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 Saygı Değer okurlarımız;

 Dergimizin otuz sekizinci sayısı ile sizlerle birlik-
te olmaktan onur duyuyorum.

 28 Şubat’ta Aşık İmami’nin aramızdan ayrılışı-
nın7. yılı olacaktır. Merhuma Allah’tan Rahmet dili-
yorum.

 Bildiğiniz üzere dergimizi 2016 yılı Ocak ayın-
dan itibaren çıkarmaya başlamıştık. Ne mutlu bize ki 
kesintisiz olarak, istikrarlı bir şekil de devam etmek-
teyiz.

 Bizleri takip ettiğiniz, bizleri yalnız bırakmadığı-
nız için hepinize, çok teşekkür ediyorum.

 Geleceğin ülkemize, dünyamıza huzur ve mutlu 
yarınlar getirmesi dileklerimle…

 Hoşça kalın.

Okan AVŞARKOCAOĞLU
(Editör)
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Aslan AVŞARBEY

BAŞIBOŞ
Seninle bağını keseli gönlüm
Hasreti özünde duyup geziyor 
Rotasız bir gemi misali gönlüm
Esen her rüzgâra uyup geziyor

Ne dert ne gözünde korku var şimdi
Ne sırtta aba ne kürkü var şimdi
Dilinde yanık bir türkü var şimdi
Derdini dağlara deyip geziyor

Kavrulup giderken kendi yağında 
Hazana uğradı bahar çağında
Tekir Yaylası’nda Sipil Dağı’nda
Yılkı atlar gibi seyip geziyor

Kısılmış boğazdan çıkmıyor sesi
Ha tıkandı tıkanacak nefesi
Geçmişi yâd etmek şimdi neşesi
Yaşanmışı kârdan sayıp geziyor

Dünya mektebinde çalmadan son zil
Sevda umudunu eyledi tenzil
Şaşırmış yolunu meçhuldür menzil
Mülki bu âlemde kayıp geziyor.



ht
tp

://
w

w
w.

av
sa

re
lle

ri.
co

m
/

ht
tp

://
w

w
w.

av
sa

re
lle

ri.
co

m
/

3 4

Ahmet Z. ÖZDEMİR

ÇUKURUN KİLİDİ BEYLER NİC’OLDU
 Avşarlar iskân oldukları Bozok’a ısınamazlar. To-
rosları, Çukurova’yı geçmiş şanlı günleri anarlar. Da-
daloğlu bu duygularla söyler:

Bizim dağlar çam ardıçlı meşeli
Yaylasında lale sümbül döşeli
Hayli zaman şu Tapan’dan aşalı
Çukur’un kilidi beyler nic’oldu

Gördüm Anavarza bir duvar taşlı
Aşiret iskânda binalar başlı
Altı arap atlı böğrü kılıçlı
Eli kuşlu boy beylerim nic’oldu

Nerde aşiretler edepli uslu
Oda çadırımız pek muhabbetli
Üst yanı Bozdoğan, altı Ceritli
Kaplan postlu kır atlılar nic’oldu

Tapan: Adana Feke ilçesinde bir kasaba.
Çukur: Kozan- Kadirli karayolunun Adana yol ayrımında bir köy. Çukur-
köy de denir. Şimdiki adı Naşidiye, Kadirli’ye bağlı.
Eli kuşlu olmak: Eskiden Türkmenler avlanmak için özel olarak alıcı kuş-
lar beslerlerdi
Üst yanı Bozdoğan: Suların akışına göre Çukurova’nın üst kesimi, burası 
Kadirli yöresi ki buraya Bozdoğanlar konardı.
Altı Ceritli: Çukurova’nın aşağı kısmı, buraya da Cerit Türkmenleri ko-
nardı.
Şiir, Buruklu âşık Kul Mustafa’dan derlenmiştir. Ozan son dörtlüğü anım-
samadığını söylemiştir.
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Gülhan ÇABUCAK
(AvşarBabamBenim)

Yeter gayrı sen ağlama
Acı yaşın benim olsun
Dört mevsim yaz değil ama
Kara kışın benim olsun

Yedi cihan kınar beni
İlim irfan sınar beni
Kurban etsen sevdim seni
Yıkık kaşın benim olsun

Kalemim alıp kırsalar
Alnıma mührün vursalar
Mahşerde hesap sorsalar
Kâbus düşün benim olsun

Gülhan sözü Hakk’a salsın
“Rabbim beni önce alsın!”
Huzur neşe canda kalsın
Mezar taşın benim olsun…

BENİM OLSUN
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EMİŞ ANANIM BEN KUZUM
 Emiş’in babası asker iken, Sarıkamış harbinde şe-
hit oldu. Anası Zöhre ve küçük kardeşi Bilal ile büyük 
evde yapa yalnız kaldılar. Babasının ölümünden son-
ra yıllar geçti. Genç yaşta dul kalan anası Pazarören 
Köyünde Koca Osman ile evlenerek onun himayesine 
girdi. Emiş gelişti uzun boylu sırma saçlı, kırmızı yüz-
lü, çatık kaşlı, irice güzel bir kız oldu.

 Her köyden delikanlılar Emiş ile evlenmek isti-
yorlardı. Emiş kendini isteyen erkeklerden hiç birini 
beğenmiyor, hayalinde bir gün kır atlı, mor perçemli, 
şahin bakışlı birinin geleceğini, onun terkisine bine-
rek, kanatlanan atın üzerinde gökteki bulutların içine 
kaybolup gitmeyi düşünüyor ve onu bekliyordu. Şahin 
bakışlısı gelinceye dek bekleyecekti. Ama şahin bakış-
lı, mor perçemlisi ne zaman gelecekti kim bilir?

 Emiş’i isteyenler, yalnız ağalar, beyler değil, dağ-
larda kaçak eşkıya, serden geçmiş berduşlar da Emiş 
ile evlenmenin hayalini kurarlardı. Her hareketi bir 
facia ile sonuçlanan, evler yıkan, ocaklar söndüren, 
dağ yollarından geçen herkesi çırılçıplak soyan, hak-
larında vur emri çıkan, Pazarörenli (1) katil Ahmet, 
çete reisi Kılıçkışlalı (2) Deller (3) Çolak; Çolağın iki 
yeğeni Ahmet ve Hacı, Hınzır dağlarından ve Toros 
dağlarından kuş uçurmaz kervan geçirmezlerdi. Yıllar Y ı l m a z    I L I K
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olmuştu bu dağlara hakim idiler.

 Bir gün Katil Ahmet; “Çolak bak bu dağlar bizim. 
Bu dağlarda bizim borumuz öter. Bir ordu gelse üzeri-
mize, bu kartal yuvalarına hiç biri konamaz. Biz gayri 
bu dağların aslanıyız, ömrümüz de bu dağlarda geçe-
ceğe benzer”.

Çolak; “Ahmet ağzında bir şeyler geveleyip durma ne 
diyeceksen, çabuk söyle? Görmüyor musun halimizi? 
Hepimiz kirden pastan kokuyoruz. Üstümüz başımız 
kir içinde, bize birer kadın gerekli. Yemek pişirecek 
çamaşırlarımızı yıkayacak, icabında bize türkü de söy-
leyecekler şenlenecek dağlar. Ben derim ki aramızda 
kadınlar da olsa, bu dağlar, ormanlar hatta şu yara-
sa dolu mağaralar güzelleşir. Doğan çocuklar oynaşır. 
Bilirsin eşkıya çocukları da eşkıya olurlar”.

Ahmet: “Tabi canım yirmi sene sonra da Toroslar da 
bir eşkıya ordusu kurarız. Doğan eşkıyalardan. O Za-
man vallahi uçan kuşlardan dahi uçuş parası alırız. 
Sersem bizim karılarımız çocuklarımız ne olacak”?

Çolak: “Onları sen hiç düşünme onları bu işe katma? 
El alem de karı kız mı yok? Böyle giderse ki gideceğe 
benzer, bizim hakkımız yağlı ip veya yağlı kurşun. Hiç 
belli olmaz bir anda hepimiz geberir gideriz. İyisi mi 
günümüzü gün edip, dünya nimetlerinden faydalana-

lım”. 

Ahmet: “Fena fikir değil vallahi iyi düşünmüşün ba-
sak, basak (4) güzel kızları çıkarak yuvalarından. Bu-
ralardaki ceylanlara eş olurlar. Önce kimden başlaya-
lım”? 

Çolak: “Dur, dur bir fikir geldi aklıma. Bizim yeğen 
Ahmet daha bekar. Ölmeden o da görsün dünyayı 
Konya’yı şimdi bir kız kaldı bulmaya”. Biraz düşündü 
“onu da buldum” dedi. “Benim bildiğim şu anda sizin 
köyde Zöhre’nin kızı Emiş, ne dersin? Neden kaşla-
rını çatıyorsun? Böylece de kız senin köyden olduğu 
için de seninle akraba olmuş oluruz. Seninle de birbi-
rimize güvenimiz artar. Ne demişler, eşkıya arkadaşın, 
kardeşin de olsa güvenme, gözün açık yat dememiş-
ler mi? Bu işe evet dersen, bize bağlılığını ispat etmiş 
olursun”.

 Katil Ahmet söylediklerine pişman olmuştu.

Çolak: Ahmet’in gözlerinin içine bakarak, “bir şey 
söylesene”? 

Ahmet; “Çok iyi akıl ettin Hacı ile Ahmet’e de söyleye-
lim de sevinsinler”. 

 Çolak’ın yeğeni Ahmet, Emiş’in kendisine kaçı-
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rılacağını duyunca, gözleri parladı. Hafifledi kuş gibi 
oldu. Yüksek dorukların başında dağdan dağa, uçtu, 
uçtu havalandı bir bal denizine kondu. Kulaç atarak 
denizdeki baldan yedi doymadı. Sonra dayısı Çolağa 
ve Katil Ahmet’e baktı. Şefkat dolu gözlerle bıyıkların-
dan ter tomurcukları çıktı.

 Öbür gün Sabahleyin dört eşkıya ellerinde tüfek-
leri, bellerinde, omuzların da sıra, sıra dizili fişekleri 
ile yaya sarp yollardan geçerek iki gün sonra bir akşam 
Pazarören’e geldiler. O gün tesadüfen Emiş’in babalığı 
ve kardeşi Bilal evde yoktular. Henüz evlerin ışıkları 
sönmemişti. Emiş’in iki katlı evlerinin yakınında bu-
lunan evlere girdiler. Girdikleri evde bulunanları di-
reklere bağlayarak, anahtarları alıp kapıları dışardan 
üstlerine kilitlediler. Kilitledikleri evdekilere, “her 
kim ki biz köyden uzaklaşıncaya kadar, bağırır, çağırır 
ve imdat diye yardıma koşarsa bilsin ki o evin ocağını 
söndürür, yakar, yıkar talan ederiz” dediler.

 Eşkıyadan korkan köylü: “Siz buralardan uzakla-
şıncaya kadar imdat diye bağırmayacağız ve de kapı-
larımızı açmayacağız” diye söz verdiler.

 Çar çabuk komşularının işini bitirerek, Emiş’in 
evine geldiler. Önce Katil Ahmet, dışardan merdiven-
le çıkılan kapıya vardı. Hafif, hafif kapıyı vurdu. İçer-
den Zöhre’nin sesi, dur, dur şimdi geliyorum. Elin de 

bir idare ile dış kapıya gelen Zöhre; “kim o gece yarısı 
kapıyı çalan”? “Benim ben Zöhre bacı Ahmet. Aç aç 
ben Ahmet’im Zöhre bacı aç kapıyı”? Ahmet’i sesin-
den tanıyan Zöhre, kapıyı açarak idare yi ona doğru 
tutup baktı tanıdı. “Ahmet sen misin ocağı batasıca 
bu saat de buyur gel dedi”. Ahmet ayağını eşikten içe-
ri atması ile üç silahlı arkadaşı da paldır küldür içeri 
dalarak Zöhre’yi yana ittiler. Zöhre’nin elindeki idare 
lambası yere düştü.

