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 Saygı Değer okurlarımız;

 Dergimizin otuzikinci sayısı ile sizlerle birlikte 
olmaktan onur duyuyorum.

 Öncelikle Ay yıldızlı bayrağımızı özgürce dalga-
landıran, bu bayrağın altında özgürce yaşamamıza se-
bep olan başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere 
tüm şehitlerimizden Allah razı olsun, mekanları cen-
net, ruhları şâd olsun. Tarihi şanlı zaferlerle dolu olan 
büyük Türk milletinin 30 Ağustos Zafer Bayramı kut-
lu olsun.

 Ayrıca bu ay içerisinde kutlaycağımız bir diğer 
bayramda Kurban bayramıdır. Tüm İslam aleminin 
Kurban Bayramını kutluyorum.

 Geleceğin ülkemize, dünyamıza huzur ve mutlu 
yarınlar getirmesi dileklerimle…

 Hoşça kalın.
Okan AVŞARKOCAOĞLU

(Editör)
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Aslan AVŞARBEY

DEDEN BÖYLE BİR ADAMDI OĞLUM
(Dedesinin “ad-isti”* oğlum Osman Buğra’ya) 

Eski bir resmi var şimdi odamda
Her kul gibi fani beşerdi deden.
İki göz bir evde, topraktan damda
Züğürt kral gibi yaşardı deden.

Dört beş koyunla bir ineği vardı
Meşeden bir çobandeğneği vardı
Sırtında yamalı “köyneği” vardı
Yük sırtında dağlar aşardı deden.

Şu ocağın tütsün diye dumanı
Çalıştı, “gevredi her gün imanı”
Temmuz sıcağında, harman zamanı
Güneşin alnında pişerdi deden.

“Çift sürdüğü”* tarla susuz kıraçtı
Üç gün toksa karnı iki gün açtı
Ömrü bir hengâme içinde geçti
Kızar bazen gama düşerdi deden.

Bir türkü söylerdi düşünce gama
“Lazım olur,” derdi “adam adama.”
“Göverip de bostan olmadı,” ama
Her bahar köklerden yeşerdi deden.

Daha genç yaşında yetim kalmıştı
Kıtlık vakti dört yıl asker olmuştu
Okuma öğrenip rütbe almıştı
“Onbaşı” diye şerh düşerdi deden.

Cebinde “yağlığı”* üç dört katlıydı
Kavruk esmer yüzü Oğuz hatlıydı
“Mencilis adamı”,* dili tatlıydı
Sohbete gelince coşardı deden.

Sofrası açıktı, gönlü bol idi
Varını paylaşan cömert el idi
Yayla yollarında coşkun sel idi
Doldurur dereyi taşardı deden.
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Âlim değil amma arif biriydi
Köy yerinde yiğit, “herif ” biriydi
“Konuya komşuya”* zarif biriydi
Muhtaca yardıma koşardı deden.

Dokuz yıl muhtarlık eyledi köye
“Meyitler” okurdu kaymakam beye
Her gelen Tanrı’dan misafir diye
Ağırlamak için “şaşardı” deden.

Tüm varı adıydı, yoktu parası
Çok zenginden ağır çekti darası
Gocunmazdı zira yoktu yarası
Kötünün bağrını deşerdi deden.

Ne zalimden kaçtı, ne güçten ürktü
Ömründe sadece Allah’tan korktu
İhlaslı Müslüman, Türkoğlu Türk’tü
Adamın hası bir Avşar’dı deden.

Oğlum, deden köklü kayaydı dağda
Hâlâ hatırı var ölüde sağda
Adamın adamı sattığı çağda
İnsanca kalmayı başardı deden.

Aslan AVŞARBEY (Mülkî)
01.06.2018-Eskişehir
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Ahmet Z. ÖZDEMİR

BU YILLIK DA BURDA KALSIN ELİMİZ

 Henüz bilemediğimiz bir nedenle Avşarlar’a yayla-
ya gitmek yasaklanır. Tıpkı kış mevsimlerinde olduğu 
gibi o yıl ilkbaharı da yazı da Çukurova’da geçirirler.

 Ama Çukurova yazın çok sıcaktır. Suları içilmez, 
üvezi var, mucuğu var, sıtması var. O yıl hastalıktan, 
sıtmadan çok sayıda kız, gelin ölür. Erkekler, tüm aşi-
ret perişan olur.

 Dadaloğlu, Ceyhan nehri kıyısında bulunan He-
mite Kalesi’ne bakarak eski günleri, yaylaları, o gör-
kemli göç günlerini anar ve bu türküyü söyler:

Göründü de Hemite’nin kalesi
Hiç gitmiyor aşiretin belası
Yıkılıp Yarsuvat viran kalası
Bu yıllık da burda kalsın elimiz

Eser garbisi de adamı yakar
İçilmez suları yosunlu kokar
Yatılmaz gecesi mucuğu çokar
Sehillemiş açılmıyor gülümüz
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Hemite: Osmaniye – Kadirli karayolu üzerinde, Ceyhan Irmağı kenarın-
da bir köy.
Yarsuvat: Ceyhan İlçesinin eski adı.
Garbi: 1. Batı ile ilgili, Batı’ya özgü olan. 2. Batı rüzgârı. Batıdan esen ılık 
yel, Lodos.
Mucuk: 1. Küçük sinek. 2. Küçük sivrisinek. 3. Tatarcık.
Çokmak, (Çohmak): Toplanmak, üşüşmek, hücum etmek, çullanmak.
Sehillemiş: Sahillemiş. Deniz kıyısında güneşte, sıcakta fazla kalmış.
Sehil: Sahil, deniz kenarı, denize yakın bölgeler, Çukurova.
GünBurnu:
İmeli: Şimdiki adı İmalı, Maraş altında yer adı.
Saçaklı: Kadirli - Mazgaç arasında yer adı.
Melik Ejder: Maraş - Aksu yakınlarında bir ziyaret yeri.
Bayazıtlı: Maraş’ta ünlü bir aile. Bayatızoğulları.
Cihan: Ceyhan.
Kabut: Palto
Alışkan Tüfek: İyi vuran, tutukluk yapmayan tüfek.
Kavrık: Maraş - Tekir civarında bir yer.
Semah Dönmek: Oyun oynamak. Halkalar halinde halay çekmek.
Suçatı: Maraş – Gürün yolu üzerinde, Ceyhan’a karışan sulardan biri.
Gö (Gök) atlı: Çelik yelekli süvari atlısı.
Fettahlı Beyleri: Bir Türkmen oymağı. Fettahlı obası bugün Osmaniye – 
Düziçi ilçesiyle Bahçe, Osmaniye ve Hasan Beyli köylerinde oturur. Dü-
ziçi ilçesinde oturan Fettahlılar’ın soyadları Algan, Türker, Fettahlıoğlu, 
Aksay olup bunlardan başka Fettahlılar da vardır. Osmaniye’de Bahçeli 
soyadlılar gibi.
Enden enden: Ek yeri, eklem, dirsek.
Gukkuğu: İbibik kuşu.

Şiir, 1958 yılında Kayseri- Sarız, Ayranlık köyünden Mehmet Yıldırım’dan 
derlenmiştir.

Gün burnuna İmeli’den inerdik
Sallanır da Saçaklıya konardık
Şöhret için yiğit ata binerdik
Çakmaklı tüfekti bizim zorumuz

Devemiz gelirdi tülülü, bazlı
Tülünün sesi de bülbül avazlı
Aşığımız vardı kucağı sazlı
Bahşişina cömert idi elimiz

Melik Ejder evliyalar yatağı
Ahır Dağı yaylamızın eteği
Bayazıtlı elimizin tutağı
Cihan köprüsünden bağlı yolumuz

Arabistan atlarına binerdik
Al kabutu ağ kendire atardık
Her birimiz bir orduya yeterdik
Alışkan tüfekti bizim zorumuz

Kavrık’a varınca semah dönerdik
Genişleyip Suçatına konardık
Ha deyince bin gö (gök) atlı binerdik
Mertlik köprüsünden geçer yolumuz

Karadik’ten öte Harnı’nın düzü
Oturmuş beyler de ediyor sözü
Fettahlı Beyleri (yok) kim’edek nazı
Enden enden kırık bizim kolumuz

Der Dadal’ım der de bu sitem yeter
Yaylaya çıkınca gukkular öter
Kız gelin kalmadı hep hasta yatar
Döğüşerek ölemedik birimiz
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Gülhan ÇABUCAK
(AvşarBabamBenim)

YÂR’E YÜRÜRKEN
Susarım yâd elde, küsmedim amma
Vefakâr özümde, -dilim- yabancı…
Selamı çok görüp, kesmedim amma
Kaleme can veren, -elim- yabancı…

Ben bende değilim gönül gözüm kör
Isyankâr yüreğim, olmadan nankör
Tuzladım yaramı! Merhem değil kor
Sevgiye susamış, -gülüm- yabancı

Erciyes’in kar’ı bende erirken
Hasretin közünde Yâre yürürken
Cefakâr bedeni zorla sürürken
Kaybettim izimi, -yolum- yabancı…

Sitem var sözümde kırmam mı gerek
Yetmezmi çektiği yormam mı gerek
Bu aşkı alnından vurmam mı gerek
Özlemle açılan, -kolum- yabancı

Gülhan’ım biçare, dağ gibi beydi
Paha biçsem insan üstü bir şeydi
Soğuk rüzgar esti tufan mı neydi
Acılar içinde, -solum- yabancı…

“AvşarBabamBenim” Gülhan Çabucak
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DÖNGELEN

 Ağaçlar yaprak döküyor, güçlü esen güz rüzğarı, 
yerden kopardığı kurumuş otları, firezleri havaya kal-
dırıyor, bir yerden diğer yere savuruyor. Üzerlerinde 
kalmış tohumları başka yerlere taşıyordu.

 Çocuklar, rüzğara karşı göğsü açık gömlekleri ile 
uçuyorlarmış gibi kanat açarak koşuyorlar. Oluşan 
küçük rüzğar hortumlarının içine girip, kendilerini 
göklere çıkarmasını istiyorlardı. “İşte hortum geliyor” 
diyerek, birbirilerini haberdar ediyorlar. Hortum ken-
dilerine yaklaştıkça çocuklar da hortuma doğru koşu-
yordı.

 Hortum, “deve dikeni” denilen, çalı gibi büyümüş 
otsu, kuru döngeleni kökünden sökmüş, merkezine 
alarak havaya çıkardı. Havada dolandı dolandı bir za-
man sonra rüzğar onu yere bıraktı. Çocuklar döngele-
ne doğru koştular. Onu yakalayıp, ayaklarının altında 
ezerken, çıtır çıtır ses çıkarmasını duymak için onu 
nerde ise yakalayacaklardı ki bir rüzğar akımı onlar-
dan evvel gelerek döngeleni sektire sektire açık bir 
şemsiyeyi rüzğarın savurduğu gibi aldı götürdü. Arka-

Y ı l m a z    I L I K
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sından koştular ama yakalayamadılar. Döngelen çok 
uzaklara giderek, bir karamuk çalısına takıldı kaldı.

