmaktadır . Ancak AvĢar Beyleri ayağında çok
sayıda Gurbet Havası mevcuttur . Ondan daha eski olan benzer bir ayakta çalınıp söylenen daha önce tarihi arka
planını anlattığımız “ Eser Eser Sabah Yeli Kesilmez “ türküsü en az 900 yıllık bir havadır ve dolayısıyla bizce en eski AvĢar Havası budur . Bu türküden baĢka yine hepsi tarihi bir hatıra olan “Kahbe Gençlik Geldi
Geçti Yel Gibi “,Kahbe Felek Ne Dönersin BaĢım da “ ,Günlük Dağı ilk akla gelen AvĢar ayaklı havalardır . AvĢar
Beylerinin Eser Eser havasından sonra yakıldığı bellidir . Ne yazık ki artık Gurbet Havaları sahip oldukları büyük
kıymetleri yeni yetiĢen söyleyiciler tarafından tamamen dejenere edilmekte , dağarcıkları son derece zayıf ancak medya kanallarından duydukları birkaç havayı söylebilen bunu da adeta öküz böğürmesine benzer seslerle
icra eden bu nesil ki baĢta düğüncü çalıcılar bu ata mirası türkülere büyük bir kıyım uygulamaktadırlar . Bilebildikleri hava sayısı üç ya da dörttür . Elektro bağlamayla her düğünde sayısız kültür cinayetine devam etmektedirler . Bu kıyıma tabi tutlan havalardan biride “Eser Eser Sabah Yeli “ dir . Ġlk dört kıtayı söyleyen bazı güya yöre
sanatçısı olan bir kesim, türküyle hiç alakası olmayan baĢka bir türkünün sözlerini arkasına yamayarak tam bir
cehalet örneği sergilemektedirler veya yukarda söylediğimiz üzere Türkü‟nün asaletiyle oynayarak bir ahlaksızlık içine sokmaktadırlar . Düzeysizlik ,bilgisizlik ,yetersizlik Gurbet Havalarını tüketip bitirmektedir . Neredeyse her
gurbet havasının kendine has melodisini bilen sanatçı bir elin parmağı kadar da yoktur .Artık elimiz de kala kala
bir Necati Arslan bir Ahmet Turgut bir AĢık Ömer bir Sabri Özdemir kalmıĢtır . Kısacası bir derya kurumaktadır
bundan kimse haberdar değildir .
AvĢar beyleri türküsü , AvĢar Beyleri‟nin toprakların da gözü olan baĢka bir beyle yaptığı mücadeleyi konu alır .
Olayın beylikler devrinde olduğunu türkünün sözlerinden çıkarıyoruz . Hatta türkü sözlerinde AvĢar Beyinin
vezirliğe layık görülmesinin geçmesinden Osmanlı Devletinin kurulması sonrasına tarihlenebilir. Her ne kadar
türkü ile ilgili açıklamalarda bulunanların AvĢarların mücadelesinin Karaağaç Ovasına sarkmaya çalıĢan Germiyanlarla olduğunu söyleselerde bizce Germiyan isminin tarihi bilen bazılarınca sonradan sokulduğuduğudur.
Çünkü tarihi hiçbir kaynakta bu olay yer almamaktadır .Yöre hakimi Hamitoğullarıyla Germiyanlar arasında böyle
bir sürtüĢme olabilir ancak 7 -8 yüz yıl sonra bile Germiyan isminin geçmesi biraz zor gözükmektedir . Öyle ki
Hamit oğulları gibi bölgede uzun yıllar hüküm süren beylik bile halk tarafından isim olarak hatırlanmamaktadır .
Sadece Beyler zamanı gibi muğlak bir ifade ara sıra zikredilmektedir. AvĢar Beyleri türküsünü Acıpayam‟ a bağlı
birkaç AvĢar Köyünün varlığına bakılarak bu sahaya hasredilmesi de pek doğru değildir .Gerek tarafımız dan ve
gerekse Abdurrahman Ekinci tarafından Burdur topraklarında tespit ettiğmiz sözlerde Germiyan sözü geçmemektedir .Ancak Acıpayam dolaylarından derlendiği söylenen sözlerde bir yerde geçmektedir . Türkünün yöre de
Milli bir ezgi haline dönmesine bakarsak AvĢar Bey‟inin Acıpayam ,YeĢilova , Gölhisar ,Tefenni ,Çavdır ,Dirmil‟i
içine alan bir saha da bir zaman hüküm sürdüğünü söyleyebiliriz .Yine Gölhisar topraklarından derlenen Ģu sözlerden AvĢar beylerinin yurtlarını terkederek baĢka yerlere dağıldıklarını anlıyoruz . “AvĢar Beyi de dediğin bir
Yörük azgını - Acep bizim gibide varmı sıla tezgini ” .Tezikmek : Aceleyle bir yerden savuĢmak . Sözlerden Ģu
anlamı çıkarmak ta mümkün belki de Türkü AvĢarların bölgeye intikalinden önceki yurtlarında baĢlarından geçen
bir mücadele ile alakalı bir hadisenin hatırası idi.Konuya vakıf olanlar çok iyi bilirler ki AvĢar Beylerinin en çok
sevildiği çalınıp söylendiği vve en güzel çalıp söyleyenlerin çıktığı yerler Dirmil –Gölhisar ve Tefenni çevreleridir
.Her saz çalan bu havayı çalmak mutlaka çalmak zorundadır yoksa onun saz çaldığına kimse kabul etmez
.Yörede türkünün efsane çalıcıları , Asmalılı Osman Ali Aslan ,Dirmilli Ayan Alisi Aykan ,Çakırlı DurmuĢ Erbil ,
Dengereli Hasan Turgut ,Yazırlı Hasan Apaydın , Üyüklü Mustafa Kara ve Ahmet Turgut‟t ur . Hasan Apaydın,DurmuĢ Erbil ve Ahmet Turgut hariç diğerleri artık yaĢamamaktadır . Her neyse bütün bunlardan Yukarı Teke‟nin Halk müzziğinin önemli belirleyicisinin AvĢar boyu olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz.Üçüncü hava ise çok
tanınan bilinen Ali Bey ağıtıdır. Önce de ifade ettiğmiz üzere Köpek Beli savaĢında Ģehit düĢen Genç Ali Bey için
yakılmıĢ ancak yüzlerce yıl içinde çeĢitli ilave ve değiĢikliklerle tamamen farklılaĢmıĢ ama melodik yapısı bir gelenek üzeri olduğundan asla değiĢmemiĢ bir türkümüzdür ve yine bu havalide yaĢayan AvĢarlar tarafından yakıldığı

119
izlenimi doğmaktadır . Genç Ali‟nin hikayesini ilk defa yazıya döken 1914 tarihinde Acıpayam kitabı yazarı Ali
Vehbi „dir 446 . Genç Ali‟ye ait türküyü en güzel olarak çalıp söyleyen kiĢide Ģüphesiz Salih Urhan‟dır .Urhan türküyü bizzat 50 -60 yıl önce Genç Ali Bey‟den adını alan YeĢilova Genç Ali Köyü ihtiyarlarına doğrulatarak hikayesini aktarmaktadır. Onun da ifade etiği üzere türkü sonradan yaĢamıĢ Ali Beylerin adına yakılmıĢ türkülerle
karıĢmıĢ sözleri itibariyle tanınmaz hale dönüĢmüĢtür .Bunlardan en ünlüsü Beyköylü eĢkiya Ali Bey türküsüdür.Bu türkü aynı geleneksel ezgiyle çalınmakta ancak anlatılan olay gayet net bir Ģekilde ortaya konmaktadır .
Asıl Ali Bey türküsün deki Genç Ali hitabı Beyköylünün türküsüne de yer almakta ,Bey köylünün taĢtan çıkıp
parlaması ilk Ali Bey türküsüne ilave edilerek karmakarıĢık bir hale sokulmaktadır .Ancak ikinci Ali Bey‟in sözleri
tamamen birinciye aktarılmasından ötürü biz gerçeği sadece satır araların daki okumayla sökebiliyoruz . Bey
Köylü Ali Bey 1870li yıllarda zaptiyeler tarafından Bey Köy de ki Ballık Boğazın da öldürülmüĢ ve baĢı kesilerek
terkiye bağlanmıĢ halde Tefenniye getirilmiĢtir . Öldüğü zaman en az 25 yaĢında olmalıdır çünkü uzun süre dağda gezmiĢtir -15-16 yaĢlarında bu iĢi gerçekleĢtiremeyeceği ortadadır. Halbu ki Türkü de geçen “Sakalı da yok
bıyıcığı terledi “ kıtası bize bu durumu Genç Ali ile alakalıdır. Köpek Beli savaĢın da Ģehit düĢen Genç Ali „in
henüz 16-17 yaĢlarında genç bir çeri olduğu hikayesinde yer almakta bundan dolayı Genç Ali dendiği anlatılmaktadır .Genç Ali‟ye Bey ilavesi de bizce sonradan Beyköylü‟nün isminden eklemedir . Ayrıca Ġkinci Ali bey türküsünün sözlerinin tamamına baktığımız da Genç Ali sözü iki kere geçmektedir . Üçüncü Ali Bey ise Tefennili olup
ünlü ġu Çavdırın hanları türküsüne konu olan cani bir tipli bir eĢkıyadır . Cumhuriyetin kuruluĢun dan bir müddet
sonra Burdur da idam edilmiĢtir.
Yukarı Teke Bölgesinin gerek etnik ve gerekse kültür oluĢumunun ikinci ayağı Salurlar hususiyle Teke oymağıdır.
Özellikle 9/8 lik türkü ve oyun ezgilerine bu oymak ya da aĢiret damgasını vurmuĢtur . Teke zeybekleri ve türkülerinin kaynağı Salurlardır .Bunların en ünlüleri ,Sarı Zeybek (Aslında iki tanedir .TRT kanallarında çalınıp söylenen
Salih Urhan derlemesi YeĢilova türküsüdür.Ġkincisi ise unutulmak üzeredir . Mustafa Kara ,Emin Demirayak bu
çeĢitlemeyi iyi bilenlerdi .Birincisine göre daha az hareketli ancak daha duyguludur.Dirmildedir evimiz ,Dirmil‟in
çalgısı gibi oyunlar Türkmen dönmesi dediğimiz sağ ayak üzerine yaylanarak dönerek ve çökerek oynanır ve
Türkmen kökenlidir .Türkmenistan Türklerinde oynanan oyunlarla benzeĢmektedir. Bu oyun türü Tuğrul Bey‟in
Abbasi melikesiyle evlenirken Bağdatta ki düğünde bizzat Tuğrul Bey ve diğer Oğuz Beylerinin dizleri üstünde
çökerek kalkarak oynadıkları oyuna benzemektedir. Bazıları söz konusu oyunu halay olarak niteleselerde halayda el ele tutulduğu biliniyor oysa olayı bize nakleden tarihçilerin ele ele tutma ile ilgili bir kayıtları yoktur.447 Yanı
sıra yakın zamanlara kadar Yukarı Teke „de bir düğün geleneği olan Çeyiz önü olarak bildiğimiz adette Tuğrul
Bey‟in düğününde gerçekleĢmiĢtir.Aynı düğünde hala bölgemiz de yaĢayan saçı geleneği de gerçekleĢmiĢtir448.
Üçüncü etki ise Kıpçak Türkleri kaynağından gelmektedir .Onların etkisini 9/16 lık Teke Zortlatmaları ve Boğaz
Havalarını görüyoruz . Bazı yerlerde özellikle Acıpayam ve Çameli taraflarında 9/8 lik Teke havalarına da Boğaz
Havası denildiğini görüyoruz ki bu doğru olmasa gerek .
Türk Halk müziğinin en geliĢmiĢ müzik formu 9/16lıklardır.Yörüklere ait olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Bilindiği
üzere Yörükler yöreye Moğol istilası ile gelen kesimlerdir . Onlar Anadolu‟ya gelince Batı Anadolu‟ya sek edilerek
Bizans sınırlarına yönlendirilmiĢlerdir .geldikleri yerler ise daha çok Kıpçak yurtlarına yakın veya iç içe yaĢadıkları
Türk yurtlarıdır . Ancak burada tarihimizin baĢka bir gerçeğini hatırlamakta fayda gözüküyor . Bizanslılar tarafından Kıpçak –Kumanlardan kalabalık kitlelerin Anadolu‟nun Güneybatı bölümlerine iskan edildiklerini bir kerde
daha hatırlayalım .Bunun yanın da Türkmen boylarından Salurlar eski Yurtların da Kıpçaklara yakın ve hatta içiçe
yaĢamıĢlardır bunu Dede Korkut Hikayelerinde sıkça görürürüz . Hatta Kıpçak boylarında UlaĢlar449 Salurlar
içinde de kalabalık bir oymaktılar ve Anadolu‟ya Salur olarak göçmüĢlerdir 450. Dirmil‟in yakınların da yer alan
Çörten Köyü ki ünlü Çörten Boğazı buranın adıyla anılır. Kıpçaklar içinde yer alan Çortanlıları hatırlatması bize
ayrı bir veri sağlıyor. Yurdumuz da 9/16 lık halk ezgilerine sadece Kuman Kıpçakların yoğun olarak yerleĢtikleri
Karadeniz Bölgemiz de görülmesi tesadüfmüdür . Yukarda adı geçen Horasan Erenlerinden Saru Han Timur
isminden de anlaĢılacağı üzere bir Kıpçak olduğu anlaĢılmalıdır 451. Bunu yanın da Türk Dünyasının tümün de
9/16 lık halk ezgilerine pek rastlanmazken Kıpçaklardan olan Kırgız ve Kazaklar da da452 görülmesi anlamlı değil
mi dir ? Karadeniz Kemençesinin ve Batı Karadeniz‟in Cide taraflarında görülen Kemane‟nin çok benzeri Yörük
Kemenesinin Teke‟de varlığı biz bir Ģeyler düĢündürmemelimidir? ġakayla karıĢık Boğazlara Dirmilli Çobanların
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Gel Get Havası derlerdi eski insanlarımız .Sebebini sorduğumuz da Çoban Çadır da iken köpekleri havlamaya
baĢladığın da dıĢarı çıkan çoban tanıdık birinin geldiğini görünce, hayvanına dermiĢ ki (tabi gaydayla) “Gel get
köpek - köpek gelget” dermiĢ ondan derlerdi.Bunların yanın da Asmalı Boğazı ,Çömlek kırdıran ve bir çok boğaz
havası yörenin sevilen boğaz havalarıdır . Boğaz Çalma geleneği Toroslar dan uzak Sibirya steplerinde Yakut –
ÇuvaĢ ve diğer Altay Türk boylarında bazı farklar bulunsa da halen icra edilmektedir.
Dirmil ile özdeĢleĢmiĢ olan Sipsi‟nin Teke havaları dediğimiz karakteristik 9/8 ve 9/16 lık havalarımızın oluĢmasında en önemli faktörlerden biri olduğu bilhassa Boğaz Havalarının ortaya çıkıĢına katkısı tartıĢılmaz .Sipsinin
yanın da Ġki Telli Cura ve Üç telli Bağlamanın teknik Ģekillenmesindede Teke Havalarının müzik yapısının karĢılıklı etkileĢmeleri söz konusudur. Yine Karadeniz Bölgemiz de Sipsi grubundan çalgıların olması Kıpçak kökenine
dikkatle eğilmemizi gerektirmektedir. AraĢtırmacı Veli Cem Özdemir , Dirmil Deve Çuvalı yanıĢları arasında
Kıpçak yanıĢını bulması bizi bu konuda uyarmaktadır. Sipsi üzerinde fizik ,matematik ve müzikoloji bağlamın da
ayrıca tarihi kökenleri üzerinde zamanımızza kadar kimsenin yapamadığı çalıĢmaları yaparak bir çığır açan
yapan Abdurrahman Ekinci , bu nefesli sazımızı çalmakla kendilerini bu konunun otoritesi zanneden Burdur da
ki bazı zevata çok mütevazi bir Ģekilde gerekli dersleri vermiĢtir vermektedir ancak anlayanlar için tabi453. Sipsi
bir nefesli çalgı olup günümüz de Teke Havalarının vaz geçilmez sazı haline gelmiĢtir. Bilhassa Televizyonun
yaygınlaĢmasıyla artık Türkiye de tanınır hale gelmiĢtir Halbu ki 1970 lere kadar sadece yöresinde Dirmil de çalınan bir saz iken bu gün nerdeyse her yerde çalınır durumdadır. Artık bir çok yer neredeyse Sipsiyi kendine mal
eder hale gelmeye baĢladı . 1941 yılında bölgeye derleme için gelen Halil Bedii Yönetken Tefennide bir gençten
çifte sipsi dinlediğini ve bu çalgının asıl Dirmilde çalındığını vurgulamıĢ ancak baĢka yerlere ait böyle bir bilgiye
yer vermemiĢtir. Yönetken‟nin 1942 de yayınladığı çalıĢmalarında Yöre müziği ve oyunları hakkında epeyce
çeliĢkili bilgiler görülse de Sipsiyle alakalı kaydı önemlidir 454. Bölgeyi gezen müzikolog Sipsi ile sadece Dirmil‟e
ait bağlantıyı dillendirmesi bile Dirmil‟in bu saza sahip çıkmasının en doğal hakkı olduğunu göstermektedir.
.Çünkü Türk tarihinin en kadim salarından olan sipsiyi bu günlere ulaĢtıran Dirmildir . BaĢka yerlerde görülen
veya çalınan adına sipsi denilen( Bu adlandırmayı günümüz açısından yapıyoruz yoksa bu adla anıldığın dan
Ģüphelerim varit) adeta çocuk oyuncağına benzeyen eski devir çalgılarına Sipsi demek pek doğru değildir . Üstelik Dirmil Sipsisi bir gelenek bir çalma ekolü olma gerçekliğini görmemiz bir dürüstlük görevidir . Bu gün bir çok
yerde eline sipsiyi alan kiĢi çaldığı sazın çalma tekniğini sanki atalarından görmüĢ gibi rahatlıkla öttürmektedir
.Halbu ki bu teknik sadece Dirmil‟e aittir . Bu tekniği Dirmillilere öğreten kiĢi bildiğim kadaryla aslen Dirmilli değildir .Çavdır Yazırlı efsane sanatçılardan Muhacirin Hasan adıyla tanınan Hasan Apaydındır . Önceden düdük
çalar gibi çalınan Sipsi onun tekniği ile nefes tutularak çalınmaya baĢlamıĢtır .Eski Dirmilli sipsiciler bu tekniği
bilmediklerinden bu gün ellerine aldıkları Sipsiyi günümüz de ki gibi çalamazlar .Dolayısıyla bu gün Dirmile mahsus çalma tekniğini geliĢtiren onu adeta bir virtiöz gibi kullanan(Mehmet Ali KayabaĢ gibi) ustalar bu usulü bütün
Türkiyeye öğretmiĢlerdir. 1970ler de Dirmil‟e yakın yerlerden olup biz sipsi çalıyoruz diye ortaya çıkarak TRT
radyolarına ses kaydı verenlerin çaldıkları sipsi nağmeleri dinlenecek olursa ,bu değerlendirmemin ne kadar haklı
olduğunu okucuyulamız da anlayacaklardır .
2.A.4 : SİPSİNİN TARİHİ KÖKENİ
En eski Türk çalgısı olduğu Türk Neyi adıyla Araplar tarafından da kayıtlara geçirilen nefesli halk çalgımızdır. Hakkın da anlatılan efsaneye göre Türklerin atası ikinci KuĢcu Tatar Han tarafından icat edilmiĢtir .
Sibsagı ilk adıdır zamanla Sipsi‟ye dönüĢmüĢtür455 .Sipsiden söz eden ilk Türk kaynağı KaĢgarlının Divanından
önce 920 de yazılan Arapça –Farsça -satır araların da Eski Oğuzca tercüme- sözlükte yer alır .BahsayiĢ Lugati adıyla bilinen bu sözlükte Sipsi çalınıp eylenildiğine yer verilmiĢtir. Lügatte yer alan sipsi bölümün de Ģu mısralar yer almaktadır . “Sipsi , iki kıllu kopuz çalıcı –çağane çeng kıllar tizisi ,bezmi”456 . Bize
burada sürpriz yapan baĢka bir çalgı ismi de “Ġki kıllu kopuz” dur .Herr halde söz konusu kopuzun bizim iki telli
Curamızın atası olduğunu söylemek ileri gitmek mi olur ? Üstelik günümüzde olduğu gibi Sipsi ile o zaman da
bundan 1100 sene önce de Ġki Telliyle arkadaĢlık etmektedir. BaĢka bir sürpriz de BahsayiĢ Lügatinin Anadolu
da istinsahı yapılan yerin Gölhisar olmasıdır .Kitabın neĢrini yapan Fikret Turan buranın Burdur Gölhisar‟ının
olmasını zayıf görsede kendisinin Gölhisar hakkın da pek bilgisinin olmadığını düĢünüyoruz457 .Halbu ki Tarihi
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Gölhisar eskiden beri önemli bir konuma sahipti. Hamitoğullarının Gölhisar Emirliği Arap Seyyah Batuta „dan beri
bilinmektedir .Ayrıca Osmanlı Devrinde 16.yy da önemli bir medresenin Gölhisar da varlığı bilinmektedir 458
.Dolayısıyla söz konusu Gölhisar Burdur „un eski Gölhisarıdır . Ġstinsahı yapan kiĢi yanı baĢın da Sipsi‟nin çalındığını iyi biliyordu ki sipsi ismini tam doğru bir imlayla yazmıĢtır .

920 de yazılan Türkistan da yazılan Arapça –Farsça BahsayiĢ sözlüğün de sayfa 17/b de yer alan Sipsi sözcüğünün bulunduğu bölüm
.Gölhisar da istinsah edilmiĢ eserin nüshası Ġstanbul Süleymaniye Kütüphanesindedir .