Zöhre: “Ahmet Ahmet ne oluyor. Bunlar da kim, ne 
istiyorsunuz benden”? Gürültüyü diğer odadan duyan 
Emiş Anasının yanına gelerek, “kim bunlar Ana”?     
Zöhre, Ahmet’le konuşurken, diğer üç kişi Emişi tut-
tular. Emiş çığlıklar atmaya başladı. Emiş’in çığlığını 
duyan anası anladı, kızını süreceklerini. Kızının imda-
dına koşmaya atıldı karanlıkta. Katil Ahmet Zöhre’yi 
arkasından tutarak sarıldı. Göğüslerinin altından kol-
larını sıkıştırdı. Zöhre Ahmet’in kuvvetli kollarından 
kurtulup, kızı Emiş’in imdadına varamadı. Emiş katil-
lerin elinden kurtuluyor, küçük odanın içinde tekrar 
yakalıyorlardı. Emiş güçlü kuvvetli üç kişiye karşı ko-
yuyor, elleri ile katillerin elini yüzünü tırmalıyor, rast-
gele yerlerini ısırıyor, ellerinden kurtuluyordu. 

Çolak: “Yatırın şu kahpeyi başındaki yaşmakla ağzını 
tıkayalım yoksa hepimizin ellerini ısırarak koparacak”. 
Emiş’i ağzı yukarı yatırdılar. İki kişi iki elinden tuttu. 
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Çolak da göğsünün üzerine oturdu. Başından omzu-
na düşmüş olan yaşmağı alarak, Emiş’in ağzını tıkadı. 
Kaldırdılar iki kişi iki ellerini belinin arkasından kıvır-
dılar, kapıdan dışarı çıkarırken Çolak bir tekme vurdu 
arkasından. Merdivenden aşağıya indirdiler. Geri de 
kalan Çolak ve Katil Ahmet, Zöhre’yi ittiler aralığa. 
Kapının arkasında ki kilidi alıp, Zöhre’yi içeride bıra-
karak, kapıyı üzerinden kilitlediler. Gitmemeye dire-
nen Emiş’i Köyden dışarı çıkardılar. Pazarören yakın-
larında Zamantı çayından geçerek Sıradan Köyünden, 
Kurtkulağı dağına doğru götürdüler. 

 Emiş’in anası Zöhre, üzerine kilitlenen kapıyı çek-
ti, çekti bir türlü açamadı. Arkalarından, “Kıran gele-
siceler, ağızlarından köpük, köpük kanlar akasıcalar” 
diye, beddua ederek kapıyı açmaya çalışıyordu. Birden 
aklına geldi evde bulunan baltayı aldı. Vurdu, vurdu 
kapıyı kıramadı. Vakit geçiyordu. Emiş’i çıkardıkları 
odaya girdi. Balta ile bir vuruşta camı çerçeveyi kırdı. 
Ayaklarını pencereden dışarı çıkarttı. Sıyrılarak aşa-
ğıya düştü yuvarlandı. Kalktı acıyan, kırılan yerlerini 
düşünmedi bile. Komşu evlerinin kapısına vardı. “Kele 
kırılasıcalar (5)  öldünüz mü? Ey obalar eşkıyalar kı-
zımı kaçırdı! Emiş’imi kaçırdılar! Hele Allah’ın kulları 
yardım edin” diyerek komşu evlerinin kapılarını çaldı. 
Komşularının evleri hepsinin üzerlerine kilitlenmişti. 
İçeriden “Zöhre bacı açtır şu kapıyı da imdadına gele-
lim”.

 Zöhre koşarak uzaklardaki evlere gitti. Onlara ha-
ber verdi. Gelenler kısa bir zaman da kilitli evlerin ka-
pılarını açtılar. Emiş’in kaçırıldığı bütün köyde duyul-
du. Köyde ne kadar atlı varsa atlarına binerek, köye 
giren yollardan birkaç parçaya ayrılıp “Emiş, Emiş” 
diye bağırarak aramaya başladılar. Zöhre de atlılardan 
birinin terkisine bindi. Atlarını Sıradan Köyü istika-
metine sürdüler. Zöhre bağırıyor avazı çıktığı kadar 
“Yavrum Emiş’im geliyok (6) haa... neredesin ses ver? 
Emiş geliyok Emişşş...” Zöhre’nin sesine diğerleri de 
katıldı. “Emiş... Emiş,” ses yok. Zöhre’nin sesi karan-
lıkları yırtarak ilerliyorlardı.

 Emiş’i kaçıranlar Sıradan Köyü yolunda yürüdü-
ler. Yoldan ayrılmak akılarına bile gelmedi. Biraz iler-
ledikten sonra, Çolak çıkartın şu ceylanın ağzındaki 
yaşmağı? (7) Emişin yaşmağını ağzından çıkardılar. 
Emiş ellerinden kurtuldu. Çolağa saldırdı, yoldu ço-
lağın saçlarını. Çolak Emiş’in elinden kendisini zor 
kurtardı. Emiş’in göğsünün üzerine, elindeki tüfeğin 
dipçiği ile sıkıca vurdu. Emiş inledi, bu darbenin acısı 
ile yere yıkıldı. Çolak iki de belinin ortasına dipçikle 
vurdu. “Eğer bir daha böyle bir halt edersen karnını 
deşerim. Seni kahpe... benim kim olduğumu bilmi-
yorsun sen? Kalk ayağa yürü bakalım. Ağzını açar gık 
dersen köpek gibi gebertirim seni haydi yürü.” Za-
mantı çayına yaklaşmışlardı ki arkadan atların ayak 
sesleri, insanların bağırışı duyuldu. Eşkıyalar Emiş’le 
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birlikte koşmaya başladılar. Fakat atlılar gelip yetişti-
ler. Zöhre’nin sesi avaz, avaz “yavrum, yavrum geliyok 
ha!” Anasının sesini duyan Emiş bağırdı; “Anaaa im-
dat!” Çolak kapattı Emiş’in ağzını. Ama atlılar yaklaştı 
geldi. Çolak bırakalım bu keçiyi canımızı kurtaralım 
kaçalım dedi. Yoksa burada beş on ölü daha olur diye-
rek çaya doğru kaçtılar. Emiş bu arada Çolak’ın yeğeni 
Ahmet’i yakaladı aldı altına. Ahmet’i bırakmıyordu. 
Ahmet Emiş’in altın da “Çolak Dayı beni nereye bıra-
kıp gidiyorsun? Durun beni bırakmayın, gelenler beni 
öldürürler. Dayı imdat, beni bırakmıyor bu kız Dayı 
yetiş geliyorlar.” Ahmet’in feryadını duyan Çolak geri 
döndü. Ahmet’in üzerindeki Emiş’e tüfeğinin dipçiği 
ile süratlice vurdu. Emiş aldığı acıdan yana düştü, inle-
di. Ahmet ayağa kalktı. Bu arada yere düşen Ahmet’in 
tüfeğini Emiş eline aldı. Çolak daha hızlı davrana-
rak Emiş’in bir beline bir de kafasına iki kurşun sıktı. 
Emiş çığlığı kopardı “anaaa” diye. Bir iki dakika sonra, 
Emiş’in kafası anasının kollarında mor perçemli şahin 
bakışlı yâri ile buluşarak, bulutların içinde kanatlı be-
yaz atları ile kayıp olup gittiler.

 Tüfek sesini duyan atlılar, birden durdular. Ço-
lak’ın sesi atlılara; “Durun olduğunuz yerde. Eğer öl-
mek istemiyorsanız, kim ki bu çaydan öteye geçmeye 
cesaret ederse, kendini ölmüş bilsin?” dedi ve yeğe-
ni Ahmet’le zamantı çayını öbür tarafa geçti gittiler. 
Onlar gitti ama Allah Emiş’in ahını onlarda koymadı. 

Emiş’in anasının deyişinden sonra, akıbetlerini ileride 
yazacağım öykülerde göreceksiniz.  Onların da anala-
rı bacıları ağıt yakacak dizlerine vurup saçlarını yola-
caklar. 

 Emiş’in Anası Zöhre Hatun şöyle söyledi, Ergen 
kızı Emiş’in ardından.

Akşamın çal kaşığında (8) 
Ben vurdurdum Emiş’imi 
Gider babanı bulurum
Ararım Sarıkamışı
 
İrili ufaklı dağlar
Bilal’in anası ağlar
Emiş vurulmuş deyince
Hep ağlamış, iri beağler (9)

Alnında çalma kekili (10)
Bende koymadın akılı
Kıyma ne var, itin oğlu
Ağ konakların vekili

Vili kızcağızım vili( 11)
Şaşırmış gittiği yolu
Bilal ağan kına almış
Saçına vururum onu 
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1-Pazarören: Pınarbaşı’na bağlı kasaba.
2- Kılıçkışla: Pınarbaşı’nda köy.
3- Deller: Avşar boyu.
4- Basak: Zorla girmek.
5- Kırılasıcalar: Parçalanmak.
6- Geliyok: Geliyoruz.
7- Yaşmak: Başörtüsü.
8- Çal kaşığında: Akşamın erken vaktinde.
9- Beağler: Beyler.
10- Kekil: Perçem.
11- Vili: Ağıdın akışında uydurma söz.

Haftada başını yurum
Gül yağı, dökerim saçına
Hele görsen, kız bibisi (12) 
Dikenler batmış kıçına

Ağ odası köşe, köşe 
Irafda (13)  parlıyor şişe
Emmileri hep toplandı
Atı taştan düşe, düşe

Emiş anan benim kızım
Ben ağlarım dizim dizim (14)
Ana beni sürdüler
Firezlere geldi yüzüm

Aman Emiş’im, Emiş’im
Kazanıp da yememişim
Kurşun sıkmış, itin oğlu
Vay anam yandım demişin

12- Bibisi: Halası.
13- Iraf: Raf.
14- Dizim, dizim: Burada diz bağının çözülmesi anlamında.
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AĞLAYAN ÇOCUK
Düşünen bir insan ağlayan çocuk
Dökülen yaşına kurban olayım
Gözünden dökülen yaş boncuk boncuk
Dökülen yaşına kurban olayım

Umudu kalmamış yarına düne
Gizliyor derdini çıkmış bir bine
Sızlıyor yarası dökmüş içine
Dökülen yaşına kurban olayım

Kar yağmış dalına kurumuş gülü
Çatlamış dudağı dönmüyor dili
Zemheri ayazı nisanın seli
Dökülen yaşına kurban olayım

Senlik benlik kavgasından gören yok
İnsan umut çocuk mercan bilen yok
Aşı umut işi umut veren yok
Dökülen yaşına kurban olayım

Turan derki seyrederler yaşını
Yaralı sineyi dertli döşünü
Çocuk güler baba bulsa işini
Dökülen yaşına kurban olayım

TURAN KORKMAZ - 21/08/2008Turan KORKMAZ
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 Hikâyeyi rahmetli Hatça Anam ne güzel anlatır-
dı. (Hikâyede çok güzel folklor öğeleri olduğu için 
dostlarımızla paylaşmamak olmazdı.) Avşar’ın yazın 
Binboğa Dağlarında, kışın ise Çukurova’da olduğu dö-
nemler. Gücün galebe çaldığı, güçlünün zayıfı ezdi-
ği ve hayat hakkı tanımadığı yıllar, Türkmen’de buna 
“Al-Vur Devri” yahut “Kovgun Devri” derler. Aşiret 
Meclislerinde -bizlerin de yetiştiği sohbetlerde- bu de-
vir sıkça dile getirilir, Cerit’iyle, Bozdoğanlı’yla, Tecir-
li’yle yapılan cenkler ballandıra ballandıra anlatılırdı. 
Bunca bilgi hafızalarda nasıl kalırdı şaşırırdım.

 Bu anlatılanlarda ilginç bir özlem vardı hep. Türk-
men’e göre konar-göçerlik özgürlüktü, güçtü, hüküm-
ranlıktı. Onun için Dadaloğlu “Ferman padişahın 
dağlar bizimdir” der sanki...