 Güngörmez köyünde ayrı ayrı evlerde iki oğlan 
bir kız dünyaya geldi. İlk doğan çocuğu anası kucağı-
na aldığında ona muhabbetle baktı, çocuğun göz ka-
paklarının üstü siyahtı. Yanındakilere ve çocuğun ba-
basına: “Bakın bakın bu çocuk sürmeli” dedi. “Ne ad 
koyalım” diyince, kocası: “Adını, sen koydun bile.” “Ne 
koydum ki?” “Sürmeli dedin ya, onun adı, Sürmeli ol-
sun.” Adı Sürmeli oldu.

 İkinci doğan çocuğa, anası baktı, tam sağ yanağı-
nın ortasında bir ben var çocuğun. Dedi ki kocasına: 
Bu çocuk benli, adını ne koyacaksın?” Kocası: “Adını 
sen koydun bile.” “Neymiş koyduğum ad?” “Benli de-
din ya” “Öyle ad mı olurmuş, benli diye? Hiç olmazsa 
benli bey diyelim” dedi. Adı “Benli Bey” oldu.

 Üçüncü doğan çocuğu anasının kollarına verdiler. 
Oda baktı yavrusuna uzun uzun. Kocasına: “Bak gö-
rüyor musun? İki yanağında iki gamze var. Ne koyalım 
çocuğun adını?” Kocası: “Ne koyacağız ki sen koydun 
bile adını.” “Ne koymuşum adını?” “Gamze dedin ya, 
ona Gamze diyelim.” Adı “Gamze” oldu.

 Günler çabuk geçti. Beşikten çıkıp eşiğe, eşikten 
köyün sokaklarına, saklambaç oyunundan met oyu-

nuna, daha da büyüyerek, köyde olan güreşlerde bir-
biriyle yıkıştılar.

 Sürmeli, yaşıtları ile hangi oyunu oynasa kazanı-
yor, kazanamadığı oyunlarda da mızıkçılık yapıyor. 
Kendini yenenleri takip ederek, yalnız yakaladığı bir 
yerde döverek gözlerini korkutuyor. Kimsenin kendi-
ne rakip olmasını ondan daha iyi oynamasını istemi-
yor.

 Bir keresinde met oynarken, karşı guruba düşen 
Benli Bey  engelli oyun da, gür yapraklı söğüt dalını 
başının üstüne kaldırdı. Sürmeli’nin fırlattığı çelik, ha-
vada kendi etrafında dolanarak, gelip Sürmeli Bey’in 
tuttuğu söğüt dalına takıldı. Dalların arasında kaldı. 
Dolayısı ile Sürmeli’nin bulunduğu grup bir sayı kay-
betmiş oldu. Sürmeli Benli Bey’e çok kızdı ama belli 
etmedi.

 Oyundan birkaç gün sonra; Benli Bey’i köyün de-
resinde, kimsenin olmadığı bir zamanda tek başına 
yakaladı. Yanına vararak; “Ulan Benli Bey, neden be-
nim çomağımı yakaladın?”

 Benli Bey: “Elimde tuttuğum söğüt çalısına geldi 
takıldı. Sen de başka istikamete veya yüksekten vur-
saydın, çomakla çeliğe? Benim elimdeki çalıya çelik 
takılıp kalmazdı. Sonra o bir oyundu.”
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 Sürmeli: “Oyunda olsa, sen benim çomağımı tuta-
mazsın, çalına takamazsın ulan” diyerek Benli Bey’in 
yakasından tuttu. İki tokat vurduktan sonra da yere 
yatırarak tekmeledi. Benli Bey, Sürmeli’ye göre zayıf 
ve nazik bir insandı. Sürmeli ise çocukluğundan beri 
güçlü kuvvetli bir azman olmuştu. Her yıl anasının 
doğduğu köy olan Kayıpkaya köyü’ne gider iki ay ora-
da kaldıktan sonra geri dönerdi.

 Gamze de büyüdü delikanlıların yüreğini hopla-
tacak kadar güzel bir kız oldu. Köyde evlenecek çağa 
gelen herkesin gözü Gamze’nin üzerinde idi.

 Benli Bey herkesten evvel davranarak, Gamze’yi 
kendisine istetti. On beş gün içinde de nişanı düğünü 
beraber yapılarak evlendi.

 Sürmeli, anasının köyünden döndükten sonra 
Gamze’nin Benli Bey’le düğünü olduğunu duyunca, 
Benli Bey’e çok içerledi. “Sen kimseye haber verme-
den, acelece benim sevdiğim kızı al öyle mi? Ulan onu 
sana yar eder miyim ben? İt oğlu it, bak sen görecek-
sin, Gamze’yi senin elinden nasıl alacağım.”

 Kendi kendine:”Şimdilik onunla dostluk kurmalı-
yım. Gamze’yi de yakından görmeliyim” diye doğruca 
Benli Bey’in evine gitti.

 Açık kapıdan girerek, içeriye davet edilmeden va-
rıp, Benli Bey’in boynuna sarıldı: “Vay benim canım 
arkadaşım ne iyi ettin Gamze ile evlendiğine. Duyun-
ca çok sevindim. Keşke düğününde ben de olsaydım, 
vallahi kalburla su taşırdım. İyi ki Gamze’yi sen aldın. 
Yoksa başka bir köye gidebilirdi. Öyle değil mi Gam-
ze” dedi.

 Gamze cevap vermeden sadece gülümsedi. Yanak-
larındaki gamzeleri çukurlaştı.

 Bir gün, Benli Bey’in babası: “Oğlum sen evlene-
li altı aydan fazla oldu. Biliyorsun, otuz koyun başlık 
parası ödedik. Diyorum ki Çukurova’ya git sen, on 
beş koyun parası kazanıp gelsen. İki senede otuzdan 
da fazla koyunumuz olur da yine eskisi gibi evimiz de 
yoğurt, süt eksik olmaz. Karının hasretine dayanıp da 
gidebilecek misin?”

 Benli Bey: “Sen öyle istiyorsan, giderim baba” dedi. 
Birkaç gün sonra da sırtına bir yorgan alarak yola çık-
tı.

 Benli Bey’in Çukurova’ya gittiğini duyan Sürme-
li de arkasından gitti. Benli Bey’i yolda bulamadı. İki 
ay boyunca Çukurova’nın köylerinde Benli Bey’i ara-
dı. Sonunda Kadirli’nin Gücükçınarlı köyü’nde buldu. 
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Uzun zamandır ayrı kalmışlar da ona çok hasret çek-
miş gibi Benli Bey’i görünce sarıldı. Hal hatır sordu. 
Göksüne hafif vurarak: “Bana niye söylemedin bura-
lara geleceğini beraber gelirdik, bundan sonra senden 
ayrılmam. Çalışıp paramızı kazanalım birlikte döne-
lim sılaya.”

 Benli Bey, köylerinin deresinde haksız olarak ye-
diği dayağı unutmamıştı. O zaman çocuk sayılırdık 
diye düşündü. “Olur, beraber çalışalım” dedi.

 Sürmeli: “Artık hiç ayrılmayalım, gurbet elde has-
talansak birbirimize bakarız. Kazandığımız parayı da 
bizi çalıştıranlardan alırız. Bundan sonra korkma ar-
dında ben varım” dedi.

 Birlikte su kuyusu eştiler metrelerce derinlikte, 
tuvalet çukuru kazdılar, bahçe belleyip, odun kestiler. 
İyi kötü demeyip ellerine hangi iş geçti ise birlikte ya-
pıp, kazandıkları parayı paylaştılar. Çukurova’da sarı 
sıcaklar başlayınca da sılaya dönmeye karar verdiler. 
Benli Bey yemedi, içmedi, babasının söylediği on beş 
koyun eden parayı kazandı cebine koydu. İki gün To-
ros dağlarında yürüdükten sonra, bir yere geldiler. 

 Benli Bey: “Şurada bir yerde otursak da yemeği-
mizi yesek ben acıktım.”
Sürmeli, başını yukarı kaldırarak: “Şu önümüzdeki 

dağı görüyor musun? Babamın bana tarif ettiğine göre 
bu dağ Kösre Dağı olması lazım. Dağın arkasında da 
bu suyun çıktığı pınar olmalı, pınarın az aşağısında 
da küçük bir göl varmış, yemeğimizi orada yiyelim. 
Yemekten sonra da buz gibi, göle girip çimelim.”

 Benli Bey: “Çok iyi olur” diyerek, iki saat sonra 
pınarın başına varıp, soğanı çökeleğin içine doğraya-
rak, yufka ekmekle dürüm yapıp yediler. Karınlarını 
doyurduktan sonra, Sürmeli kalkıp,’in çok yakınına 
oturdu. Benli Bey’e “bana bak?”dedi.
Benli Bey: “Baktım, ne var sende?”

 Sürmeli: “Sen artık buradan öte gitmiyorsun...”

 Benli Bey: “Neden?”

 Sürmeli: “Nedeni var mı hayvan, bana sormadan, 
danışmadan benim anamın köyüne gittiğimi fırsat bi-
lerek, acelece Gamze’yi istetip, on beş gün içinde dü-
ğün yaptırarak evlendin onunla.”

 Benli Bey: “Sana niye sorup, danışacaktım ki?”

 Sürmeli: “Danışacaktın ulan, danışmadığın için 
şimdi seni burada öldüreceğim.”

 Benli Bey çok korktu. Dili dolaşarak: “Beni öldür-



ht
tp

://
w

w
w.

av
sa

re
lle

ri.
co

m
/

ht
tp

://
w

w
w.

av
sa

re
lle

ri.
co

m
/

19 20

mene gerek yok. Gittiğimiz de boşarım onu, hala se-
viyorsan evlenirsin. Beni bunun için niye öldürecek-
sin?”

 Sürmeli: “Hayır olmaz. Öldürmeliyim seni. Sen 
yaşadıkça Gamze benimle evlenmez. Öldüreceğim 
seni... Paralarını da cebinden alıp on beş koyunu ben 
alacağım. Merak etme koyunların sütünü Gamze içe-
cek. Bak bu dağlarda in yok cin yok. Seni öldürdüğü-
mü kimseler görmeyecek.”

 Benli Bey: “Allah da mı görmeyecek?”

 Sürmeli: “O görür ama kimseye söylemez.”

 Benli Bey:: “Sen öyle diyorsun ama bak,” deve di-
kenini göstererek,  “bu döngelen kurur da göklere çı-
kar. Ta bizim köye gider de, beni öldürdüğünü söyler.”

Bu söze çok sinirlenen Sürmeli, yanında bulunan 
Benli Bey’i bir anda altına aldı, başladı tokatlamaya, 
“Demek döngelen gelir de haber verir ha... Şimdi sen 
de döngelen de görürsün, seni nasıl öldürdüğümü” 
diyerek, Benli Bey’in hem boğazını sıkıyor, hem de 
kafasını taşa vuruyordu. Kısa bir zamanda Benli Bey 
hareketsiz kaldı. Sürmeli de yorulmuştu, Benli Bey’i 
öldürürken.