Özel de Yukarı Teke‟nin genelde ise tüm Teke‟nin etnomüzik açısından baktığımız zaman derece derece AvĢar–
Salur-Kıpçak etkisini görmek gerekmektedir . AvĢarları Gurbet Havaların da ,Salurları Teke Havaların da Boğazlar ve Teke Zortlamaların da Salur –Kıpçakları belirleyici olarak nitelemek yerinde olacaktır. AvĢarlar yaĢadıkları
her çevrelerde kuvvetli bir müzik tesiri ortaya koymuĢlardır. Mesela Irak Türkmenelin de Kerkük ve çevresinde
,Ġran Türkmenleri sahrasın ve Azerbaycan da AvĢari makamı önemli bir makam olarak günümüz de de çalınıp
söylenmektedir . Kerkük‟ün ünlü türküsü “Hel hele verin geline “ genelikle AvĢari makamına bağlanır . Bunun gibi
Oğuz boylarından Bayatlarda müziğimize Bayati makamını vermiĢlerdir. Bir bozlak çeĢidi olan AvĢar Bozlağı
Çukurova da sevilerek söylenir en ünlü AvĢar bozlağı bilindiği gibi ünlü Kalktı göç eyledi AvĢar elleri dizesiyle
baĢlayan Dadaoğluna ait bozlaktır.
Teke „de Kıpçak etkisini Salurların içine daha Eski Oğuz Yurdun da iken girmiĢ Kıpçaklara bağlıyoruz ancak
Bizans Döneminde bölgeye yerleĢtirilen Kıpçak Kuman Türklerinin varlığını göz ardı edemeyiz.
Bu üç kolun dıĢın da yörenin önemli bir müzik kanadı ise Ağır Zeybeklerdir .Zeybeklerde Yörük kökenlidir Çünkü
ünlü zeybeklerin hemen hemen hepsi çeĢitli Yörük aĢiretlerindendir . Yukarı Teke „de oynanan zeybekler Ağır
Zeybekler :Bu oyun çok sevilen mertliğin yiğitliğin sembolü bir oyundu artık tamamen unutulmak üzeredir. Ağır
Zeybekler oynanırken seyredenlerin çıt çıkarmadıkları adeta bir ayin yapılıyormuĢ gibi vecd içinde seyrettiklerini
çok görmüĢüzdür .YaĢlılar bu oyunu en iyi oynayan kiĢinin Kozağaçlı Osmankara olduğunu anlatırlar ve hala
hatırlayanlar mutlaka vardır .Ağır Alyazma Zeybeği ,AvĢar Zeybeği ,Tefenni Zeybeği ,Guluman Zeybeği ,Serenler
Zeybeği diğer zeybeklerdir. Son zamanlarda bazı yerlerde bilhassa Bucak ve Ağlasun tarafların da Zeybekleri
kaĢıkla oynandığını görüyoruz bunun dıĢardan görme , alınma olduğu açıktır . Zeybeklerin ruhuna aykırı , aslına
tamamen yabancıdır .Zeybekler yada diğer yöre oyunları asla kaĢıkla oynanmaz hatta Teke oyunların da ritim
için bile olsa kaĢık kullanmaya kalkanları kaĢığı kadınlar kullanır diyerek bu iĢe yeltenenleri eskiden beri Ģiddetle
kınarladı. 1872 yılın da Gölhisar‟a gelen Seyyah Davies Gölhisar Yusufça köyünde erkeklerin son derece
güzel Zeybek kıyafetleri giydiklerini anlatmaktadır 459 . Zeybek kıyafetinin Peçenek Türkleriyle bağlantılı olduğunu kabul etmek en doğru yaklaĢımdır . Bizans kaynaklarında yer alan Peçenek Kıyafetiyle Zeybek kıyafetinin
benzerliğindeki alaka Ġstanbul‟u almaya niyetlenen Oğuz Çavundur Beyi Çakan Bey‟in müttefiki olan Balkanlardan Ġstanbul‟a inmeye çalıĢan Peçeneklerin onun donanmasına girmeleriyel baĢlamıĢtır .Çakan Bey, kayıpederi
1.Kılıçarslan‟ın basiretsiz iĢi ile hayatını kaybedince emrindeki Peçenekler Batı Anadolu‟ya geçtiler ve burada
daha sonra Karesi Beyliği emrine girdiler .Osmanlılar deniz gücünü kurarken Karesi Beyliğinin denizcilerinden
faydalanırken Peçeneklerin torunları da Osmanlı Donanmasında yer aldılar .Böylece Osmanlı Leventlerinin kıyafetleri Peçeneklerin mirası oldu .On yedinci yüzyıl sonlarında Osmanlı Donanamasında çıkan büyük krizle iĢlerine
son verilen Leventler ve Batı Anadoluda ki beylerin kapılarında görevli Leventler iĢsiz kalınca eĢkıyalığa baĢladılar .Dağlara çıkan bu eĢkıya grubu Celali isyanlarıyla eĢ zamanlı sayısız Ģehir basmalarına köy basmalarına aĢiret baskınlarına baĢladılar ki Anadolu‟yu harabeye çevirdiler . ĠĢte bu leventlerin kıyafetleri ve dağa çıkma hadiseleri sonrakları ortaya çıkacak Zeybeklik hareketlerine örnek olmuĢtur. Hatta Ġstanbul dan Anadolu‟ya geçen leventler Ġstanbul da görülen bazı ahlaksızlıkları Anadolu‟ya taĢımıĢlardır . Bu bağlam da Celalilerin küçük erkek
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çocuklarını zorla dağa kaldırdıklarıyla alakalı Saraya yapılan sayısız Ģikayet vardır . Hatta Türk Destanlarıyla
uğraĢan bazı değerli Edebiyat arartımacıları Köroğlu Destanını bozulmuĢ bir Türk Destanı saymaktadırlar . Çünkü bir Türk Kahramanının Ermeni Kasabın genç çocuğu Ayvaz‟ı kaçırmasını, bu tür bir ahlak bozulmaya iĢaret
saymaktadırlar .Ki destanın aslında böyle bir Ģeye yer verilmediği sonradan bunun Ġstanbul çevresinden sokulduğu husus ayrı bir inceleme konusudur . Yukarı Teke de Anadolu‟nun bir çok yerinde olduğu üzere kamalarla
Köroğlu havası eĢliğinde Köroğlu oyunu oynanır sözlerinden bir kıta :
Ben bir Köroğluyum dağda gezerim- Esen ölüzgerden (rüzgar) koku sezerim
Demir külünk ile kellen ezerim- Bacımı verde
gel geç bezirgen.

2-A .5a : MİLLİ KİMLİĞİN AÇIKLANMASIN DA MADDİ KÜLTÜR UNSURLARINDAN DOKUMACILIĞA DAYANARAK AÇIKLAMA DENEMESİ
YUKARI TEKE –DİRMİL ÖRNEĞİ
Bir milletin kimliğini tayin eden kültürel dokusunu iç içe olan iki ana örgüde görüyoruz . Birincisi maddi
olmayan doku Dil ,Musiki , sözlü edebiyat ,gelenek- görenek-adetler gibi ikinci unsur ise milli ruhla ĢekillenmiĢ
genel adıyla halk sanatları örnekleriyle somutlaĢmıĢ kültür ürünleri. Bunlar halk resimleri ;Dokuma , halı –
kilim,giyim kuĢam ürünleri hemen hayatımızın her sahasında kullandığımız kökeni çok eski tarihlere dayanan
maddi kültür unsurlarıdır .Bunlardan Türk‟ün tarih sahnesine çıktığı binlerce yıllık geçmiĢe dayanan Halı ve Kilimciliktir . Hem halı hem de kilim kelimesi Türkçe kökenli kelimelerdir .Halı Türkmenlerin Khalı(H sesini k sesine
benzer çıkararak) Ģeklinde telefuz ettiklerinden Anadolu da bu kelime zamanla Halıya dönüĢmüĢtür .Ve Kalın dan
gelmektedir . Türkmen geleneğinde gelinlere verilen yükde hafifi paha da ağır her türlü menkule Kalın denilmektedir.
19 .yy da bile Küçük boyutlı halılara Kaliçe denildiğini görüyoruz .Kilim ise Kıl (Tüy ile irtibatlıdır ) Kıl +ım (Sahiplik eki ım –im) zamanla Kilim‟e çevrilerek Türk Halı ve Kilimleri bizi çok derin ve tarihi bir geçmiĢe bağlayan ve
bu geçmiĢin adeta aynası olan bir kültürel sahadır. V e Türklüğün soy kütüğünü rahatlıkla bu sahadan takip
edebiliriz. Dünyanın en eski halı örneği Ortaasya da Pazırık Kurganın da bulunan halı parçasıdır . Düğümlü ilk
halı örneği budur .Eski medeniyetlere ait kabartma resimlerinde vesair örneklerde yere yazgı olarak döĢenmiĢ
mazı mefruĢat örneklerini halı olarak gösterilip sonra da bunların ilk halı örnekleri olarak kabul etmek Pazırık
halısının gerçek sahihibi Türkleri saha dıĢına atma gayretidir.Halının ilk örnekleri gösterilen bu Pers veya diğer
yakın doğu memleketlerindeki söz konusu kabartmalarda görülen yazgılar düğüm tekniği olmadan çezgilerin
arasından geçirilen iplerle örülmüĢ dokuma parçaları olduğu konunun uzmanlarınca ifade edilmektedir.Düğümle
dokunan ilk halı örneği Türklere ait Pazırık M.Ö 3.ila 2.yy arasında dokunduğu uzmanlar tarafından kabul görmektedir460. Halı ve Kilim ancak yüksek kültürlü teknik bir geliĢmiĢlik örneği olduğundan ,Türklüğün icadı olmasına rağmen bu yüksek sanatı Türk‟e mal etmemek için Batılı Sanat tarihçileri ırkçılık yüzünden bir dereden su
getirilerek Kah Ermenilere kah Ġranlılara mal etmeye çalıĢmaları ayrı bir ibretlik olaydır . Üstelik Ġranlılara ait eski
tarihli hiçbir halı bulunmamasına rağmen. Rus tarihçi Rudenko Pazırık halısını Ġranlılara zimmetlemek için Ģu
cümleleri yazabilmiĢtir “Her halde bu mezar Türk veya Moğol ırkına ait değil, aryani ırktan olan Ġskitlerindir 461” .
Ġskitleri niçin eski Ġranilerden saydıklarını önceki bölümlerde açıklamıĢtık . Ġskitlerin Türklüğünü kabul etmek Resmi Rus tezine aykırı düĢmekteydi . Rudenko eğer bu halıyı Türklerin deseydi baĢına gelecekleri çok iyi biliyordu.
Devir Stalin devriydi Stalinnin ise onu Sibiryadan ebedi çıkarmayacağı kesindi. Pazırık halısı ile ilgili Ermeniler
için üretilen hikaye ise tam bir komedi ürünüdür .Güya Eski Çağ Ermenilerince dokunan bu halı çalınıp oralara
kadar ulaĢtırıĢmıĢ veya hediye olarak o taraflara gönderilen hediye oralarda bulunanlarca kervan talan edilip bu
halı bir Ģekilde yine oralarda bulunan önemli birinin eline geçmiĢ ölünce de onunala gömülmüĢ (!)Ġyi bir halı Tüccarı olan Ermenilerin halı dokuduklarını 1270 de Doğu Anadolu‟da gördüğünü yazan Marco Polo „ya dayanarak
iddia eden tarihçiler Türklerin buralara 1075 yerleĢtiklerini Ermenilerin bu sanatı onlardan öğrenebileceklerini hiç
göz önüne almamaktadırlar462. Bilindiği üzere halı dokuma tekniğinde ik düğüm tekniği vardır. Ġlki Türk düğümü
adı verilen ters düğüm ikincisi ise Ġran da görülen düz düğümdür .Ters düğüm zor ve meĢakkatli düz düğüm ise
son derece kolay bir dokuma tekniğidir . Türk Halıları Türk düğümü ie Ġran halıları düz düğüm ile dokunur .Ne var
ki Ġslam dan önce veya hemen sonrası Ġran da ve Türk olmayan yakın komĢuların da düğümlü halı dokuma bilinmezdi .Dolayısyla Düğümlü halı Türklerce Ġran ve Anadolu‟ya getirilmiĢtir463 . Öte yandan asıl sahtekarlık Marco
Polo üzerinden yürütülen Halıcılığın Ermenilere dayandığını gösterme gayretidir. Bunu da Batılı sanat tarihçileri
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yürütmektedir . Ama Polo‟nun Seyahatnamesinin en eski nüshasında Sıvas ve Kayseri de Halı dokuyan Ermeni
ve Rumların bulunduğu kaydının olmadığını kimsecikler bilmemektedir ; çünkü Avrupa da basılan kitaba veya
onun dayandığı nüshaya –yazmaya- söz konusu ibarelerin sonradan konduğu Türk Tarihçilerince artık biliniyor464.
Türk Düğümü simetrik motif üretimine Düz Düğüm ise asimetrik motif üretine müsaittir. Bu nedenle Ġran Halılarında son derece detaya yönelik hayal süslü ürünü motifler görülürken Türk Halıların da ve kilimlerinde ise tamamen geometrik – somut- akli motifler iĢlenmektedir. Ancak Türkler her iki düğümlede halı dokumuĢlardır . Yine
dünyanın en eski halı ürünleri Pazırıktan baĢka Doğu Türkistan da bulunan Türk halıları 3.ve 6.yy aralarına tarihlenmektedir. Mısır Fustat‟ta bulunan Türk halıları 817 /818 yılına aittir. Gerek Göktürk ve gerekse Uygurlular devrinde Türklerin halı dokudukları Çin kaynakalrında açıkça yer almaktadır 465. Görüldüğü üzere bu gün dünya görülen en eski halı örneklerinin tamamı Türk kökenlidir bu sanat Türklerin milli sanatıdır .Dolayısıyla zamanımız da
Çin seddinden Adriyatik denizine kadar Türk‟ün yaĢadığı her yerde Halı ve Kilim dokunmakta ve kendine özgü bir
formda üretir.Bunda elbette Türklerin ezeli meĢgaleleri Koyunculuğun çok büyük bir önemi vardır . Anadolu
Türkmen ve Yörükleri geldikleri yeni yurtların da devam ettirdikleri hayvancılık sayesinde bu sanatı sürdürmüĢlerdir . Anadolu‟ya göçen Türkler halı ve kilimciliği de beraberinde getirmiĢler ve dokudukları enfes halı ve kilimler
aynı zaman da özellikle Mısır‟a ihraç edilmiĢtir . Özelikle daha 13.yy dan itibaren Aksaray ,Karaman ,Konya
,KırĢehir ,Kayseri ,Sıvas ,Kars .Uç vilayetleri öne çıkan yerlerdi. Teke Yöresi Türkmenlerinin dokudukları son
derece güzel halıların bütün memeleketlere gittiğini yine Meğri (Fethiye ) iskelesinden Mısır‟a kereste ihraç
ederek kazanç elde ettiklerini Arap tarihçileri doğrulamaktadır466. AnlaĢılacağı üzere Teke Yöresinde Halıcılık ve
Kilimcilik en eski Türk sanatlarından biridir. Bölgede görülen Halı ve Kilimle ilgili tarihi kayıtlar incelenecek olursa
mutlaka çok geniĢ bir bilgi yığını karĢımıza çıkacaktır .Biz sadece Burdur Merkez ve köylerine ait tereke kayıtlarını
incelediğimiz de -bu da sadece birkaç ġeriye Sicilini içine almaktaydı- Ģu genel bilgileri çıkardık .Bir kere eskiden
konar göçer hayat tarzı sebebiyle büyük boyutlu günümüz de Taban Halıs adı verilen halılar dokunmaktaydı
.Çünkü taĢıması zor olan bu halılar yerine 1,5x2 metre ebadında halılar tercih edilmekteydi . Osmanlı devrin de
büyük boyutlu halılar Sarayın isteği ve ihracatın baĢladığı 19.yüz yıl ikinci yarısında bazı yerlerde dokunmaya
baĢlanmıĢtır.Nitekim bir çok bölgemiz de hala eskiden olduğu gibi küçük boyutlu halıların üretimi devam etmektedir.
Burdur ġeriye Sicillerinden(Hicri 1250 -1254 /1834-1838) yola çıkarsak bir kere Halı kelimesi görünmekte halıya
Kaliçe(Küçük Halı) denmektedir . Kaliçe Seccade ,Kaliçe Kilim , Kaliçe isimlerine rastlıyoruz , yalnız bir yerde
kullanılmıĢ 18 KuruĢluk Kara Halıdan söz edilmektedir ancak okuma da bir tereddütümüz vardır. Söz konusu
halıların Burdur ve çevresinde dokundukları hususunda bir tereddütümüz yoktur. Kilim kayıtlarına gelince taradığımız iki defterde yer ismiyle anılan iki yer adıyla anılan kilim kaydı vardır.Kozluca ve BaĢmakçı Kilimi . Kilimden
baĢka gördüğümüz dokuma kayıtları ; Kilim Seccade , yüzü ,Minder yüzü ve Yastık yüzü ve Zili Kilim . Kilim çeĢitlerine gelince en çok kayıt normal kilim kaydıdır ikinci kayıt ise Türkmen Kilimidir bunun yanısıra Türkmen Seccade kilimi . Ölen bir kiĢinin mirası olduğun dan mustamel ve eski gibi tanımlamalar yapılsa da Cedid (yeni)
olanlarda vardır .Biçilen paha açısından en pahalı olanlar elbette Kaliçe yani Halı olanlardır bunlar 130 ila 180
KuruĢ arasında iken Türkmen Kilimleri ne biçilen değer 20 kuruĢ -100 kuruĢ arasında seyretmektedir. Kaliçe
Seccadeler 12-30 kuruĢ . Cedit Seccadeye 90 kuruĢ paha biçilmiĢ görünüyor467 . Burdur „da eskiden beri halı
dokunduğu malumdur .1872 senesinde Gölhisar –Acıpayam üzerinden YeĢiilova „ya gelen Seyyah Davies o
sırada Erle kazasının yönetim merkezi olduğu anlaĢılan Karaatlı köyünde kaza kadısı Karaatlılı Hacı Ömerzade
Ali Ağa‟nın evinde misafir kaldığını , oldukça zengin ve zevkli bir konak olan evin halılarla döĢeli olduğunu
yazmaktadır468 .
Hemen hemen bütün Konya Vilayet Salnamelerinde Burdur da Seccade ve Kilim dokunduğu yer
dır469.Burada Seccadeden kasıt küçük ebatlı eski Burdur halıları yada halı seccadelerinin olduğudur . Birinci
Dünya SavaĢı sebebiyle gerileyen Halıcılık Cumhuriyetin ilk yıllarında yeniden canlanmıĢ hatta Burdur Halılarının
Ġzmir Pazarında Isparta Halısı olarak piyasaya sürülmesi Burdurluları rahatsız ettiği , Burdur imalı halılara Burdur
Damgası vurulmaya baĢlandığı görülmektedir . Burdur ile ilgili bir komisyonca hazırlanan 1928 Burdur adlı eserde Burdur „da halıcılığın Hıristiyanlarca daha çok yapıldığı gibi bir görüĢe yer veriliyor ki bunun pek doğru olduğu-

Meliha Aktok KAġGARLI , Türk Soylu Halkların Halı Cicim Sanatı .Bilgi ġöleni.Sayf.32.Ankara-1998
Bekir Deniz ,a.g.m Sayf.80-81
466 Paul WĠTTEK , MenteĢe Beyliği(Çeviren Orhan ġaik Gökyay) ,Sayf.2 Ankara -1944 (Türk Tarih Kurumu yayını )
467 BOA. Burdur ġeriye Sicili 207/10 .Sayf .36,73,76,80, 104,112,115,182.BOA.Burdur ġeriye Sicili 206 /9 Sayf. 93,96
468 E.j.Davies ,a.g.e .Sayf.101
469 Hicri 1286 (1869) tarihli Konya Vilayet Salnamesi . Sayf.108
464
465
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nu pek sanmıyoruz470 . Nitekim 1914 yılın da 1000 tezgaha ulaĢan Halı sektörü bu yıllardan sonra duraklamıĢtır.
Harp yıllarında iyice azalmıĢ 1924-1925 senesinde 250 tezgah olduğu ifade edilmektedir471 .O devir Burdur‟un da
Rum –Ermeni Hıristiyan sekenenin içinden halı dokuyanları olsa da büyük çoğunluğun Türk olduğunu 1926 yılı
Cumhuriyet Salnamesinden Burdur da 1000 halı tezgahının olduğu bilgisinden anlıyoruz472.ġehrin ancak 2000 ya
da biraz daha fazla haneden oluĢtuğunu düĢünürsek iki evden birisinde halı tezgahı olduğu meydana çıkar.Üstelik halıcılık yeni yeni tekrar kıpırdamaya baĢlamıĢtı .Halbuki 1924 senesinde Burdur Rum ve Ermenileri
Ģehri tamamen terk etmiĢlerdi . Öte yandan daha 1700 lü yılların baĢın dan baĢlayarak 1.Dünya harbine kadar
olan zaman zarfın da Burdur‟a gelen hiçbir Avrupalı seyyah Burdur da söz konusu zümrenin bu özelliğinden söz
etmemektedir . Avrupa‟ya halı ihracatının baĢlamasıyla Ġzmir‟e gelen Batılı Tüccarların baĢta Gördes ,Kula ve
UĢak‟ta ülkelerinin beğenisine göre halı sipariĢleriyle halı dokutturmaları sonrasın da Burdur ve Isparta‟ya da
aynı Ģekilde Halı Kumpanyaları halinde gelmeleri beraberinde kökü binlerce yıla dayanan eski Türk motiflerinin
ve dokuma tekniklerinin dejeneresini getirmiĢtir . Ama buna rağmen Türk Halıcılığı büyük bir atılıma Ģahit olmuĢtur . Burdur da Hekim Düğümü adıyla bilinen ters düğümle yani Türk Düğümüyle dokunan halılar dünya halı literatürüne Burdur Halısı olarak geçmiĢ ve bu gün dünyanın bir çok ülkesinde ki koleksiyoncuların elinde Burdur
Halıları bulunmaktadır .Yine bu kumpanyalar tarafından Burdur da sipariĢ üzerine Tebriz , Ġsfahan , Kuba tipi
halılar dokutturularak Avrupaya pazarlanmıĢtır. Bu tip halılar iç piyasa da Burdur Halısı olarak tanınmıĢtı 473 . Söz
konusu kumpanyaların birleĢtirilmiĢ tezgahlar kanalıyla bir çeĢit fabrika çalıĢması yaptırdıklarıBurdur da 3000
düğüme 40 kuruĢ ödedikleri görülüyor . Bu ücret Isparta da 2600 düğüme veriliyordu474 .
.