 İşte bu kovgun devrinde Avşarların büyük bir güç 
kazanması üzerine, onlar gibi yazları Binboğalarda 
yaylayıp, kışları Çukurova’da kışlayan Cerit, Bozdo-
ğan, Tecirli, Kırıntılı, Sırkıntılı vs. aşiretleri bir araya Necip TOPUZ

TÜRKMEN ALİ’NİN OĞULLARININ 
AĞIDI
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 Aşiret, beylerinin hayflarını henüz alamadığı için 
halen yastadır. (Avşarlarda yas çok uzun süre tutulur-
du, ölüm hadisesinden 5 yıl sonra komşu bir köyde 
davul çalındığı için yasa hürmetsiz davrandıklarından 
bahisle düşman olunduğu vakidir).

 Tecirli Aşiretine baskın yapılmaya karar verilir, 
baskın için bir grup genç gittiğinde, Açacık Ömer ve 
adamları yine Avşar’a baskın yapmış aldıkları malla-
rı götürmenin telaşındadır. Bunun üzerine Avşar’da 
“Beri Hay Davulu” çalınır. Davulun sesini duyan eli 
silah tutan herkes toplanır, Türkmen Ali’nin oğlu ve 
yarendeşleri de Açacık Ömer’in önünü kesmiştir. Ya-
man cenk olur, Açacık Ömer dâhil adamlarının tama-
mı öldürülür.

 Türkmen Ali’nin oğlu, öcünü almış olmanın key-
fiyle Açacık Ömer’in cesedinin başına oturur, bir par-
ça közü göğsünün üstüne koyar, o közle çubuk tüt-
türecektir. Tam çubuğunu alırken bir çıngı Açacık 
Ömer’in gözüne gelir ve göz kapağını oynatır. Türk-
men Ali’nin oğlu bunu görünce rahmetli Hatça Anam 
tiyatral bir üslupla ellerini açardı ve “oğlan okkalı bir 
küfür savurarak daha ölmedin mi” diyip başını göv-
desinden ayırmış derdi.

 O tarihten sonra Avşar ile Tecirli arasında bir daha 
ciddi sürtüşme olmadığı rivayet olunur.

gelip Avşar’ı bozguna uğratır. Bozgun sırasında Avşar 
beylerinden “Kulaç Kollu Halit”in de vurulduğu ri-
vayet olunur. Bozkırın acımasız kurallarından biri de 
düşene bir darbe daha vurma hedefidir.

 İşte Tecirli Aşiret Ağalarından Açacak Ömer (Hat-
ça Anamın deyimiyle Açac’Omar) de Avşarların ileri 
gelen ailelerinden Türkmen Ali’nin mallarını yağma-
layıp gasp ederek sürüp götürür, Yarsuvat (Ceyhan’ın 
eski adı) yakınlarında sürüyü nehirden geçirirken 
Türkmen Ali’nin üç oğlu Ömer, Osman ve İsa yeti-
şir. Irmaktan çevirirken pusuya yatan Açac’Omar’in 
adamları tarafından vurulurlar.

 Halit beyin, Türkmen Ali’nin çocuklarının vurul-
ması, Avşar’ı taa can evinden vurmuştur. Aşiretin ileri 
gelenleri karar verirler bunun öcü alınana kadar “di-
bek dövülmeyecek, çubuk tüttürülmeyecektir.” (eski-
den mutlu günlerin ifadesi olarak kahve ve bir çubu-
ğun ucundaki tütün içilirmiş.) 

 Türkmen Ali’nin küçük bir oğlu bu hengâmeden 
uzak tutulmak maksadıyla, dayısı olan Reyhanlı Aşiret 
beylerinden Mürseloğlu’nun yanına gönderilir. Ara-
dan yıllar geçer, çocuk delikanlı olmuştur. Bir başka 
aşiret beyi dayısını ziyarete gelir. Konuşmalarda Av-
şar’dan bahis açılınca misafir beyin “Avşar mı kaldı, 
bundan sonra il olup, göç mü göçecek” demesi üzeri-
ne, gencin çok onuruna dokunur. Aşiretine geri döner.
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1.
Omar Osman gardaşlarım
Gitmez burada gışlarım
Omar’ımın gelinini 
Osman’ıma bağışlarım

2.
Hoza boz Omar’ım hoza
Boğazında heril hoza
Şimdi boz Omar’ım gelir
Gır atınan toza toza

3.
Gar’ Osmanım gayfe düver
Mavi pürçük boynun eğer
Ergenidi Gar’Osmanım
Her gapıdan bir gız değner

4.
Her innesi heril başlı
Gözü torul torul yaşlı
Var gardaşın gelinleri 
Gövel ördek yörüyüşlü

 Türkmen Ali’nin oğulları olan Ömer, Osman ve İsa’nın 
ağıdı yörede halen söylenmektedir.

 Bir kaç dörtlük de ben derlemiştim...

5.
İşte geldim mezerine
Ağlıyorum üzerine 
Hacı Bebek düğün gur-
muş
Adana’nın bazarına

6.
Bucakta daban eğrisi
Getmez gır atın sağrısı
Omard‘öldü Osmand‘öldü
Dayanamıyom doğrusu

7.
Bucakda daban gılıcı
Ciğerime battı ucu
İk’elimde iki efe 
Ne zaman sabah olucu

8.
Türkmen Ali’nin uşağı
Guşanın gayret guşağı
Hanı arkam çok diyordun
Gelmedi Avşar uşağı

Baki selam...
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ANA

Ana sözünü duyunca
Kabarıyor şu yüreğim
Anam hakkın helal eyle
Hepimizde çok emeğin

Ana iyilik perisi
Yalandır ondan gerisi
Birçok şeyi sezinliyor
Anaların içgüdüsü.

A.Zeynep ŞAHİN
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AL ALMA HALAYI
 Oyun yalnız Kadınların, erkeklerin ve kadın-er-
kek karışık oynanabilen türkülü bir oyunudur.

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

 Oyunun müziği Kayseri ili, Pınarbaşı ilçesinin 
Kızılören köyünden Okan Avşarkocaoğlu tarafından 
notaya alınmıştır. Oyun 4/4’lük bir ölçüye sahip olup, 
uşak makamındadır.

 İlk dörtlüğünü halay çekenler söyler. Ardından 
davul zurna bu sözleri tekrar eder. 

Okan AVŞARKOCAOĞLU

Oyunun Türküsü:

Al alma gızıl alma  -   Amman Amman nazlıda yar. 
Yollara dizil alma   -   Böön aaşam bize gel  
Yar gapıdan geçerken   -   Amman Amman nazlıda yar
Cöbümde ezil alma   -   Böön aaşam bize gel  

Al almayı dişledim   -  Amman Amman nazlıda yar
Sapını gümüşledim - Böön aaşam bize gel  
Gardaş geldi vermedim -Amman Amman nazlıda yar
Yar geldi başladım   -   Böön aaşam bize gel  
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OYUNUN OYNANIŞI:
1. Sağ ayak sağa doğru atılır. 
2. Sol ayak sağa doğru atılır.
3. Sağ sağa doğru atılır.
4. Sol ayak sağ ayağın yanına parmak ucunu vurarak 
dizler yukarıya çekilir. 
5. Sol ayak geriye basılır.
6. Sağ ayak geriye basılır. 
7. Sol ayak geriye basılır.
8. Sağ ayak sol ayağın yanına parmak ucunu vurarak 
dizler yukarıya çekilir.
9. Oyun bu şekilde devam eder.

Al almanın dördünü   -   Amman Amman nazlıda yar
Sev yiğidin merdini   -   Böön aaşam bize gel  
Seversen bir güzel sev   -   Amman Amman nazlıda yar
Çekme çirkin derdini   -   Böön aaşam bize gel  

Al alma soyulurmu   -   Amman Amman nazlıda yar
Gözele doyulurmu   -   Böön aaşam bize gel  
Gözel saran yiğidin   -   Amman Amman nazlıda yar
Golları yorulurmu   -   Böön aaşam bize gel 

Al alma yükegoydum   -   Amman Amman nazlıda yar
Ağzını dike goydum   -   Böön aaşam bize gel  
Aldım yârin elinden   -   Amman Amman nazlıda yar
Boynunu büke goydum   -   Böön aaşam bize gel

Alma:Elma
Böön:Bugün
Aşam:Akşam
Cöb: Cep
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ERCİYES’İN TOROSLARIN YÜZÜNÜ

Özlüyorum desem sevgilim seni.
Sözlerim kalbine ayan olur mu?
Bir mektup yazsam da rüzgâra versem,
Bilmem ki bu mektup seni bulur mu?

Solmaz ARIK

Bulamadım bunca yıldır izini,
Hiç aklımdan çıkarmadım sözünü,
Erciyes’in Torosların yüzünü
Gezsem, acep beden seni bulur mu?

Kozan barajından balık avlayan, 
Feke yaylasına çıkıp yaylayan,
İnce bele altın kemer bağlayan,
Avşar kızı acep seni bulur mu?

Sıcak olur Adana’nın havası,
Kapanmaz ki yürekte aşk yarası,
Kozan ile İmamoğlu arası,
Gidenlere desem seni bulur mu?

Bu sözleri yazar iken ağladım,
Hasretinle yüreğimi dağladın,
Telli turnalarla selam yolladım,
Dost selamı gelip seni bulur mu?

Solmaz’ım der ayrı düştüm yârimden,
Sevmeyenler anlamaz ki halimden,
Adana da o masmavi denizde,
Yüzenlere desem seni bulur mu?
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Gülseren AVŞARKOCAOĞLU

MALZEMELERİ:

5-6 Parça Tarhana
6 Su Bardağı Su
1½  Çay Kaşığı Tuz
1 Çorba Kâsesi Yoğurt
1 Yemek Kaşığı Nane
3 Yemek Kaşığı Tereyağı

TARHANA ÇORBASI
(6 Kişilik)

HAZIRLANIŞI:

 Akşamdan tarhanalar ılık suya koyulur. Ilık suda ıs-
lanıp yumuşayan tarhana iyice ufalanır. Yeteri kadar su-
yuyla beraber tarhanalar tencereye koyulur. Yoğurt ve 
tuz eklenir. Kaynayana kadar karıştırılır. Eritilen tereya-
ğında nanesi yakılarak, kaynamakta olan çorbaya yavaş 
yavaş ilave edilerek, sıcak olarak servis yapılır.

Kaynak:
Emine AVŞARKOCAOĞLU
Gülseren AVŞAKOCAOĞLU
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YORULDUM KALDIM
‘’Ay dost’’ diye yönüm döndüm dağlara,
Bir güzel gördüm de vuruldum kaldım.
İnerm(i) acep mor sümbüllü bağlara,
Coşkun seller gibi duruldum kaldım.

Sırma beliklerin salmış ardına,
Konmuş göçmüş Avşarların yurduna,
Ben yanarım o güzelin derdine,
Gönlünün köşküne kuruldum kaldım.

Getirdi başıma türlü belayı,
Terk eyledim o yar için sılayı,
Beni vuran kaşların keman yayı,
Yârin yollarına serildim kaldım.

                             İbrahim MUCUK         

Seherin vaktinde düşsem yoluna,
Otağ kursam yurtlağına eline,
Hayran kaldım baldan tatlı diline,
Yavan ekmek gibi dürüldüm kaldım.

Yaylalarda koyun kuzu güder mi?
Bilmem tandırlarda yufka eder mi?
Uğrun uğrun bana işmar eder mi?
İllerine doğru sürüldüm kaldım.

İftar vakti oldu okunur ezan,
Bu günde olmasın maşukun üzen,
Ben deryayım sen bir aynalı sazan,
Kulaç ata ata yoruldum kaldım.

Çiçeklerden taç eyledim başına,
Rastlamadım bu âlemde eşine,
Uzanıp yatsaydım güzel döşüne,
Hayalle yaşayıp görüldüm kaldım.