 Onun yanına uzandı, biraz dinlendikten sonra, 
Benli Bey’in cebindeki paraları alıp, kendi cebine koy-
du. Cansız cesedini soydu, gömleğini bükerek Ben-
li Bey’i belinden sıkıca bağladı. Az ileriden orta boy 
bir taş getirdi. Şalvarının bol yerine koydu. Şalvarı da 
uçkuru ile bağladı. Şalvarın paçalarının birini bağla-
dığı gömleğin içinden geçirerek, iki paçasını birbiri-
ne bağladı. Taşla birlikte Benli Bey’i omzuna alarak 
gölün sazlıkları içinde yürüdü. Suyun derinliği omuz 
hizasına gelince, taşla birlikte Benli Bey’i suya bıraktı. 
Benli Bey’i bıraktığı yere bir zaman baktı. Suyun de-
rinliğinden iki su kabarcığı “pat pat” diye patlayarak 
suyun yüzüne çıktı.

 Sürmeli köyüne geldi. İlk işi kazandığı paralarla 
yirmi adet koyun aldı. Köyde herkesi şaşırttı: “Şu ada-
ma bak, maşallah! Altı ay içinde, Çukurova’da yirmi 
koyun alacak para kazanmış. Vallahi bu her babayiği-
din yapacağı iş değil” diye Sürmeli’ye övgü yağdırdı-
lar.

 Aradan bir yıl geçtiği halde Benli Bey gelmedi. Bir 
haber de salmadı. Bir gün, Gamze Sürmeli gile gitti. 
Onu Sürmeli kapıda karşıladı. “Aman sen bizim evin 
yolunu bilir misin? Buyur buyur Gamze içeri gir” dedi.

 Gamze: “Hayır girmeyim... Şuradan geçerken uğ-
rayım dedim. Sen altı ayda geldin Çukurova’dan. Ben-
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li Bey gideli bir yılı geçti hala gelmedi. Sen oralarda 
Benli Bey’i görmüş müydün?”

 Sürmeli: “Hayır ben onu görmedim. Sen merak 
etme gelir. Çok para kazanmak istediğinden gelme-
miştir. Gelir merak etme” dedi.

 Gamze boynunu bükerek evine gitti. Aradan iki 
yıl daha geçti. Gamze her gün güneşin battığı tarafa 
saatlerce baktı. Benli Bey çıkar gelir diye. Ama gelme-
di bir haber de salmadı.

 Kayın babası bir gün Gamze’yi karşısına alarak: 
“Kızım, güzel gelinim, ben senden daha çok yanıyo-
rum oğluma, gelmedi. Allah’ın rahmetine kavuşmuş 
olacak ki gelmedi. Sen genç ve güzelsin seni baban 
evine götürmek istiyorum. Orada yeni bir kısmetin 
çıkar evlenirsin. Ölüm Allah’ın emri, Çaresiz bu acıya 
dayanacağız” dedi.

 Gamze babası evine gittikten, kısa bir sure son-
ra, Sürmeli dünürcü gönderdi. Gamze’yi Sürmeliye 
verdiler. Aradan birkaç yıl geçtikten sonra. Sürmeli, 
Gamze’ye sordu: “Nasıl kız beni beğendin mi?”

 Gamze: “Seni beğenmez olur muyum? Senin eşin 
yok bu köylerde yiğidim. Bir de şu horlaman olmasa, 
kocaman ağzını açarak” diye gülüştüler.

 Sürmeli: “Ardı ardına yedi çocukları oldu. İlk do-
ğan oğullarını da everdiler. Bir güz günü evlerinin gü-
neyinde bellerini duvara yaslamış oturarak, kendi ara-
larında konuşuyorlardı. Havadan bir döngelen gelip, 
Sürmelinin iki bacağının arasında durdu. Döngeleni 
eline alarak uzun bir düşünceye daldı.

 Gamze: “Ne o herif daldın gittin, yoksa eski sevgi-
lini mi düşünüyorsun öyle?”
Sürmeli: “Yok canım ne sevgilisi, yıllar önce Benli 
Bey’le Çukurova’dan gelirken bana demişti ki bir gün 
gelir, bu yerdeki döngelen kurur da havada ta bizim 
köye kadar gider söyler demişti.”

 Gamze: “Neyi söyler demişti?”

 Sürmeli: “Yok canım bir şey dememişti.”

 Gamze: “Hani Çukurova’da Benli Bey’i görmedi-
ğini söylemiştin bana?”

Bak karı aradan yıllar geçti. Sen beni seviyorsun, yedi 
de çocuğumuz oldu. Onu ben öldürdüm, bundan ne 
çıkar konuşup duruyorsun öyle?” dedi.

 Gamze: “Sen dedin de, ben de laf olsun diye konu-
şuyorum öylesine.”
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 Gamze, oradan kalkıp eve girdi. Kendi kendine ko-
nuşarak: “Vay canavar vay, vay katil vay. Demek Benli 
Bey’imi sen öldürdün ha... Ben bunu senin yanında 
koyacağımı mı sanıyorsun?”

 Geri dönerek Sürmeli’nin yanına vardı oturdu. 
Gülerek: “Amma da iyi yapmışın o cılız kokmuş oğ-
lanı öldürdüğüne. Yoksa senin gibi güçlü kuvvetli biri 
ile ben evlenebilir miydim” diyerek, ağzı dolusu gül-
dü. “Haydi söyle Allah’ını seversen söyle” diyerek, bi-
raz daha yaklaştı.

 Sürmeli: “Dur dur bire deli karı, üstüme çıkacak-
sın nerde ise” diyerek, olayı en küçük ayrıntısına ka-
dar, nasıl öldürdüğünü Gamze ye anlattı.

 Gamze her zamankinden daha fazla ilgi göster-
di Sürmeliye, içinden de “Seni benim öldürmem ge-
rek, katil Sürmeli, ama nasıl? Öyle bir öldürmeliyim 
ki ölüm acısını yavaş yavaş tatmalısın. Sana dememiş 
mi? Benli Bey’im şu döngelen gider de haber verir 
diye. İşte geldi döngelenin ağzı ile sen konuştun. Hem 
de bana konuştun, öldürdüğün adamın sahibine ko-
nuştun. Seni Allah konuşturdu. Şimdi intikamımı al-
mam mı ben?” diye güşündü.

 Akşamdan sonra her zamanki gibi, yatıp uyudu-

lar. Gamze, sabahleyin erken uyandı. Bütün çocuklar 
sabahın derin uykusun da idiler. Gidip baltayı getirdi. 
Baltayı kaldırıp, tam Sürmeli’nin kafasının ortasını is-
tikamet aldı, indirirken vurmaktan aniden vaz geçti. 
Baltayı tekrar yerine koydu. Sürmeli ağzı yukarı uyu-
yordu. Açık ağzı ile aslan kükremesi gibi horluyordu. 
Tekrar Sürmeli’nin başına geldi. Ona bakarak: “Ta-
mam buldum” dedi.” Biraz odun biraz çıra alıp geldi 
hızlıca ocakta odunları yaktı. Tavada tereyağını iyice 
kaynattı. Kaynattığı yağı kahve cezvesine koydu. Hiç 
tereddüt etmeden getirip, ağzı açık uyuyan Sürmeli 
nin boğazına hepsini birden döktü. Sürmeli öyle bir 
feryat edip, sıçradı ki kafası tavana değip yatağın içine 
geri düştü. İki defa “ööö” diyebildi. Gamze’nin dök-
tüğü yağın yakan acısı ile Sürmeli, tavana sıçrarken o 
koşup babası evine gitti.

 Sürmeli’nin yedi gün boyunca boğazından bir 
damla su dahi geçmedi. İşaretle kendisinin dışarı çı-
karılmasını söyledi. İki oğlu iki koluna girerek onu dı-
şarı çıkarttılar. Dışarı çıkınca kollarını bırakmalarını 
söyledi. O ayakta dururken bir döngelen gelip önün-
de durdu. Eğilip döngeleni tutayım derken, ağzı üzeri 
döngelenin üstüne düştü. Döngelen ezildi ama Sür-
meli de onun üstünden sağ kalkamadı.

 Mahkeme de, Gamze’yi dinleyen kadı: Bu dava gö-
rüldü ve kapandı diyerek Gamze’yi evine gönderdi.
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DELİ GÖNLÜM
Sen Erciyes dağı kadar yücesin
Dumanın eksilmez karın var gönül
Bülbül gibi nice gülde gezersin
Kimseler bilemez zarın var gönül

Turna olur gökyüzünde uçarsın
Leylek gibi sonbaharda göçersin
Dört mevsimde ayrı ayrı yaşarsın
Tükenmek bilmeyen korun var gönül

Sel gibisin engel tepe bilmezsin
Sevdin mi seversin geri dönmezsin
Hem Ferhat’sın hem Şirin’sin ölmezsin
Emsali bulunmaz yârin var gönül

Açan gülden bir birer toplarsın
Sinene sararsın sever koklarsın
Sabırlısın toprak gibi çatlarsın
Sildikçe tükenmez terin var gönül

Sen delisin yücelerden aşarsın
Sığmazsın engine dolar taşarsın
Sarp demezsin düz demezsin koşarsın
Aklınla bilinmez zorun var gönül

Turan der ki beden senle yaşlandı
Bazı sevildi ya bazen taşlandı
Yüce dağın boranlandı kışlandı
Sana söyleyecek şorum var gönül

Turan KORKMAZ
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 “Sefalet asaleti bozar” (mı?)

 Yaşar Kemal Türk Edebiyatının önemli yazarların-
dandır. Çukurova Türkmenlerinin içinde büyümüş, 
orada yaşayan yahut oraya çalışmaya gelen Türkmen-
lerin zengin folklorundan beslenerek romanlarını yaz-
mıştır. Bu gün bile yörede, İnce Memed’deki roman 
kahramanının ünlü çete reislerinden Gizzik Duran 
olup olmadığı tartışılır.

 Yaşar Kemal, iskân sonunda kışlakta kalanların 
hikâyesini yazmıştır. Dostum Ayhan Eralp ile sohbet-
lerimizde asıl dramı yaylaklarına yerleşen Türkmen-
lerin yaşadığını ve onun hikâyesini de rahmetli Emir 
Kalkan’ın yazabileceğini konuşurduk. Türk hikâyecili-
ğinin Anadolu’daki yeni ve önemli soluğu aramızdan 
erken ayrıldı. Bunu ona açmaya bile fırsat bulamadık. 
Meraklısına Emir ağabeyin Ötüken Yayınlarından çı-
kan kitaplarını hararetle tavsiye ederim.