Halısı (Özsipahi Halıcılık)

Eski bir
Burdur

Burdurluların o devirdede sömürüye ne kadar açık olduklarını buradan çıkarabiliriz. Bu gün zaman zaman çeĢitli
müzyedelerde eski Burdur halıları el değiĢtirmeye devam etmektedir.Tamamen yün malzemeli Eski Burdur Halıları koyu Lacivert ya da koyu kırmızı zemin üzerine iĢlenmiĢ desenlerden oluĢuyordu. Sarı renk nadiren kullanılmıĢtır. Birinci Dünya harbi sırasında gerileyen daha sonraları canlanır gibi olan Eski Burdur Halı sektörü ikinci
Dünya harbi gelmeden daha ucuza ve kolay iĢçiliğe dayanan (Düz düğümlü ) pamuk iplikli Isparta tipi hiç bir
özelliği olmayan kozmopolit halıların yaygınlaĢması nedeniyle sönükleĢip yok olmuĢtur. En son örnekleri 1950
baĢlarına kadar nadiren dokunan eski tip halılar akabinde tamamen ortadan kalkmıĢtır.Eski Burdur halıları dokunan yerler Burdur çevresinden baĢka Bucak , Tefenni ve Karamanlıdır. Bu yerler arasında adı sonradan değiĢtirilerek Bayır yapılan Çavdır Bayındır Köyü ile Gölhisar Yusufça köyleri dikkat çeker. Bayındır aynı zaman da
Oğuz Türkmen geleneği üzerine Zili Kilimlerin dokunduğu bir yerdir ġimdilik iki önemli yerin daha olduğunu biliyoruz . Söz konusu devre ait Sümerbankça dokutturulan Burdur Halıları arasında oldukça enfes örnekler görülür.
.
2-A .5b: OĞUZ BOYLARINA AİT MOTİFLERE DAYALI KİLİMLER

Burdur -1928 .Komisyon .Sayf.234 .Daktilo halinde
Türkiye Cumhuriyeti 1925 - 1926 Devlet Sâlnâmesi, Sayf. 535. Ġstanbul-1926
472 Türkiye Cumhuriyeti 1926- 1927 yılı Devlet Salnamesi .Sayf.736 Ġstanbul -1927
473 Bekir DENĠZ, Türk Dünyasında Halı ve Düz Dokuma Yaygıları. Sayf.99 Ankara -2000
474 Zeki SÖNMEZ , Türk Soylu Halkların Halı Cicim Sanatı .Bilgi ġöleni . Sayf.297 Ankara -1998
470
471
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Günümüz bilgileriyle halen Anadolu‟da dokunan halı ve kilimlerdeki motiflerin hangi boy ya da aĢiretlere ait olduğunu tam kestiremesekte , bazı boyların yaĢadığı bölgelerde yoğunlaĢan yanıĢlar bize boylara ait epeyce bilgiyi
sağlamaktadır .Mesela Afyon Bayat ilçesinde dokunan kilimlerde görünen yanıĢ örneklerini Bayatlara ait saymanın yanlıĢ olmadığını kabul etmek gerekemektedir.AfĢarlara ait halı kilim örnekeleri hakeza . Bazı halılar veya
kilimlerde Türkmen boylarının damgaları motif olarak karĢımıza çıkar ki örneğin Yıva boyunun Koç Boynuzu
damgası Yıva dan çıkan bütün aĢiretlerde yaygın olarak kullanılmıĢ zamanla tüm Anadolu da karĢımıza çıkar
hale gelmiĢtir475.
Yine Muğla çevresine yerleĢen Alayuntlu Boyunun dokumaları bu konuda önümüzü açıcı bilgiler vermektedir .
Karakeçililerin , Sarıkeçililerin , Karakoyunluların ve burada adlarını sayamayacağımız kadar sayısız Yörük –
Türkmen oymaklarına mahsus halı kilim motifleri bize bu konuda bir Ģeyler söyleme imkanı vermektedir. Türkmenistan da Salur-Sarı-Ersarı-Yamut-Çavundur ,Teke ,AfĢarlara ait halı ve kilimlerde sıkça kullanılan formların
benzerlerini Anadolu da rahatlıkla görürüz.

Eski bir Burdur Halısından detay

Burdur da 17.yy sivil yapı örneği Taşoda tavanında Yıva
boyuna ait olduğu bilinen koç boynuzu

iĢlemesi

Yukarı Teke de halı ve kilimciliğin Türk Dünyasının hemen hemen her yerinde görülen faaliyetlerden olduğu
malumdur. Ne yazık ki çok eski örnekleri Ģimdilik göremiyoruz .Tüm Türkiye de olduğu üzere Cami –Mescit –
Türbe gibi yerlerde öbekleĢen bu ata mirasları kıymet bilmez görevlilerin yüzünden ya tamamen çürümeye terkedilerek ya da gözü açık simsar antika alıcılarına yok pahasına satılmıĢ elden çıkarılmıĢ ve bunaların da tatamına
yakını yurt dıĢına kaçırılmıĢtır . Bazı eski varlıklı ailelerin tarihi mirasları da aynı Ģekilde elden çıkarılmıĢtır .Bu
gün elde kalan deve de kulak misalidir. Böyle bir olaya yıllar önce Burdurlu bir aile ata mirası enfes bir halıyı yok
pahasına bir eski eser alıcısına sattığına onun da bir gece de bu antka halıyı resmini bile bana çektirtmeden
Ġstanbul‟a yolladığına Ģahit olmuĢtum. Yukarı Teke Bölgesinde öne çıkan eski Türk halı ve kilimcilik merkezleri
Burdur ,Aziziye ,Büğdüz ,Ġlyas, Kestel,Kapaklı , Kocayaka ,KayıĢ ,Gökçeyaka ,Bozlar ,Bereket , Kozluca , Bayır(Bayındır ) ,Dirmil, MaĢta , Kızıllar , Anbarcık ,Kozağaç(Aynı zaman da Bez-Yamçı ve benzeri dokumalar da
önemli bir yerdi) .

Yrd.Doç.Dr . Mustafa AKSOY, Kaya Resimlerinden Alfabeye Avrasya‟da Türk Damgaları .Türk Dünyası Tarih ve Kültür Dergisi . Sayf
.70 -76 Sayı 300 /2011-Mustafa AKSOY , Kültür Sosyolojisi Açısından Halı-kilim Sanatı ve EtnografikEserlerdeki Damgaların Dili . Tarih ve
Medeniyetler Tarihi .Bildiriler .Sayf.91-115 1.cilt .Ankara -2012
475
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Anbarcık Köyünden eski bir kır kırbekçisi (Tokatçı) :Mustafa Erbil

1- Çavdır Bayındır Halı Seccade 20.yy başları .Resim : Abdurrahman Ekinci.2-Dirmil den bir deve Kıpçak Türkleriyle
bağlantılı çuvalı Yanış.ı Resim : Veli Cem Özdemir

Sözünü ettiğimiz yerleĢim yerlerinde dokumalar arasında yapılacak karĢılaĢtırmalı taramayla ,Türkmen boyları
ile bağlatıların iliĢkileri ortaya çıkarılacaktır. Elbette tam bir kaynak tespitinin zorluğu meydandadır ; çünkü evlenmeler , iç göçler gibi çeĢitli etkileĢimler bize zorluk çıkarsa da yoğunluklu kilim ve halı yanıĢları önemli veriler
sağlayacaktır .Bu bağlam da bize en çarpıcı ip uçları veren yerlerin baĢın da Çavdır -Bayındır ile YeĢilova Kocayaka Köyleri olmaktadır .Bu köylerde Türk Halı ve Kilim Sanatı içinde pek görmeye alıĢık olmadığımız bir kilim
motifi öne çıkmaktadır .Eski Türk dokuma geleneği olan geomerik Ģekilli Kare kenarı Sekiz KöĢeli Yıldız motifi
adı geçen iki köyde asırlarca uygulanmıĢtır .Her ne kadar bu köylerin yakınlarındaki alanlarda da aynı örnekler
görülsede bu iki yerde yoğunlukla belirginleĢmektedir Buradan anlıyoruz ki bu model Türkmen Bayındır modelidir ve iki köyümüz de bizce köken olarak Oğuz Bayındır boyundandırlar. Bayındır ve Kocayaka kilimlerinde
görülen ve ana motif olan Sekiz KöĢeli Yıldız Motifinin benzeri Anadolu da görülen en eski halı örneklerinden
olan BeyĢehir Süleyman Bey Camisinde bulunan Selçuklu halısında dolgu olarak kullanılmıĢtır 476 . Çok ilginç bir
benzerlik Amerikan Kızılderililerine ait bir örnektir.En baĢta Navajoların bütün dokumaların da görülen motiflerin

476

Prof .Dr. ġerare YETKĠN ,Türk Halı Sanatı .Sayf.13. Ankara -1991
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Anadolu ürünlerinden hiçbir farkı yoktur477 . Nitekim bir çok Tarihçi Amerikan Kızılderilileri ile Türklerin köken
birliği üzerine yayınlar yapmaktadırlar .
1-Çavdır Bayındır 2- Yeşiova Kocayaka Oğuz gelenekli Zililerde 3- Amerikan Kızılderili bir kadının elindeki bir objede
1915 yılın da Katolik Toplama Kampında posta kartı için çekilmiş bir resimde Selçuklu Yıldızı adıyla bilinen motif .

2

1
3
Kocayaka yakınlarında ki Gökçeyaka köyünde ise Salur kaz ayağı damgalı halı ve kilim örneklerine sıkça öne
çıkar anladığımız kadarıyla bu köy köken olarak Oğuz Salur boyundan gelmedir . Çavdır Anbarcık Köyünde 150
yıla yaklaĢan bir geçmiĢe sahip kaĢıklık Salur Sarılarına ait iyi bir örnektir . Aynı köyde görülen diğer örneklerde
geometrik desenler hakimdir .Anbarcığa hemen komĢu köy Bayındır da benzer dokumalar aynı yerdeki Kızıllar da
buna dahil Zili Kilim tekniği yaygındır ancak Kızıllar(Kızılallı )da ise zili olmayan kilim dokumaları da üretilmiĢtir.
En ünlüsü de halk arasında Ala ya da Boz kilim adı verilen yaygı kilimdir.
Burdur Büğdüz Oğuz gelenekli Kilim –Yeşilova Gökçeyaka Köyünden Salur Damgalı Halı Yastık Yüzü ve Kilim .

477

Ġnternette American Ġndian Rugs komutuyla yapılacak bir arama da bol örnek görülebilir.
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İlyas sofra altı

Burdur Dirmilden bir Kilim

Burdur Boğaziçi Köyünden deve tüyünden dokunmuĢ bir
Türkmen Kilimi
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Çavdır Kızıllar Ala Kilimi

Zililer büyük ebatlarda olurken Ala Kilimler küçük ebatlarda dokunmuĢtur. Aynı saha da yer alan Kozağaç kilimlerine ait bütün gayretlerimize rağmen hemen hemen hiç örnek kalmamıĢ olduğunu gördük .Sadece elimiz de bir
namazlağı görseli var bunu da bu köyden söz konusu namazlağı satın alan bir antikacı dan almıĢtık . Dirmil son
derece zengin bir kilimcilik merkezi iken günümüz de artık bu iĢi yapan insan iyice azalmıĢtır .Örnekleri yörede
aile yadigarları olarak saklanıyor .Motiflerine baktığımız zaman çeĢitli örnekler görülür Bayındır ile bir Kilim yanıĢı
ortaktır. Yıllar önce Ġzmir de bir eski eser alıcısında aynı yanıĢlı Zili kilimin yöresini sorduğum da Yunt Dağı demiĢti. Ancak Yunt Dağı kilimin de renk fazla değildi .Halbu ki Dirmil tarafı renk bolluğuna sahiptir . Bu kilim yanıĢının
Oğuz Alayunt Boyunun olabiceği dikkatten kaçmamalıdır . Yıva boyuna ait koç boynuzlu kilimlerden oldukça
enterasan bir örneği yine Dirmilde görülmüĢtür .

Çavdır Anbarcık en az 130 yıllık bir Kaşıklık(Sarılar Yörükleri)-Amerikan Kızılderililerine ait bir çocuk başlığı 1902 yılı
(Berkeley müzesi)-Çavdır Kozağaçından bir Namazlağı(Özsipahi Halıcılıkta görülmüştür)

130

Dirmil de dokunan Alayuntlu örneği Zili Kilim

Yakın tarihlere kadar bölgede MaĢta tarafların da sipariĢ üzerine kilim dokuması yapılmaktaydı. Dirmil motifleri
Çanakkale Ayancık Türkmen Halıları arasında paralelik sezilmektedir.Asıl dikkat çekici nokta ise Dirmil Kilimleri
motif bakımından hemen yanı baĢındaki komĢularından yani Oğuz boylarına ait olduğunu düĢündüğümüz kilimlerin renk ve motif açsından farklılığıdır .Bunun sebebini Dirmil‟in demografik yapısı bölümünde ele alacağız. Bölgedeki Oğuz motifleri tamamen geotmetrik Ģekillidir ve renk tercihi koyu renklere dayanmaz ve ilk fetih yılları
sonrasında hemen bölgeye gelmiĢ Oğuz Türkmen boylarıyla bağlantlıdır.
2-A .5c : TÜRKMEN YÖRÜK KİLİMLERİ
Yukarı Teke „de Halı ve Kilimler de ikinci tip görülen örnekler Türkmen –Yörük Kilimleridir . Bu Türkmenler çeĢitli
sebeplerle Orta –Güneydoğu ve Çukurova çevresinden Ege‟ye ordan da Teke‟ye intikal eden aĢiret bölükleridir
ve Bozulus , DaniĢmentli478 ya da AfĢar ifrazı cemaatlerdir . Örneğin KuĢculu ,Tabanlı ,ġeyhli, Çakal (Yörük
olduğu söylensede asıl yurtları Urfa civarıydı),Kavak , Sermayeli ,Selmanlı ,Karalı , Kölegir ilk akla gellerdir. Adını
andığımız Türkmenlerin dokudukları kilim ve halılar eskiden beri yörede makbul tutulan dokumalardır . Gerek
Burdur içinde ve dıĢında ama daha çok merkezinde son derece yaygın kullanıldıkları , dokunduları görülmektedir
.Daha ziyade kırmızı renk hakimdir .Zili veya diğer teknikle dokunmazlar tamamen yaygın kilim tekniği dokumalardır. Yukarı Karaçal da (Bağaz Ġçi Köyü) yerleĢen Türkmenlerin deve tüyünden kilim dokudukları , bu eĢsiz tarih
mirasından arta kalan ikisinin Burdur da elinde bulunduran bir kiĢide bulunduğu gördük.
Burdur Türkmen Kilimi-Aziziye Sarıkeçilileri eldiven de Hun Gülü Motifi

478Tapu

Kadostro Genel Müdürlüğü ArĢivi .TTD.51 . Sayf.71
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Burdur Çeltikçi Kuzköy yörük heybesi

Dirmil‟den bir kilim örneği

Tefenni den bir Türkmen Farda kilim .Resim Şerife Atlıhan‟ın Arış
Dergisinin Sayı 6/2011 alınmıştır.

BurdurAziziye Sarıkkeçili Yörüklerinden
Hatice Akçay dokuması 1924-1965 .

Yörük Kilimleri en meĢhurları Sarıkeçili
,Horzum ,Burhanlı ,Saçıkaralı ,Karakoyunlu
Yörüklerine ait olanlardır . Renkte en bariz
olanlar halkımızın çivit dediği koyu mavidir
ve viĢne çürüğüdür Türkmen ve Yörük Kilim
ve Halılarını tam olarak birbirinden ayırmak
oldukça zordur . Sarıkeçili Halı veKilimleri
Burdur çevresine damgasını vuran dokumalardır .Hemen hemen bu aĢiretin yerleĢtiği
tüm
köylerde
rahatlıkla
görü
lebilir .En yaygın olan yer ise Aziziye Köyüdür .Karakoyunlu Yörüklerinin kurduğu Kapaklı Köyü motifleri tamamen DöĢemealtı
Yörük Halılarının özelliğini taĢır , yanısıra
özgün kilim türleri de vardır . Halbu ki bölge
Sarıkeçili dokumaları tamamiyle kendilerine
mahsus özellikler gösterir.

Türkmenistan Salur boyu halısı
.Aziziye Yörük dokumasına benzerliği
açıkça görülüyor

Aziziye Hatice Akçay dokuması halı heybe
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Çavdır Bayındır Hun Gülü motifli
Halı Seccade

Burdur Ġlyas Köyünden bir Halı Heybe

Yukarı Teke de Tefenni tarafların da görülen örnekler daha ziyade Türkmen ve Yörük kilimleridir . Bucak havzasında ise DöĢemealtı ve Sarıkeçili örnekleri kendini gösterir .Yukarı Teke Bölgesinde örnekleyebildiğimiz Halı ve
Kilim gibi Maddi Kültür varlıklarından da yöreye Salur –Bayındır –Alayunt –AvĢar –Yıva gibi Oğuz Türkmen –
Yörük boylarının yerleĢtiklerini rahatlıkla çıkarabiliyoruz. Ġlerde uzmanlarca yapılacak karĢılaĢtırmalı bilimsel çalıĢmaların çok daha verimli sonuçlar vereceğinden eminiz.

Türkmenistan Yamut Boyu dokuması Asmalık

Burdur Aziziye Sarıkeçili Yörük Kilimi
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Karakoyunlu Kilimi

Burdur Türkmen iĢi bir dokuma örneği

Bir Amerikan Kartpostalında Kilim dokuyan Navajo Kızıderili Kadını
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Burdur dan bir halı heybe çeşidi

1-Bir Dirmil dokuması heybe 2-YeĢilova köylerinde sıkça görülen bir Horzum Yörük kıl –yün karıĢımı kilim

1

2

2-A .5d : YUKARI TEKE DE OĞUZ İZLERİ: TAMGALAR
Son devir Anadolu yüzey araĢtırmaların da ilginç sonuçlar vermektedir . Söz konusu araĢtırmalarla ortaya çıkarılan bulgular da görülen Eski Türklere ait izler , bir bir ortaya konulmakta ; bunlarda yeni düĢüncelerin Ģekillenmesine , yeni bakıĢ açılarının yolunu açmaktadır . Bir avuç gönüllü insan ki bunlar içinde değerli bilim insanlarımız
da vardır , fedakarca çalıĢarak yepyeni bir yola girmemizi sağlamaktadır .Özellikle rahmetli Servet Somuncuoğlu‟nun Türk Coğrafyalarını tarayarak yaptığı tespitleri dünyaya aktarmasıyla bir zamanlar dudak bükülen bu
gerçeği bir realiteyi herkesin gözünün içine adeta sokmaktadır . BaĢta kaya resimleri ,Tamgalar ve sayısız dilsiz
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kültür varlığı , Anadolu‟nun hiçte sanıldığı gibi 1071 „den sonra Türk Vatanı olduğu fikrinin doğruluğunu yeniden
sorgulatmaktadır . Anadolu‟da ilk devlet ve medeniyeti kuran Hattilerdir. Hattiler kesinlikle uydurma Hint –Avrupalı
toplum değillerdir .Dilleri Asyatik bir dildir .Ve onların yurdunu iĢgal ederek ve onlardan yürüttükleri medeniyet ve
kültür sayesinde dahası onların adını da alarak ortaya çıkan Hititleri , Ari ilan eden Irkçı Batı Arkeolojisinin tezleri
yerli yetiĢtirmeleri tarafından değiĢmez bir gerçekmiĢ gibi yıllardır pazarlanıp durmaktadır . Somuncuoğlu ve benzer ilim adamlarımızın gayretleri Hititler öncesinden baĢlayarak Anadolu‟nun Hint –Avrupalılara(!) mesken
olduğu düĢüncesini ve sonrasın da Anadolu‟da yaĢayan her toplumu Hint –Ari sayma ırkçılığını sarsmaktadır.
Ve nitekim Anadolu‟nun en eski çağları ile alakalı oldukça yeni görüĢler dile baĢlanmıĢtır . Bu bağlam da Anadolu‟un en eski zamanlarından beri Proto Türk Varlığının mevcudiyeti araĢtırılmaktadır . Türklerin asıl vatanlarının
Anadolu olduğu fikri üzerinde oldukça çarpıcı buluĢların sayısı gittikçe artarak devam etmektedir. Bu görüĢe
göre Ġlk Türklerin Ataları Anadolu‟da ortaya çıkmıĢlar , Batıdan
gelen bir istila sonucu Doğuya göç
ederek Kafkaslar üzerinden(Bir
görüĢe göre Hazar‟ın güneyinden)
Türkmenistan‟ın Anau bölgesinde
, günümüz Merv yakınlarında yurt
tutmuĢlardır .Tarihin en eski kültürlerinden Anau Kültürünün banisi
olan bu insanlar Meri adıyla anılmıĢlardır .Buradan bir kol Mezopotamya „ya inerek yerleĢmiĢler ve
Sü –Merileri yani Sümerliler olarak
tarih sahnesine çıkmıĢlardır . Ġkinci
bir kol daha sonra Anadolu‟ya
BurdurYeĢilova Alanköy‟de bulunan Kayaüstü resimleri . Resim : Arkeolog
hakim olan Kimerilerdir .
Alime Çankaya .

Anbarcık yaylasında Çadır ve Alacık yanyana

Ġran KaĢkay Türklerinde bir göç görüntüsü –Kuzular Akkaraman cinsidir.
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Dirmil Maşta Yapraklı Dede Türbesi yıkık halde
Resim: Veli C.Özdemir

Yapraklı Dede Türbesi Duvarın da Salur Damgası .
Resim :Veli C.Özdemir

Kimmerler de anlaĢıian Merv çevresinden gelen Türk
asıllı soydur. Akabinde yine Ön Asya‟ya intikal eden
Kuturgurlar –Uturgurlar yine Proto Türk soyludurlar .
Merv bölgesinde kalan asıl kitle bütün Avrasya‟ya
yayılarak Ural –Altaylar arasında yeni bir oluĢuma
girerek önce Avrasya da Saka Devletini daha sonraları Orta Asya da Hun Devletini kurarak ĢimdikiTürklüğün belirlenen ilk ataları olmuĢlardır .Türkler hiçbir
zaman Hazar Denizi‟nin doğusundan ve Kazak Bozkırlarından uzaklaĢmamıĢlardır Zaten Saka Devletinin
sıklet merkezi bu günkü Batı Türkistan‟dı. Bütün bu
tarihi süreç her ne kadar tam bir karanlıkta ise de
Anadolu‟da görülen taĢ ve kayalar da ki eski Türk
betimlemeleri bir gerçeğin habercisi olarak gözlemizin
önün de durmaktadır . Ordu Mesudiye ,Ankara Beypazarı –Kars Kağızman –Hakkari TiriĢin- Kütahya
Çavdarhisar –Burdur YarıĢlı Sazak –Korkuteli‟in deki
ve daha pek çok yerdeki somut veriler bize bir Ģeyler
anlatmaya çalıĢmaktadır .
Yukarı Teke Bölgesi ve Teke de somut verili çalıĢmalar henüz emekleme safhasındadır. Yukarda ki bölümlerde ifade ettiğimiz üzere bir Arkeolog tam bir cesaretle dile getiremese de ( Arkeolog Alime Çankaya )
Burdur ;YarıĢlı –Sazak Alanköy ve Korkuteli Teke
Kozağacı kaya resimlerini konu alan bir yazısı yayınlanmıĢtır.Diğer yandan bölgede Oğuz Boylarının adeta kültürel DNA ları olan Damgalar somut kültür varlığı
olarak gayretli Halk Bilimcilerimiz Abdurrahman Ekinci ve Veli Cem Özdemir tarafından yerlerinde görüntülenerek tarafımız dan bilim dünyasına tanıtılması
yolunu açmıĢlardır .
Salur Damgası olan Kazayağı Veli Cem Özdemir
tarafından Burdur Dirmil MaĢta da Yapraklı Dede
türbesi duvarında bir taĢ üzerinde görüntülenmiĢtir.
Yapraklı Dede‟nin bir Salur Ereni olduğu anlaĢılmaktadır ancak türbe yıkıldığından sadece dört taĢ duvarı
kalmıĢtır

.
Dirmilden bir kadın kıyafeti örneği
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Diğer Salur Damgası Abdurrahman Ekinci tarafından Burdur Aziziye Köyün de eski bir mezarlıktaki mezar taĢında
bulunmuĢtur.Bizim görüntülediğimiz bir damga ise daha yeni ancak eski bir geleneğin devamı olan ve Burdur
Arastasında kim olduğunu tespit edemediğimiz bir demirci ustası tarafından eski bir bahçe çapasına vurulan kaz
ayağı damgasıdır .