Hüsrani der bu fakiri söyletme,
Boynu bükük gurbet elde eğletme,
Garip gönle karaları bağlatma,
Ben senin gönlünde dirildim kaldım.
06 Haziran 2017
Fasl-ı Muhabbet
73. Atışma dörtlüklerim
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Okan AVŞARKOCAOĞLU

ELİBELİNDE MOTİFİ

 Elibelinde ya da eli belinde, kilim ve halılarda kul-
lanılan dişi figürdür.[1][2] Annelik, doğurganlık ve 
verimlilik sembolüdür.[3] Gelin kız ve Çocuklu kız, 
Ana kız gibi isimlerle de anılır. Pek çok yörede kul-
lanılır. Anadolu halı ve düz dokuma yaygılarında in-
san figürü pek görünmez. Daha çok Elibelinde diye 
anılan süslemeler insan figürüne benzetilir. Bu motif, 
kadını, doğurganlığı ve bereketi sembolize ettiği için 
kaba çuvallar üzerine sıralar halinde dokunması ha-
linde Allah’ın bereketi arttıracağına işaret edilmiştir. 
Ayrıca kadının sinirli halini de gösterebilmektedir.[4]

1.  “Hands on Hips - Elibelinde”. 16 Ocak 2015 tarihinde kaynağından 
arşivlendi. Erişim tarihi: 24 February 2014.
2.  “elibelinde”. Art and Architecture Thesaurus. The J. Paul Getty 
Trust. 16 Ocak 2015 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 24 
February 2014.
3. Peter Davies (2000). Antique Kilims of Anatolia. W.W. Norton. s. 
55. ISBN 978-0-393-73047-0.
4. Wikipedia
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Çizim: Okan AVŞARKOCAOĞLU
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ÇARŞI İZNİNE

Çarşı iznine de çıkmıştı erler.
Acı ile yaktın bizi Kayseri’m.
Al kana boyandı semalar, yerler,
Acı ile yaktın bizi Kayseri’m.

Körpecik kuzular, yirmiydi yaşı.
Ağlıyor Erciyes, dumanlı başı.
Ağlar Kayseri’min toprağı taşı,
Acı ile yaktın bizi Kayseri’m.

Bak analar karaları bağladı,
Türkiye’m de duydu, buna ağladı.
Acım büyük, içerimi dağladı
Acı ile yaktın bizi Kayseri’m.

Halil Daylak’ım da dertlerim dolu,
Al kana bulandı Talas’ın yolu.
Kiminin eli yok, kiminin kolu,
Acı ile yaktın bizi Kayseri’m.

17 Aralık 2016

Halil DAYLAK
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Prof.Dr.Remzi KILIÇ

 Gazi milletin torunlarına selam olsun. Allah şehit-
lerimize rahmet eylesin. Bizlere de emanetlerini koru-
mak ve yüceltmek için birlik, dirlik, sağlık ve kuvvet 
versin. Çanakkale Savaşı, 18 Mart 1915 bütün yokluk-
lara ve olumsuzluklara rağmen kazanılmış bir Zafer 

18 MART ÇANAKKALE ZAFERİ
*Prof. Dr. Remzi KILIÇ, remzikilic@mynet.com
Erciyes Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi

olarak tarihimize geçmiştir. Çanakkale, savaştan çok 
bir destandır. Müslüman Türk Milleti’nin tarihe ken-
disini bir kez daha imanla kaydettiği yer olmuştur.

 Mehmetçiklerimiz 97 yıl önce, göğsündeki iman 
ile güçlü görünen düşmana, unutamayacağı bir ders 
vermiştir. Allah’ın kendilerine bahşettiği şehitliğe se-
verek kucak açmışlar ve bir gül bahçesine girercesine 
kara toprağa girmişlerdir. Fiilen bir yıldan fazla süren 
Çanakkale savaşlarının seyrine ve yer yer kesitlerine 
bir göz atalım;

 I. Dünya Savaşı başlamadan önce durum şöyledir: 
İngiltere’nin toplam 710 bin askeri, 250 savaş gemi-
si, denizaltı ve kruvazörü bulunmaktadır. Fransa’nın 
toplam 3,5 milyon askeri, 105 savaş gemisi, denizaltı 
ve kruvazörü vardır. Rusya’nın toplam 4.400 bin aske-
ri, 65 savaş gemisi, denizaltı ve kruvazörü mevcuttur. 
Türklerin bütün cephelerinde toplam 2.300 bin askeri 
vardır. Kayda değer savaş gemisi, denizaltı ve kruvazö-
rü yoktur. Bir tarafta dünyanın en güçlü devletleri ve 
donanmaları öbür tarafta bütün cephelerde saldırıya 
uğramış bir Osmanlı Devleti vardır. Çanakkale Türk 
ve Dünya tarihinin en büyük savunma savaşıdır.

 3 Ocak 1915’de İngiliz Bahriye Nazırı Çörçil, Ça-
nakkale önündeki müttefik İngiliz-Fransız filosu Baş-
komutanı Amiral Karden’den Çanakkale’yi yalnız 
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deniz kuvvetleriyle zorlamanın başarılı olup olmaya-
cağını sorar. Amiral Karden buna 5 Ocak’ta, Çanak-
kale’nin bir vuruşla değil, çok sayıda gemi ve geniş öl-
çüde bir harekât ile ele geçirilebileceği cevabını verir. 
8 Ocak’taki toplantıda Harbiye Nazırı Lord Kicner, 
Çanakkale için 150 bin kişilik kara ve deniz kuvvet-
lerinin bulunması gerektiğini belirtir. Amiral Karden, 
11 Ocak 1915’te bu harekâtın dört aşamada yapılması 
gerektiğini bildirmiştir.

1)Boğazın ağzındaki savunma tesislerinin tahribi.

2)Boğazın içindeki savunma tesislerinin tahribi.

3)Çanakkale dar geçidindeki savunma tesislerinin 
tahribi.

4)Mayın hattından açılacak bir gedikten ilerlenerek, 
yukarıda bulunan savunma tesislerinin tahribinden 
sonra, Marmara Denizi’ne ve başkent İstanbul’a giril-
mesi.

 13 Ocak’ta toplanan İngiliz Harp Meclisi; siya-
si durumun Rusya’ya yardım etmek, Bulgaristan’ın 
merkezî devletlere katılmasını önlemek, Doğu’da bir 
şeyler yapılmadıkça Almanlara kesin bir darbe indi-
rilemez, İstanbul hedef olmak üzere Gelibolu Yarıma-
dası’nı ele geçirmek fikri üzerine karar almıştır. Şubat 

ayı içerisinde yapılacak deniz harekâtı ile birkaç hafta 
içerisinde kesin sonuç almayı hesaplamışlardı. Fransa 
Bahriye Nazırı ile yapılan görüşmeden sonra İngilte-
re Bahriye Nezareti 15 Ocak’ta tasarlanan harekâttan, 
Rus Başkomutanlığını haberdar etti. Rus Hükûmeti, 
Karadeniz Boğazı önünde yapılacak harekâtta mütte-
fikleri destekleyeceğini ve Rus  kara kuvvetlerinin de 
hazırlanacağını belirtmiştir.

 28 Ocak tarihli harp meclisinin ikinci toplantısın-
da Çörçil’in ısrarlı tavırları ile İtilaf devletleri, Çanak-
kale’de savaşa karar verdiler.

 3 Kasım 1914’te Çanakkale boğazı ağzındaki tab-
yaların kısa bir bombardımanından sonra bu cephede 
üç buçuk aylık bir durgunluk olmuştu. Bu esnada İti-
laf devletleri Çanakkale’ye sefer açılmasını tartışıp ka-
rarlaştırmışlardır. Türkler de Çanakkale savunmasını 
pekiştirmişlerdir.

 12 ve 13 Şubat’ta boğaz önündeki düşman filo-
su atış eğitimleriyle meşgul oldu. 14 Şubat’ta, Midil-
li Adası’nın bir haftadan beri İngiliz işgalinde olduğu 
öğrenildi. Fransızlar müttefik filonun Amiral Karden 
emrine verilmesini kabul ettikten sonra Karden’in ya-
nına ikinci komutan olarak de Robek ve Komodor 
Keysi’ye de kurmay başkanı olarak verdiler. Fransız-
lar da Şubat başlarında Çanakkale üzerine geldiler. 15 
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Şubat’ta yapılması kararlaştırılan taarruz deniz uçak-
ları ve mayın arama tarama gemilerinin henüz hazır 
olmamasından dolayı 19 Şubat’a bırakılmıştı.

 Türk tarafı, bu taarruz karşısında; Barbaros ve Tur-
gut muharebe gemileri ile boğazdaki mayın engelleri 
gerisinde yer alarak düşmanı karşılayacaklar ve ken-
dilerini feda edercesine karşı koyacaklardı. Yavuz ve 
hafif kuvvetler, İstanbul Boğazı’nı savunacaklardı. Sa-
rayburnu-Kız Kulesi arasında mayın engelleri kurula-
cak ve bunlar, harp gemileriyle kıyı topları tarafından 
korunacaktı. Torpidobotlar, Marmara’da gece hücum-
ları yapacak, buna rağmen düşman İstanbul Boğazı’na 
girerse sonuna kadar çarpışılacaktı.

 Düşman kuvvetleri, vaktiyle 19 Şubat 1807’de Mar-
mara’ya girmiş olan bir İngiliz filosunun bu hareketi-
nin tam 108. yıldönümü günü olan 19 Şubat 1915’i 
Boğaza yapacakları büyük taarruzun başlangıç günü 
olarak seçmişlerdi. Saat 09.35’de Kumkale ve Orha-
niye tabyalarına ateş açılmasıyla başlayan bombar-
dımandan, sonra Ertuğrul Koyu ve Seddülbahir’i de 
içine aldı. Menzil 1700 metrenin üstünde olduğu için 
tabyalar bir karşılık veremediler. O gün akşama kadar 
bombardıman sürmüştür. İki üç gün boyunca fırtına 
olmuştu. 24 Şubat’ta öğleden önce sekiz İngiliz, dört 
Fransız savaş gemisi, Çanakkale Boğazı girişine yak-
laşıp geri çekilmişlerdir. 25 Şubat’ta yeniden bombar-

dımana başlamışlardır. Donanma başarılı olmadıkça 
kara birliği kullanılmayacaktı. 25 Şubat saat 11’de bü-
tün boğaz ağzındaki tabyalar düşmanın şiddetli ateşi 
altındaydı. İlk hücum Amiral de Robek tarafından ya-
pılmıştı. Akşam düşman gemileri Bozcaada’ya doğru 
çekilip giderken, Boğazı zorlama planının birinci saf-
hası sona ermiş ve bu iş bir hafta içinde tamamlanmış-
tı.

 19-25 Şubat arasında yapılan saldırıda, Boğaz ağ-
zındaki dört tabya tahrip olmuş, düşmana boğaza giriş 
yolu açılmış oluyordu. 26 Şubat’ta harekete geçen düş-
man Çanakkale - Kilitbahir bölgesine kadar bulunan 
bataryaları tahrip edecekti. 28 Şubat şiddetli poyraz 
fırtınasıyla başladı. Mart ayı da kötü hava ile girmişti. 
Düşman gemileri, Türk savunma hattına yaklaşınca 
şiddetli karşılık alıyordu. Anadolu ve Rumeli kıyıla-
rında ki, bataryalar ile 3-6 km’den savaşa başladılar. 
Düşman her iki kıyıdaki bataryaların tedirgin edici 
ateşine uğradı.

 İngilizler: Kuin Elizabet, Infıleksıbıl, Agamem-
non, Lord Nelson, Vencens, Oşın, Irizistıbıl, Macestik, 
Konopaş, Kornvolis, Suviftşur, Albion, Tiriyamf ve 
Prens Corc muharebe gemileri ve Dablin Safir, Minev-
ra, Ametist kruvazörleri ile Fransızlar: Sufren, Golva, 
Buve ve Şarlman muharebe gemileriyle gelmişlerdi. 
İngilizler aynı tarihlerde Limni’ye iki deniz piyade ta-
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buru ile gelmişti. 3. Avusturalya Tugayı da İskende-
riye’den Çanakkale’ye hareket etmişlerdi. Fransızlar, 
Yakındoğu seferi kuvveti adı altında önden bir tümen 
göndermişlerdi.

 Deniz uçakları şu ana kadar bir iş görmemişlerdi. 
Kara birliklerine şiddetle ihtiyaç vardı. 4 Mart’ta düş-
manlar, Kumkale ve Yenişehir ile Ertuğrul ve Orhani-
ye’yi tahrip etmişler ve buraları dörder makinalı topla 
donatmış, birer deniz piyade bölüğü çıkarmaya karar 
vermişlerdi. Bu arada yukarıda adı geçen gemiler de-
vamlı takviyeli bombardımana devam ediyorlardı.