 Geçenlerde aklıma iskân sonrası yaşanan, Ağam-
dan dinlediğim bir hadise geldi. Malumlarınız, Av-
şar Türkmenlerinin iskânı teşebbüsü; 1700’lü yılların 
başından itibaren başlayan, sonrasında siyasi komu-
tanlığını Türk tarihinin yetiştirdiği en büyük hukuk 
adamlarından biri olan Ahmet Cevdet Paşa, aske-Necip TOPUZ

YAYLAKTA KALANLAR
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Obasının ne yapacağı hususunu konuşmak için Oba 
ileri gelenleri Halloğlu Kara Mehmet Ağa’nın mecli-
sinde toplanmış konuşuyorlarmış.
Birisi “Valla cendermeler Çukurağa’ya (Çukurova) gi-
den gağnıları Dede Belinden geri dönderiyormuş” de-
miş.

 Sohbeti dinleyen zorbaz, kanı deli akan yiğitler var. 
Lakin içlerinden biri hepsinden gözü kara! Onu, Dev-
let, otorite, silah durduramaz. Bu namlı bileği bükül-
mez yiğidin adı Kır Ahmet. Yöredeki deyimi ile “Gır 
Ehmet”... Kır Ahmet bunu duyunca “benim gağnımı 
durduracak cendermenin vuruşun gafasını yararım.”
Aradan bir hafta geçtikten sonra kağnılar yola çıkar. 
Gerçekten de Dede Belinde Jandarma ile karşılaşır. 
Hükümetin açık emri vardır. Kağnılar Çukurova tara-
fına geçirilmeyecektir. Şura bura derken, Jandarma ile 
tartışma çıkar. Tartışma kavgaya dönüşür. Kır Ahmet 
taşla Jandarma Kumandanının kafasını yarar. Kavga, 
gürültü lakin kağnılar gidemez. Halloğlu Kara Meh-
met Ağa yörede darb-ı mesel olan “oğlum Ehmed sen 
o gafiye geçen haftadan yardıydın” der.

 Bir şeyi kafasına koyup onu eninde sonunda ya-
panlar için hala bu söz yörede söylenir.

Bu vesile güzel bir hafta sonu dilerim. Baki selam...

ri komutanlığını Kemal Derviş’in dedesi Derviş Pa-
şa’nın yaptığı Fırka-i İslahiye Ordusu vasıtasıyla 1865 
ve sonrasında tamamlanan bir süreçtir.

 İskâna karşı çıkmak şüphesiz ki manasızdır. Hatta 
dostlarım, çeşitli meclislerde iskânın keşke daha er-
ken olsaydı dediğime şahittir. Ancak sosyal konuları 
göz ardı eden iskân büyük bir kıyımla sonuçlanmıştır.
Tüm serveti hayvanlarından ibaret olan Türkmen, 
yaylakta iskân olunca, Binboğaların sert kışında hay-
vanlarını barındırma ve yem problemini çözemedik-
lerinden kısa zamanda servetlerini kayıp etmişlerdir. 
İskânın sonrasında devletin aldığı tedbirler sebebiyle 
hayvanlarını “sehile” götüremeyen “benim” diyen ağa-
lar beyler; hayvanlarının kaybıyla fakirlikle boğuşur 
duruma düşmüştür.

 İnsanlar, hayvanları için çevrede doğal barınak-
lar aramış, bir kısmı yaklaşık elli kilometre uzaklıkta-
ki Bünyan’ın Kölete köyündeki büyük inlere götüre-
rek barındırabilmişlerdir. Ancak hayvan yemi sorunu 
maalesef çözülememiştir. Ha deyince 500 atlı çıkaran 
Türkmen beyleri acziyet içinde kalmıştır. Bunu yapa-
mayan aileler ise bir kaç yıl içinde tüm hayvanlarını 
telef etmiştir.

 Bu sorunların en kolay çözümü, kaçak da olsa kışı 
Çukurova’da geçirmekten geçiyordu. O yılda, Halloğlu 
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ALLI TURNAM

Allı turnam sorma hallerim nice
Arzu hal yazıyor yıldızlar gece
Satıra gelmiyor firarda hece
Sözüne mahkûmu bilmen mi turnam

Allı turnam felek inmez dalımdan
Neden kader çekilmiyor yolumdan
Gelip geçme gadir bilmez yurdundan
Yıkık viraneden sorman mı turnam

Allı turnam derdim çok katar katar
Kar dolu başımda bir duman tüter
Hayırsızın işi ölümden beter
Yaşayan ölüyü görmen mi turnam

Allı turnam uç git güzele doğru
İhanete varmaz sevginin sonu
Bütün yüreklere yazsınlar bunu
Yanlışım var ise silmen mi turnam.

A.Zeynep ŞAHİN

A.Zeynep ŞAHİN
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IRBIK ALMIŞ ELİNE
(GÜZELLER)

 Kayseri ili, Pınarbaşı ilçesinin Şabanlı köyünden 
Durdu Demirel tarafından derlenmiştir. Hareketli bir 
şekilde oynanan oyunun; İsminden de anlaşılacağı 
üzere subaşına gelen kızları canlandıran bir hikâye-
si olmalı. Oyun yalnız Kadınların, erkeklerin ve ka-
dın-erkek karışık oynanabilen türkülü bir oyunudur.

 Oyun Kayseri ilinin Pınarbaşı, Tomarza ve Sarız 
ilçelerinde Avşarlar tarafından, demece-çevirmece 
şeklinde oynanan, hareketli bir oyundur.

 Oyunun müziği Kayseri ili, Pınarbaşı ilçesinin Kı-
zılören köyünden Okan Avşarkocaoğlu tarafından, 
Uşak Makamında, 4/4 ölçüsünde notaya alınmıştır.

OYUNUN OYNANIŞI (Oyunun Temel Figür-
leri):
1.Figür:

 Oyun eller omuzlarda, Demece-çevirmece usulüy-
le türkü ile birlikte ilk adımda sağa doğru sağ ayak ile 
başlanır. İkinci adımda sol ayak ile sağa doğru hamle 
yapılır. Üçüncü adımda sağa doğru sağ ayak ile hamle Okan AVŞARKOCAOĞLU
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yapılır. Dördüncü adımda sol ayak yere vurulur. Be-
şinci adımda sağ ayak sola doğru hamle yapar. Altıncı 
adımda sağ ayak sol ayağın yanında yere vurur. Oyun 
bu şekil de nakarat bölümüne kadar yavaş yavaş de-
vam eder.

2.Figür (Nakarat):

 Bu bölümde metronom hızlanarak; Eller omuzlar-
da, Demece-çevirmece usulüyle türkü ile birlikte ilk 
adımda sağa doğru sağ ayak ile başlanır. İkinci adımda 
sol ayak ile birlikte sağa doğru hamle yapar. Üçüncü 
adımda sıçrayarak ayaklar yere çift basılır. Dördüncü 
adımda sağ ayak üzerinde sekilirken sol diz yukarı çe-
kilir. Beşinci adımda sıçrayarak ayaklar yere çift bası-
lır. Altıncı adımda sol ayak üzerinde sekilirken sağ diz 
yukarı çekilir. (3.4.5. ve 6. Adımlarda çift sol, çift sağ 
yapılır.)Oyun bu şekil de bir yavaş bir hızlı oynanır.

Irbık almış eline, Güzeller.
Su damlamış goluna, Güzeller.
Kırk kız, kırk gelin gurban, Güzeller.
Yiğidin bir dalına, Güzeller.

Hop güzeller, güzeller, güzeller.
Gerdana gül dizerler, güzeller.

IRBIK ALMIŞ ELİNE
(GÜZELLER)

Irbık susuz olur mu? Güzeller.
Dibi gumsuz olur mu? Güzeller.
Ben müftüye danıştım, Güzeller.
Yiğit yarsız olur mu? Güzeller.

(Nakarat)

Irbık sıra bu sıra, Güzeller.
Yârim gitti Mısır’a, Güzeller.
Eğer yârim gelmezse, Güzeller.
Giderim ardı sıra, Güzeller.

(Nakarat)

Ibrığımı doldurdum, Güzeller.
Dolu diye kaldırdım, Güzeller.
Oh ettim, amma ettim, Güzeller.
Çatlattım da öldürdüm, Güzeller.

(Nakarat)

Dolgun ıbrığım dolgun, Güzeller.
Üç güzel bana vurgun, Güzeller.
İkisi şöyle böyle, Güzeller.
Biri boyuma uygun, Güzeller.

(Nakarat)
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ARKAMDAN BEDDUA EDEN OLDU MU?

Bir mektup yazıp da verdim postaya
Acep ulaştı mı bilmem dostlara
Hayat getiriyor bizi sonlara
Sevenler haklarını helal etti mi?

Solmaz ARIK

Yaşar iken bazı hatalar olur
Ne yaparsan yap ha hep sana kalır 
Kırılan kalplerde burukluk olur
Bilmem bana kırılan kalpler oldu mu?

Bile bile dokunup gönül kırmadım
Kimsenin yoluna duvar örmedim
Kötülükler iyi diye asla övmedim
Acep bana kötü diyen oldu mu?

Hakkı olan bana helal eylesin
Alacağı olan varsa bana söylesin
Varsa hatam acep eller duymasın
Arkamdan beddua eden oldu mu?

Beni tanıyanlara söylerim selam
Aldanma hayata bu dünya yalan
Var mıdır doğup da ölmeyip kalan
Malını yanında götüren oldu mu?

Solmaz’ım hakkımı helal eyliyom
İnanın yürekten kalpten söylüyom
Yalancı dünyada gönül eyliyom
Bu adam ne diyor diyen oldu mu?

Solmaz ARIK
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Gülseren AVŞARKOCAOĞLU

HAMURUN MALZEMELERİ:
3 Su Bardağı Un
1 Tatlı Kaşığı Tuz
2 Su Bardağı Su
1 Adet Yumurta

HARCIN MALZEMELERİ:
1 Baş Kuru Soğan
500 gr. Az Yağlı Kıyma
2 Tatlı Kaşığı Kırmızı Toz Biber
1 Tatlı Kaşığı Reyhan
2 Tatlı Kaşığı Kimyon
1/2 Tatlı Kaşığı Karabiber
1 Yemek Kaşığı Domates Salçası
1 Tatlı Kaşığı Tuz

SOSUN MALZEMELERİ:
2 Yemek Kaşığı Domates Salçası
1 Yemek Kaşığı Tereyağı
1 Tatlı Kaşığı Reyhan
1 Çay Kaşığı Tuz

2 Su Bardağı Yoğurt
2 Diş Sarımsak

ETLİ MANTISI
(6 kişilik)
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HAMURUN HAZIRLANIŞI:

 3 su bardağı un, 1 yumurta ve 1 tatlı kaşığı tuz geniş 
bir kaba alınır. 2 su bardağı su azar azar eklenerek ol-
dukça sert bir hamur yapılır. Hamurun üzeri kapatılarak 
iç hazırlanana kadar yaklaşık 10 dakika dinlendirilir.