Burdur Aziye Köyun de eski mezarda bulunan
Resim : Abdurrahman Ekinci

Salur Damgası

Burdur Kıravgaz Köyünde gördüğümüz Salur Damgalı bir çapa
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Abdurrahman Ekinci , Üçüncü Kaz ayağı damgasını Burdur YeĢilova Gökçeyaka köyünde yaptığı araĢtırmalar
sırasında bir kilim üzerinde ve ayrıca yıkık bir türbe duvarın daki taĢta belirlemiĢtir.
Daha önce de ele aldığımız üzere Dirmil Çolkayık‟ta bir Alperen mezarında Kayı damgasıVeli C.Özdemir „ce
görülüp belgelenmiĢtir .
BaĢka ilginç bir damga da yine Abdurrrahman Ekinci tarafından alan araĢtırması sırasında rastlanan damgadır .
Bu damga Bucak Karaot Köyün de bir mezar taĢına oyulmuĢ olan Alkaevli damgasıdır .

Dirmil Çolkayık „ta bir Alperen Mezarın da Kayı Damgası
Resim :Veli Cem Özdemir

Burdur Yeşiova Gökçeyaka Salur damgalı başka Halı Yastık Yüzü

Burdur Çavdır Anbarcık bir heybe (Merhum Emine Çetin dokuması
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Burdur Boğaziçi Köyünde deve tüyünden dokunmuĢ bir Türkmen kilim örneği .
Tarafımızca yapılan yapılan bir gözlem de Burdur –Bayındır Köyü eski karayolu yakınlarında bu gün artık ortadan kalkmıĢ olan Salur Köyü mezarlığındaki( bu mezarlık sonraları Kurna Köyünce kullanılmıĢtır)mezar taĢlarıdır.ġekil olarak Ahlat Karakoyunlu Türkmen mezar Ģahidelerine benzer yapıda olan bu taĢların zamanımız da ve
hatta en az 150 yıllık bir zaman dan beri hiç dikilmediklerini rahatlıkla söyleyebiliriz.Benzerlerini az da olsa Kıravgaz eski mezarlığın da görebiliriz . Bilindiği üzere Ahlat Mezar TaĢları Orhun da bulunan Göktürk Kitabeleriyle
irtibatlandırılmaktadır . Yaptığımız ilk belirlemeler , Yukarı Teke‟nin belirli bir sahasında kısa süreli bir araĢtırmanın sonucudur .Derinlikli yapılacak araĢtırmaların bize daha kapsamlı sonuçları vereceği ortadadır .

Burdur Bucak Karaot Köyü Mezarlığında bir mezar
taĢında Alkaevl i Damgası
Resim : Abdurrahman Ekinci
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Dirmil Asmabağ Köyü Mezarlığında bir mezar taĢın da görülen Oğuz Çepni damgası.Ata yadigarı olan damganın
anlamı zamanla unutulsa da çeĢitli yerlerde az Ģekil değiĢiklikleriyle bir süs simgesi olarak kullanıldığı anlaĢılıyor.
2-A .5e : YUKARI TEKE‟NİN GÖZ BEBEĞİ DİRMİL
VE DÜNDEN GÜNÜMÜZE DEMOGFRAFİK YAPISI
Bir kelime den bir tarih çıkar mı?
Antik Devir ile ilgilenen tarihçiler veya arkeologların bazıları , uzun zaman uğraĢtıkları devir ile adeta özdeĢleĢerek, kendilerini ilgilendikleri artık müze malzemesi haline gelmiĢ toplumların birer parçası olarak görme eğilimindedirler . Ve zihinlerinde kurgulayarak özelleĢtirdikleri tüm kültürleri (ne kadar sağlıklı olduğu su götürür) detaylandırıp benimsedikleri ve hayal ürünü bu kavimlerin onların kimliği haline dönüĢtüğünü görüyoruz . Aynı kiĢiler
, günümüz de reel hayatta karĢılığı olmayan bu kavimleri ,halen aynı topraklar üzerinde yaĢayan , her yönüyle
tamamen farklı bir toplum arasında bağ kurmaya bu bağı kurarken de çeĢitli fanteziler üretme yoluna giderek,
psikolojik bir trans haline geçmektedirler.Bu yabancılaĢmanın , yalnızlaĢmanın bir çeĢit meditasyon aracıdır.
Son devir Postmodernist yayılma bu çeĢit dalgalanmaları yurdumuz da haddinden fazla arttırmıĢ, adeta bir salgın
beyin çürümesine dönüĢtürmüĢtür .Özellikle belirli seviyede öğretim almıĢ kesimlerde kabul edilen kimlikten sıyrılma ve bu kimliğin insana vermiĢ olduğu sorumluluk yükünden kurtulma daha açıkçası sürüleĢme eğilimleri
toplumumuz da son derece tehlikeli bir ivme kazanmaktadır. Bu hal , toplumsal bir çözülmeye eğilimin belirtkeci
olarak nitelendirilmelidir. Öğretimli dediğimiz ancak ( sadece okul bazında görülen okuma yazma yüksetmesi
açısından bakıyoruz ) düĢünme –araĢtırma bilgi edinme yöntem ve tekniğini kullanmayan sadece kafasındaki
ideolojik Ģartlanmanın fonksiyonu olan düz mantık patikasından sapmayan bir kesim halk tabiriyle bilgi sahibi
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olmadan fikir sahibi olan düĢünsel açıdan bir çeĢit Televole esirleri ne yazıkki bu çözülmede baĢ aktördür. Batı
tuzaklı basit sorulara yine onlardan öğrendikleri cevaplarla , tarihimizi ve kimliğimiz hususunda çevrelerini etkilemeye çalıĢan bu tabaka , cahili oldukları konularda büyük bir düĢün insanı görüntüleri verme yoluyla , maalesef
tarihin basitleĢtirilmesi toplumun her yönden melezleĢtirilmesi yolunu açmaya çalıĢmaktadırlar . Bu sahada geniĢ
bilgi birikimi olan insanlarımızı , Emperyalizmin iĢine gelmeyen her düĢünceyi etkisizleĢtirmek için kullandığı
argümanları kullanarak itibarsızlaĢtıma yoluna baĢvurmaktadır.
Her türlü belgeli, bilimin gösterdiği metotlarla elde edilen bilgi üzerine inĢa edilmiĢ tarihi araĢtırmalarını sıkça
tekrarladığımız üzere Milliyetçi YaklaĢım -Milliyetçi BakıĢ-Irkçı söylem gibi komisyoncu ağızlarla dikkatlerden
kaçırmaya çalıĢmaktadırlar. Bu sistemli davranıĢ grupları ; Arkeolojik çalıĢma yoluyla yurdun belirli yerlerini
adeta lokalize alanlar haline getirerek oraları bir üs „e çevirip önce o yöre insanlarına müze malzemesi antik çağ
insanlarından birer fantezi ata bulma yoluyla kimlik krizi stratejisi geliĢtirmektedirler .Bu evrede yörenin içinden
çıkmıĢ Ģu ya da bu ideolojik Ģartlanmanın Mankurt‟u insanlar ,bu gruplara gönüllü mihmandarlıkyapmaktadırlar .
Onun için gelip örneğin Dirmil de Hıristiyan mezarlığı ve kilise yeri aramakatadırlar . Onlar maalesef bu kadar
tarihinden kopuk bu kadar tarihlerinin cahili cühelasıdırlar.
Dirmil uzun zamandır neredeyse 2500 önce ortadan kalkmıĢ hayalet Likyalıların ana vatanı , onların çıkıĢ alanları bir yer olarak ; Arkeolojik malzeme tasnifçilerince öne çıkarılmaktadır. Tek bulguları da keramati kendinden
menkul filan antik kentte filan yazıtta bilmem kaçıncı satırında geçen Balbura dan Dirmil‟e oradan da Cibriya‟ya
giden bir yolu haber veren bir bölüm. Daha önce 1450‟den itibaren içinde Dirmillerin yer aldığı Osmanlı ArĢiv
belgelerine dayanan araĢtırmamız da gerek Likya dedikleri ve gerekse Karya dedikleri bölgede çok sayıda Dirmil
Köyü ve konar göçer Dirmil Yörüklerinin olduğunun gösterilmesi üzerine birden Likya ve Karya Dirmillerinden
söz edilmeye baĢlandı bu konunun takipçilerince .Nedense bu taifenin dillerinden MenteĢe –Teke –Aydın isimleri hiç çıkmaz; çünkü tarihi 3000 yıl geriden takip gibi bir özürleri vardır .Siz ,Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu
M.Kemal Atatürk‟ün devletinin kanunlarıyla buralara Muğla ,Aydın ,Burdur ,Isparta ,Antalya denildiğini hatırlatsanız da boĢunadır.
Likya üzerinden Dirmil‟e bir geçmiĢ inĢa etmeye çalıĢanlara göre , günümüz Dirmiliyle bağlantısı kurulmaya çalıĢılan ve adını bir türlü ne olduğuna karar tam veremedikleri Antik Termile –Termil –Termilas ,Trimmis –Trimmli her
neyse Herodot Tarihinde Likyalıların çıkıĢ yurtları olarak belirtilir ve halkı da (Likyalılar) Girit‟e bağlanır yani
göçmendirler479 . Antikçilerce kelimeyi Dirmil telaffuzuna benzetmek için epeyce bir gayret sarfedildiği ortada .
Coğrafyacı Strabon(M.Ö 64-M.S 24) Herodot‟u tekrar eder eserinde , Likyalıların Termilas kolonisinden söz
eder . Herodot‟un yazdığı efsane benzeri satırlardan sonra ondan yararlanan Strabon da ki kelimeden480 veya
daha eski olduğu iddia edilen Trimmli –Termile gibi bir yer adından bir tarih çıkarma bizce çok abartılı bir gayrettir. Bu efsane isim sonraki tarihi kayıtlar da hiç geçmez.Mesela 6.yy Bizans Ģehir ve kasabaları hakkında en
geniĢ bilgiyi veren Hierocles Listesinde böyle bir ismi hatta benzerini hiç göremezsiniz . Bu kadar efsaneler üretilerek Likya hortlaklarınıa ana vatan yapılmaya çalıĢılan Dirmil de nedense derde deva için tek bir arkeolojik kalıntı
ya da buluntu yanısıra pek sevdikleri kaya kabartmaları –resimleri- bulunamamıĢtır ve yoktur .Eğer 5-6 km uzakta ki Dirmil Belini geçerek bir yamaçta görülen Balbura‟yı gösterecek olurlarsa burası Dirmil değildir ve Dirmil ile
bir alakası yoktur . Bizans Ortaçağ yazarı coğrafya eserinde Bizanslı Stephanus Tremile –Tremilei –Tremlio ve
benzeri tekrarlar yapar , bunlarında Herodot‟tan aktarma yaptığı bellidir481.
AnlaĢılan Likyalı hortlaklara Teke Yöresinden bir yer bulmak amacıyla Dirmil ile bağlantılı bir zemin hazırlığı
vardır . Türkler Anadolu‟ya gelince aldıkları yerlerin eski isimlerini ya kendi teafuzlarına uydurmuĢlar ya da
kendileri kurdukları yerleĢim yerlerine ya da yaĢadıkları mahallere kendileri yeni isimler vermiĢlerdir. Bu isimler
genellikle kendi boy, aĢiret ,soy isimleri olurken geldikleri vatanların da ki isimleride yeni yurtlarına ad olarak
koymuĢlardır .Bazı eski Bizans isimlerine sahip insansız bölgelerde ,eski isimleri Türkçeye uydurularak devam
ettirilmiĢtir .Zamanla Türkler buralara iskan edilince eski adları da oralara isim olmuĢtur .Mesela sıkça örnek
verdiğimiz Tefenni ,Ağlasun ,Siroz bu tip yerlerdir. 16.yy da tek insanın yaĢamadığı Tefenni fetih senelerinde
yöre adı olarak adlandırılmıĢ sonra buraya yerleĢen TürkemiĢ Yörüklerince kurulmuĢ köylerine ad olmuĢtur
.Aynı Ģekilde Ağlasun bir yerleĢim yeri değilken bölge adı olarak Türklerce kullanılmaya devam etmiĢtir .15.yy da
Ağlasun kaza idari birimine tahvil olunca kazaya adını vermiĢ ancak kazanın merkezi ise Ramazan Köyü olmuĢtur .Zamanla Ramazan köyü Belönüne dönüĢmüĢ Cumhuriyetle de Ağlasun‟a çevrilmiĢtir. Görüldüğü üzere bir
kelimden bir tarih çıkarmak son derece yanlıĢ bir yol olup tarihi arka planını incelemeden anlamadan yapılan
kurgula rbazen bizi gülünç duruma düĢürür .Örneğin zamanımızın Gölhisar‟ının tarihi Gölhisarla bir ilgisi olmadığı
Herodotos , Herodot Tarihi(Türkçesi Müntekim Ökmen) .Sayf.85 .Ġstanbul-1973
Strabon , Antik Anadolu Coğrafyası (Çeviren Prof.Dr. Adnan Pekman) .Sayf.248,270 .Ġstanbul-2000
481 Stephanus de Urbibus Byzant II .Sayf .664 . Amsterdami -1715
479
480
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gibi. Eski Gölhisar Türklerce KoçaĢ dağının yamaçlarına kurulan ve halen Ģehir yurdu adıyla anılan yerde konuĢlanan bir yerleĢim yeriydi .Ġbn Batuta Ahilerin misafiri olarak bir kaç gün ġehr i Gölhisar da kaldığı ifadesinden
çıkarıyoruz . Batuta Gölhisar Beyi Mehmet tarafından göl içindeki küçük ada da konuĢlanan hisar da da konuk
edilmiĢtir. Batuta Gölhisarla alakalı Ģu satırlarında Ģehir sözcüğü geçmektedir . Bizce küçük bir adada Ģehir olamayacağına göre seyyah eski Gölhisar da konaklamıĢtır .
” kulhisar [=gölhisar] sultanı kulhisar'ın hükümdarı Muhammed Çelebı'dir. çelebi,
Anadolu dilinde
"seyyidi" [=efendim] anlamına geliyor. bu adam, ekrıdur hükümdan Ebu İshak'ın kardeşidir. şehre indiğimiz vakit orada yoktu. birkaç gün kaldık, o da bu esnada döndü, bize çok ikram etti. yol ihtiyacımızı gördü, binekler verdi”482. Gölhisar‟a gelinceye kadar olan mesafede hiçbir yerleĢim yerinden söz etme-