 6-7 Mart günleri boğaza giren gemilerinin mayın 
tarama ekibi, bu aramada Mesudiye, Soğanlı, Muini 
zafer, Havuzlar ve Kepez bataryalarının şiddetli ateşi 
karşısında hiçbir şey yapamadılar. 8 Mart günü, Nus-
ret Mayın Gemisi’nin Erenköy Koyu’na yaptığı bir ma-
yınlama hareketi tarihi bir önem taşır. Nusret Mayın 
Gemisi’ni ve O’nun yürekli personelini burada anmak 
bir minnet borcudur. Türk tarafında 46 adet mayın 
vardır. Öyleyse Çanakkale’nin güneyinde 400’den fazla 
mayın denize nasıl serpilmişti? Rus savaş gemileri sık 
sık Karadeniz boğazına mayın döşüyorlardı. Bunların 
bir kısmı akıntıya kapılarak boğaza geliyor ve topla-
nıyordu. Diğerleri de, Alman ve Türk mayın tarayıcı 
gemiler aracılığı ile birer birer toplanıp Çanakkale’ye 
getiriliyordu.

 19 Şubat’ta başlayan yoğun bombardıman 18 
Mart’a kadar bütün şiddeti ile devam etmiş, sürekli 
Kumkapı ve Gelibolu ile boğazın içindeki Türk tabya-
ları İngiliz-Fransız savaş gemileri ve uçakları tarafın-
dan bombalanıyordu. Bu durum bir ay sürmüştür.

 14-15 Mart 1915 gecesi boğazda yapılan mayın 
arama taramasında gemilerin personeli gönüllü deniz 
erlerinden teşekkül edilmişti. Bu harekâtta dört balık-
çı gemisi ile iki istimbotları hasara uğradı. Düşman 
kuvvetleri bu arada 27 ölü 43 yaralı vermişlerdi. Bu 
mayın aramaları sonunda düşman mayın arama tara-
ma gemilerinin üçte biri batmış veya kullanılmaz hale 
getirilmişti.

 17-18 Mart gecesi saat 22.00’den itibaren, üç Muh-
rip ile yedi İngiliz ve Fransız arama tarama gemisi, 18 
Mart saat 02.00’ye kadar Karanfil burnu ile Akyar-
lar arasında mayın aramasına devam ettiler. Bir şeye 
rastlamadıklarını ve bu bölgenin temiz olduğunu ra-
por etmişlerdi. 18 Mart’ta müttefik düşman kuvvetle-
ri; üç tümen deniz gücü ile en ünlü ve son teknoloji 
ürünleri olan on sekiz büyük savaş gemisi ile ve sa-
vaş uçaklarıyla Çanakkale boğazına yüklendiler. Düş-
man filosunun amacı 18 Mart’ta yapacakları büyük 
taarruzda Çanakkale ve Kilitbahir tabyaları ile mayın 
bölgesini savunan sabit ve seyyar bataryaları bir anda 
susturmaktı. Mayınları tarayarak 800 metre genişli-
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ğinde serbest geçit oluşturarak Marmara’ya girmekti. 
18 Mart’ta Çanakkale boğazı muharebesi çok şiddetli 
bir şekilde cereyan etmiştir. Yedi saat süreyle, düşman 
birlikleri bütün kuvvetiyle Türk tabyalarına ateş yağ-
dırmışlardı. Kesin neticeyi alarak Marmara’ya girmeyi 
hedeflemişlerdi. Düşman tümeni özellikle 2. Tümen 
müthiş bir manzara ile karşılaşmıştı. Nusret’in Eren-
köy açıklarına döşediği mayınlar etkisini göstermeye 
başlamıştı.  Sonuçta müttefik düşman filosu üç büyük 
gemisini, Irizistıbıl, Oşın ve Buve’yi kaybetmişlerdi. 
Üç tanesi de; Infıleksıbıl, Golva ve Sufren, ağır yara 
alarak devre dışı bırakılmıştı. Düşman kuvvetlerinin 
üçte biri imha edilmişti. Düşman için büyük bir hayal 
kırıklığı olan bu sonuç, Türk askeri için büyük bir de-
niz zaferi olmuştur.

 İngiliz Çörçil, yıllar sonra, 1 Ağustos 1930 tarihli 
Paris’te yayınlanan bir dergide; “Fırtınalı bir günde 8 
Mart 1915 sabahı, İngiliz muhriplerinin geri çekilmiş 
olduğu bir saatte, NUSRET adındaki “Türk Mayın Ge-
misi”  bilinen mayın hatları önüne, boğazın orta hat-
tına paralel yeni bir hat kurdu… 1915 yılında bütün 
Avrupa’da milyonlarca insan bir ölüm kalım mücade-
lesine girmişti. Büyük taarruzlar yapılmaktaydı… İki-
üç milyon asker ölü ve yaralı idi. Dört- beş bin harp 
gemisi denizlerde hareket halindeydi. Fakat Nusret 
mayın gemisinin gizlice döktüğü bu 20 demir kap, 
harbin devamı ve dünyanın geleceği bakımdan diğer 

bütün gayretlerden daha mükemmel ve daha keskin 
sonuçlu hedeflere varmak içindi. Bu engel, İngilizler 
tarafından başarı ile başlanmış olan Çanakkale ha-
rekâtını durduran ve yalnız başına Çanakkale’nin ge-
çilmesini önleyen bu engel, Türkiye’yi bir bozgundan 
kurtardı ve harbi uzattı. Bu yüzden mağluplar kadar 
Avrupa’da sarsıldı. Polonya, Galiçya, Suriye, Balkanlar, 
Filistin ve Kuzey İtalya topraklarının örttüğü altı-ye-
di milyon insan, düşmanlarının kurşun ve gülleleriyle 
değil, 18 Mart sabahı Çanakkale’de tel hatları üzerinde 
gerili duran 20 demir kap yüzünden yok olup gitti”, 
demektedir.

 23 Mart 1915’ten sonra sadece deniz harekâtı ile 
Çanakkale’nin geçilemeyeceğini anlayan düşman kuv-
vetleri, kara harekâtına ağırlık vermeyi, denizlerde de 
takviye eylemeyi kararlaştırdılar. 25 Nisan 1915’de 
başlayan kara harekâtı öncesi düşman kuvvetleri 60 
taşıt gemisi, 30 kadar balıkçı gemisi, 90 kadar harp ge-
misi, birçok römorkör ve yardımcı araçla, hepsi 200 
parça civarında olup faaliyet halindeydi. Sayısı biline-
meyen savaş gemileri himayesinde Arıburnu, Kabate-
pe arasında düşmanın çıkarma yaptığını görmekteyiz. 
Seddülbahir ve Hisarlık sırtları ve Kumkale-Yenişehir 
arasında birçok gemi ve çıkarma kuvvetleri bulun-
maktaydı. Sırasıyla; Arıburnu, Seddülbahir, Kumkale, 
Saros Körfezi ve Besike çıkarmalarından sonra, 1. 2. 
ve 3. Kirte savaşlarını zikredebiliriz.
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 7 Haziran 1915’te İngiliz Harp Meclisi; Çanakkale 
seferinin devam ettirilmesine karar vermişti. Düşman 
kuvvetleri hazırlıklarını tamamlayarak, 7 Ağustos’ta 
Anafartalar’a çıkarma yaptılar. 8 Ağustos’ta burada bir 
adım dahi ilerlemeleri mümkün olmadı. Bu başarılar 
8-9 Ağustos gününde Anafartalar Gurubu komutan-
lığına atanmış olan Albay Mustafa Kemal’in eseri idi. 
Çünkü O askerlerine: “Ben size taarruzu değil, ölmeyi 
emrediyorum” diyordu. 1915 Yılının Ağustos, Eylül, 
Ekim ayları boyunca kara savaşları bütün şiddetiyle 
devam etmiştir. Düşman tarafının, Anafartalar ha-
rekâtının başarısızlıkla sonuçlanması üzerine Gelibo-
lu Yarımadası’nı terk etmek zorunda olduklarını gö-
rüyoruz.

 6 Aralık 1915’te düşman kuvvetleri, “Çanakkale’yi 
geçilmez”, olarak boşaltma kararı almışlardır. 6-7 Ara-
lık’ta Anafartalar ve Arıburnu’nu boşaltmak üzere ha-
rekete geçip, 17-18 Aralık gecesine kadar, 6 feribot, 13 
layter, 10 çeşitli araç, 44.000 kişi, 130 top, 3000 hayvan, 
çeşitli gereç ve mühimmat geceleri taşındı. 25 Nisan 
1915’ten Ocak 1916’ya kadar sekiz ay boyunca yapılan 
çok şiddetli taarruz ve 4 kara harekâtı da düşmanın 
hezimeti ile sonuçlanmıştır.

 Çanakkale savaşı, Türk ve Dünya tarihinde eşine 
ender rastlanır eşsiz bir zaferdir. 1914-1918 yılları ara-
sında süren 1. Dünya savaşının en kanlı cephesi şüp-

hesiz ki, Çanakkale cephesidir. Çanakkale savaşı kü-
çücük bir kara ve deniz parçası üzerinde cereyan eden 
müthiş bir ölüm kalım mücadelesidir.

 İtilaf devletleri ki, İngiltere, Fransa ve Rusya’nın 
amaçları; Çanakkale boğazını geçerek, bir an evvel İs-
tanbul Hükümeti’ni savaş dışı bırakarak, Rusya ile Ka-
radeniz’de birleşerek, Akdeniz ve Karadeniz arasındaki 
kuvvetlerin birbirine irtibatını sağlamak istiyorlardı. 
Düşman kuvvetleri gerek sayı, gerekse teçhizat ola-
rak, Türk kuvvetlerinden kat kat üstündü. Dünya’nın 
en güçlü filosuna ilaveten, Fransız Deniz Kuvvetleri 
ve bu iki devletin ordularının yanı sıra sömürgelerden 
topladıkları kuvvetlerle ezici bir sayı ve teknolojiye sa-
hiptiler.

Müslüman Türk’ün en büyük aşkı, vatanına duyduğu 
aşktır. Bu yüce millet Allah’ını sevdiği gibi, vatanını 
canından çok sever ve ona hizmet eder. Vatan için öl-
mek, şehitlik mertebesine ulaşmak, her Türk için elde 
edilebilecek en büyük şereftir. Elbette yaşamak ve ha-
yatın bütün nimetlerinden yararlanmak herkesin en 
doğal hakkıdır. Fakat Türk’ün bütün benliğini yurdu-
nu korumak ve bağımsızlığını yaşatmak inancı sardı-
ğı an, ateş yağmuru altında dahi olsa, ölesiye savaşır 
mücadele eder.

 İşte, Türk ordusu yüzyıllardan beri sadece Yüce 
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Türk Milleti’ni, hür, bağımsız ve müstakil olarak ya-
şatabilmek için, milletini, vatanını, bağımsızlığını, 
bayrağını düşünmüş ve bu uğurda ölmekten çekine-
memiştir. Tarihimizin altın sayfalarından biri olan 
Çanakkale Zaferi, Türk askerinin tarihimizde kazan-
dığı en büyük zaferlerden biridir. Ölüm saçan düşman 
topları, tüfekleri karşısında, Türk ordusu var gücüyle 
savaşmış, vatan toprağını düşman çizmesi ile çiğnet-
memiştir. Çanakkale; imanı ve gönlündeki vatan sevgi-
sinden başka savunma aracı olmayan Türk Milleti’nin 
çağın en gelişmiş araç gereçleriyle donatılmış güçlere 
karşı, Türk’ün kahramanlığını, yiğitliğini bir kez daha 
gösterdiği ve vatanı, milleti, hürriyeti için kıyasıya 
mücadele verdiği yerdir. İşte, bu özellikleri benliğinde 
taşıyan milletimizin tarihi, kahramanlık örnekleri ile 
doludur. Bunların içinde Çanakkale tarihimizde abi-
deleşmiş, kahramanlığımızla destanlaşmış sayfalar-
dan biridir. Çanakkale güçler arası dengenin olmadığı 
bir cehenneme dönüşmüştür.