İÇ HARCIN HAZIRLANIŞI:

 1baş kuru soğan ince ince kıyılır. 500 gr. az yağlı kıy-
manın üzerine doğranan soğan, 2 tatlı kaşığı kırmızı toz 
biber, 1 tatlı kaşığı reyhan, 2 tatlı kaşığı kimyon, 1/2 tatlı 
kaşığı karabiber, 1 yemek kaşığı domates salçası ve 1 tatlı 
kaşığı tuz ilave edilerek köfte harcı gibi yoğurulur.

MANTININ HAZIRLANIŞI:

 Hamuru beze haline getirilir. Hamur 1/2 mm ka-
lınlığında (oldukça ince / börek yufkasından biraz daha 
kalın) açılır. Açılan hamur 1-1,5 cm.lik şeritler halinde 
kesilir. Bu şeritler üst üste konularak 1,5 cm’lik kareler 
halinde kesilir. Kıymalı içten parmağınızın ucuyla alıp 
karelerin ortasına konulur. Mantılar bohça gibi iki uçları 
bir birine çapraz gelecek şekilde kapatılır.

MANTININ PİŞİRİLMESİ:

 Uygun büyüklükteki bir tencere içerisine 7 su bar-

dağı su ve 2 tatlı kaşığı tuz ilave edilerek ocağa alınır. Su 
kaynamaya başlayınca mantılar tencereye eklenir. Tahta 
bir kaşıkla mantılar yapışmasınlar diye karıştırılır. Man-
tılar pişene kadar 1-2 kez daha karıştırılır. Kaynayan su 
üzerinde oluşan köpükler alına alına 10-15 dakika kadar 
pişirilir. Tencerenin ağzını hiç kapatılmaz. Mantılar pi-
şince tencerenin altı kapatılır. Mantıların üzerlerine diri 
kalmaları için 2 su bardağı soğuk su eklenir ve bir kaç 
dakika dinlendirilir. Bu esnada mantılar suyun dibine 
çöker. Mantının suyundan bir çay bardağı su alındıktan 
sonra hafiften suyu süzülür.

SOSUN HAZIRLANIŞI:

 Bir tavanın içerisinde 2 yemek kaşığı tereyağı eritilir. 
2 yemek kaşığı domates salçası ilave edilerek kavrulur. 1 
tatlı kaşığı reyhan ve 1 çay kaşığı tuz ilave edilir. Son ola-
rak mantının haşlama suyundan aldığımız bir çay bar-
dağı su eklenerek sos biraz inceltilip, 1 dakika pişirilir. 
Bu sos tenceredeki mantı üzerine eklenir.

 2 diş sarımsak soyulup havanda dövülerek, bir kâse 
içerisinde 2 su bardağı yoğurtla özenerek sarımsaklı yo-
ğurt sosu hazırlanır.

 Tabaklara alınan mantının üzerine isteğe bağlı ola-
rak sarımsaklı yoğurt, nane ve sumak dökülerek servis 
yapılır.
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Kaynak:
Emine AVŞARKOCAOĞLU
Gülseren AVŞAKOCAOĞLU
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DEDİM-DEDİ

Dedim: Güzel senle ne olur halim,
Dedi: Çok görünme sonra söz olur.

Dedim: İşte budur sorma ahvalim,
Dedi: Güzellerde bil ki naz olur.

İbrahim MUCUK

Dedim: Güzel aşkı kime sorayım,
Dedi: Bir ocaksa ben de varayım,

Dedim: Evvelinden bahtı karayım,
Dedi: Aşka dere tepe düz olur.

Dedim: Güzel yollarını gözlerim,
Dedi: Biraz ağır olur sözlerim,

Dedim: Mecalim yok tutmaz dizlerim,
Dedi: Yürek yanar içim köz olur.

Dedim: Güzel derdin çekmek zor mudur,
Dedi: Sevdi isem bana ar mıdır,

Dedim: Acep başka biri var mıdır,
Dedi: Sevenlerde mertçe söz olur.

Dedim: Hüsrani’yi yaktın yandırdın,
Dedi: Bir çift sözle nasıl kandırdın,

Dedim: Ağustosta buza döndürdün,
Dedi: Aşktan ne çektin ki az olur.

Fasl-I Muhabbet
105. Atışma Dörtlüklerim
14.02.2018
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Okan AVŞARKOCAOĞLU

PITRAK MOTİFİ

 Pıtrak tarlalarda bulunan, dikenleriyle insanlara 
ve hayvanlara yapışan bir bitkidir. Pıtrağın üzerinde-
ki dikenlerin kötü gözü uzaklaştırdığına inanan Ana-
dolu  insanı onu nazarlık motifi olarak kullanmıştır. 
“Pıtrak gibi” deyimi ağaçlardaki meyve bolluğunu ifa-
de etmektedir, bu yüzden de un çuvallarında, tandır 
örtülerinde ve pişmiş toprak kapların üzerinde kulla-
nılmıştır.
Kaynakça
Çatalhöyük’ten Bugüne Anadolu Motifleri, Mine Erbek, Dösim Yayınları
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Çizim: Okan AVŞARKOCAOĞLU
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TÜRKOĞLU TÜRK’ÜM

Pir Sultan, Mevlana pirimiz bizim
Ben Anadolu’yum, Türkoğlu Türk’üm
Er meydanı derler; yerimiz bizim
Ben Anadolu’yum, Türkoğlu Türk’üm

Unutmam Erzurum, Erzincan, Muş’u
Kan ile sulanmış toprağı, taşı
Çakala, soysuza eğilmez başı
Ben Anadolu’yum, Türkoğlu Türk’üm

Derlenip çaldığım sazım var benim
Toroslar da geçen yazım var benim
Kars’ta, Pasinler de izim var benim
Ben Anadolu’yum, Türkoğlu Türk’üm

Halil’im uğruna fedadır canım
Bölünmez bu ülkem, birdir vatanım
Dicle’yim, Fırat’ım, Seyhan, Ceyhan’ım
Ben Anadolu’yum, Türkoğlu Türküm

07.02.2018
Halil DAYLAK

Halil DAYLAK
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Prof.Dr.Remzi KILIÇ

 Sayın misafirler, saygı değer basın mensupları. 
Dadaloğlu Derneği ve Dadaloğlu Vakfı tarafından 
düzenlenen Dünden Bugüne Dadaloğlu ve Avşarlar 
paneline hoş geldiniz. Fertler ve toplumlar kimlikle-
ri ile yaşarlar. Bizde Türk Milletinin ve Türk kimli-
ğinin onurlu bir üyesiyiz. Avşarların soyu Türk, dili 
Türkçedir. Bu gibi faaliyetler ile Türk Kültürüne ve 
Türk Milletine bir katkı sağlamayı amaçlıyoruz. Türk-
ler tarihin kaydettiği en köklü ve büyük milletlerden 
biridir. Avrasya Bölgesinde Tuna Boylarından Altay 
Dağlarına kadar olan yerler Türkler ile meskûndur. 
Adriyatik Denizi’nden, Saraybosna’dan, Çin Seddi’ne, 
Baykal Gölü’ne kadar on iki bin km.ye kadar uzanan 
sahada Türk Dili, Türk Kültürü, Türk Kimliği ve Türk 
varlığı hâkimdir. Türkiye’nin Trakya sınırından üç bin 
km. batısına ve doğu sınırından yedi bin km. doğu-
suna kadar gittiğiniz takdirde karşılaştığınız insanlar 
ile Türkçe konuşabilir, Türkçe anlaşabilirsiniz. Türk 
kültürü ve Türk töresi, örf ve adetleri aynen Anadolu 
Türkmenlerin de olduğu gibi, Balkanlar’da, Kırım’da, 
Azerbaycan’da, Türkmenistan’da hatta İran ve Doğu 
Türkistan’da yaşatılmaktadır.

 Türk Milletinin tarihi yirmi bin yıl ötelere kadar 

MİLLİ BÜTÜNLÜĞÜMÜZ VE AVŞARLAR
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şüncelerin temsilcileridir. Büyük Atatürk’ün: Türkiye 
Cumhuriyetini kuran halka Türk Milleti denir sözünü 
anlamak istemiyorlar. Türk adını hazmedemeyenler 
Türk Milletini yönetmeye talip olmamalıdır. Türk Mil-
letinin ve Türk Tarihinin büyüklüğü karşısında Türk 
düşmanları boş durmamaktadır. Devamlı olarak bazı 
yabancı ülkelerin Türkiye Cumhuriyeti üzerindeki 
siyasi emellerinden ve oyunlarından söz ediyoruz ve 
Türkiye aleyhine çalışmalarına şahit oluyoruz. PKK ve 
etnik bölücülük bunların başında gelmektedir. Türki-
ye’yi 41 veya 46 etnik gruba ayırmak için çalışıyorlar.

 Bizler ise daima birlik ve beraberlik için mücadele 
vermeliyiz. Bu husus tarihin her döneminde görülen 
bir durumdur. Kimse başkasının çıkarına çalışmaz, 
herkes kendi hesabına çalışır. Burada önemli olan şey, 
bizim kim olduğumuzu bilmemiz, kendi kültürümü-
zü muhafaza etmemiz, kendi kimliğimizi genç nesil-
lere aktarmamız, kendi yönetimimizi kendimiz sağla-
yabilmemiz ve oyunlara karşı tedbirli olmamızdır. Bu 
şuura erdiğimiz zaman millet olarak hem ayakta kal-
mayı, hem de büyük devlet olmayı mutlaka başarırız.

 Almanya vatandaşlarına Alman, İngiltere’de yaşa-
yanlara İngiliz, Fransa yurttaşlarına da Fransız denir. 
O halde Türkiye Cumhuriyeti yurttaşlarına da Türk 
vatandaşı veya Türk denir. Bu asla bir etnik anlayışı 
veya ırkçı yaklaşımı göstermez. Bin yılı aşkındır, aynı 

gitmektedir. Türk Dili Türkçeyi bugün yaklaşık olarak 
300 milyon insan konuşmaktadır. Bu da Türkçe’nin 
Dünya’da İngilizce, Çince ve Hintçeden sonra 4. dil 
olduğunu göstermektedir. Türkiye, Türk Cumhuriyet-
leri ile birlikte hareket ederek Birleşmiş Milletler Ce-
miyetinde Türkçeyi dünyada en çok konuşulan ilk altı 
dil arasına sokmayı başarabilir. Türkiye Cumhuriyeti 
Milli bir devlettir. Anadolu Türk düşmanlarının iddia 
ettiği gibi mozaik vs. değildir. Bu ülkede elbette ben 
Türk değilim diyen, Türk olmayan ancak saygıya layık 
vatandaşlarımız vardır. Bunların sayısı ise abartıldığı 
kadar değildir. Türkiye’de Türk olmayanların miktarı 
küçük oranlarda kalmaktadır. Öyle olsa idi devletimi-
zin adı niçin Türkiye Cumhuriyeti olmuştur? Türkiye 
Cumhuriyeti ülkesiyle ve milletiyle bölünmez bir bü-
tündür. Bu durum Anayasa ile teminat altına alınmış-
tır.