mesinden anlıyoruz ki bölgede henüz yerleĢim yoktu , Konar Göçer Türkmenlik devam ediyordu .
15.ve 16.yüzyıllarda düzenlenen Osmanlı Tapu Tahrir defterlerinde görülen üç mahalleli Gölhisar da ġah Kulu
isyanın da büyük bir tahribat görmüĢtür .Bu isyan da hayatını kaybeden Anadolu Valisi Karagöz PaĢa‟nın vakfı
olan çok sayıda dükkan ayrıca Hamitoğulları Gölhisar Beyi Mehmet Çelebi‟nin kolundan gelen 14.yy ikinci yarsıyla 15.yy baĢlarında yaĢadığını düĢündüğümüz Emir Ġsmail Bey‟in yaptırdığı bir caminin de yer aldığı eski Gölhisar bölgede Ģehir adını taĢıyan tek yerdi483 . Ġsmail Bey‟in oğlu Osman Bey Yatağan Baba tekkesine yaptığı
vakıflarla adı unutulmamıĢtır. Ki Osman Bey 1423‟te ölmüĢtür484. Hamitoğlu Mehmet Bey soyundan gelen daha
sonra Çelebiler ismiyle ünlenen bu ünlü bey sülalesi mensublarından Zor Ali Bey isyanına sığınaklık yaptığından olsa gerek Gölhisar‟a ad veren göl içindeki hisar yıkılmıĢtır 485.Zor Ali Bey isyanının 1640‟lara doğru yaĢandığını Katip Çelebi‟nin Cihannüma‟sından çıkarıyoruz . Zor Ali Bey‟in nesli ise Çelebiler adıyla devam etmiĢ onlarında isimleri de daha sonraları bir çok eĢkiyalık olaylarına karıĢmıĢtır 486. Zamanla Eski Gölhisar yavaĢ yavaĢ
sönükleĢerek küçülmüĢ nitekim 1831 nüfus sayımın da çok az bir insanın yaĢadığı görülmektedir .Bu tarihten 25
-30 yıl sonra tamamen harabeye dönmüĢtür. Zaten 1780 sonrasıGölhisar Kaza merkezi ġeyh Hüseyinoğullarının
köyü olan Dengere köyüne geçmiĢtir. Dolayısıyla Eski Gölhisar‟ı bilmeden yeni Gölhisar‟ı eskisi zannetmek hatta
Cibiriya‟nın çocukları sanmak tam bir garabettir .Çünkü Horzum ve Armutlu‟nun birleĢmesiyle 1952 „de kurulan
Gölhisar‟ın tarihi arka planı da ilginçtir .
Türklerin Gölhisar Havzasın da ilk kurduğu köy olmasın dan dolayı Uluğ adını alan Cumhuriyete kadar Ulu Köy
olarak yaĢayan sonra Armutlu olan köyümüz ile Horzum Yörüklerince kurulan Horzum‟un birleĢmesinden doğan Gölhisardan habersizce daha önemlisi bölge tarihi hakkında hiçbir Ģey bilmeden dıĢardan ahkam kesenleri birilerinin uyarması gerekmektedir. Türklerin bu havza da Ulu Köyden sonra kurdukları baĢka bir yerleĢim yeri
olan ve Ulu Köyden küçük Eni Köyü (Türkçe Enikten gelmedir küçük demektir)vardır . Köy , 18.yy içinde dağılan
köylerdendir. Hulasa edecek olursak bilgi sahibi olmadan zihnimiz deki Ģaplona uygun bir plan dahilinde , bir
konuyu kurgulayarak ortaya koyarsak , sayısız yanlıĢ üzerinden bir bina inĢa ederizki sonuçta bu bina küçük bir
sarsıntı da yıkılmaya mahkumdur .Tarih açısından yapılan benzeri tüm değerlendirmeler için geçerli olan bu
kural, Dirmil üzerinden sıkça bir takım kurgularla tarih inĢa etmeye çalıĢanlar açısından da geçerlidir.Antik
çağda görüldüğü söylenen bir kelimeden bir tarih üretmek suretiyle , nesillere yanlıĢ tarih bilinci aĢılamak bundan
bir kimlik çıkarmaya çalıĢmak bizce bilimsel ahlakla bağdaĢmamaktadır .
Belki bazı insanlara yapılan Arkeolojik yanılsamalar Ģu veya bu sebeple değiĢik ve cazip gelebilir ; ancak gerçekler ebedi örtülemez .
Toponomi(yer bilimi) tarihin bir yardımcısı olabilir. Ancak ele alınacak yerleĢimlerin en eski devrinden günümüze yaĢadığı tarihi süreci çok iyi bilmekle ve değerlendirmekle bu mümkün hale gelebilir . Konu alınan yerler ,
halen yaĢayan mevcut sakinlerine gelinceye kadar binlerce yıllık bir süreçte, çok sayıda farklı topluma yurtluk
etmiĢ olabilir. Sonraları çeĢitli nedenlerle yok olmuĢ ya da baĢka yerlere göç etmiĢ olması; her zaman olasıdır .
Nitekim kadim tarihte Türklerin kum gibi kaynadığı coğrafyalarda bu gün sadra Ģifa için bir tek Türk dahi yaĢamadığı sıkça görülmektedir.
Orta Asya da ,Ġran da ,Kafkasya da, Rumel‟in de ,Rusya‟da Irak‟ta ,Suriye de hatta Anadolu‟nun Güneydoğusun
da daha nice yerler bir zamanlar Türk yurdu iken bu gün baĢka toplumların yaĢantı alanına dönüĢmüĢtür. Dolayısıyla sıkça tekrarladığımız üzere bir kelimeden bir tarih yazılamaz .
Bununla birlikte Dirmil ismi nereden gelirse gelsin halen üzerinde yaĢayan insanlarından dolayı, bu satırların
yazarının atası dedesi tarafından hep bir yörük yurdu olduğu tekrarlanıp gelmiĢtir. Bizde onlardan bunu hep böyle duyduk böyle iĢittik .Halk arasında anlatılanları da bir yana koyacak olursak- Dirmil ile en eski Osmanlı ArĢiv
Ġbn Batuta ,Seyahatname (Çeviren A.Sait Aykut ) .Sayf.408 .Ġstanbul -2000
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kaydı 1475-1478 yılları arasında yazılan Fatih devri Tapu Tahriri 30‟ dadır.Ve aynı Ģekilde daha geç tarihli bir
çok Osmanlı ArĢiv belgesinde tekrar edilir .
YazılıĢı dal ,r ı ,mim ,lam iledir . Mim‟e y ile i sesi verilmiĢtir ve Drmil ile formüledir . Adını andığımız belgelerdeki
bu isimler eğer günümüz de Dirmil adıyla lokalize olmasalar dı okuyucu tarafından farklı okunması her zaman
mümkündü .Dermil ,Deremil ,Diremil gibi .Ve belgelerde sadece Hamit Sancağı Dirmil‟i yer almaz .MenteĢe,Aydın
Sancakların da bulunan çok sayı da gerek köy ve gerekse konar göçer yani yörük taifeleri içinde Dirmil adıyla
görülenler vardır . ĠĢin çarpıcı yanı hepsi aynı imla ile yazılır .Eğer kökeni Termile ise hepsinin hiç değiĢtirilmeden
birbirinden oldukça uzak olmalarına rağmen bir kiĢi tarafından sanki bilerek adlandırılmıĢçasına Dirmil olarak
anılmaları bir tesadüfmüdür? En azından bunların az çok farklı olmaları gerekmez miy di ? Son devir Osmanlı
Devleti yazıĢmalarında Burdur Sancağı Tefenni Kazası Gölhisar Nahiyesi Dirmil Karyesi „nin adı eski yazım
imlasından biraz farklı yazıldığı görülmektedir .Belki okumada zorluk çekildiğinden günümüz imlasının aynısı ile
yazılmaktadır .Dal „a ve mim „e i sesi verilerek Dirmil Ģeklinde karĢımıza çıkıyor 487 . Balkan SavaĢından önceki
bir tarihte yazılmıĢ bir arĢiv belgesinde Selanik yakınlarında Dirmil(Bu okuma Ģekli Osmanlı ArĢiv kataoloğunda
geçmektedir. Sözü edilen köyün adının imlası bizim Dirmillerden farklı yazılmaktadır. Bu sebeple tam olarak
Dirmil okunması yanlıĢ da olabilir-örneğin Dirmel –Dirmele Ģeklindede okunabilir. Söz konusu köyün halkı Hıristiyan ancak çeĢitli milliyetlerin yaĢadığı bir yerdir488 . Eğer Osmanlı Devrinde görülen Dirmil adlı hem köy hem de
aĢiret adını alan yerlerin isimlerinin istisnasız Antik dönemin Trimmli‟si veya Termile‟sinden geldiğini ileri edenlere ,Ģu soruyu kaçınılmaz olarak sormamız gerekmektedir . Türkler Anadolu‟ya gelince , bütün Anadolu sathına
dağılmıĢ sayısını tam bilmediğimiz kadar Sebastia adlı yerle karĢılaĢmıĢlardı. Ve bunlardan en ünlü en büyük
olanını Sıvas olarak dilllerine uydurdularsa yanı sıra pek inandırıcı olmamakla beraber UĢak Sıvaslı Ġlçesinden
baĢkaca Sıvas „ı bilmiyoruz .Öteki Sebastieler hiçte Sıvas adını almamıĢlardır , üstelik biri Sıvas iken öteki aidiyet eki olan –lı- ekini almıĢtır. Üstelik UĢak Sıvaslısını civara Sıvas‟tan gelerek yerleĢen bir Türkmen cemaatinin
eski yurtlarının adlarını yerleĢtikleri yeni yerlere vermesinden kaynaklandığını bu yüzden Sıvaslı , Banaz gibi
isimlerin UĢak taraflarında da görüldüğünü ifade edenlerde az değildir . Bu paralelde hareket edecek olursak
MenteĢe ve Hamit Sancaklarında ki eski Termilelerin veya diğer benzer isimlerin hepsi istisnasız neden Dirmil
olmuĢtur ? Asıl ĢaĢırtıcı olan 1535 tarihli 401 Nolu ġam Livası Mufassal Tapu Tapu Defterin de yer alan Dirmil
Karyesidir.Yine bu karye kaydın da yer alan baĢka ĢaĢırtıcı kısım Dirmiller iki tanedir Dirmiliyyetül Fevka ve Dirmiliyyetül Tahta Türkçesi Yukarı Dirmil AĢağı Dirmil . Ve iĢin ilginç tarafı bu köylerin Arap köyü olması ama daha
ilginci köyde mevcut kiĢilerin isimleri arasın da Araplar da olmayan ancak Türklerin kullandığı DurmuĢ (Dursun )
isminin yer alması.Söz konusu köyün yakın bölgelerin de Türkmen Bölgesi bulunmakta bu durum ister istemez
köyün AraplaĢmıĢ bir Türkmen köyü olduğunu düĢündürmektedir489.
Bütün bu değerlendirmeler sonun da düĢüncemiz Dirmil „in köken olarak belirlenmesi o kadar kolay olmadığıdır .
Bize göre büyük bir ihtimalle Türkçe Tir i Milli den gelmektedir yani Milli tiresi (kolu ) . Tir i Milli –Tirmilli-Tirmil
seyrini izlemiĢ sert sessizlerin Türkçe de” t-d “ dönüĢmesi sonunda Dirmil olmuĢtur . Ve Dirmil Oğuz Yıva boyundan çıkma Karakoyunlu Türkmenlerinin bir tiri yani koludur . Ancak bölgeye intikallerinden önce Yıvaların yaĢadıkları Güneydoğu da Anadolu Artuklu Beyliği için de son derece faal olan Yıvalar Irak‟ın kuzeyi ve Suriye de bir
çok savaĢlara katılmıĢlar bölgede büyük bir güç olarak her zaman kendilerini kabul ettirdiklerini biliyoruz .Burada
her ne kadar oklara ayrıldıkları tarihi kayıtlara geçmesede en eski devirlerden beri Türk boyları Ak –Kara –Boz –
Uç gibi sıfatlar la sosyal tabakaĢmaya uğradıklarını biliyoruz .ĠĢte bu coğrafya da iken Kara sıfatlı oklar(Kol) için
de yani Karakoyunlular bünyesindeki bir bölük yörenin de tesiriyle(Arapça dan ) Milli adını almıĢ olmalıdır . Devrin tarihi seyrine baktığımız da iĢte bu Yıvalar fetih sırasında Batıya geçince iki ana kola ayrılırlar ; bir kol EskiĢehir Seyitgazi ve kuzeyine daha kalabalık bir kol Afyon –Uluborlu üzerinden Teke‟ye yönelir .Burdur dan sonra
üçe ayrılan Yıvalardan bir bölük Tefenni-Çavdır tarafına inerken biride Burdur –YeĢilova üzerinden Denizli istikametine geçmiĢler bir diğer bölükte Antalya‟nın fethine iĢtirak etmiĢtir .Antalya ya yönelen boy mensupları Bucak
Melli tarafına oradan Serik düzüne doğru inmiĢlerdir . Denizli yönüne gidenler Aydın civarına yurt tutarlar . beraberlerinde Akkoyunluların da olduğunu görüyoruz . Yukarı Teke‟ye inenler ise Tefenni –Dirmil arasında konumlanırlar . Bundan dolayı olmalıdır ki Bucak – Serik arasında Milli Yörükleri , Antalya taraflarında da yoğun bir
Karakoyunlu Yörüğü sonraki yüzyıllarda hep var olmuĢtur Halen Güneydoğuda görülen Milli aĢiretinin aslında
bölgeye Fatih sonrası Teke taraflarından intikal eden küçük bir bölüğünün zamanla çoğalması sonucu ortaya
çıktığı ifade edilmektedir . Aynı Milli aĢireti ile ilgili baĢka bir saptama aĢağıda ifade edilecektir.
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Aydın –Ġzmir arasında kalabalık Karacakoyunlu Yörükleri görülmektedir .Yine bundan dolayı olmalı ki Aydın –
Ġzmir taraflarında490 görülen Dirmil Yörükleri Karacakoyunluların birer tiridir yani koludurlar . Burdur Dirmil ise
devrine göre oldukça büyük bir nüfusa sahipti bir koldu bunlardan bazı obalar Akdeniz sahiline doğru fetih hareketi sonlanınca özellikle eski Pırnaz kazası sahasına bölünerek yerleĢtiler . Sözünü ettiğimiz Tiri Milliler Ġzmirden-Bucak‟a kadar olan coğrafya da köyler kurup yerleĢirken yerleĢmeyenler yörüklük hayatına devam ettiler .
Yukarda haklarında bir düĢüceyi verdiğimiz Güneydoğu Millilerine gelince onlar ana Yıva‟ dan arta kalan ve
zamanla bölgede ki diğer Türkmen boyları içine girselerde (Beydili –Büğdüz –AvĢar-) gittikçe Kurmanç dilini
benimseyip KürtleĢtiler .17.yy içinde burada kalanlar fazla bir nüfusa sahip değildiler bu sebeple uzun zaman
bölgede bir güç olamadılar .
Önceki bölümlerde sözünü ettiğimiz Gölhisar Yıvalarının izlerini toponomik olarak belirlemiĢtik ancak Dirmil de
Yuva dereleri ,Çavdır Bayındır da (Bayır) Yuva Tepeleri gibi isimlerin varlığını da ek bilgi olarak hatırlatalım .
Bura da Ģu ihtimalide gözden uzak tutmuyoruz .Aydın Karacakoyunlu Yörüklerinden kopan büyük bir Milli kolu
MenteĢe üzerinden yayılarak Burdur Dirmil de bulunan yaylaklığa son derece uygun bu bölgeye gelerek yerleĢmeleri de son derece olası gözüküyor .Nitekim Dirmilli yaĢlılardan bu yolun varlığını mümkün kılan rivayetler dile
getirilmektedir 491. Her iki durum da Dirmillilerin Karakoyunlular vasıtasıyla Oğuz Yıva‟ya bağlandıkları ortadadır
492. Anadolu boy ,aĢiret ve cemaatleri hakkında en büyük araĢırmayı yapan Prof.Dr.Yusuf Halaçoğlu Dirmil yörüklerinin bağlı olduğu grup olarak Karaca koyunluların yanında Tekeli Türkmenlerini de ilave ediyorsa da boy olarak
Yıva‟yı göstermektedir .Ki Teke yi göstermesinin nedeni Karakoyunluların Teke Sancağı arasın da görülmesinden
dolayıdır . Zaten bu durum bize Dirmillilerin Karakoyunlulardan olduklarını açık bir şekilde ortaya
koymaktadır493.Yine Halaçoğlu MaraĢ civarın da Dermi Oğulları adın da bir cemaat olduğunu göstermekyedir494.15 ve 16. Yüzyıl Tapu kaynakların da Aydın –MenteĢe ve Gölhisar Kazası sınırları içinde dört yörük yanın
da beĢ köy tepit ettik . Ana kaynağımız olan Tapu Tahrir defterlerinde Dirmil yörükleri cemaat veya tir olarak
belirtilirken aynı zümreler olmalarına rağmen bazen Dirmil bazen Dirmillü Ģeklinde yazılmıĢlardır Bunun da
sebebi defterlerin 100 yıllık bir devre ait olmalarıdır . ilk defterlerde Dirmil olarak geçen bu isimler sonraları Dirmillü Ģeklinde belirtilmiĢlerdir . Bilindiği üzere Hamit Sancağının en eski Osmanlı Tapu Tahriri 2.Murat yazıldığı
zannedilen ve sonraki Tapu Tahriri 30 „da Köhne Defter olarak anılan defter maalesef ele geçmemiĢtir.Bu nedenle Dirmil dahil olmak üzere çevrenin en eski arĢiv belgesi 1475-1478 arası tarihlenen TT .Defteri 30 „dur .Aydın ve
MenteĢe Sancaklarının tahrirleri de hemen hemen aynı tarihlere denk düĢmektedir. Daha ömce belirttiğimiz üzere
2.Murat devri Balkanlarda Ģiddetli savaĢların yapıldığı ve Osmanlı devletinin masraflarının oldukça arttığı bir zamandır .Artan masraflar para kaynağı ihtiyacını arttırdığından yeni vergileri zorunlu kılmaya baĢlamıĢtı . Konar
Göçerleri kontrolü zor olduğundan vergi toplaması hem zor hemde tam olarak hane sayısı belli olmadığından
eksik geliyordu Bunun üzerine 2.Murat devri bu konar göçerlerin zorunlu yerleĢmelerini sağlamak amacıyla Teke
Yöresindeki yörüklerin yerleĢmelerini mecbur kıldı .Böylece Yukarı Teke Yörükleri Ģimdi ki köylerine mecburi
ikamete tabi tutuldular sonuçta sancaklar arası geçiĢler zorlaĢtı. ArĢiv kayıtlarından de 2.Murat‟ın azatlılarından
Hamza Bey‟in bölgeyi bir müddet idare ederek köylerin kurulmasına nezaret ettiğini çıkarıyoruz . Hamza Bey‟in
Gölhisar da bir müddet yaĢadığı ve Eski Gölhisar‟a bir cami yaptırdığı 495 bundan dolayı Gölhisar‟ın bir mahallesinin Hamza Bey Mahallesi496 adını aldığını biliyoruz.
Söz konusu devrede Dirmillilerde yeni hayata uymak zorunda kalsalarda bazıları asırlarca Fethiye sahiline bazıları Dalaman Ortaca taraflarına kıĢlamaya indiler ama çoğunluğu bütün Yukarı Teke de olduğu üzere yarı göçebelik Ģeklinde yaĢadılar .Nisan ortaların da çok sayıda olan yaylalarına Ekim ortalarında köylerine göçtüler. Aynı
zaman da gerek Fethiye ve gerekse Dalaman tarflarının da Dirmil yaylalarına yaylak olarak kullanan çeĢitli yörük
aĢiretleri nüfus olarak zamna zaman süreki Dirmil‟i beslemiĢleridir Nitekim yakınlara kadar Ortacalı yaĢlılar
Dirmilde ki göçtükleri yaylaları hatırlamaktaydılar ayrıca az olmayan sayı da Dirmilli aile Ortaca taraflarına yerleĢmiĢtir .
Necat ÇETĠN, Tiryanda Nahiyesi Çengele Karyesinde (Torbalı - Ormanköy) 1321 (Miladi 1905) Yılı Osmanlı Nüfus Sayımı.Sayf .54
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AĢağı da gösterileceği üzere Dirmil Fatih devrinden beri çevresine göre en kalabalık nüfusu barındıran bir yerleĢim yeridir . 15.yy sonlarına doğru Hamit Sancağı için de en kalabalık yerler Uluborlu –Eğridir ve Isparta iken
Burdur 172 nefer erkek -bunun 41 „i zimmiyan yani Hıristiyandı – nufus sahipti . Osmanlı Devletince Zimmiyan
olarak isimlenen Hıristiyanlar Hamit Sancağın da Eğridir ,Barla , Ağros ,Isparta ve Burdur merkez de yaĢamıĢlardır. Cumhuriyet döneminde ise 1923 te baĢlayıp 1924 „de bitinceye kadar adı geçen yerleĢim yerlerinde mevcuttular. Diğer taraftan Dirmil de Hamit Sancağının en kalabalık yerlerin den değilse de oldukça kalabalık bir insanın yaĢadığı yerlerden biriydi . 1475 tahrirne göre Dirmilde 315 nefer yaĢıyordu . Bu da aĢağı yukarı bine yakın bir
nüfusa baliğdir ki hiçte az bir sayı değildir. Köyde 3 imam vardır ve Faki sıfatıyla belirtikmiĢlerdir . Kanuni devrinde
1538‟e ait 438 numaralı Tapu Tahririnde Dirmil 197 haneye sahip buda nüfus olarak 985 kiĢiye ulaĢır ki ilk tahrirden sonra geçen zaman zarfında bu hususta bir değiĢikliğin olmadığı ortadadır . Son tahrir ise 1568 de yapılan
halen Tapu Kadostro genel müdürlüğü arĢivin de olan Kuyumu kadime defteri 51‟dir . 2.Selim dönemine ait bu
defterde Dirmil yakınlarında kurulan Küçük Dirmille birlikte Büyük Dirmil kayıt edilmiĢtir . Kanuni devrin de yöreye
çok sayı da Yörük yerleĢimi olduğun dan bütün yerleĢim yerlerinde nüfus artıĢı gözlemlenmektedir. Bu meyan da
Dirmil‟in nüfusu oldukça artmiĢ 552 nefere çıkmıĢtır ki genel nüfus en az 1500‟e tekabül eder497 . Yoğun insan
kesafetinin tarım arazisi oldukça kıt olan Dirmil de geçinme imkanını ancak Dirmil yaylaları sayesinde hayvancılıkla mümkün olduğunu düĢünmek yerinde olacaktır. 2.Selim devrinden sonra Tapu Tahriri yapılmadığından Dirmil
ve çevresi hakkında nüfusla alakalı sağlıklı bilgi bulmak zordur . Ne zaman ki 1831 de ve sonraları Nüfus sayımları yapılmıĢtır o tarihlerden sonralarına ait veriler elimizde bulunmaktadır . 1842-1845 arasında vergi toplamak
adına yapılan Temettuat defterleri de bize nüfus hakkında sağlam bilgiler vermektedir .513 numaralı Gölhisar
Kazası Temmetuat defterine göre Dirmil 159 hanedir artık Küçük Dirmil yani Dirmilcik gözükmemektedir .
Konya Vilayeti Salnamelerinde zaman zaman bu konu da bilgiler yazılmıĢtır. Dirmil,1291 Hicri 1874 Konya Vilayet
Salnamesinde 159 hane 887 kiĢilik nüfusla yinede kalabalık bir köy izlenimi vermektedir , artık çocuklar ve kadınlar sayıma dahildirler498. Cumhuriyete en yakın sayım bilgilerini Osmanlı ArĢivinde ki 1914 tarihli Tefenni
Kazası Gölhisar Nahiyesi nüfus sayım cetveli bize konuyla ilgili bilgi veren oldukça sağlam bir belge niteliğine
sahiptir. Cetvel Gölhisar Köylerinde yaĢayan Ġslam ve Hıristiyan(Ermeni –Rum ayrı bölümlenmiĢ) ahali erkek
kadın olmak üzere ayrılmıĢ ve sonunda toplam nüfus ilave edilmiĢtir .Bu cetvele göre Dirmil Karyesi 297 hane dir
.Toplam nüfus 1615 bunların 812 erkek 803 „ü kadındır ve hiçbir Ģekilde Ermeni –Rum ahali yaĢamamaktadır.
Söz konusu cetvelin sonuna eklenen bir kısımda Yabancıyan (Yabancılar) kısmın da Yabancı Müslümanlar ve
Yabancı Ermeni –Rum sayıları verilmektedir buna göre 262 Müslüman erkek 224 Müslüman kadın ,19 Ermeni
erkek 59 Rum erkek ile 28 Rum kadın sayısı yer almaktadır 499.Hırıstiyan ahali geçici olarak çalıĢmaya gelen
daha çok Fethiye Sahilinden ,Burdur‟dan , Isparta dan gelen ve çoğu değirmenci ,Kalaycı , yapı ustası,manifaturacılık yapardı . Seferberlik yıllarına ait Burdur‟un ünlü “On ikidir Ģu Burdur‟un dermeni –Dermenci
Urum değil de Ermeni”ifadesin de görülmektedir ki değirmencilerin çoğu o devirde Ermeni ya da Rum‟du . Sözü
edilen unsurlar bir müddet çalıĢtıktan sonra geri evlerine dönerlerdi bu yüzden bölgenin nüfusuna kayıtlı yerli
insanlar değillerdi .Tanzimat sonrası sürekli yapılan savaĢlarda Türk nüfusun erimesi ve askerliklerin uzaması iĢ
gücü erimesini beraberinde getirmiĢti. Bu boĢluğu Ellik Cavırı denilen yerli Rum ve Ermeniler doldurmuĢ zanaatkarlıkla alakalı tüm sahalar onların eline geçtiğinden Türklerin köylerinde daha çok 1.Dünya Harbi sıraların da ve
sonrasın da sıklıkla bu kesimler görülür olmuĢtur . Hatta daha eski tarihlere ait bu tür zanat erbabı ile alakalı bir
bilgiyi bize 1842 yılın da Dirmil‟e gelen Ġngiliz Arkeolog Edvard Forbes ve Spratt vermektedir .Seyyahlar Dirmil
de rastladıkları Nikola adın da bir ayakkabıcıdan söz ederler500 . Aynı kaynaktan anlıyoruz ki Nikola Fethiye Livis
Ģimdiki haksız bir Ģekilde Kayaköy( Kayı Köy ) denilen eski Hıristiyan köyündendi.