 Mehmet Akif, bu tabloyu şöyle çizmektedir:

“Ölüm indirmede gökler, Ölü püskürmede yer,
O ne müthiş tipidir, savrulur enkaz-ı beşer.
Kafa, göz, gövde, bacak, kol, çene, parmak, el, ayak
Boşanır sırtlara, vadilere sağanak sağanak”.

 İşte, bu cehennemî ateşin içinde destanlaşan Türk 

ordusu, düşmana geçit vermez. Çanakkale’de karşılıklı 
savaşan askerler arasındaki siperlerin 6-8 metre kadar 
çok yakın olduğu, günlerce karşı karşıya süngü harbi 
yaptıkları, sabahtan akşama kadar savaşıp, akşamla-
rı yaralı arkadaşlarını tedavi için yanlarına taşıdıkla-
rı, hatta zaman zaman biri birileriyle dostane tavırlar 
içerisinde tütün gibi karşılıklı alış veriş de bulunduk-
ları bilinmektedir.

 Gelibolu’da karadan saldırıya geçildiği zaman, 
Türk askeri düşmana çok şiddetli bir mukavemet gös-
termiştir. İngilizler, önce Fransızları öne sürmüşler. 
Fransızlar, daha ilk hamlede on binlerce askerini kay-
betmişler. Durumun vahametini kavrayan Fransız-
lar, bu sefer İngilizlerle müşterek taarruz etmişlerdir. 
Buna rağmen iki buçuk ayda (75 gün) ancak, 3 km. 
ilerleyebilmişlerdir. Ağustos 1915, Çanakkale savaşla-
rının Anafartalar’da en kanlı çarpışmalarının olduğu 
ve düşman ilerlemesinin durdurulduğu ve 9000 şehi-
de karşılık düşmanlara üç haftada 45.000 kayıp verdi-
rildiği, Çanakkale Zaferi’nin dönüm noktası olmuştur.

 Çanakkale savaşlarında; bütün taraf devletlerden 
bir milyonun üzerinde asker savaşmıştır. Anadolu ya-
kasındaki Kumkapı ve Çanakkale boğazının Gelibolu 
yarımadasında siperlerde dağlar gibi yığılmış kemik-
ler bulunmaktadır. Kaynakların belirttiğine göre; Ça-
nakkale’ye İngilizler, 300 bin asker, Fransız ve Fransız 
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sömürgelerinden 350 bin civarında asker getirilmiş-
tir. Toplam 300 bin askerleri öldürülmüş, Türkler 253 
bin şehit, 100 binden fazla kayıp vererek Çanakkale’yi 
geçilmez yapmışlardır. Çanakkale’yi geçilmez kılan 
Türk’ün sarsılmaz imanı ve vatan sevgisidir. Bağım-
sızlığı uğruna şehit olma inancıdır.

 Mustafa Kemal Atatürk diyor ki; “Bomba sırtı 
olayını anlatmadan geçemeyeceğim, karşılıklı siper-
ler arasında mesafe 8 metre, yani ölüm muhakkak… 
Birinci siperdekiler, hiç birisi kurtulmamacasına ka-
milen şehit düşüyor. İkinciler onların yerine geçiyor. 
Fakat ne gıptaya şayan bir soğukkanlılık ve güven an-
layışı biliyor musunuz? Öleni görmüyorlar, üç dakika-
ya kadar öleceğini biliyor, hiç ufak bir korku ve endişe 
bile göstermiyor, sarsılmak yok. Okumayı bilenler el-
lerinde Kuran-ı Kerim cennete girmeye hazırlanıyor-
lar. Bilmeyenler şahadet getirerek yürüyorlar. Bu Türk 
askerindeki ruh kudretini gösteren hayrete değer ve 
tebrike şayan bir misaldir. Emin olmalısınız ki, Ça-
nakkale savaşlarını kazanan bu yüksek ruhtur”…

 Çanakkale’de İman, kuvvete, Türk askeri, yedi dü-
vele, İnsan, çelik, zırh ve ateşe galip gelmiştir. Bir Türk 
anası: “Yiğit oğlum Hüseyin’im, Dayın Şıpka’da, baban 
Dömeke’de, ağabeylerin Çanakkale’de şehit düştüler. 
Eğer minarelerden ezan sesi kesilecekse, camilerin 
kandilleri sönecekse, sütüm sana haram olsun. Öl de 

Kaynakça:
-Birinci Dünya Harbinde Türk Harbi Çanakkale Cephesi, C. V, 2. Kitap, 
Genelkurmay Basımevi, Ankara, 1978.
-Türk Silahlı Kuvvetleri Tarihi Osmanlı Devri, Birinci Dünya Harbinde 
Türk Harbi Çanakkale Cephesi Harekâtı, C. V, 3. Kitap, Genelkurmay Ba-
sımevi, Ankara, 1980.

köye asla dönme” diyerek oğlunu yollamıştır. Özellik-
le 15 yaşındaki çocukların savaşa gönüllü olarak git-
tiklerini bilmeliyiz. Anadolu’dan Sultani denilen Lise-
lerin çoğu Çanakkale’ye gitmiş ve şehit oldukları için 
birçok lise 1915’te mezun verememiştir.

 Çanakkale’ye gençlerimizi mutlaka götürmeliyiz. 
Şehitlikleri ve tarihi mekânları gençlere gezdirmeli ve 
yaşanan acı geçekleri onlara anlatmalıyız. Çanakka-
le, Türk Milleti’nin aydınlarını, âlimlerini, gençlerini, 
hatta çocuklarını şehit verdiği bir yerdir. Sorumlulu-
ğumuz bugün dünden daha çoktur. Başarmak, çalış-
mak, üretmek ve birlik beraberliğimizi muhafaza et-
mektir. Aziz vatanımızın her karış toprağı nasıl şehit 
kanıyla sulanmış ise,  Çanakkale’de de metre kareye 22 
litre kan düştüğü ifade edilmektedir. Aramızda aca-
ba Çanakkale’de dedesi şehit olmayan var mıdır? Bü-
tün şehitlerimizi rahmetle anarken, güzel vatanımızı, 
Türkiye Cumhuriyeti’ni birlik ve beraberlik içerisinde 
ebediyete kadar barış ve kardeşlik inancıyla yükselt-
meli ve korumalıyız…
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Ayfer Avşar ÇABUCAK

BACIM! 
Sana gelinlik yakışır,
Kefen yakışmadı bacım.
Eller halime bakışır,
Beni sensiz koydun bacım!

Ana diye mi ağlayım?
Bacı diye mi yanayım?
Söyle nasıl dayanayım?
Yapa yalnız koydun bacım!

İsyanım çok felek sana
İki mezar da yan yana
Bu acı revamı bana?
Ateşlere koydun bacım! 

Ayfer ağlarda yorulmaz.
Kan gelir daha durulmaz.
Alandan sual sorulmaz.
Sende garip koydun bacım!

24.1.2019 01.05
Ayfer Avşar Çabucak
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Aziz DOLU

ATATÜRK’ÜN VASİYETİ
 Gönül gözü çapaklı; gönül teli, paslı dahası bey-

ni küflü Küfe halkı yaptı yine yapacağını. Moskof ’un, 
Farisî’nin, el altından da Amerika’sından, İngiliz’ine; 
Alman’ından, Fransız’ına kadar cümle Batılıların ve 
tabi İsrail’in açık/gizli desteği ile Türkiye’ye kesin uyarı 
(ültimatom) ayarı çekti. Eee ne demiş atalarımız: Can, 
çıkar; huy, çıkmaz! Adam satmak, adamların geninde 
var. Hoş, bunlara adam demeye de bin şahit ister ya!

 Iraklı Araplar, bizzat ‘Son Peygamber”in ifadesiy-
le “cennet gençlerinin efendisi” olan Hz. Hüseyin’den 
sonra; 1200 yılı aşkın bir süre canlarını, mallarını na-
muslarını korumuş olan Türk Ordusunu da sattı. Gü-
venilmez Küfeliklerin torunları, Türk Ordusunu sat-
makla da kalmayıp; rengini, şehitlerimizin al kanından 
alan Türk bayrağını yakma küstahlığını, çirkefliğini de 
gösterdi.

 Sormak lâzım bu dümbüklere “Ebu Gureyp’te, he-
nüz 16-17 yaşındaki Kur’an hâfızı Arap kızına, Ame-
rikan askerleri tecavüz ederken (Olayın doğruluğu, 
bizzat yan koğuşta tutuklu bulunan dönemin Bağdat 
müftüsünün şahitliği ile sabittir cancağızlar.) neredey-
diniz lan godoşlar?” diye…

 Söz konusu Musul-Kerkük ve hatta Halep olunca, 
Türkiye’nin tutacağı yol bellidir. Türkiye, Misak-ı Millî 
davasını tekrar gündemine almalıdır. İngiltere’nin, 
türlü dalaverelerle (entrika) elimizden aldığı bu vatan 
toprakları için her türlü yola başvurmalıdır.
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 Son Osmanlı Mebusan Meclisinin yani mebus-
lar (vekiller) meclisinin son kararı olan Misak-ı Millî 
hem millî meclisin hem de milletin ve devletin şerefi-
ni, haysiyetini kurtaran bir karardır. Bir nevi millî ant 
olan bu kararın gereğini yerine getirmek için Kuva-yı 
Millîye hareketi başlamış Anadolu ve Trakya’nın ka-
hir ekseriyeti (günümüz Türkçesiyle büyük bölümü) 
kurtarılmıştır. Yalnız Selânik dâhil Batı Trakya, On iki 
ada, Halep, Musul Kerkük, Batum gibi yurt köşeleri 
yâd ellerde kalmıştır.

 II. Dünya Savaşı yıllarında Amerikan ordusuna 
komutanlık da yapacak olan General Mc. Arthur’un 
Ankara ziyareti sırasında Atatürk’ün bizzat söylediği 
ve Generalin ilerleyen yıllarda anılarında dile getirdiği 
bir husus vardır. Atatürk, “Yeni bir dünya savaşı adım 
adım yaklaşıyor ama sanırım ben göremeyeceğim.” 
gibi sözler sarf eder. General, bu sözler üzerine “Ekse-
lansları ülkeniz ve milletiniz için çok şeyler yaptınız. 
Öyle olsa bile gözünüz açık gitmez.” gibi sözlerle Ata-
türk’ü teskin etmek ister. Bunun üzerine Atatürk’ün 
ağzından “Gider General, gider. Musul-Kerkük, Ada-
lar ve Selânik dâhil Batı Trakya’yı almadan ölürsem 
gözüm açık gider” gibi sözler dökülür. Ve General Mc. 
Arthur da bu sözlere, emekliliğin tadını çıkarırken ka-
leme aldığı anılarında yer verir.

 Hani birileri diyor ya: Türk Ordusunun Irak’ın 
kuzeyinde ne işi var? Türkiye ne karışıyor Halep’e, 

Bayır-Bucak’a filan diye… Hemen söyleyelim: Gâzi 
Mustafa Kemal Paşa’nın ruhunun huzura ermesi için 
cancağızım! Atatürk’ün vasiyeti ya, onun için!



ht
tp

://
w

w
w.

av
sa

re
lle

ri.
co

m
/

ht
tp

://
w

w
w.

av
sa

re
lle

ri.
co

m
/

69 70

Okan AVŞARKOCAOĞLU

OĞUZ ADININ MENŞEİ
 Oğuz adının menşei hakkında ünlü Macar bilgin-
lerinden J. Nemeth, Oğuz sözünü ok + uz şeklinde 
tahlil etmiştir. Ona göre ok, boy (kabile), “z” de cemi 
edatıdır . Böylece Oğuz, boylar demektir .

 Kimdir bu Oğuz? Sadece bir destan kahramanı mı, 
yoksa gerçekten tarihte yaşamış bir şahsiyet mi? Bu 
soruya şimdiye kadar pek çok âlim cevap vermeye ça-
lışmış ve bazılarına göre; büyük Hun yabgusu Mo-tun 
(Mete) kabul edilmişken, bir kısmına göre de; Türk 
milletine gönderilmiş olan peygamber denmiştir. As-
lında her iki iddiada bulunanların da kendileri açısın-
dan haklı tarafları vardır .