 Anadolu’ya yoğun bir biçimde gelen Oğuz Türk-
menleri 11. ve 12. yüz yıllarda aziz vatanımızı Müs-
lüman Türk kimliği ile yüz binlerce şehit vererek yo-
ğurmuşlardır. Burayı bizlere ebedi yurt yapmışlardır. 
Bugün Türkiye Cumhuriyetini yıkmak ve Mili devlet 
anlayışımızı yok etmek isteyenler vardır. Türk Kim-
liğini üst kimlik olarak kabule yanaşmayanlar, hatta 
Kürt, Laz, Çerkez, Arnavut gibi alt kimlikler gibi gö-
ren ve göstermeye çalışanlar vardır. Bunlar bilimsel 
anlayıştan ve tarihi gerçeklerden uzak art niyetli dü-
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Türk dedik. 21. Yüzyıl sonunda Türk devletleri mutla-
ka birlik haline geleceklerdir. Esasen bütün dünyanın 
korktuğu da budur. Türk Milletinin karşısında hiçbir 
zaman duramazlar.

 Hunların, Avarların, Hazarların, Selçukluların 
Türk olduğunu kimse söylemek istemiyor. Osmanlılar 
için çoğu kez Ottoman diyorlar. Biz kelime ve kavram-
larımızı kendimiz belirlemeliyiz. Bilhassa, Türk devlet 
ve bilim adamları, Türk dünyasındaki bağımsızlık ge-
lişmelerini ve soydaş toplulukların kendi kaderlerini 
kendilerinin tayin etmesini öteden beri arzu etmek-
teydiler. Gazi Mustafa Kemal’in Türk dünyası hakkın-
da beyan ve işaret ettiği hususlar, Türkiye’de ve Türk 
dünyasında Türk aydınları tarafından iyi bilinmelidir. 
Türk bilim dünyası, hem Türkiye Cumhuriyeti devle-
ti her türlü emperyalizmden uzak, bağımsız millî bir 
devlet olarak yaşamalıdır, hem de Avrasya’daki soy-
daşlarımız başta olmak üzere, bütün dünya Türkleri, 
hür ve bağımsız bir şekilde varlığını sürdürmelidir, 
anlayışı içerisinde hareket etmelidir.

 Türk dünyası ile ilgili olarak, Türkiye’de ve Türkis-
tan sahasında kurulan cumhuriyetlerin bilgeleri baş-
ta olmak üzere, Türk dünyasının her tarafından Türk 
aydınları, düşünürleri, bilim insanları, siyasetçileri 
ve eğitimcileri, son yarım yüzyıl içerisinde, Türklüğe 
dair yüzlerce kitap, makale, araştırma, dil çalışmala-

inancı, aynı mutlulukları ve aynı sıkıntıları yaşamış ve 
kader birliği yapmış olan ülkemizdeki soydaş ve din-
daş toplulukları çeşitli emperyalist oyunlar ile bizden 
ayırmaya kimsenin hakkı yoktur. Burada siyasetçile-
rin özellikle dikkat etmesi gereken bir konu vardır ki, 
bu da birlik ve beraberliğimizi her şartta sürdürmek 
ve korumaktır. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti yurttaş-
larının büyük bir bölümü Türk ve Müslümanlığı ka-
bul etmiş ve kendini Türk olarak hisseden insanlardır. 
Dolayısıyla bunları ayırt etmek ve bir mozaik şeklinde 
nitelendirmek aslında farkına varmadan ülke içinde 
bir takım etnik bölücülüğe yol açmak anlamına gelir.

 Araştırmalara göre birçok Kürt dediğimiz insan-
lar Türkmen asıllıdır. Şimdi Avşarları araştırmak ve 
kim olduğunu ortaya koymak bir ayırım veya bölü-
cülük olarak görülmemelidir. Tam aksine Türk Mil-
letinin kendi özüne dönüşünü ve kendisini tanıması-
nı sağlayacak bir araştırmadır. Biliyorsunuz Türkiye 
Cumhuriyetinin kurucusu Atatürk: Kültürünü kaybe-
den milletler başka milletlerin avı olurlar demektedir. 
Avşarlar Paneli umarım başarılı geçecek bir toplantı 
olacak ve bütün Türk boylarını bir araya getirip büyük 
Türk Milletini ortaya çıkarmaya katkı sağlayacaktır. 
Bugün Uygurlar, Kırgızlar, Kazaklar, Özbekler, Tatar-
lar, Azerbaycan Türkleri ve Türkmenler denilmekte-
dir. Sibirya’dan Afrika’ya, hatta Amerika’ya kadar olan 
büyük Türk ağacının gövdesini oluşturduk ve adına 
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şında yazılmış olan Reşideddin ile ona dayanarak 15. 
yüzyılda yazılan Yazıcıoğlu ve 17. yüzyılda yazılmış 
olan Ebu’l-Gazi listelerinde de Avşar şeklinde geçer. 
14.-17. yüzyıllarda Anadolu’da her ikisi de görülmekle 
beraber Avşar şekli çok daha yaygındır.

 Reşideddin, Avşarların kendilerine en yakın diğer 
üç boy Kızık, Beğdilli, Karkın ile ortak olan totemleri-
nin tavşancıl, olduğunu bildirmiş ve Avşar’ın manasını: 
Çevik, vahşi hayvan avına hevesli olarak belirtmiştir. 
Ebu’l-Gazi Han ise, Avşar: Şahbaz, işini çabuk gören 
demektedir. Oğuzların İslamiyet’ten önceki tarihlerine 
dair rivayetlerde, Reşideddin’e göre hükümdar sülalesi 
çıkarmış olan Kayı, Kınık, Eymür ve Beğdilli gibi, beş 
boydan birinin de Avşar olduğu bildirilir. Oğuz Kağan 
soyundan gelen yirmi dört Oğuz boyundan pek azı ta-
rih kaynaklarında yankılar bırakabilmişlerdir ki, bun-
lardan biri de Avşarlardır. Avşarlar, Dede Korkut des-
tanlarında geçen Türkistan’da, Oğuz-Eli diye bilinen 
Sırı-Derya bölgesinde yaşarlardı. Avşarlar diğer Oğuz 
boylarıyla birlikte Orta Asya’dan göç ederek Anado-
lu’nun çeşitli yerlerine, bu arada İran, Irak, Suriye, Af-
ganistan ve Azerbaycan’a yayılmışlardır. Büyük göçle 
birlikte Huzistan-Horasan yoluyla Anadolu’ya, Irak ve 
Suriye’ye gelmişlerdir.

 Avşarlar, diğer Oğuz boyları gibi, 10. yüzyıldan iti-
baren Türkistan sahasında Müslümanlığı kabul etmiş-

rı, projeler yapmış ve yazmışlardır. Siyaset adamları, 
akademisyenler, gençlik teşkilatları, sivil toplum ku-
ruluşları, iş adamları ve eğitimciler, birçok toplantılar, 
kurultaylar, konferanslar, sempozyumlar ve paneller 
yaparak, Türk halklarının dost ve kardeşliğini, kültü-
rel etkinliklerini artırmayı amaçlamışlardır. Bu top-
lantı bunlardan biridir.

 Tarihimiz boyunca Türkler, milletler mücadele-
sinde, mazlum milletlere, düşkün ve yoksul halklara, 
kol kanat germiş, onları korumuş, asla köle muamele-
si yapmamıştır. Bu gibi nedenler ile Türklük ulu çınarı 
hiç yıkılmamış, hep var ola gelmiştir. Türk aydınları ve 
bilgeleri, Türk Milletinin evlatlarına daima yol göste-
ricilik, rehberlik yapmışlardır. Türk Milleti, tarihi bo-
yunca kurmuş olduğu devletli yapı içerisinde, birçok 
halkı duldasında etrafında barındırmış, felakete uğ-
rayanları bünyesinde korumuştur. Yeryüzünün adalet 
güneşi Türklerdir desek, doğru olur. Türklerin tarihte 
hocalık-öğretmenlik hakkını hiç kimse unutmamalı-
dır.

 Toplantımızın konusu olan Avşarlar, Oğuz Kağan 
soyundan Bozoklardan olan Yıldız Han’ın büyük oğlu 
Avşar’ın neslinden gelen en tanınmış Türk boyların-
dan biridir. Avşar boyunun adı, 11. yüzyılda yazılmış 
olan Kaşgarlı Mahmut ve 13. yüzyılda yazılan Fahred-
din Mübarek Şah’ın listelerinde Afşar, 14. yüzyıl ba-
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koldan ayrılmışlardır. Ayrıca, Dulkadirli eli arasında 
İmanlu Avşarı adlı önemli bir Avşar kolu olduğu gibi, 
Kozan yöresinde de kuvvetli bir Avşar kolu vardı. Ku-
zey Suriye Avşarları ise, başlıca üç aile tarafından idare 
edilmiştir. Bu aileler Köpek oğulları, Gündüz oğulları 
ve Kutbeyi oğulları idiler. Bu ailelerden Köpek oğul-
larının Antep bölgesinde, Gündüz oğullarının Amik 
ovasında, Kutbeyi oğullarının da Halep bölgesinde 
yaşadıkları anlaşılmaktadır. Avşarlar 18. yüzyıldan iti-
baren kışlak olarak Halep yerine Çukurova’ya gitmeye 
başlamışlardı. Bunların Çukurova’daki kışlakları Cey-
han kıyılarında idi. Nitekim 1703 yılında Rakka’ya sü-
rüldülerse de fazla kalmayıp oradan Çukurova, Kay-
seri, Elbistan, Maraş yöresine geri dönmüşlerdir.

 Son Dönemde Avşarlar: Osmanlı Devleti Çukuro-
va’da yüzyıllardır süren bunalımı sona erdirmek ve 
bölgedeki konar-göçer Türkmenleri yerleşik hayata 
geçirmek, burada önemli bir güç haline gelen dere-
beyleri ve özellikle Avşarların güç ve destek verdiği 
Kozan Oğullarını yıkıp merkezi idareye bağlamak isti-
yordu. Yüzyıllardır boş ve harap araziyi tarıma açmak 
ve bölgeyi şenlendirmek üzere 1862 yılında Fırka-i İs-
lahiyye adıyla bir askeri güç ve birlik oluşturmuştu. Bu 
harekâtın başına askerî işlerden sorumlu Derviş Paşa 
ve idarî işlerden sorumlu olarak Ahmet Cevdet Paşa 
görevlendirilmişti. Bu harekât Ahmet Cevdet Paşa’nın 
Mâruzât adlı eserinde ayrıntılı olarak anlatılmış olup, 

lerdir. Türk tarihinde Musul Atabeyliği (1127-1262), 
Huzistan Afşar Beyliği (1155-1195), Karaman-Oğul-
ları Devleti (1250-1487), Germiyan-Oğulları Beyliği 
(1260-1431), Dulkadir-Oğulları Devleti (1337-1515), 
Sevindik Han Afşar Beyliği (1482-1535), Nadir Şah ve 
İran’da Afşar İmparatorluğu (1736-1804) gibi, devlet-
ler ve beylikler kurmuşlardır. Bunlardan başka Avşar-
lar, Akkoyunlu, Karakoyunlu, Ramazanoğlu, Safeviler 
gibi, Türk devletlerinde en etkili Türkmen unsuru ol-
muşlardır. Ayrıca Avşarlar, Halep Türkmenleri, Da-
nişmendli Türkmenleri, Boz-Ulus Türkmenleri, Yeni 
İl Türkmenleri, Musul Türkmenleri gibi, toplulukla-
rın arasında yer almışlardır.