497
498

Tapu Kadostro ArĢivi Kuyumu Kadime T.T.d…51.Sayf.40-42
Konya Vilayet Salnamesi 1291 Hicri.Sayfa 166

499BaĢbakanlık
500

Osmanlı ArĢivi (BOA) DH.EUM.ADL 8/13 -005

Edvard FORBES - B.SPRATT ,Travels in Licia .Sayf.266 .London -1844
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BaĢbakanlık Osmanlı ArĢivi :DH.EUM.ADL. 8/13-5 (1914 nüfus cetveli ) Dirmil „in yer aldığı bölüm

Bir çoğumuzun köyündeki eskiYaĢlıların bizim köyde eskiden Cavırlar vardı demelerinin sebebi budur . Bu tür
Ellik Cavırı paralı olduklarından saldırılara uğrarlar soyulurlar, bazende kendileri bir çok adli olaya sebep olurlardı.
1868 „de Gölhisar Yusufça Köyünde Kalaycı Todori‟nin kaldığı yere girenler para ve malını alarak soymuĢlardı
501. 7Ağustos 1909 tarihli bir yazıdan Gölhisar Horzum Karyesinde Ispartalı ve Antalyalı bir grup Rum gece Gündüz içip sokakalarda çalgı çalarak Muhammad‟in adını kaldıracağız ,YaĢasın Yunan Kralı diyerek nümayiĢ yaptıkları anlatımakta gereğinin yapılması istenmektedir 502 . AnlaĢılan devrin Avrupalı Devletlerine iyice sırtlarını dayayan Rum taife iyice Ģımarak Gölhisar gibi bir yerde bu hareketleri yapabilmektedirler .Bu Ģımarıklıkları ve melanetleri Ġstiklal Harbi sırasında iyice ortaya çıkmıĢtır . Ancak onların Yunan iĢbirlikçiliğinin cezalarını olaylarla hiç
alakası olmayan aslen Türk kökenli olup tek kelime Rumca bilmeyen Hıristiyan zümre, 1924 te Mübadele ile
Yunanistan „a gönderimeleriyle ödemiĢlerdir .Bu tam bir dramdır. Ġnsanlar dünyanın en büyük acılarından olan
vatandan ayrılma acısını ne yazık ki sözü edilen ĠĢbirlikçi Rum melanetleri yüzünden yaĢamıĢlardır503 . Öte yandan bu gün hala Anadolu da yaĢalardı, onları maĢa olarak kullanmak isteyen ne kadar dıĢ mihrak olacağını düĢünmekte sanırım yerinde olacaktır.
Ellik Cavırlarıyla bağlantılı en trajik olaylardan biri Dirmil de yaĢanmıĢtır . 1914 senesinde ticaretle meĢgul olan
Fethiye Hıristiyan Mahallesinde oturan bir Rum Tüccarın evine Gölhisar Nahiye Müdür Nihat Efendinin kıĢkırtması sonun da giren Hacı Osman ,Ġsmail ve Akif adında üç Dirmilli , maddi zarar ve evdeki kadınlara fiili Ģeni de
bulunmuĢlardır .Fethiye‟ye dönen Rum derhal Ģikayette bulunmuĢ suçluların cezalandırılmalarını istemiĢtir 504.
Burada yanlıĢ bir algılamayı ve bunun yaratacağı yanlıĢ Tarihi bilgi üzerine kurulacak anlayıĢın zararlarını düĢünerek bir büyük hatayı düzeltmek gerekmektedir .Yukarda izah edildiği üzere Cumhuriyet öncesi Hıristiyan unsurlar asla Gölhisar çevresinde asli unsur olarak yaĢamamıĢlardır. Bunu bilmeyenler bir Ģekilde buralara bir iĢ için
gelenleri , yerli zannederek yanlıĢ bilgiler vermekte nesillerin akıllarında istifhamlar yaratmaktadırlar. Böyle bir
yanlıĢ aktarım Burdur Milli Eğitim Müdürlüğünce Burdur da eğitim konusunda hazırlanan bir kitapta görülmektedir .Emekli bir öğretmenin hatıralarında yer verilen bölümde Mübadeleyle Fethiye‟den Yunanistan‟a gönderilen
Rum Cemaatinin Burdur Karamanlı da mola vermeleri nakledilirken onlardan Gölhisar Rumları olarakta tanıtılmıĢtır . Gölhisar üzerinden gelen bu kafileyi bir çocuğun Gölhisarlı zannetmesi doğal karĢılanabilir ama aynı
Ģahsın bunu bir öğretmen olarak hiç araĢtırmadan doğru bilgiymiĢ gibi anlatması ve bunun hiç irdelemeden kitaba alınması bizce hiç te doğru değildir 505. Osmanlı da Osmanlı Milleti sistemi geçerlidir Azınlık ya da çoğunluk
kavramları yoktur. ÇeĢitli kavimlerden oluĢan bu sistemde milleti oluĢturan toplumlar Anasır ı Millet yani milleti
meydana getiren unsurlar olarak görülür ve hepsi gerek nüfus sayımlarında ve gerkse Temettuat defterlerinde
yerlerini alırlar. Hıristiyanlar Zımmiyan –ı Rum veya Zımmiyan ı Ermeni olarak bu defterlere yazılırlardı .Bundan
dolayı Anadoluda ki bu unsurlar her zaman Tapu Tahrir , Reaya ,Cizye , Nüfus ve Temettuat defterlerine kayıt
edilirlerdi . Bundan dolayı Burdur Sancağı içinde sadece Burdur merkez kazanın halkı olan Rum ve Ermeniler
söz konusu defterlerde kayıtlıdırlar . Gölhisar ve köylerinde dolayısıyla Dirmil de eğer yerli olarak bu cemaatler
yaĢamıĢ olsalardı adı geçen defterlerde mutlaka görülürlerdi. Bunun dıĢın da bir Ģeyler aramak tam manasıyla
501
502

BOA. MVL.747118(Anadolu ikinci katl sirkati )
BOA. MVL.747118

Rahmetli Cennetmekan Nineciğim Anbarcık Köyünden Molla Osman Kızı Rukiye Kuzucu “12-13 yaĢlarındaydım BeĢkaza taraflarından gelen Ellik Cavırları bir gün bizim köyde kaldılar .Güzel güzel kızlar gelinler giderken ağlaya ağlaya yalvardılar “ Ne olur bizi salmayın
burada kalalım diye onların ağlamaları hiç gözümün önünden gitmez “ derdi .
504 BOA.DH.EUM .3.ġb .5/10
505 Komisyon , Burdur Ġli Cumhuriyet Öncesi ve Sonrası Eğitim.Sayf. 109.Ankara -1989
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saçmalıktır. Nitekim 1831 nüfus sayımı hakkında bir eser hazırlayan Prof. Dr. Enver Ziya Karal dahil bu konu da
çalıĢan hiçbir bilim adamı Gölhisar ve çevresinde böyle bir unsurla ilgili yazdıkarı bir satır bile yoktur . Karal ,
1831 sayımında Gölhisar nüfusunu 4248 sayısı ile gösterirken , Reaya olarak gösterdiği Hıristiyan unsurlar için
ayırdığı kısımı boĢ bırakmıĢtır . Aynı sayım sonucunda reaya sayısını Burdur‟da 683 , Denizli‟de ise 358 kiĢi ile
göstermiĢtir506. Bizim de aynı sayım ile alakalı bilgileri aĢağıda üç ayrı zaman için yaptığımız nüfus çalıĢmasında
göreceksiniz .Bundan ötürü Dirmil‟de Rum Mezarlığı ya da Kilise yeri aramak boĢuna bir gayrettir.
2-A .5f : ÜÇ DÖNEMDE DİRMİL DEMOGRAFYASI
1475 TAPU TAHRİR 30
SIRA
ADI
NO

SIRA
ADI
NO

1256 Hicri-1841 Miladi
YAŞI

SIRA
NO

ADI

YAŞI

1.

Turhan oğlu Çoban

1.

Müderris Osman Efendi

50

1.

2.
3.
4.

Güvenç oğlu
Ahmet oğlu Ata
Davut oğlu BahsayiĢ

2.
3.
4.

8
5
45

2.
3.
4.

5.

SülemiĢ biraderi

5.

45

5.

Oğlu Osman

40

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

22
1
5
40
40
1
40

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Diğer oğlu Ali
Oğlu Mehmet ali
Kürt Yusuf oğlu Mustafa
Oğlu Süleyman
Diğer oğlu Ömer
Koca Ömer oğlu Resul
Oğlu Osman

22
1
60
7
1
44
6

13.

M…oğlu Mehmet

45

13.

Diğer oğlu Eyüp

4

14.
15.

DürkemiĢ biraderi
Hamza oğlu Süleyman
Mehmet biraderi
Salih
Ġbrahim oğlu Selahattin
Ġlyas oğlu Yusuf
Resul biraderi
Mustafa Biraderi Selahaddin
Oğlu Turali
Haseki oğlu Ahmet

Oğlu Mehmet Emin
Diğeri Ramazan(?)
Biraderi Mehmet ali
Muhtar Göçeri
oğlu
Osman
Oğlu Süleyman
Diğeri Ömer
Süleyman oğlu Ali
Ġmam oğlu Ġsmail
Ġmam oğlu Osman
Oğlu Eyüb
Ġnce oğlu Halil

Molla Osman oğlu Kürt
Yusuf
Oğlu Mustafa
Oğlu Yusuf
Koca Ömer oğlu Mehmet

14.
15.

40
18

14.
15.

Diğer oğlu Ġbrahim
Kara Koca oğlu Ali Yakup

2
50

16.

Nasuh oğlu Hıdır

16.

60

16.

Oğlu Ali

10

17.
18.
19.
20.
21 .
22.

Ġsmail oğlu Ġlyas
Resul oğlu Ġlyas
Elvan oğlu
Ali oğlu Tuğrul
Bedir oğlu Resul
Biraderi Muğan

17.
18.
19.
20.
21 .
22.

Eyüp oğlu Hüseyin
Hamza oğlu Osman
? (okunamadı) oğlu
Ahmet
Oğlu Mustafa
Oğlu Abdullah
Oğlu Osman
Üzümcüoğlu Hüseyin
Üzümcü oğlu Veli
Oğlu Ali

18
14
8
3
50
18

17.
18.
19.
20.
21 .
22.

7
1
35
40
3
25

23.

Biraderi Amil

23.

Çalgıcı oğlu Mehmet

40

23.

24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

Hasan oğlu Ömer
Biraderi Dündar
Resul oğlu Beylerhan
Oğlu Ġbrahim
Bulat biraderi Ġlyas
Ali oğlu Kayalu
Biraderi Resul
Biraderi Halil

24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

Oğlu Süleyman
Çakıcı oğlu Hüseyin
Koca Ömer oğlu Ömer
Oğlu Ġsmail
Koca Ömer oğlu Mehmet
Oğlu Osman
Diğeri Abdullah
Diğer i Ömer

13
40
25
5
50
25
22
18

24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

Diğer oğlu Abdullah
Diğer oğlu Mustafa
Macar Mahmut oğlu Ali
Biraderi Molla Bekir
Oğlu Mehmet
BeĢikçi Ali oğlu Ali
Macar
Mahmut oğlu
Osman
Çöldür Ali oğlu Durali
Karagöz Ali oğlu Mehmet
Oğlu Ali
Hacı Ġbrahim oğlu Yakup
Oğlu Veli
Diğer oğlu Mustafa
Nabi (Nebi) oğlu Ahmet
Oğlu Abdullah

13.

506

1246 Hicri –Miladi 1831

Prof.Dr.Enver Ziya KARAL ,Osmanlı Devletin de Ġlk Nüfus Sayımı .Sayf.206 Ankara -1996

44
9
1
60

20
24
50
10
55
22
15
50
25
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32.

Biraderi Bali

32.

33.

Oğlu Ali

33.

34.

Biraderi Bedir

34.

Diğeri Mehmetali
Kürt Yusufoğlu
Osman
Oğlu Mustafa

8

32.

Diğer oğlu Osman

22

60

33.

Diğer oğlu Mustafa

30

5

34.

2

Kürt Yusuf oğlu Mustafa

28

35.

36.

Kocagöz oğlu Mehmet

45

36.

Ġsa oğlu Davut

37.

Oğlu Ali

9

37.

38.

Ġshak oğlu ÇalıĢ

38.

Oğlu Bekir

6

38.

39.

Sait oğlu Ġsa

39.

35

39.

40.

Ali oğlu Candar

40.

50

40.

Hacı Halil oğlu Ali

40

41.
42.

ġirmend biraderi
Oğlu Genç Hüseyin

41.
42.

Koca Ömer oğlu Resul
Müderris
Hacı Hafız
Hasan
Oğlu Hacı Mustafa
Diğeri Musa

Oğlu Hasan ali
Nabi (Nebi) oğlu Osman
Biraderi Nabi(Nebi)
Macar Ahmet oğlu Mustafa
Oğlu Süleyman (Redif
askeri)
Diğer oğlu Ahmet

35.

TürkemiĢ oğlu Ġlyas

35.

36.

Biraderi Emre

37.

30
20

41.
42.

17
50

43.

Kasım biraderi

43.

Diğeri Ali

18

43.

44.
45.

Biraderi Bayram Hacı
Mehmet oğlu UlaĢ

44.
45.

9
5

44.
45.

46.

Biraderi Mustafa

46.

7

46.

47.

Biraderi Ġbrahim

47.

25

47.

48

Musa biraderi Mehmet

48

60

48

49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.

Biraderi RuĢen(?)
Oğlu TürkemiĢ
Yusuf oğlu …
Oğlu BaĢlamıĢ
Ġbrahim oğlu ÖtemiĢ
Oğlu Kutbettin
Oğlu Elvan
Cullah oğlu Halil

49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.

Diğeri DurmuĢ
Diğeri Osman
Hacı Mustafa oğlu Mustafa
Hamza oğlu Hasan
Molla Abdurrahman
oğ.Nasuh
Oğlu Abdurrahman
Molla Ali oğlu Osman
Fettah oğlu Fettah
Hacı Halil oğlu Abban(?)
Oğlu Dur ali
Diğeri Halil
Nasuh oğlu Nasuh
Biraderi Yusuf

7
22
50
30
14
9
50
18

49.
50.
51.
52.
53.
54
55
56.

57.

Biraderi Ġvaz

57.

Diğeri Kadir

17

57.

58.
59.

Ġlyas oğlu Halil
Ali oğlu Esad
BahsayiĢ u-oğlu DurmuĢ

58.
59.

Macar oğlu Mahmut
Oğlu Ömer

50
18

58.
59.

Oğlu Aziz
Hacı Halil oğlu Yusuf
Oğlu Hasan (Redif askeri)
Diğer oğlu Nasuh
Diğer oğlu Ömer
Macar Mehmet oğlu
Hüseyin
Oğlu Ġbrahim
Hacı Halil oğlu Abdurrahman
Biraderi Nasuh
Koca Ömer oğlu Ömer
Oğlu Yusuf
Gökce oğlu Mustafa
Oğlu Nasuh
Diğer oğlu Yusuf
Habib oğlu Ġlyas
Oğlu Ahmet ali
Hacı Osman oğlu Hüseyin
Oğlu Ahmet
Durali oğlu Koca Osman

60.

Diğeri Osman

15

60.

Koca Mehmet oğlu Yusuf

22

61.

Turgut oğlu Nasuh

61.

Diğeri Ali

1

61.

62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.

Halil oğlu BahsayiĢ
Biraderi Turgut
Ġsmail oğlu BekmiĢ
Oğlu Hasan
Biraderi Ali
Biraderi Veli
Köpek oğlu Ġsmail

62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.

Kürt Yusuf oğlu Mustafa
Kocaoğlu Said(?)
Oğlu Ali
Mehmet oğlu Ali
Oğlu Mustafa
Diğeri Salih
Diğeri Ġbrahim

22
40
7
50
17
14
10

62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.

60.

Molla

Kara Mehmet oğlu
Mehmet ali
Mustafa oğlu Ahmet
Kırçıl Halil oğlu Mustafa
Oğlu Veli
Diğer oğlu Mehmet
Yunus oğlu Ġbrahim
Oğlu Abdulkadir
Oğlu Hüseyin

24
12
50
22
25

22
20
17
35
10
22
18
43
1
30
4
2
40
15
40
1
22

25
35
40
1
1
60
30
4
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69.
70.
71.

Ahmet oğlu Nasuh
Biraderi Yusuf
Ġsa oğlu Bayramali

69.
70.
71.

Diğeri Mehmet
Çil Ahmet oğlu Yakup
Biraderi Abdullah

5
22
15

69.
70.
71.

72.

Biraderi Mustafa

72.

Gök Deli (Veli) Hasan

50

72.

73.

Biraderi Mürsel

73.

Oğlu Yusuf

15

73.

74.

Biraderi Davut

74.

Yusuf

40

74.

75.
76.
77.
78.
79.
80.

Ali oğlu Sevindik
Ġdris oğlu ġeyh
Biraderi Ġmran
Biraderi Yunus
Hıdır oğlu Ahmet
Hacı Ivaz oğlu Mehmet

75.
76.
77.
78.
79.
80.

Oğlu Hasan
Diğeri Ali
Diğeri Eyüp
Cabdar oğlu Ġsmail
Oğlu Ali
Diğeri Bekir

15
14
4
50
18
15

75.
76.
77.
78.
79.
80.

81.

Nasuh oğlu Erbey

81.

Değirmenci oğlu Mehmet

45

81.

82.
83.

Biraderi Yusuf
Mustafa oğlu BilmiĢ

82.
83.

Oğlu Kadir
Diğeri Ali

30

82.
83.

84.

Biraderi Musa

84.

Diğeri Ali Rıza

18

84.

85.
86.

Biraderi Mürsel
Veli oğlu Yeni bey

85.
86.

Diğeri Mustafa
Diğeri Süleyman

15
15

85.
86.

87.

Biraderi Davut

87.

Molla Veli oğlu Ali

45

87.

88.

Yusuf olu Halil

88.

Oğlu Durali

15

88.

89.

Ġbrahim oğlu Çoban

89.

Diğeri Veli

14

89.

90.

Halil oğlu Bahadır

90.

Abdullah oğlu Halil

60

90.

91.

Nasuh biraderi

91.

Oğlu Mustafa

10

91

92.

Oğlu Yapar

92.

Diğeri Nasuh

5

92.

93.

Selim oğlu Ahmet

93.

Abdullah oğlu Süleyman

4

93.

94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.

BahsayiĢ oğlu Hamza
Oğlu Mehmet
Ali Biraderi BaysayiĢ
Ġshak oğlu Kutluhan
Biraderi Yakup
Ġlyas biraderi Kutluhan
Muhsin oğlu Mustafa
Semir (?) oğlu Genç
Ahmet

94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.

Hacı Nebi oğlu Yusuf
Oğlu Ali
Molla Veli oğlu Bekir
Oğlu Süleyman
Diğeri Ġsmail
Diğeri Ömer
ġaban oğlu Ahmet
Molla Hüseyin oğlu Osman

45
18
45
30
22
20
8

102.

Biraderi Turahan

102.

103.

Hasan oğlu Çoban

104.
105.

101.

1
45
3

94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.

Oğlu Hasanali
Ali oğlu Hamza
Oğlu Yusuf
KırbaĢ Ġzzet(?) oğlu Yakup
Oğlu Mehmet
Hıdır (Hızır) oğlu Mehmet (Redif)
Çoban Ali oğlu Yusuf
Kürt Ali oğlu Musa
Oğlu Ali
Diğer oğlu Yusuf
Hatip Ömer
Hacı Süleyman oğlu Ali
Küldür Eyüp oğlu Tellal
Hasan
Üzümcü Ömer oğlu Ali
Oğlu Ömer
Üzümcü Osman oğlu
Hüseyin
Deli Süleyman oğlu
Biraderi Halil
Mehmet oğlu Çalgıcı
Süleyman
Oğlu Süleyman
Ġsmail oğlu Molla Mehmet
Mustafa
Oğlu Mustafa
Veli oğlu Çalgıcı Süleyman
Oğlu Ali
Molla Deli Ali oğlu Mustafa ali
Oğlu Mustafa
Dğer oğlu Salih (Redif)
Abdullah oğlu Kel Ahmet
Ġsmail oğlu Çopur Osman
Yusuf oğlu Gedik Ali
Oğlu Hasan
Hasan Oğlu Gök Veli

40

101.

Oğlu Veli

4

Oğlu Hasan

6

102.

103.

Biraderi Hüseyin

14

103.

BeĢir oğlu Ġvaz

104.

Abdullah oğlu Mustafa

45

104.

Oğlu Halil

105.

Oğlu Ahmet

10

105.

101.

Kürt oğlu Değirmenci
Mehmet
oğlu Mehmet
Koca Mehmet oğlu MemiĢ
Hacı Mustafa oğlu Hacı
Hafız

30
1
22
35
50
13
4
10
12
35
50
2
8
7
5
50
6
70
30
55
30
55
30
22
25
50
55
22
50

45
1
32
35

150
106.
107.
108.

Yusuf oğlu Ġbrahim Ġvaz
Biraderi Ahmet
Osman oğlu Saru

106.
107.
108.

Hacı Hasan oğlu Mahmut
Kardıçlı(?) Ömer
Koca Ömer oğlu Nasuh

14
45
45

106
107.
108.

109.

Ali oğlu Ömer

109.

Saru oğlu Ġbrahim

45

109.

110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.

GuranĢah oğlu Resul
Biraderi Hıdır Ģah
Mehmet biraderi Resul
Oğlu Beğtimur
Çoban biraderi Mehmet
Ġsmail oğlu
BahsayiĢ oğlu OtemıĢ
Hacı
Biraderi Musa
DurmuĢ oğlu Mustafa

110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.

Oğlu Durali
Diğeri Yusuf
Diğeri Bekir
DurmuĢali
Oğlu Osman
Diğeri Mehmet
Diğeri Ġsmail
Sangralı Süleyman
Koca Mehmet oğlu Bekir
Oğlu Veli

10
8
7
45
14
8
7
45
45
13

110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117
118.
119

120.

Bilal oğlu BekmiĢ

120.

Mecit oğlu Mehmet

12

120

121.
122.
123.
124.
125.
126.

Biraderi Celal
Biraderi Ġbrahim
Biraderi Halil
Biraderi Yunus
Hamza oğlu Ebubekir
Ebubekir

121.
122.
123.
124.
125.
126.

Akca oğlu Süleyman
Kürt Yusuf oğlu Ömer
Oğlu Yusuf
Diğeri Mehmet ali
Mustafa oğlu Ali
Biraderi Osman

11
25
5
1
22
13

121.
122.
123.
124.
125.
126.

127.

Biraderi Mustafa

127.

Kara hoca oğlu Musa

50

127.

128.

Ġlyas oğlu Sarıhan

128.

Salih oğlu Halil

45

128.

129.
130.
131.
132.
133.
134.

Biraderi Ahmet
Ġnel oğlu Mahmut
Mehmet oğlu ?
Biraderi Bedir
Biraderi Mustafa
Bali oğlu Halil

129.
130.
131.
132.
133.
134.

Oğlu Osman
Diğeri Salih
Halil
Oğlu Ahmet
Çakal (?) Hüseyin
Çallı oğlu Ali

30
15
45
14
50
25

129.
130.
131.
132.
133.
134.

135.

Yusuf oğlu Yenibey

135.

M acar oğlu Bekir

50

135.

136.
137.
138.
139.
140.
141
142.
143.
144.
145.

Turgut oğlu BekmiĢ
Biraderi Turali
Turali oğlu Yusuf
Biraderi Ġbrahim
TürkemiĢ oğlu Ahmet
Biraderi UlamıĢ
Biraderi ötemiĢ
Turhasan oğlu Hıdır
Biraderi Turgut
Biraderi Karaman

136.
137.
138.
139.
140.
141
142.
143.
144.
145.

45
15
45
8
1
Yok
9
5
60
15

136.
137.
138.
139.
140.
141.
142.
143.
144.
145.

146.

Muhsin oğlu Turbek

146.

Macar Oğlu Mustafa
Oğlu Ahmet
Macar oğlu Hüseyin
Oğlu Nebi
Diğeri Ġbrahim
Nebi oğlu Hasan ali
Oğlu Süleyman
Diğeri Nebi
Nene (tene)oğlu Osman
Ali oğlu Hamza
Mescid Ġmamı Hacı Mehmet

45

146.

Oğlu Hüseyin
Hacı Halil oğlu Osman
Oğlu Halil
Nasuh oğlu Molla Abdurrahman
Oğlu Abdurrahman
Biraderi Ġzzet
Abdulfettah oğlu Fettah
Oğlu Yakup
Diğer oğlu Halil
Diğer oğlu Abdulfettah
Yusuf oğlu Deli Nasuh
Nasuh oğlu Nasuh
Süleyman oğlu Ahmet
Oğlu Ahmet
Koca Mehmet oğlu Ebubekir
Oğlu Veli
DurmuĢali oğlu Osman
Biraderi Mehmet
Diğer biraderi Ġsmail
Diğer biraderi Abdullah
Diğer biraderi Mustafa
Ġbrahim Sadık oğlu Ebubekir
Hasan oğlu Benli Hüseyin
Oğlu Osman
Molla Veli oğlu Ebubekir
Ebubekir oğlu Süleyman
Oğlu Ahmet
Molla Veli oğlu Ġsmail
Oğlu Salih
Molla Veli oğlu Osman(Abban)
Ömer oğlu Hüseyin
Erikci Oğlu Halil
? oğlu Ahmetali
Abdurrahman oğlu Ali
Mustafa oğlu Halil
Oğlu Mustafa
Koca Ali oğlu Ali
Oğlu Eyüp
Diğer oğlu Hasan(?)
Diğer oğlu Bayram
Değirmenci Mehmet oğlu
Abdurrahman-Redif

2
35
10
40
10
20
30
8
7
5
2
40
40
7
60
20
20
10
12
8
1
10
24
1
75
45
1
35
2
22
40
4
.10
40
60
15
40
11
7
5
25

151
147.
148.
149.
150.
151.
152.
153.
154.