 Bilindiği üzere, Orta-Asya’da ilk defa olarak teş-
kilatlı ve büyük bir imparatorluğu, Çinlilerin Hi-
ung-nu adını verdikleri kavim kurmuştur. Bu kavim, 
ilim âleminde “ Türk” asıllı kabul edilmiştir. Çin kay-
naklarında Gök-Türklerin, Uygurların ve Kırgızların 
Hiung-nular’ın soyundan gösterilmeleri şüphesiz bu 
hususta en mühim delillerden biridir. Türk devlet teş-
kilâtının gerçek kurucuları olan Hiung-nular, Milattan 
önce III. yüzyılın sonlarında komşularının çekindiği 
kudretli bir kavim haline geldiler. M.Ö. 209 yılında bu 
kavmin başına Çinlilerin Mao-Tun (yahut Me-Te) de-
dikleri bir hükümdar geçti .
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 Tarihte şimdilik bilinen en eski devletimiz, Hun-
lar tarafından kurulmuştur. Türk tarihinin en kudretli 
ve meşhur hükümdarlarından birisi, bu Hun Devle-
tini zirveye çıkaran ve kendinden sonra gelecek olan 
Türk sülalelerinin kurduğu devletlerin temelini atan 
Mo-tun Yabgu’dur (M.Ö. 209-174) .

 Mao-Tun, Türklerin tarihçe bilinen ilk büyük 
hükümdarıdır. …Babası kendinden sonra onu hü-
kümdarlık için varis göstermeyerek, kardeşini yerine 
geçirmek istemiş. Çin kaynaklarında, rivayet olarak an-
latıldığına göre, Mao-Tun, genç bir şehzade iken üvey 
annesinin şiddetli tesiri altında bulunan babası Teo-
man tarafından, Hiung-nular’ın güney-batı komşuları 
Yüe-çiler’e rehine olarak verilmiş, sonra da Teoman bu 
kavme saldırmıştı. Bundan maksat Yüe-çiler’in oğlu-
nu öldürmelerine vesile vermekti. Gerçekten Yüe-çi-
ler öldürmek için Mao-Tun’u aradılarsa da bulamadı-
lar. Çünkü Mao-Tun uğrayacağı feci akıbeti anlayarak 
kaçmış ve babasının yanına gelmişti. Teoman oğlunun 
bu başarısından çok memnun görünerek ona, hassa 
tümeninin kumandanlığını verdi. Fakat Mao-Tun, ba-
basının kendisine yapmak istediği kötülüğü unutma-
yarak bir fırsatını bulup, emrindeki bir tümen kuvvet 
ile harekete geçerek, babası Teoman’ı ve onun yakın-
larını bir sürek avında öldürtmüş  ve devletin başına 
geçmiştir (M.Ö. 209). Devlet teşkilatını yeniden dü-
zenleyen Mo-tun, Tung-huların kendisinden devamlı 

toprak istemeleri üzerine, onları büyük bir bozguna 
uğratmış , M.Ö. 203 yılında da Yüe-çileri mağlup et-
miştir . Bu suretle Hiung-nu tahtına geçen Mao-Tun 
yaptığı seferler ile devletinin hudutlarını genişleterek 
zamanın en kudretli hükümdarlarından biri oldu .
Mo-tun, Asya’da siyasi hâkimiyetini sağladıktan son-
ra Çin topraklarına doğru akınlara başlamış, Çin Sed-
di’ni kolayca aştığı gibi, hatta Çin İmparatoru Kao-ti’yi 
(M.Ö. 206-195) sıkıştırmış (M.Ö. 201), imparator yıl-
lık vergi vermek suretiyle onun elinden kurtulabilmiş-
tir . Mo-tun Yabgu, M.Ö. 174 tarihinde öldüğü zaman, 
Orta Asya’da Türk birliğini gerçekleştirdikten başka, 
birçok yabancı kavmi de kendi hükümranlığı altına 
almıştı . O, “Tengri-kut” idi ve gücünün kaynağı Tan-
rı’dan geliyordu; ama Tanrı’nın oğlu değildi . Devletin 
sınırları doğuda Kore’ye, batıda Aral Gölü’ne, kuzey-
de Yenisey’in yukarı mecralarına, güneyde de Hindis-
tan’ın kuzeyine kadar ulaşmış bulunuyordu .

 Türk tarihinin baş eserleri durumundaki Köl Ti-
gin ve Bilge Kağan yazıtlarında Türk bodundan sayı-
lan Oğuzların, etnik yapısı meselesinde bugüne kadar 
pek çok çalışma yapılmıştır. Genellikle kabul edilen 
görüş; Oğuz’un “okların birliği”, yani kabile manasına 
geldiği yolundadır .

 Kök Türkçe yazılı kitabelerde Oğuzlar karşımıza 
Tokuz-Oğuz, Üç-Oğuz, Altı-Oğuz ve Sekiz-Oğuz bi-
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çimlerinde çıkmaktadır. O zaman akla şu soru geli-
yor: Aynı çağlarda bu federasyonların hepsi var mıydı? 
Eğer yazıtlara bakacak olursak; Oğuzlar, Uygurlar ikti-
dara gelmeden önce Tokuz-Oğuz’dular. Ancak, Uygur 
dönemine ait Şine-Usu Yazıtından Uygurlar devrinde 
Sekiz-Oğuz diye bir boy birliğini öğrenmekteyiz. Yine 
Bilge Kağan Kitabesinde Üç-Oğuz savaşından bah-
sedilmektedir. Öyle ise, bütün bu federasyonlar 7-9. 
yüzyıllar arasında mevcutturlar . Bununla beraber, 
10. yüzyıldan kalma bazı metinlerde bir Oğuz Öge ile 
onun 24 komutanından haberdar olmaktayız. Demek 
oluyor ki, Oğuzlar 10. asrın başında 24 boy halinde 
bir ittifak meydana getirmişlerdir . Ancak burada bir 
şeyi hatırlamak gerekiyor; kitabelerde geçen Oğuz fe-
derasyonlarının sayısı 26’dır. Fakat bugün için bilinen 
bir gerçek, Oğuzlar 24 boya mensuptur ve iki kısma 
ayrılırlar; Boz Oklar, Üç Oklar. Görüleceği üzere ya-
zıtlarda tespit edilen yirmi altı sayısından, 10. Yüz-
yıldaki yirmi dört Oğuz boyu iki üye olarak eksiktir. 
Bizim bu konudaki fikrimiz şudur: Çağlar içerisinde 
Oğuz federasyonuna çeşitli boylar girip çıkmıştır. 10. 
Asırda ise konfederasyon son şeklini aldı. Bütün bu 
açıklamaların sonunda belki, Oğuzların Tölös boyla-
rından ve Türk soyundan olduklarını söylemekte bir 
sakınca yoktur .

 Kök Türkçe yazılı belgelerde 8. yüzyılın ikinci ya-
rısından sonra, Oğuzlarla alakalı bir kayda rastlamı-

yoruz. Bu da bize onların batıya doğru kaydıklarını 
gösteriyor. Umumiyetle Sır-Derya boylarına gelen 
Oğuzlar, buradaki Peçenekleri daha batıya sürerek, 
yeni bir yurt tuttular. 10. yüzyılın ilk yarısında başla-
rında bir yabgunun bulunduğu ve merkezlerinin de 
Yangı-kent olduğunu İslam kaynakları kaydetmekte-
dir. Bu memleket genel manada İrtiş ve İtil Nehirle-
ri arasındaki bozkırları içerisine almakta ve güneyde 
Sır-Derya ve Üst-Yurt sahalarını ihtiva etmektedir .

 10. asrın Oğuzlarının çok kuvvetli olduğu, husu-
siyetle 9. Yüzyılın başlarında Arap valileri arasındaki 
mücadelelerde de Oğuzların rolünün bulunduğu, ek-
seriyetinin de Mani inancında oldukları söylenmiştir .

 11. asırla birlikte, kalabalık Türk kuvvetleri halinde 
Anadolu ve Suriye bölgelerine gelen Oğuzlar, dünya ta-
rihinde çok önemli gelişmelere sebep oldular. Oğuzla-
ra, İslamiyet’i kabul ettikten sonra Türkmen denmeye 
de başlandı. Tarihteki ilk büyük devletleri Selçukluları 
Kınık boyuna dayanarak kuran Oğuzlar, Selçuk soyu-
nun zayıflamasında da etkili olduktan sonra, Osman-
lı hanedanlığı kanalıyla iktidarı Kayılara teslim ettiler 
ve altı yüz sene gibi uzun bir müddet Türk ve İslam 
âleminin liderliğini yaptıktan başka, dünyanın da en 
güçlü ülkelerinden biri olma unvanına sahip oldular .
Türk destanlarına bir nevi halk tarihi de diyebiliriz. 
Türk destanları üzerinde çalışan ilk Türk ilim adamı 
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Ziya Gökalp’tir. Ziya Gökalp’in vaktiyle ilkokul çocuk-
ları için çıkan “Çocuk Dünyası” adlı haftalık dergide 
“Türk Tufanı” başlığı ile yazdığı bir manzume Oğuz 
Kağan Destanı’nın değiştirilmiş bir şeklidir. Sonra bir 
Başkurt Türkü olan Z. Velidi Togan, Türk destanları-
nın sözlü olarak yaşadığı coğrafyayı ve lehçeleri bilip, 
aralarında bulunmuş olmanın avantajını da kullanıp, 
destanlarımızı tasnif etmeye çalışmış ve bazı karanlık 
noktaları aydınlatmıştır .

 Destanlarımızı bir de nazma çekme çalışmaları 
oldu. Bunu yapanlar da daha önce söylediğimiz Ziya 
Gökalp’tan başka, Rıza Nur ve Basri Gocul’dur. Oğuz 
Kağan Destanı’nı nazım şekline sokan Rıza Nur 6100 
mısrayı aşan büyük bir eser meydana getirdi . Son ola-
rak bu hususta gayret gösterenler kişilerden birisi N. 
Yıldırım Gençosmanoğlu .

 Günümüzde yazıya geçirilmiş Oğuz Destanları-
nın kaynağı olarak İlhanlı veziri Reşideddin’in “Ca-
mi’üt-Tevarih” adlı kitabının ikinci cildindeki “Tarih-i 
Oğuza ve Türkân” bölümü gösterilmektedir .
Mao-Tun ve haleflerinin bir sıra yüksek çifte kuman-
danları olup, bunlar birbirlerinden sol ve sağ olarak 
ayrılıyorlardı. Yine Çin kaynakları geniş Hiung-nu im-
paratorluğunun 24 kumandan tarafından idare edil-
diğini yazıyorlar . Diğer taraftan Oğuz elinin Sağ ve 
sol olmak üzere iki kola ayrıldığını, sağ kola Boz-Ok, 

sol kola Üç-Ok denildiğini ve Oğuz elinin 24 boydan 
meydana geldiğini biliyoruz . Diğer taraftan Oğuzla-
rın 24 boydan meydana geldikleri hakkındaki bilgi-
miz de XI. yüzyıldan daha geriye gitmemektedir .
Yine bilindiği gibi, XIV. yüzyılın, başlarında yazılmış 
olan Oğuzların destanî tarihlerinde , Türklerin ilk fa-
tih hükümdarı olarak Oğuz Han’dan bahsedilir. Hat-
ta burada da, Oğuz’un dinî inancından dolayı, baba-
sı Kara-Han tarafından öldürülmek istendiği, fakat 
onun yapılan savaşta galip gelerek babasını öldürdüğü 
söylenir. 

 Birçok müellifler, zikredilen şu benzerliklere ba-
karak efsanevî Oğuz Han’ın tarihî Mao-Tun olması 
ihtimalini ileri sürmüşlerdir. Oğuzların destanî tarih-
leri, Mao-Tun’dan aşağı yukarı 1500 yıl sonra yazılmış 
olup, bu destanî tarihin Oğuz-Han’a ait bölümünün, 
millî bir gaye ile aydın bir Türk’ün muhayyilesinden 
çıktığı anlaşılıyor .
 1 Bu hususta bk. Hüseyin Namık Orkun, Oğuzlara dair, Ankara, 1935, s. 
4-5.