 15. ve 16. yüzyıl Osmanlı Tahrir defterlerinde 
Avşarlara ait pek çok yer adı görülmektedir. Bu yer 
adlarından anlaşıldığına göre Avşarlar, Anadolu’da 
Kayılardan sonra ikinci sırada yer almaktadır. Bu da 
Avşarların Anadolu’nun bir Türk yurdu haline gelme-
sinde Kayı ve Kınıklar gibi, birinci derecede rol oyna-
dıklarını kesin bir şekilde göstermektedir. Anadolu’da 
Avşar adlı hâlâ yüzlerce yer adı bulunmaktadır.

 Halep, Antep ve Antakya bölgelerinde yaşayan 
Türkmenlerin Bozok kolunu meydana getiren boyla-
rın başında Avşarlar geliyordu. Türkiye’de ve İran’daki 
Avşar oymaklarının, Orta ve Batı Anadolu’daki bazı 
küçük oymaklar müstesna olmak üzere, hepsi bu ana 
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lirler ve Dadaloğlu, Avşarların kahramanlıklarını, göç-
lerini, hayatlarını en gerçekçi olarak dile getirmiş bir 
halk ozanıdır. Avşarlar arasında Dadaloğlu’nun türkü 
ve bozlakları nesilden nesile söylenir olmuştur. Örnek 
vermek gerekirse;

“Ev kalmadı Binboğa’ya çıkacak,
İp kalmadı salıncağa takacak,
Hemen iskân mıdır başa kalkacak,
Bir gün olur geri döner sağları” demiştir.

 1865’te Fırka-i İslahiyye harekâtı sırasında Avşar-
lar Çukurova, Halep, Sivas, Malatya, Hatay, Kayseri, 
Pınarbaşı, Tomarza, Sarız, Uzunyayla, Adana, Maraş, 
Osmaniye, Develi, Afşin, Elbistan, Kozan, Kadirli, Bo-
zok (Yozgat) bölgeleri ve çeşitli yaylaklara yayılmış-
lardı. Bu konu Adnan Menderes Kaya’nın Avşar Türk-
menleri adlı eserinde ayrıntılı olarak verilmiştir. Bu 
süreçte Avşarların bir kısmı şehirlere yerleşirken, bir 
kısmı da yaşamlarını konar-göçer olarak yaylaklarda 
sürdürmüşlerdir. Türk kültürüne uygun olarak hay-
vancılık, yaylacılık, binicilik, dokumacılık, çiftçilik, 
avcılık gibi, uğraşlar ile diğer göçebe Türkmenler gibi, 
yaşamaya devam etmişlerdir. Örf ve adetlerine bağlı-
lıklarını uzun müddet koruyabilmişlerdir.

 19. yüzyılın ilk yarısında, Çukurova, Amik ovası, 
Binboğa dağları, Erciyes Dağı, Uzun Yayla, Sivas ve 

Yusuf Halaçoğlu tarafından günümüz Türkçesine çev-
rilmiş ve yayınlanmıştır.

 Nihayet İstanbul’dan 1865 yılında Çukurova’ya 
gönderilen Fırka-i İslahiyye, Avşarları kışlak veya 
yaylaklarından birinde yerleşmeye mecbur bırakınca, 
Avşarlar yaylaklarında yerleşmek istediklerini bildir-
diler. Fakat bu sırada yaylaklarına Kafkas muhacirleri 
yerleştirildiği için pek verimsiz topraklarda yerleşmek 
zorunda bırakıldılar. 1865’te Avşarlar Kayseri’nin Pı-
narbaşı, Tomarza, Sarız ve Develi kazalarıyla bunlara 
bağlı yetmişten fazla köye yerleşmiş olup eski oymak 
teşkilâtlarını henüz unutmuş değildirler. Bugün söz 
konusu bölgelerde yüzden fazla Avşar köyü mevcut-
tur.

 Avşarların acı ve üzüntülerini ağıt ve bozlak şek-
lindeki ezgilerle dile getirdikleri bilinmektedir. Bozlak, 
Avşarlar tarafından söylemekte olan ve onların mû-
siki hayatlarına son derece hâkim olmuş, kahraman-
lık maceralarını anlatan türküleridir. Onların adını 
taşıyan bir Avşar bozlağı, özellikle Yozgat ve Kırşehir 
yörelerinde okunur. Avşar beyleri türküsü ise Bur-
dur, Antalya, Denizli ve Muğla bölgesinin en sevilen 
türkülerinden biri olarak söylenir. Avşar zeybeği aynı 
yörelerde, Avşar halayı ise, Kırşehir, Yozgat ve Keskin 
yörelerinde oynanmaktadır. Avşarlar, büyük Türkmen 
şairi Dadaloğlu’nun da Avşar boyundan olduğunu bi-
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Malatya’ya kadar uzanan bölgelerde konar-göçer ola-
rak yaşayan Avşar toplulukları, 1865 yılında, bugün-
kü Kayseri’nin Pınarbaşı, Sarız, Develi ve Tomarza ta-
raflarına ve Adana’nın Tufanbeyli havalisine zorunlu 
olarak iskân edilmişlerdir. Avşarların bir kısmı da bu 
iskân sırasında, daha önce yaşadıkları yerlere yerleş-
mişlerdir. Bugün söz konusu bölgede Avşarlar Ada-
na, Kozan, Kadirli, Tufanbeyli, Elbistan, Afşin, Maraş, 
Göksun, Andırın, Geben, Kayseri, Pınarbaşı, Tomar-
za, Develi, Sarız, Gürün, Yozgat vb. yerlerde, 19. yüz-
yılın ikinci yarısından sonra yerleşik hayata geçmiş 
olarak yaşamaktadırlar.
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Ayfer Avşar ÇABUCAK

BENİM İÇİN

Üstüme yüklenmiş dünyanın yükü
Gel de yorgunluğum al benim için
İki kadeh atalım istersen rakı
Ne olur dur gitme kal benim için

Gönül dergâhımı ne olur yıkma
İncindi yüreğim alevle yakma
Şu gurbet ellerde hasret bırakma
Ara sıra selam sal benim için

Özlemini uçur rüzgâr yelinen
İçine sar gonca bir de gülünen
Ağlat bağlamayı mızrap, telinen
Dertli dertli sazın çal benim için

Azrail sırada beni seçerse
Sela okunup ta adım geçerse
Ayfer Avşar bu dünyadan göçerse
Ölürsem mezara gel benim için
 
Ayfer Avşar ÇABUCAK
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Aziz DOLU

TARİHİ DOĞRU OKUMAK

 Osmanlı dönemi edebiyatçılarımızdan olan ve 
“Şair Eşref ” lakabı ile tanınan Eşref Bey’in yazıhane-
sine bir gün genç bir adam gelir. Ömründe ilk kez gör-
düğü bu gencin, Eşref Bey’den bir isteği vardır. Yazmış 
olduğu şiirler hakkında Eşref Bey’den bir değerlendir-
me yapmasını istemektedir. Gencin adı Mehmet Ke-
mal’dir. Eşref Bey, gencin yazdığı şiirleri beğenmekle 
kalmaz, gencin adını da “Namık Kemal” olarak değiş-
tirir.

 Namık Kemal büyür, “Vatan ve Hürriyet Şairi” 
olur. Manastır Askeri Lisesi’nde Matematik öğretme-
ni olan Yüzbaşı Mustafa Bey, Namık Kemal’i çok sev-
mektedir. Zaman zaman öğrencilerine onun şiirleri-
ni okur. Öğrenciler bu şiirlerden etkilenirler. Ama bir 
tanesi vardır ki, o diğerlerinden farklıdır. Adı Musta-
fa’dır. Çok geçmeden öğretmen-öğrenci ilişkisinin ye-
rini, usta-çırak ilişkisi alır. Genç Mustafa’nın dudakla-
rından “vatan”, “millet” sözcükleri dökülür olmuştur 
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artık.

 Bir zaman sonra Yüzbaşı Mustafa’nın, Genç Mus-
tafa’ya verebileceği pek fazla bir şey kalmaz. Bir gün 
Genç Mustafa’yı yanına çağırır. Ona, fikirlerinden et-
kilendiği Namık Kemal’in adından esinlenerek “Ke-
mal” adını verir. Mustafa, kemale erip olgunlaşmış; 
Yunus gibi, yollara düşme vakti gelmiştir zira.

 Mustafa Kemal, bugün Suriye olarak anılan Os-
manlı vilayetine stajını tamamlaması için piyade ön-
yüzbaşı olarak atanır. Ama gerçekte bu bir sürgündür. 
O dönemde İstanbul, Selanik, İzmir gibi yurt köşele-
rinde türlü türlü dernekler kurulmaktadır. Kimi libe-
raldir, kimi sosyalist... Kimi eşitlik ister, kimi zengin-
lik... Kimi İngiltere’ye bel bağlar, kimi Almanya’ya... 
Mustafa Kemal de bir dernek kurar. Şam’da, 1906 yı-
lında kurulan bu derneğin adı “Vatan ve Hürriyet Ce-
miyeti”dir. Çünkü vatanın namusu, milletin bağımsız-
lığı tehlikededir. Ve o bir vatanseverdir.

 Gün gelir, İtalya, Osmanlı’nın bugün Libya diye 
anılan Batı Trablus (Trablus-ı Garp) Vilayetine saldı-
rır. Teşkilat-ı Mahsusa, seçkin subaylardan bir takım 
(team) oluşturarak, (Toplam on bir subaydır.) Enver 
Bey (Paşa) başkanlığında, bu vatan topraklarına gön-
derme kararı alır. Takımda, Mustafa Kemal de vardır. 
Subaylar, askeriye elbiselerini çıkarıp, sivil olarak Batı 

Trablus’a giderler. Mustafa Kemal bunu yıllar sonra 
Anadolu’da bir kez daha yapacaktır.