Hamza oğlu
Ġbrahim oğlu BehsayiĢ
Biraderi Halil
Biraderi Çoban
Mustafa oğlu BahsayiĢ
Biraderi Muhsin
Biraderi…Kulan (?)Ģah
Hacı oğlu Ahmet

147.
148.
149.
150.
151.
152.
153.
154.

5
60
50
18
45
6
18
18

147.
148.
149.
150.
151.
152.
153.
154.

Biraderi Ali
Diğer biraderi Mustafa
Diğer biraderi Osman
Ali oğlu Halil
Hacı Hafız oğlu Yusuf
Oğlu Hasanali
Hacı Hafız oğlu Molla Ali
Oğlu Mustafa

35
25
25
5
55
4
40
12

40

155.

Diğer oğlu Musa

9

156.
157.

Oğlu Halil Ġbrahim
Mustafa oğlu Halil
Mustafa oğlu Musa
Oğlu Hasan
Eyüp oğlu Mehmet
Oğlu Ahmet
Ġbrahim
Eyüp oğlu Süleyman
Değirmenci oğlu Kara
Osman Ġbrahim
Oğlu Mustafa
Diğeri Resul

155.

DurmuĢ oğlu

155.

156.
157.

Biraderi Turali
Okunamadı

15
10

156.
157.

5
2

Resul oğlu Ahmet

158.

Diğeri Nasuh

5

158.

159.

Hızır oğlu Mahmut

159.

K… Nasuh

55

159.

160.

Oğlu Mustafa

160.

Oğlu Hüseyin

40

160.

161.

Oğlu ismail

161.

Halil oğlu Musa

-

161.

162.

Musa oğlu Mustafa

162.

Değirmenci oğlu Ali

40

162.

163.
164.
165.
166.

Halil oğlu Haseki
Resul oğlu Salih
Biraderi Hasan
Çoban oğlu BekmiĢ

163.
164.
165.
166.

Oğlu Abbas
Diğeri Yusuf
E…lılı DurmuĢali
Oğlu Ali Nasuh

5
1
45
5

163.
164
165.
166.

167.

Ahmet oğlu Haseki

167.

Molla KürüĢ(?)…oğlu…

14

167.

168.
169.
170.
171.
172.
173
174.

Turali oğlu Haseki
Halil oğlu Haseki
Kadir oğlu BahsayiĢ
Oğlu Ali
Hasan oğlu Bekir Faki
Biraderi Halil
Mahmut oğlu Ġbrahim

168.
169.
170.
171.
172.
173
174.

Biraderi Nasuh
Diğeri Said
Salih oğlu Hüseyin
Oğlu Durali
Diğeri Mustafa
B….oğlu Hasan
Kara Hüseyin oğlu Halil

5
9
45
15
12
60
40

168.
169.
170.
171.
172.
173.
174.

175.

Hasan oğlu Veli

175.

Oğlu Hüseyin

14

175.

176.

Elvan oğlu Veli –Ġmam-

176.

Diğeri Ahmet

7

176.

177.

Ali oğlu Burç

177.

Diğer Mustafa

1

177.

Diğer oğlu Ömer
Diğer oğlu Abban
Hacı Hafız oğlu Hacı
Osman
Oğlu Abdulkerim
Çoban Hasan oğlu Ahmet
Biraderi Hüseyin
Hacı Ġbrahim oğlu Ebubekir
Oğlu Ġbrahim
Diğer oğlu Nasuh
Hafız Ġsmail oğlu Mehmet
Oğlu Yusuf
Musa oğlu Zeybek oğlu
Ali
Salih
Salih oğlu Dingil Ahmet
Hasan oğlu Dingil Ali
Hamza oğlu Yakup
Oğlu Mustafa
Oğlu Mehmet
Diğer oğlu Hamit
Hacı Ġbrahim oğlu Hacı
Mustafa
Ali
Kara Ġbrahim oğlu uzun
Ali

158.

178.

Turgut oğlu Halil

178.

40

178.

Oğlu Halil

12

179.
180.
181.

Mürsel oğlu Hacı Ġvaz
Bali oğlu Yusuf
PaĢabali oğlu Yeni bey

179.
180.
181.

60
6
1

179.
180.
181.

Ġbrahim
Oğlu Bekir
Koca Ahmet oğlu Ġbrahim

45
6
50

182.

Mehmet oğlu PaĢabali

182.

50

182.

Oğlu Mehmet

10

183.
184.
185.

SatılmıĢ oğlu OtamıĢ
Oruçhan(?)
Yusuf oğlu SatılmıĢ

183.
184.
185.

9
50
15

183.
184.
185.

Bela oğlu Mustafa
Biraderi Musa
Ala Mahmut „un Hasan‟ın

40
22
85

Kara Hüseyin oğlu Ġbrahim
Tekeli Osman
Oğlu Abbas
Diğeri Mehmet
Kara oğlan oğlu DurmuĢali
Oğlu Durali
Tatar oğlan oğlu Yusuf
oğlu Hasan

40
7
22
11
45
5
3
40
1
45
30
10
40
45
7
6
3
45
20
40

152

186.

Ġshak oğlu Mustafa

186.

Diğeri Nasuh

7

186.

187.
188.
189.

Biraderi Ahmet
Salih biraderi Halil Safi
Ġdris oğlu TürkemiĢ

187.
188.
189.

Diğeri Ömer
Hıdır oğlu Hıdır
Oğlu Mehmet

5
40
15

187.
188.
189.

190.

Sinan oğlu Yusuf

190.

Diğeri Ali

8

190.

191.

Ahmet oğlu Mahmut

191.

40

191.

192.

Musa oğlu Ali

192.

14

192.

Oğlu Ġsmail

5

193.
194

BehsayiĢ oğlu Osman
Hüseyin oğlu Hamza

193.
194

Kel oğlu Hüseyin
Koca Mehmet oğlu Osman
Yörük oğlu Hüseyin
Molla oğlu Hasan

oğlu Ali
Hacı Hasan oğlu ĠsmailRedif
Biraderi Habib
Abdulgaffar oğlu Sait
Biraderi Nasuh
Mehmet oğlu Yörük Ahmet
Ġsmail oğlu Gök Osman

9
20(?)

193.
194.

30
1

195.

Kasım oğlu BaĢlamıĢ

195.

Oğlu Ahmet

1

195.

196.
197.
198.
199.

196.
197.
198.
199.

Kara Ġsmail
Oğlu Halil
Diğeri Halil
Kara Ömer oğlu Mehmet

30
5
1
40

196.
197.
198.
199.

200.

Oğlu Ömer

15

200.

Osman oğlu Cura Osman

25

201.

Bayezit oğlu Yusuf
BektaĢ oğlu Koçu
Hasanoğlu
Oğlu Ahmet
Arsal (Ersel-Arsel) oğlu
Konur bey
Çoban biraderi

Biraderi Mustafa
Oğlu Ali
Koca Hasan oğlu Mustafa
Oğlu Veli
Osman Cura Ömer
Oğlu Mehmet
Ahmet Halil oğlu Hamza

201.

Ömer‟in oğlu Yusuf

1

201 .

25

202.

Ali oğlu Muhsin

202.

Tatar oğlu Abdurrahman

14

202.

203.

Ġbrahim oğlu Mürsel

203.

Biraderi Nasuh

8

203.

Habib oğlu usta Mustafa
Süleyman oğlu Kel Hasan
Koca Musa oğlu Sipahi
Nasuh

204.

Hacı oğlu Eyüp

40

204.

Oğlu Davut ( Durdu)

22

205.
206.
207.

Oğlu Ġbrahim
Diğeri Veli
Diğeri Ali

15
14
5

205.
206.
207.

50
15
7

208.

Diğeri Ramazan

2

208.

Koca Musa oğlu Veli
Oğlu Emrullah
Diğer oğlu Mehmet
Hacı Ali oğlu Hasan aliRedif

209.

Diğeri Mustafa

2

209.

Biraderi Mustafa

20

210.
211.
212.
213.
214.
215.

Diğeri Ahmetali
Hilmi oğlu Abdurrahman
Hilmi oğlu Mustafa
Hilmi oğlu Ġsmail
Biraderi Ali
Hasanali oğlu Ahmet

1
40
60
14
8
50

210.
211.
212.
213.
214.
215.

Abdulnebi oğlu Osman
Ali oğlu Abdulfettah
Oğlu Durali
Koca Yusuf oğlu Yusuf
Biraderi Osman
Biraderi ismail
Abdurrahman oğlu Ġmam
Mehmetali
oğlu Abdurrahman
Benli Ahmet oğlu Sait
Oğlu Ahmet
Diğer oğlu Osman
Mahmut oğlu Hacı

50
40
11
22
20
40

200.

205.
206.
207.

Bayrambey oğlu Hacı
Murat
Nasuh oğlu Davut
BehsayiĢ oğlu Hıdır
Turgut biraderi Hıdır

208.

Oğlu Ali

204.

210.
211.
212.
213.
214.
215.

TürkemiĢ biraderi Turgut
Oğlu Hasan
Ġbrahim oğlu Ahi
Oğlu Turali
Biraderi Elvan
Yusuf oğlu Mürsel
Ahmet oğlu Musa

216.

Ġsmail oğlu Muhsin

216.

Oğlu Osman

15

216.

217.
218.
219.
220.
221.

MenteĢ oğlu Ġvaz
Ġlyas oğlu Musa
DurmuĢ oğlu Turgut(?)
Ahmet oğlu Ali
Ġshak oğlu Ġnebey

217.
218.
219.
220.
221.

Diğeri Mehmet
Diğeri Halil
Üzümcü oğlu Ali
Oğlu Ömer
…..oğlu

14
9
40
1
60

217.
218.
219.
220.
221.

209.

25
30
30
10
25
40

55
25
50
18
8

85
50

25

45
2
45
15
7
40

153
222.

222.

Oğlu Mehmet

6

222.

223.

Hatip oğlu Mehmet

40

223.

224.
225.

Osman oğlu Ġlyas
Beylerhan oğlu Behram(?)
Biraderi Yusuf
Halil oğlu Behram…(?)

224.
225.

Oğlu Yusuf
Oğlu ĠĢmail

14
8

224.
225.

226.

Mehmet oğlu Ġbrahim

226.

Diğeri Bekir

40

226.

227.

Çoban oğlu Tuğrul

227.

Hacı Mustafa oğlu Ġbrahim

45

227.

228.

Oğlu Seydi

228.

Oğlu Hasan ali

12

228.

229.
230.

Oğlu AĢık Seydi
Yusuf oğlu Arsal

229.
230.

40

229.
230.

231.

Ali oğlu Ahmet

231.

22

231.

Diğer oğlu Osman

4

232.
233.
234.
235.
236.

Biraderi Halil
Yunus oğlu Mustafa
Ali oğlu BaĢlamıĢ
Hıdır oğlu Ġbrahim
PaĢa oğlu Ġsa

232.
233.
234.
235.
236.

Diğeri Mustafa 8
Dengil(Dingil ) oğlu Hasan
Dengil(Dingil ) oğlu Ali
Veli
Biraderi Salih
HoĢoğlan(?) Ġshak
Oğlu Kazım
Çoban Hasan oğlu Hasan
Biraderi Hüseyin

Oğlu Mahmut
Ġbrahim Efendi oğlu
Mahmut Mesut Efendi
Mustafa oğlu Tepeli(?) Ali
Salih oğlu Salih
GümüĢlü(?) Ġbrahim oğlu
Hüseyin
Oğlu Ġbrahim
Kürt (kurt ) Ali Oğlu Mustafa
Oğlu Durali
Diğer oğlu Nasuh

15
60
12
18
12

232.
233.
234.
235.
236.

25
3
40
5
60

237.

Musa oğlu Cüllah

237.

Hafız oğlu Molla Ali

50

237.

238.
239.
240.
241.
242.
243.
244.
245.
246.
247.

Hasan oğlu Muhsin
Ahmet oğlu Mürsel
Hıdır oğlu Musa
Salurbey oğlu Hamza
Hacı oğlu BaĢlamıĢ
Oğlu Urhan(Orhan)
Hamza oğlu Ahmet
Mehmet oğlu Ali
Elvan oğlu BehsayiĢ
Ali oğlu TürkemiĢ

238.
239.
240.
241.
242.
243.
244.
245.
246.
247.

5
3
40
40
15
14
16
40
18
15

238.
239.
240.
241.
242.
243.
244.
245.
246.
247.

248.

Nasuh oğlu Bekir

248.

Oğlu Kazım
Diğeri Süleyman
Hafız oğlu Yusuf
Arap(?) oğlu Ahmet
Biraderi Hüseyin
Diğeri Mehmet
Diğeri Mahmut
Kara Mustafa
Oğlu Ali
Diğer Ahmet
Arap(?) oğlu ? oğlu Hasan

Zeybek oğlu Ġbrahim
Oğlu Mehmet
Kel Ahmet oğlu Hasan
Oğlu Ahmet
Hızır oğlu Mustafa
Molla Hasan oğlu Hüseyin
Süleyman oğlu Ömer
Oğlu Mustafa -Redif
Diğer oğlu Osman
Diğer oğlu Ġbrahim
Arap Mehmet oğlu Ali
Biraderi Bekir
Molla Veli oğlu Durali
Oğlu Bekir
GüleĢci oğlu Hüseyin
Hüseyin oğlu Kara Halil

33

248.

oğlu Hüseyin

22

249.

Ali oğlu Üzegür

249.

Hasan oğlu Abdullah

15

249.

250.
251.
252.
253.
254.
255.
256.
257.
258.
259.
260.
261.

Yunus oğlu Yenieri
Biraderi Kasım
Hacı oğlu Yeni Bey
DurmuĢ oğlu Musa
BahsayiĢ oğlu Bulat
Biraderi BehsayiĢ
Biraderi Bahadır
Resul oğlu Nasuh
BahsayiĢ oğlu Yusuf
Mehmet oğlu Umur
Oğlu Ali
Ahmet oğlu Halil

250.
251.
252.
253.
254.
255.
256.
257.
258.
259.
260.
261.

Nebi oğlu Hüseyin
Biraderi Ġbrahim
Nebi oğlu Abdurrahman
Muzaffer oğlu Ġsmail
Oğlu Osman
Diğeri Ġshak
Arap oğlu Kara Mehmet
Oğlu Ali
Diğeri Hüseyin
Diğeri Osman
Diğeri Bekir
Numan oğlu Ömer

7
4
60
14
7
40
18
15
7
5
60

250.
251.
252.
253.
254.
255.
256.
257.
258.
259.
260.
261.

223.

Hüseyin oğlu Kara Ġbrahim
Tilki Mehmet oğlu Ömer
Oğlu Mehmet
ġaban oğlu DurmuĢali
Oğlu Musa
Kır Ahmet oğlu Mehmet
Mustan oğlu Musa
Oğlu Hasan
Mustan oğlu Ġzzet-Redif
Biraderi Eğlen(?) Ahmet
D?…Veli oğlu Molla Veli
Kazık Ġlyas oğlu Mehmet
Biraderi Hüseyin

3
35
45
25
50
1
55
15
8

40
40
18
15
9
35
11
25
3
35
55

60
45
8
55
18
40
55
30
23
20
25
40
35

154
262.

Biraderi Mahmut

262.

Oğlu Mustafa

18

262.

263.

BeysayiĢ oğlu Hacı(?)

263.

Diğeri Osman

9

263.

264.
265.
266.
267.
268.
269.

Dündar oğlu Yayla beyi
Mehmet oğlu Yaylabeyi
Ġbrahim oğlu Bayezit
Mehmet oğlu …(?)
Yolcu oğlu TürkemiĢ
Mustafa oğlu Ġdris

264.
265.
266.
267.
268.
269.

7
40
18
8
40
7

264.
265.
266.
267.
268.
269.

270.

Biraderi Çoban

270.

21

270.

Diğer oğlu Ahmet

17

271.

Ali oğlu Felfel(?)

271.

Diğeri Ġbrahim
Kara Hasan
Oğlu Ömer
Diğeri Süleyman
Koca Hasan oğlu Mustafa
Oğlu Yusuf
Ala Mahmut oğlu DurmuĢali
Oğlu Mahmut

Oğlu Ömer
Diğer biraderi Muhammed -Redif
Nasuh oğlu Hüseyin
Oğlu Molla Hüseyin
Diğer oğlu Ġbrahim
Diğer oğlu Abdurrahman
Osman oğlu Mustafa
Oğlu Ali

1

271.

3

272 . Hasan oğlu Ġsmail

272 .

Biraderi Duran

15

272 .

45

273.

Biraderi Ahmet
Cemal oğlu Ġbrahim Faki
-Ġmam
Biraderi Bali
Halil oğlu Yusuf Faki –
ĠmamCelal oğlu Yusuf Faki imam
Biraderi Kemal
Ġdris oğlu Resul
Veli oğlu Ġbrahim Faki
Biraderi Ali
Biraderi Kemal
Ahmet biraderi Saru
Fakı

273.

Hamza oğlu Halil

40

273.

Osman oğlu Bekir
Molla oğlu Hacı Mehmet
Efendi
Oğlu Ġbrahim

274.

Oğlu Ġbrahim

10

274.

Diğer oğlu Davut

7

275.

Diğeri Ali

9

275.

5

276.

Diğeri Ahmet

2

276.

Diğer oğlu Veli
Molla Ġbrahim oğlu
Recep

277.

KubaĢlı oğlu Hasan

40

277.

Nasuh oğlu Ahmet

45

278.
279.
280.
281.
282.

Oğlu Nasuh
Diğeri Yusuf
(?) DurmuĢali
oğlu Mustafa
Diğeri Musa

8
7
40
15
9

278.
279.
280.
281.
282.

Oğlu Bekir
Diğer oğlu Ġsmail
Diğer oğlu Ali
Hasan oğlu Kara Abbas
Oğlu Osman

15
8
5
50
15

283.

Diğeri Ahmet

8

283.

Diğer oğlu Ali

12

284.

Hasan oğlu BekmiĢ

284.

285.
286.
287.
288.

Biraderi Ali
Hızır oğlu Yaylabeği
Köse oğlu TürkemiĢ
Ahmet oğlu TürkemiĢ

289.

274.
275.
276.
277.
278.
279.
280.
281.
282.
283.

1
22
60
25
17
12
40
22

11

32

9

284.

Diğer oğlu Mustafa

9

285.
286.
287.
288.

Usta (?) Halil oğlu Mustafa
Biraderi Süleyman
Safran oğlu Ömer
Oğlu Osman
Diğeri Mehmet

8
60
15
13

285.
286.
287.
288.

5
50
35
25

Biraderi DurmuĢ

289.

Molla Hasan

30

289.

290.

Ġlyas oğlu Muhsin

290.

Oğlu Mehmet

9

290.

291.

Biraderi Bedir

291.

Diğeri Ahmet

7

291.

292.

Oğlu Mehmet

292.

Kara Ġbrahim oğlu Ġbrahim

15

292.

293.
294.
295.

Biraderi Mürsel
Biraderi Ahmet
Oğlu Yusuf
Biraderi Mehmet Hüseyin
Biraderi Turali
Biraderi Resul

293.
294.
295.

Oğlu Mehmet
Abbas usta
Oğlu Hasan

7
40
15

293.
294.
295.

Diğer oğlu Hasan
Ali oğlu Arap Musa
F…Mahmut oğlu Yusuf
Biraderi Mehmet
Hacı Hüseyin oğlu Hüseyin
Oğlu Mehmet
Hacı Mehmet oğlu Süleyman
Molla Süleyman oğlu
Mehmet Sait
Biraderi Molla Ahmet
Hasan oğlu Molla Veli
Oğlu DurmuĢali

296.

Diğeri Bekir

2

296.

Diğer oğlu Hasan

4

297.
298.

Diğeri Osman
Diğeri Ali

9
1

297.
298.

Hasan oğlu Ali
Oğlu Veli

55
30

296.
297.
298.

35
4
29
25
15
40
4

155
299.

Tuti oğlu Mursel

299.

Ala Süleymanoğlu Hasan

60

299.

300.
301.
302.

Umur oğlu GündoğmuĢ
Mahmut oğlu Nasuh
Oğlu Mehmet

300.
301.
302.

15
14
60

300.
301.
302.

303.

Hasan oğlu Saru

303.

Salih oğlu Yusuf
Biraderi Mehmet
Arap (Azap) oğlu Musa
Hacı Ġbrahim oğlu Hacı
Mehmet

Diğer oğlu Hüseyin Redif
Boyraz Musa
Oğlu Musa
Diğer oğlu Hamit –Redif

40

303.

Diğer oğlu Mehmet

15

304.

Biraderi Ali

304.

Oğlu Hasan

25

304.

Hacı Mehmet oğlu Molla
Ġlyas

75

305.

BahsayiĢ oğlu MenteĢ

305.

60

305.

Oğlu Mustafa

40

306.

Oğlu Ġsmail

306.

9

306.

Oğlu Abdulkadir

13

307.

Veli oğlu Yaylabeyi

307.

22

307.

Deli Eyup oğlu Hüseyin

45

308.
309.
310.
311.
312.
313.
314.

BahsayiĢ oğlu Ġsmail
Ahi oğlu Hacı Yakup
? Biraderi Veli
Dündar oğlu Umur
Kemal(?) …oğlu Ġnebey
Biraderi Hıdır
Ahmet oğlu ġirmed (?)
Seyyit Sedi Mahmut –
Muhassıl-

308.
309.
310.
311.
312.
313.
314.

Hacı Ġbrahim Ağa oğlu
Mehmet torunu Süleyman
Oğlu Ġbrahim
Merkumun torunu Hüseyin
Biraderi Ġsmail
Diğeri Halil
Abdullah oğlu Abdullah
DurmuĢ oğlu Veli
Hasan oğlu Yusuf
Kör Ahmet oğlu Ahmet
Biraderi Mehmet

18
14
18
15
15
18
15

308.
309.
310.
311.
312.
313.
314.

Oğlu Hüseyin
Diğer oğlu Ġsmail
Diğer oğlu Ali
Abdulnebi oğlu Hasan
Oğlu Süleyman
Diğer oğlu Nasuh –Redif
Diğer oğlu Abdullah

22
8
3
55
30
22
17

315.

Diğeri Abbas

14

315.

Kürt Ali Oğlu Yakup

22

316.
317.
318.
319.
320.

Diğeri Fettah
Koca Ömer oğlu Ali
Oğlu Eyüp
BeĢikci oğlu DurmuĢ
Oğlu Ali

13
50
14
50
14

316.
317.
318.
319.
320.

45
25
25
22
30

321.

Diğeri Hasan

40

321.

322.
323.
324.

BeĢikci oğlu Mehmet
Hayrettin oğlu Durali
Ġlyas oğlu Mehmet

20
14
40

322.
323.
324.