 2 Faruk Sümer Oğuzlar (Türkmenler) Tarihleri - Boy Teşkilâtı – Destan-
ları. Ankara, s.1.

 3 (Prof. Dr. Saadettin GÖMEÇ, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğraf-
ya Fakültesi Öğretim Üyesi, Ankara Üniversitesi DTCF Tarih Araştırma-
ları Dergisi, Cilt 22 Sayı 35, Başlık:  Oğuz Kağan'ın Kimliği, Oğuzlar Ve 
Oğuz Kağan Destanları Üzerine Bir-İki Söz, 2004, s.114.)

 4 Faruk Sümer Oğuzlar (Türkmenler) Tarihleri - Boy Teşkilâtı – Destan-
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ları. Ankara, s.1,2.

 5 (Prof. Dr. Saadettin GÖMEÇ, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğraf-
ya Fakültesi Öğretim Üyesi, Ankara Üniversitesi DTCF Tarih Araştırma-
ları Dergisi, Cilt 22 Sayı 35, Başlık:  Oğuz Kağan'ın Kimliği, Oğuzlar Ve 
Oğuz Kağan Destanları Üzerine Bir-İki Söz, 2004, s.114.)

6 Çin kaynakları Hun Devleti ile alakalı bilgileri anlatmaya başlar baş-
lamaz, bir baba-oğul mücadelesini efsane ağzıyla naklederler. Ancak Çin 
tarihlerinde gerçek olaylarla, efsaneler bu şekilde genellikle karıştırılır. 
Hun Devletinin kuruluşu ile Çin'i daima tehdit altında tutacak bir kuvvet 
meydana geliyordu. Çinliler bu yeni devlet üzerinde durmuşlar ve kuru-
cusuyla ilgili yarı efsane halindeki olayları da büyük bir dikkat ve hatta 
heyecan ile anlatmışlardır. Aslında hakikat olan M.Ö. 2. yüzyılda Mo-tun 
adlı bir kağan çıkarak, Asya'yı hâkimiyeti altına alacak olmasıdır. Mo-
tun ve babası hakkında anlatılanlar, belki de onlardan binlerce sene önce 
söylenen bir efsanenin Mo-tun’a uyarlaması da olabilir. Bakınız, B. Ögel, 
Türk Mitolojisi, c. 1, Ankara 1971, s.143-144.

7  Ögel, Büyük Hun... s. 206-221; R. Grousset, Bozkır İmparatorluğu, Çev. 
R. Uzmen, İstanbul 1980, s.45; W. Eberhard, Çin Tarihi, 2. baskı, Ankara 
1987, s.87-88; S. M. Arsal, Türk Tarihinin Ana Hatları. İskitler-Sakalar, 
Asya Hunları, Yüe-çiler, Avrupa Hunları, Ankara, s.29-48; M. Mori. "Ku-
zey Asya'daki Eski Bozkır Devletlerinin Teşkilatı". İÜEF. Tarih Enstitüsü 
Dergisi, Sayı 9, İstanbul 1978, s.212-224. Türkler tarafından Tung-hu-
lar mağlup edildikten sonra iki ana gruba ayrıldıkları, bunlardan birinin 
Wu-huanlar (bu adın Oğuz'un karşılığı olduğu bildirilmektedir.) diğerinin 
de Hsien-piler (Siyenpi) olduğu ve Türkçe konuştukları yolunda, birtakım 
kesin olmayan iddialar söz konusudur. Bakınız, S. G. Clauson, "Türk, Mo-
ğol, Tunguz", Ter. E. B. Özbilen, Türk Dünyası Araştırmaları, Sayı 118, 
İstanbul 1999, s.10 11.

8  Bu yenilgiden sonra Yüe-çiler, Büyük ve Küçük Yüe-çi diye ikiye ay-
rıldılar. Küçük Yüe-çiler Kansu bölgesinde kalırlarken, diğerleri İli Nehri 
havalisine yerleştiler. Ancak M.Ö. 162 yılında Mo-tun'un oğlu Kök (Lao-
shang) Büyük Yüe-çileri bir kere daha mağlup ederek, onları batıya Sog-
diyana'ya kadar kovdu (Bakınız, B. Ögel "Eski Orta Asya Kabileleri Hak-

kında Araştırmalar, I. Yüe-çiler", DTCF. Dergisi, 15/1-3, Ankara 1957, 
s.248; S. Y. Ying, "The Hsiung-nu", Early Inner Asia, Edited by D. Sinor, 
Cambridge 1990, s.127).

9  De Groot, Die Hunnen der Vorchristlichen Zeit, Berlin-Leipzig, 1921, 
s. 49-50; W. H.Mc Govern , The Early empire of central Asia, Chapel Hill, 
1939, s. 116.

10  Grousset, a.g.e., s.45; Eberhard, a.g.e., s.89; İ. Kafesoğlu, "Türkler", 
İslam Ansiklopedisi, 12/2, İstanbul 1988, s.149; Atsız, "Mete", Türk An-
siklopedisi, C. 24, Ankara 1976, s.68-70. Çin kaynaklarının bildirdiğine 
göre, imparator Mo-tun'un elinden daha başka bir yolla kurtulmuştur. Bu 
durum o kadar aşağılayıcı ve bayağı idi ki, uzun müddet bunun konuşul-
ması ve hatırlanması Çin imparatorluğu tarafından yasak edilmiştir. Ku-
şatılan Çin imparatoru artık sonunun geldiğini anlayınca, çok güvendiği 
bir adamını (General Ch'en-p'ing) muhtemelen yanında Çin'in en güzel 
kızları ve prenseslerin resimleriyle Mo-tun'un hatununun yanına yolla-
mıştı. Bu kişi, hatuna "şimdi siz bizim imparatorumuzu çok güç durumda 
bıraktınız, ama imparator bu kızları kağana göndermek istiyor" deyince; 
hatunun kıskançlık duygularını kabartmış, o da kuşatmanın kaldırılması 
için Mo-tun'a telkinlerde bulunmuştur (Bakınız, Ögel, a.g.e., s.404-420).

11  Mo-tun Yabgu ölmeden evvel (176) Çin'e tehditkâr bir mektup daha 
yolladı. Bu mektuptan öğrendiğimize göre, o Orta Asya ve batıyı birleştir-
mekle meşguldü. Eli ok-yay tutan kavimleri idaresine alarak onları "Hun" 
yapmıştı. (Bakınız, Ögel, Büyük Hun… s.435-442). Geniş bilgi için bakı-
nız, S. Gömeç, "Türk Tarihinin Kahramanları: 1-Motun Yabgu", Orkun, 
Sayı 48, İstanbul 2002.

12  Her zaman olduğu gibi Türk'e ait ne varsa, özellikle Batılı ilim adam-
ları mutlaka yabancı bir kaynağa dayandırma eğilimindedirler ki, bu un-
vanında Çin'den geçmiş olabileceğini ileri sürmelerini artık yadırgamıyo-
ruz (Bunun için bakınız, P. B. Golden, Türk Halkları Tarihine Giriş. Çev. 
O. Karatay. Ankara 2002. s.47-53).

13  (Prof. Dr. Saadettin GÖMEÇ, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğ-
rafya Fakültesi Öğretim Üyesi, Ankara Üniversitesi DTCF Tarih Araştır-
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maları Dergisi, Cilt 22 Sayı 35, Başlık:  Oğuz Kağan'ın Kimliği, Oğuzlar 
Ve Oğuz Kağan Destanları Üzerine Bir-İki Söz, 2004, s.115.)

14  F.Sümer, Oğuzlar, 2. baskı, Ankara 1972, s.1; İ. Kafesoğlu. Türk Milli 
Kültürü 2. baskı. İstanbul 1983, s.142; W. Bang. "La Version Ouigoure 
de L'Histoire des Princes Kalyanamkara et Papamkara par Paul Pelliot". 
Keleti Szemle, Tome XVII, Budapest 1916/7, s.198; J.Hamilton. "Toquz-O-
guz et On-Uygur", Journal Asiatique. Tom. 250, Paris 1962. s.25. Oğuz < 
oq-og= ok. "boy, nesil (ög= anne) + uz/üz çokluk eki> oğuz "boy". Bakınız. 
L .Ligeti, "Kırgız Kavim İsminin Menşei". Türkiyat Mecmuası, C. 1. İstan-
bul 1925. s. 103; H.N .Orkun. "Oğuzlara Dair", Ülkü. 5/26. Ankara 1935. 
s. 102-103; O. Pritsak. "Stammesnamen und Titulaturen der Altaischen 
Völker", Ural-Altaische Jahrbücher. Band 24. Wiesbaedn 1952.s.59; A. N. 
Kononov. Rodoslavnaya Türkmen. Moskva 1958, s.40; M.T.Liu. Die Chi-
nesischen Nachrichten zur Geschichte der Ost-Türken (T'u-Küe). 2 cilt. 
Wiesbaden 1958. s.591.

15  K. Czegledy, Arap coğrafyacılarında geçen Oğuzların on yedi kabile-
sinin dokuzunun Uygur,  sekizinin Oğuz (ki, bunu Şine-Usu Yazıtındaki 
Sekiz-Oğuz’a dayanarak) olduğunu söylemektedir. Bakınız, K. Czegledy, 
"On the Numerical Composition of the Ancient Turkish Tribal Confedera-
tions". Acta Orientalia, Tom. 25. Budapest 1972, s.278.

16  S. Gömeç, Uygur Türkleri Tarihi ve Kültürü, 2. baskı. Ankara 2000, 
s.65.

17  (Prof. Dr. Saadettin GÖMEÇ, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğ-
rafya Fakültesi Öğretim Üyesi, Ankara Üniversitesi DTCF Tarih Araştır-
maları Dergisi, Cilt 22 Sayı 35, Başlık:  Oğuz Kağan'ın Kimliği, Oğuzlar 
Ve Oğuz Kağan Destanları Üzerine Bir-İki Söz, 2004, s.117.)

18  H. N. Orkun, Türk Tarihi, C. III, Ankara 1946, s.40; Sümer, a.g.e., 
s.24; Kafesoğlu,

19 a.g.e.,s.144; A. İnan. Makaleler ve incelemeler, 2. baskı, Ankara 1987. 
s.556; T. Banguoğlu, "Oğuzlar ve Oğuzeli Üzerine", Türk Dili Araştırma-
ları Yıllığı, Ankara 1959, s.4.

20  Barthold, a.g.e .. s.47; V. Barthold, Four Studies on the History of Cent-
ral Asia, Vol. I, Leiden 1962, s.91; V. Barthold, Moğol istilasına Kadar 
Türkistan, Haz. HD. Yıldız, İstanbul 1981, s.257-258; EI-Belâzui, Fütû-
hu'I-Büldan, Çev. M. Fayda, Ankara 1987, s.627-628.
 
21 (Prof. Dr. Saadettin GÖMEÇ, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğraf-
ya Fakültesi Öğretim Üyesi, Ankara Üniversitesi DTCF Tarih Araştırma-
ları Dergisi, Cilt 22 Sayı 35, Başlık:  Oğuz Kağan'ın Kimliği, Oğuzlar Ve 
Oğuz Kağan Destanları Üzerine Bir-İki Söz, 2004, s.118.)

22  (Prof. Dr. Saadettin GÖMEÇ, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğ-
rafya Fakültesi Öğretim Üyesi, Ankara Üniversitesi DTCF Tarih Araştır-
maları Dergisi, Cilt 22 Sayı 35, Başlık:  Oğuz Kağan'ın Kimliği, Oğuzlar 
Ve Oğuz Kağan Destanları Üzerine Bir-İki Söz, 2004, s.119.)

23  "N. Atsız, Türk Tarihinde Meseleler, 6. baskı, İstanbul 1980, s.147-173
  Bu hususta geniş bilgi için bakınız, S. Gömeç, "İslam Öncesi Türk Ta-
rihinin Kaynakları Üzerine", DTCF. Tarih Araştırmaları Dergisi, 20/31, 
Ankara 2000, s.51-61.

24  (Prof. Dr. Saadettin GÖMEÇ, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğ-
rafya Fakültesi Öğretim Üyesi, Ankara Üniversitesi DTCF Tarih Araştır-
maları Dergisi, Cilt 22 Sayı 35, Başlık:  Oğuz Kağan'ın Kimliği, Oğuzlar 
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