 Şimdi bir derkenar (anti-parantez) açıp, Osmanlı 
Devleti’nin niye ordu gönder(e)mediğine değinelim. 
Mısır Valisi Mehmet Ali Paşa’nın, Osmanlı’ya ihanet 
etmesi ve sonradan uluslararası bir boyut kazanan ka-
rışıklıklara neden olması yüzünden Mısır, İngilizlerin 
işgali altındadır. Aslında Mehmet Ali Paşa, şimdilerde 
Saddam Hüseyin’in yaptığını yaparak sömürgecilere 
(İngilizler) bahane hazırlamıştır. Bu nedenle karayolu 
ile ordu gönderilemez. Osmanlı donanma da gönde-
remez. Sultan Abdülaziz Han’a karşı yapılan darbede 
etkin rol oynadığından ve işler çığırından çıkıp, Pa-
dişah’ın katledilmesine kadar gittiğinden dolayı, yö-
netim ve halkın gözünde donanma şüpheli/sabık bir 
kurumdur. Hatta Yılmaz Öztuna, İlber Ortaylı gibi 
bazı tarihçiler Osmanlı savaş gemilerinin boğazda 
çürümeye terk edildiğini ve o tarihte büyük bir deniz 
savaşını kaldıramayacak durumda olduğunu ileri sür-
müşlerdir.

 Osmanlı (Türk) subayları, Yavuz Sultan Selim dö-
neminde bölgeye zorunlu göç ettirilen ve kimi kay-
naklarda 200 bin çadır oldukları kaydedilen Karama-
noğlu Avşarlarından ve bir kısım Araplardan oluşan 
yerli halkı kısa sürede örgütleyerek, İtalyanları sahil 
şeridinde durdurmayı başarırlar. Özellikle sokak sa-



ht
tp

://
w

w
w.

av
sa

re
lle

ri.
co

m
/

ht
tp

://
w

w
w.

av
sa

re
lle

ri.
co

m
/

75 76

vaşları çok çetin geçer. Osmanlı subayı Mustafa Ke-
mal, elinde 'revolver' marka tabancası ile bu sokak 
vuruşmalarına bizzat katılır. Yine böyle bir vuruşma 
sırasında, bir el bombasının çok yakınında patlaması 
sonucu gözünden yaralanır. İlerleyen zamanlarda gö-
zündeki rahatsızlık artıp, kör olma tehlikesi ile kar-
şı karşıya kalan Teşkilat-ı Mahsusa’nın bu gözü pek 
subayı, -arkadaşlarının ısrarı ve hatta Enver Paşa’nın 
zorlaması ile- Bulgaristan’a giderek, Sofya’da yeni açıl-
mış olan Avrupaî bir hastanede tedavi olur. Ateşemili-
terlik görevinin içyüzü budur. Ama tarih kitaplarımız 
nedense bunu yazmaz. Emrindeki az sayıda Mehmet-
çik ile Basra’ya kadar inmeyi kurgulayan (plan) Rus 
kolordusunu Bitlis’te durdurup; geri püskürttüğünü 
yazmadığı gibi!

 Gün gelir yedi düvel Çanakkale önlerindedir. Os-
manlı Devleti’nin boğazını sıkmaya; Türkleri, Türkis-
tan’a (Orta Asya) kovmaya gelmişlerdir. Mustafa Ke-
mal, 57. Alay ile bir destan yazarak, savaşın seyrini 
değiştirir. Bu arada yeri gelmişken bir hatırlatma ya-
palım. Bazıları çıkıp da “Savaşın kaderini değiştirdi.” 
diyorlar ya... Kader değişmez cancağızlar. Değişen şey 
kader olmaz zira.

 Neyse, Çanakkale Savaşları ile tarihin seyri de de-
ğişir. Ne Çarlık Rusya’sı kalır ortada, ne “güneş batma-
yan” İngiliz Krallığı… Geride, 'hasta adam' dedikleri 

yaralı aslan Osmanlı’nın Plevne’den, Akka’dan sonra 
son öldürücü pençesinin hatırası yani Çanakkale des-
tanı kalır.

 Başta İngiltere'nin Bahriye Nazırı Churchill (Çör-
çil) olmak üzere, Çanakkale’de Batılıların yüreğine öyle 
bir korku sinmiştir ki... Birkaç yıl sonra, takati (güç) 
tükenip de tarihin tozlu sayfalarına devrilen Osman-
lı aslanının na’şını kaldırmak için toplandıklarında; 
çoktan doğmuş olan ve Ankara’dan kendilerine kafa 
tutan yetim yavrunun kükremelerini duyunca apışıp 
kalırlar. Üstelik Churchill (Çörçil) bu kez de Harbiye 
Nazırlığı koltuğunda oturmaktadır. Atina’dan çıkıp ge-
len sırtlan sürüsü, Mehmetçiğin pençeleri ile perişan 
olurken; Türk’ü köleleştirmeye niyetlenen sömürgeci-
ler de kuyruklarını kısarak “geldikleri gibi giderler.”

 Milletlerin tarihi, insanların hafızası gibidir can-
cağızlar. Bu nedenle yeni nesillere tarihimizi, değer-
lerimizi öğretmeliyiz. Geçmişte bizi bir arada tutan 
değerlerimizi geleceğe taşımalıyız ki gelecekte de bir 
arada yaşamamız mümkün olsun. Bunun yolu da hâ-
liyle tarihimizi doğru okumamızdan geçer. Aksi tak-
dirde birileri çıkar bizim canımıza okur. Haksız mı-
yım?

Aziz Dolu Atabey
Serik - 2007
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Okan AVŞARKOCAOĞLU

OĞUZLARA DAİR 2…

 Gök Türkler, devletlerini kurduktan (551) pek az 
sonra batıda feth ettikleri yerlerin geniş bir bölümün-
de de yurt tutmuşlardı. … Öyle ki X. yüzyılda Türkle-
rin ezici çokluğu Doğu Türkistan’dan Hazar Denizi’ne 
uzanan geniş bölgede yaşıyordu1.

 Fakat tarihi Türk yurdu, yani Batı Moğolistan ke-
simi, bize göre, Türk soyunun ilk yurdu değildi. Türk-
lerin en eski yurtları kuzeyde, Sibirya’da, Baykal Gölü 
ile Angara ve Yenisey ırmakları arasındaki bölge idi. 
Türk soyu orada milattan yüzyıllar önce avcılıkla ge-
çen bir hayat sürdürdü. Sonra kopmalar ve göçmeler 
başladı. Bu kopma ve göçmeler zaman aralıkları için-
de oluyordu. Ana kitleden bilhassa sıkıştırma yüzün-
den kopan bir küme aşağıya yani güneye göç edip ora-
da bozkır hayatına alışıyordu. Hunlar bozkıra inen ilk 
küme veya kümelerden biri idi. Gök Türkler devrin-
deki tarihi Türk yurdunda gördüğümüz Türk budun-
ları da yine ilk yurttan aşağıya inmiş budunlardır2.

 Gök-Türk imparatorluğu idaresindeki Türk bu-
dunlarından biri de Dokuz boydan müteşekkil (oluş-
muş) olan Oğuzlar idi ki, VII. yüzyılın ikinci yarısı ile 
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Oğuzlara XI. yüzyılda Türkmen adı verilmiştir ki, bu 
ad aşağı yukarı iki asır sonra her yerde Oğuz’un yerini 
almış ve Oğuz sözü destanlar ile hatıraları yaşatılan 
ataların adı olarak Türkmenler arasında uzun müddet 
yaşamıştır6.

 Oğuzlardan 15-20 bin kişilik ordu çıkarabilecek 
bir küme 1035 yılında Horasan’a geçmek zorunda kal-
mıştı. Bu bölge… Gazneli İmparatorluğu’na ait idi. 
Bu Oğuzlar, Selçuklu ailesinin idaresi altında beş yıl 
süren devamlı ve çetin bir mücadele sonucunda Gaz-
neli İmparatorluğu’nu yenerek Horasan’da devletleri-
ni kurdular (1040 tarihinde ve 16.000 atlı ile). Ancak 
fevkalade kelimesi ile vasıflandırılabilecek olan bu ha-
disenin başkahramanı, fikirleri ve icraatıyla Selçuk’un 
torunu Çağrı Beğ idi7.

1 Faruk Sümer Oğuzlar (Türkmenler) Tarihleri - Boy Teşkilâtı – Des-
tanları. İstanbul, 2016, s.3.
2 Faruk Sümer Oğuzlar (Türkmenler) Tarihleri - Boy Teşkilâtı – Des-
tanları. İstanbul, 2016, s.3.
3 Faruk Sümer Oğuzlar (Türkmenler) Tarihleri - Boy Teşkilâtı – Des-
tanları. İstanbul, 2016, s.4.
4 Faruk Sümer Oğuzlar (Türkmenler) Tarihleri - Boy Teşkilâtı – Des-
tanları. İstanbul, 2016, s.4.
5 Faruk Sümer Oğuzlar (Türkmenler) Tarihleri - Boy Teşkilâtı – Des-
tanları. İstanbul, 2016, s.4.
6 Faruk Sümer Oğuzlar (Türkmenler) Tarihleri - Boy Teşkilâtı – Des-
tanları. İstanbul, 2016, s.4.
7 Faruk Sümer Oğuzlar (Türkmenler) Tarihleri - Boy Teşkilâtı – Des-
tanları. İstanbul, 2016, s.4,5.

VIII. yüzyılın birinci yarısında Tula ırmağı boylarında 
yaşıyorlardı. … Dokuz Oğuzların akıbeti meçhuldür. 
X. yüzyılda Seyhun kıyılarında yaşayan Oğuzlar baş-
ka bir el (budun=kavim) olup Batı Gök Türk toplulu-
ğu olan On Oklara mensup idiler3.

 Seyhun Oğuzları, … , Selçuklu ve Osmanlı impa-
ratorluklarını onların kurduğunu söylemek elverir. 
Diğer taraftan Oğuzlar, Moğol istilasından sonra kav-
mi varlığını, tarihi hatıralarını ve harsını (kültürünü) 
korumak bakımlarından Türk âlemini temsil eden bi-
ricik kavim olmak vasfını da taşımaktadır4.

 Uygur, Karluk, Kıpçak ve diğer Türk kavimleri 
Moğol istilası üzerine varlıklarını devam ettirememiş-
ler, Moğol boyları ile karışıp kaynaşarak yeni kavimler 
meydana getirmişlerdir. Bu yeni kavimlerin dili Türk-
çe ise de tarihi hatıraları, askeri teşkilat ve gelenekleri 
Moğol vasıflarını taşıyordu. Bugünkü Doğu Türkistan 
Türkleri, Özbekistan, Kazakistan, Karakalpak halkla-
rı İdil Boyu Türkleri, kısaca Orta Asya’daki Türklerin 
ezici çoğunluğu, işte bu Türk-Moğol karışmasından 
meydana gelmiş yeni kavimlerin torunlarıdır5.

 Bilhassa ticari münasebetler sebebi ile X. yüzyıl-
dan itibaren aralarında yayılmaya başladığını bildiği-
miz İslamlığın, XI. yüzyılda Oğuzlardan ezici çoğun-
luğun dini haline geldiği görülüyor. Bunun sonucunda 