325.

Oğlu Halil

20

325.

326.
327.
328.

Halil oğlu Ahmet
Tat (?) Mustafa oğlu Ġlyas
Oğlu Mustafa

7
60
40

326.
327.
328.

329.

Mustafa oğlu Musa

14

329.

330.
331.
332.

Bela (?) oğlu Kazım
Kürt ali oğlu Ali
Oğlu Yakup

13
50
15

330.
331.
332.

333.

Hasan oğlu Ali

40

333.

334.
335.
336.

Oğlu Hüseyin
Diğeri Veli
Diğeri Süleyman

13
15
8

334.
335.
336.

Ġlyas oğlu Resul
Ġlyas oğlu Ali
Hamza ali oğlu Ömer
Biraderi Ramazan
Mustafa oğlu Ali
Apil Mustafa oğlu Kara
Mehmet
Biraderi Süleyman
Oğlu Mustafa
Diğer biraderi Ġbrahim
Değirmenci oğlu Kara
Osman
Oğlu Osman
Diğer oğlu Abdurrahman
Diğer oğlu Nasuh
Değirmenci Ali oğlu
Abbas
Biraderi Bayramali
Diğer biraderi Halil
Yusuf oğlu Hacı Muhlis
Molla Mehmet oğlu Hasan -Redif
Biraderi Musa
Hıra Nasuh oğlu Musa
Hıra Nasuh oğlu Hasan

315.

22
50
22
20

45
32
1
30
55
30
1
12
15
7
1
30
25
15
30
45
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337.

Diğeri Mehmet

1

337.

338.
339.
340.
341.
342.
343.
344.
345.

Yörük oğlu Ali
Oğlu Musa
Diğeri Duran
Diğeri Ġbrahim
Diğeri Mehmet
Hamza oğlu Ömer
Oğlu Abdurrahman
Biraderi Osman

60
15
13
10
8
30
15
1

338.
339.
340.
341.
342.
343.
344.
345.

346.

Diğeri Ramazan

10

346.

347.

Hamza Ali oğlu Hamza

15

347.

348.

Nebi oğlu Hasan

40

348.

349.
350.
351.
352.
353.
354.

Oğlu Ali
Diğeri Süleyman
Oğlu Nasuh
Diğeri Abdülselam
Deli Sipahi oğlu Resul
Oğlu Ali

15
14
15
13
40
15

349.
350.
351.
352.
353.
354.

355.

Aldır(?) oğlu Koca Abban

60

355.

356.

Oğlu Molla Yusuf

40

356.

357.

Hıra Nasuh oğlu Hasan

60

357.

358.

Oğlu Mustafa

15

358.

359.

Diğeri Nasuh

14

359.

360.

Diğeri Mehmet

5

360.

361.
362.
363.
364.
365.
366.
367.
368.
369.
370.
371.
372.
373
374
375.
376.

Diğeri Osman
Eyüp oğlu Eyüp
Molla Nasuh oğlu Nasuh
Oğlu Ömer
Diğeri Ahmet
Diğeri Ġbrahim
Diğeri Ġsmail
Nasuh oğlu Yusuf
Oğlu Musa
Hacı Yusuf oğlu Abdullah
Biraderi Muslu(?)
Diğeri Ahmet
Muslu oğlu Muslu
Biraderi Mustafa
Halim oğlu Mahmut
Dereli oğlu Mahmut

2
40
50
15
14
6
4
50
14
13
9
8
18
15
30
60

361.
362.
363.
364.

Kuyucak (?) Hüseyin
oğlu Ġzzet
Oğlu Mustafa
Nebi oğlu Ali
Oğlu Bekir
Diğer oğlu Yusuf
Molla Nasuh oğlu Ahmet
Molla Nasuh oğlu Ömer
Oğlu Mustafa
Biraderi Ġbrahim
Koca Osman oğlu Molla
Yusuf
Oğlu Osman
BeĢe Hüseyin oğlu Abdulkerim
oğlu Ali
Diğer oğlu Ahmet
Diğer oğlu Yusuf
Eyüp oğlu Eyüp
BektaĢ Mustafa oğluBekir
Oğlu Mustafa
Ömer oğlu Kara Hasan
Hüseyin
Oğlu Ömer
Hacı Hüseyin oğlu Mahmut
Çolak Mahmut oğlu
Molla Veli
Biraderi Musa
Çolak Mehmet oğlu
Ahmet
Oğlu Habib
Ahmet oğlu Osman
Eyüp oğlu Molla Ġbrahim
Mahmut oğlu Resul

30
4
33
5
2
35
30
1
17
50
1
40
25
12
2
40
30
5
56
30
30
40
33
50
20
30
36
22
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Ahmet
378.
379.
380.
381.
382.
383.
384.
385.
386.
387.
388.
389.
390.
391.
392.
393.
394.
395.
396.
397.
398.
399.
400.
401.
402.
403.
405.
406.
407.
408.
409.
410.
411.
412.
413.
414.
415.
416.
417.
418.
419.
420.

Koca Hakkı oğlu Ali
BeĢe oğlu Kerim
Oğlu Ali
Diğeri Yusuf
Diğeri Ahmet
Diğeri Ġbrahim
Diğeri Hüseyin
Molla Nasuh oğlu Nasuh
Ahmet
Bahri (?)oğlu DurmuĢ
Fırfır Halil
Oğlu Emin
Diğeri Yusuf
Tekelioğlu Ali
Biraderi Bekir
Hasan oğlu Hamit
Oğlu Hasanali
Diğeri Mustafa
Veli oğlu Veli
Oğlu Musa
Diğeri Yusuf
Veli oğlu Nasuh
Oğlu Salih(?)
Koca Yusuf oğlu Osman
Biraderi Seyfi
Fettah oğlu Ali
Oğlu Durali
Diğeri Bekir
Yörükoğlu Ahmet(Firari)
Ġsmail oğlu Osman
Biraderi Mustafa
Hıra Hasan oğlu Ġsmail
Ġhsan oğlu Mahmut
Kırçıl (?) oğlu Halil
Oğlu Veli
Diğeri Ġsmail
Hacı Osman oğlu Abban(?)
Oğlu Mustafa
Diğeri Hüseyin
Köle oğlu Mustafa
Biraderi Durali
Diğeri Yusuf
Çıracı Nasuh oğlu Yunus

13
60
13
9
5
5
2
20
60
40
25
5
45
15
45
15
13
40
14
8
60
14
40
15
40
15
1
64
40
18
40
15
30
5
1
yok
30
1
9
7
6
60
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421.
422.
423.
424.
425.
426.
427.
428.
429.
430.
431.
432.
433.
434.
435.
436.
437.
438.
439.
440.
441.
442.
443.
444.
445.
446.
447.
448.
449.
450.
451.
452.
453.
454.
455.
456.
457.
458.
459.
460.
461.

Oğlu Mustafa
Mustafa‟nın oğlu Mustafa
Kara Mehmet oğlu Kara
Ali
Hacı Osman oğlu Osman
Mehmet oğlu Kara Osman
(Abban)
Arif Nasuh
Oğlu Ahmet
Diğeri Mehmet
Ahmet‟in oğlu Bekir
Ahmet‟in oğlu Emir
Ahmet‟in diğer oğlu Ali
Mehmet‟in oğlu Abdullah
Osman oğlu Bekir
Biraderi Ali
Kurt (Kürt )Ali oğlu Mustafa
Oğlu Duran
Diğeri Yusuf
Diğeri Nasuh
Kurt (Kürt )Ali Musa
Oğlu Ali
Mehmet oğlu Ġbrahim
Biraderi Salih
Deveci oğlu Ali
Köle Hasan
Biraderi Veli
Yunus oğlu Ġbrahim
Oğlu Kadir
Diğeri Yunus
ġaban oğlu (Okunamadı)
ġaban oğlu Kadir
Oğlu Habib
Karacalı(?) Habib
Ramazan oğlu Habib
Molla Süleyman oğlu
Said
Molla Süleyman oğlu Ali
Molla Süleyman oğlu
Ahmet
Sarı oğlu Ahmet
Keneli (Kınalı) oğlu Hasan
Oğlu Eyüp
Diğeri Hüseyin
Onun torunu Süleyman

25
11
10
40
40
40
20
15
5
6
8
1
20
14
40
15
13
8
40
8
20
13
20
22
10
40
15
5
30
19
1
40
21
10
7
5
14
60
14
9
28

159
462.

Güngörmezoğlu (?) Hacı
Yusuf

25

Dirmil‟in Fatih devri en eski tahrir ve ilk iki nüfus sayımını gösteren çizelge aĢağıda verilecektir . Tapu tahrirlerinde
görülen Ġslam öncesi Türk özel isimlerinin 19.yüzyılda tamamen unutulduğunu görüyoruz .1831 Nüfus sayımı ile
1841 sayımı arasın da 100 kiĢilik bir fark olması dikkat çekicidir.Nüfusun bu kadar azalması göç veya salgın hastalık veya il sayımın hatalı olması gibi soruları akla getirmektedir.
Bu çizelgeler üzerinde her hangi istatiski değerlendirmemiz söz konusu değildir .Sadece ilgili defterlerde oğlu
olarak yazdığımız kısımlar aslında Arapça veled olarak yazılmıĢtır biz kısmı oğlu olarak belirttik . Okunamaz
durumda olanlar boĢ bırakılmıĢ ,tereddütlü okumalar ise ? iĢaretiyle gösterilmiĢtir. Fatih devri adlarında geçen
Köpek ismine ĢaĢırmamak gerekir çünkü o devirde bu isim insanlara ad olarak veriliyordu .
SON SÖZ
Ezeli ve ebedi Türk Yurdu olarak sahibi kalmasını dilediğimiz Anadolu‟nun Kavimler Mezarlığı olduğunu unutmamalıyız. Konumu itibariyle son derece önemli bir yerde olan Anadolu‟nun sahiplerinin tarihin hiçbir döneminde
kendi hallerine bırakılmadıkları ,günümüz de daha da artan önemi itibariyle Türklerin de mezarı olmaması için
Milli Tarih bilinci ve Milli Kimlik çimentosu ile sağlamlaĢmıĢ bir milli bünye Ģarttır . Yoksa eski kavimlerin akıbeti
Türkleride beklemektedir. Milli Kimliğimize yapılan saldırılar son derece çeĢitlenmiĢ cepheler geniĢlemiĢ artık birer
açık kol faaliyetine dönüĢmüĢ durumdadır . Neredeyse her sülaleye bir etnik kimlik biçme nedeni de bu çeĢit bir
amaca yöneliktir. Anadolu‟nun her yanının üzerinde yaĢayan insanımızın geçmiĢleri tarihsel veriler ıĢığın da
objektif olarak incelenmesi son derece yerinde bir hareket tarzı olacaktır . Aidiyet proplemi daha açıkçası Türk
Milli Kimliği ile proplem yaĢayan yine bu yöre de doğmuĢ büyümüĢ bazı insanların tam bir Yörük –Türkmen kültürü olan Teke Yöresi Kültürünü özellikle Cumhuriyet öncesi mevcut ekalliyetlere bağlama gayretleri gözden kaçmamaktadır . Bu taife Teke Müziği ezgilerini çeĢitli kılıklara sokarak Akdeniz ya da Ege adalarında köken bulma
çabalarını süsleyip püsleyerek takdim etmektedirler .Bunlar boĢuna çabalardır ancak ilerde nesiller üzerinde yanlıĢ bilgi üzerine inĢa edilirse yıkıcı etkilerin olabileceğini unutmamlıyız. Söz konusu bu sapmaları bilimsel cevaplarla etkisiz hale getirmek aklı baĢında olan her Türk‟ün görevi olmalıdır.ġu çok ilginç yanılsamayı dikkatlere
sunmak gerekmektedir.Avrupalı bir çok fotorafçı 20 .yy baĢlarında Ġzmir „e geldiklerinde tamamen ticari amaçlarla
Zeybek ya da Türk kıyafetleri giydirdikleri ve ellerine tutuĢdukları Türk bağlamalarıyla Rum mankenler kullanarak
resimler çekip fotokart olarak Batı‟ya pazarlamıĢlardır . ĠĢte bu resimler Ģimdiler de karĢımıza gerek kıyafetler ve
gerekse müzik aletleri Rum eseri olarak karĢımız çıkarılmaktadır . ĠĢin aslını bilmeyen ve kimlik bunalımında ki bir
çok kiĢi bunu gerçek zannetmekteler ,Türklerin bunları onlardan aldıklarını iddia edebilmekteler. Türklere has
Zeybekler düne kadar Türk toprağı adalara sürgün giden veya görevli giden Türklerce götürülmüĢtür .Yerli halk
tarafından benimsenen bu oyunlar daha sonra bir moda halinde Kara Yunan yurduna dağılmıĢ ve hatta Türk
adlarıyla kendilerininmiĢ gibi benimsemiĢlerdir .Bu konya açıklık getirmesi açısından örnek verecek olursak örneğin Mora Adası feth edilince buraya Türkmen Boylarından Salurlar ve Çavdırlılardan yörükler sevk edilmiĢler ve
iskana tabi tutulmuĢlardı507 . Böyle bir iskan olayı örneğini 1911 yılın da Midilli Adasına 82 hanelik Türkmen
aĢiretinin yerleĢtirilmesi olayında da görüyoruz508.
Biz de araĢtırmamız da , bu meyan da geçmiĢiyle alakalı olarak üzerinde sürekli arkeolojik akıl oyunları ile fikirler üretilen Yörük Yurdu Dirmil‟in; son 550 yıllık demografisini ele almaya çalıĢtık .Elbette daha yetkin ve sahası
uzmanlarının,bu konu da yapacakları derin araĢtırmalarla- söyleyeceklerini umut ettiğimiz çok sözlerinin olacağına inanıyoruz .
Burdur -2Mayıs 2017

507 Tahir
508

Harim BALCIOĞLU , Edremit Civarın da Türk AĢiretleri .Sayf.Sayf.929 .2.Türk Tarih Kongresi.Ġstanbul-1937
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Süryani Patrik Mihail Vekayinamesi 2.Kısım (Çeviren Hırant J. Adrenasyan). Türk Tarih Kurumu Kütüphanesi Daktilo edilmiĢ yazma .
Stephanus de Urbıbus .Amsterdamı -1715
ġahin UÇAR , Anadolu da Bizans –Ġslam Mücadelesi . Ġstanbul-1990
ġerare YETKĠN ,Türk Halı Sanatı . Ankara -1991
Tahir H.Balcıoğlu .2.Tarih Kongresi.Ġstanbul-1937
Tahmiscizade Mehmet MACĠT (Yayına Hazırlayanlar:Ġsmet MĠROĞLU - Ġlhan ġAHĠN ) .Girit Hatıraları.Ġstanbul-1977
Talat TEKĠN ,XI.Yüzyıl Türk ġiiri.Ankara -1989
Talat TEKĠN,Hunların Dili,.Ankara -1993
Taner TĠMUR , Osmanlı Devleti'nin KuruluĢu Efsaneler ve Gerçekler(TartıĢma ,Panel Bildirileri).Ġstanbul-1999
Taner TĠMUR ,Osmanlı ÇalıĢmaları. Ġstanbul -1989
Terry EAGLEOTON ,Kültür Yorumları(Çeviren Özge Çelik ).Ġstanbul-2005
Terry EAGLETON , PostmodemizminYanılsamaları. Ġstanbul-2011
Tilla Deniz BAYKUZU, Bir Hun BaĢkenti: T‟ung-Wan Ch‟eng.Modern Türklük AraĢtırmaları . Cilt 6, Sayı 3 /2009
Tufan GÜNDÜZ,Bozkırın Efendileri . Ġstanbul -2009

5
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335

Tufan GÜNDÜZ, MünĢî Ġskender Bey‟e göre XVII .Yüzyılda Ġran Sahasında Türkler, Türkmenler ve Kızıl-baĢlar.Türkiyat AraĢtırmaları
(Hacettepe Üniversitesi) Sayı22/2015
Tuncer BAYKARA ,Türk Kültür Tarihine BakıĢlar.Ankara -2001
Tuncer BAYKARA ,Selçuklular ve Beylikler Çağın da Denizli.Ġstanbul-2007
Türükoğlu GÖK-ALP, Yahya Kemal ve Türk Tarihi 2.Töre Dergisi.Ocak -85.Sayı 164
Urfalı Mateos Vekayi- namesi(Çeviren Hırand Andrenasyan) . Ankara -2000 (TTK Yayını)
Uriel HEYD,Türk Ulusçuluğunun Temelleri (çeviren Kadir Günay ).Ankara -1979
Veli SEVĠN ,Anadolu Tarihi Coğrafyası..Ankara -2001(TTK YAYINI)
Veli Cem Özdemir , Burdur Dirmil Yöresi Deve Kilimlerinin Tarihî Ve Kültürel Özellikleri. Uluslararası Devecilik Kültürü ve Deve GüreĢleri
Sempozyumu . 1.cilt Sosyal Bilimler . Ġzmir -2016
Salih URHAN ,Gurbet Havaları . Ġzmir -2004
Strabon , Antik Anadolu Coğrafyası (Çeviren Prof.Dr. Adnan Pekman) .Ġstanbul-2000
Yakup Aygil - Hıristyan Türklerin Kısa Tarihi-Ġstanbul-1995
Yazıcıoğlu Ali ,Tevarihi Ali (Tıpkı basım) Hazırlayan Abdullah BAKIR .Ankara -2014 (T.T.K yayını)
Yılmaz Bingöl - Ahmet PakiĢ, Milliyetçiliğin Anadolucu Söylemde Yeniden Üretimi. Amme Ġdaresi Dergisi.Sayı 1/ 2016
Yılmaz ÖNGE, Anadolu Türk Hamamları Hakkında Genel Bilgiler ve Mimar Koca Sinan'ın ĠnĢa Ettiği Hamamlar . Cilt -1.Ġstanbul -1988
Yonca ANZERLĠOĞLU , Tarihi Verilerle Karamanlı Ortodoks Türkler, Türk Kültürü ve Hacı BektaĢ Velî AraĢtırma Dergisi.Sayı 51/2009
Yonca Anzerlioğlu Karamanlı Ortodoks Türkler .Ġstanbul -2009
Yusuf HALAÇOĞLU ,Anadolu‟ da AĢiretler ,Cemaatler ,Oymaklar (1453-1650).Ankara -2009 (T.T.K yayını )
Yücel ÖZTÜRK , Timar-Thema Teriminin Ortaya Çıkması, BizansUygulaması ve Osmanlı Ġle Mukayesesi.OTAM Dergisi Sayı 31/20121.Sayf.157-208
Yümni SEZEN , Kültür ve Din –Türk Ġslam Örneği.Ġstanbul -2015
Zekeriya KURŞUN, Osmanlı Cezayiri‟nin Son Müdâfii Hamdan b. Osman Hoca (1773 - 1842).Osmanlı Kimliği ..İstanbulZekiye TUNÇ, Karadeniz de Hıristiyan Oğuz Boyları .Oğuzlar Sempozyum Bildirileri .Ankara -2015
Zeki Velidi TOGAN ,Umumi Türk Tarihine Giriş. İstanbul-1981
Zeki.V.TOGAN ,Tarihte Usul . istanbul -1985
Zeki SÖNMEZ , Türk Soylu Halkların Halı Cicim Sanatı .Bilgi Şöleni . Ankara -1998
Zeynep KORKMAZ,Anadolu Ağızları Etnik Yapı İle İlişkisi Sorunu .Türk Dili Belleteni -1971.Ankara -1971

Ziya GÖKALP, Türkçülüğün Esasları . Ankara -1339
Ziya GÖKALP ,Malta Konferansları(Hazılayan Doç.Dr.Fahrettin Kırzıoğlu) . Ankara-1977
Ziya Gökalp,.TürkleĢmek ,ĠslamlaĢmak ,MuasırlaĢmak Anane ve Kaide .Sayf.14-19.Küçük Mecmua NeĢri.1918
Ziya GÖKALP, Millet Nedir .Küçük Mecmua.Sayı 28/.Kanunuevvel 1338
Ziya SOMAR, Cumhuriyetimizin 33 üncü Yıldönümü Dolayısıyla Bir Tarih Savunması . Bilgi Dergisi Sayı 104/1955
Ziygmunt BAUMAN ,Yasa Koyucular ve Yorumcular(çeviren Kemal Atakay) .Ġstanbul -1996
Zübeyde Güneç YAĞCI , Osmanlı Devleti‟nde Tanzimat‟ın Ġlanından Sonra Ermenilerin Ġhtidası ve Ġrtidadı . Sayf.670 -682 .Yeni Türkiye
Sayı 60/2014
W .RADLOFF ,Sibirya‟dan 2 (Çeviren Ahmet TEMĠR) .Ġstanbul -1956
BOA Tapu Tahrir defteri 0438
BOA.Tapu Tahrir defteri 387
BOA. Tapu Tahrir defteri 166
Babı defter i Ceride 40078
Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü ArĢivi . TTD.51
BOA.Tapu Tahrir defteri 30
BOA . NFS. d…3253
BOA. Tapu Tahrir defteri 008
BOA Tapu Tahrir defteri 0008 .
BOA . Tapu Tahrir defteri 176
BOA. Tapu Tahrir defteri 414 .
BOA Tapu Tahrir defteri 270
BOA Tapu Tahrir defteri 61
BOA.Tapu Tahrir 401
BOA .Ev.d. 38393
BOA Ev. d 15024
BOA EV.d.18854
BOA .MAD.d 03331
BOA.Tapu Tahrir deft. 016
BOA Tapu Tahrir deft . 0338
BOA Nfs .d 03271
BOA Nfs .d 3195
BOA.BEO .951/71318
BOA .K.K . d . 2989
BOA.Burdur ġeriye Sicili 206 /9
BOA. Burdur ġeriye Sicili 207/10
Tapu Kadostro Genel Müdürlüğü ArĢivi .TT.D.51
BOA .C.BLD.29/1419
BOA .AE.SABH.I 224/14851
BOA. MVL.747/118
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BOA.DH.EUM .3.ġb .5/10
BOA.Y.PRK.UM.21/124
BOA. Y.EE..KP..20/1941
BOA .DH.EUM.ADL. 8/13
06 Mil Yz B 850 Milli Kütüphane
BOA TT .0270
ML.VRD.TMT.d..17576
BOA. DH.ID.11/2-3
MC 0117 (Atatürk Kitaplığı)
Hicri 1286 Konya Vilayet Salnamesi
Hicri 1289 Konya Vilayet Salnamesi
Hicri1291 Konya Vilayet Salnamesi
Türkiye Cumhuriyeti 1925 - 1926 Devlet Sâlnâmesi. Ġstanbul-1926
Türkiye Cumhuriyeti 1926- 1927 yılı Devlet Salnamesi . Ġstanbul -1927
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