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 Saygı Değer okurlarımız;

 Dergimizin otuzüçüncü sayısı ile sizlerle birlikte 
olmaktan onur duyuyorum. Bu ay ki Editöre ayrılan 
bölümde sözlü müzikal kültür üzerine dikkat çekmek 
istiyorum.

 Geçmişte sözlü müzikal kültürümüzü ağıtçı ka-
dınlarımız yaşata gelmişlerdir. Fakat, günümüzde bu 
geleneği yaşatacak yeni nesiller olacağına kanaat ge-
tiremiyorum.

 Kültürümüzün yaşatılmasında, evrilmesine, dün-
den bugüne taşınmasında sanat ve sanatçının katkıları 
yadsınamaz.

 Geçmişte eylül ayı içerisinde hakka yürüyen iki 
sanat insanımız var. Birincisi Halk Müziğimizin “Ga-
ribi” Neşet Ertaş, diğeri de Sanat Müziğimizin “Gü-
neşi” Zeki Müren’dir. İkisine de Allah’tan rahmet di-
liyorum.

 Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk’ün sözleriyle 
yazıma son vermek istiyorum; ” Sanatsız kalan bir 
milletin hayat damarlarından biri kopmuş demektir.”

 Geleceğin ülkemize, dünyamıza huzur ve mutlu 
yarınlar getirmesi dileklerimle… Hoşça kalın.

Okan AVŞARKOCAOĞLU
(Editör)
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Aslan AVŞARBEY

KIRMIZI YAĞLIKLI KIZ ÇOCUĞU
(Kırmızı Başlıklı Kız’ın Avşar Versiyonu)

 Zamanın behrinde bir gız çocuğu varımış. Anası 
köye gelen çerçiden bir gırmızı yağlığınan bir gırmı-
zı entari almış. Gız çocuğu, gırmızı yağlığınan gırmı-
zı entarisini çok sever imiş. Allah’ın gününe erinmez, 
osanmaz, giyerimiş entarinen yağlığı. Onun uçu oba 
bu gız çocuğuna “gırmızı yağlıklı gız çocuğu” demiş. 
Lakabı; “Gırmızı yağlıklı gız çocuğu” galmış.

 Bir gün “gırmızı yağlıklı gııız” dee çığırmış ana-
sı.”Ekmeğin arkasına iki yağlı çörek çarptıydım, gada-
sını aldığım. Durma, haydi tandırdan al gel, çıkılayım 
da ebene götür. Zavallı yesin sıcak sıcak... Şar şaapaz 
get gel.”

 Gırmızı yağlıklı gız çocuğu da bağlamış yağlığını, 
entarisini de geymiş. Anasının çıkıladığı azık çıkınını 
da almış. Düşmüş yola…
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 Canavar savuşuvermiş. Gızı orada yemeye kalksa, 
bir yolcuya, avcıya denk gelirim dee düşünmüş.

 Gırmızı Yağlıklı Gız Çocuğu, papaççe toplayım, 
kebeleklerin ardına gediyim, guş sesi dineyim diyene-
çe canavar çoktan varmış ebesinin yanına.

 Gızın ebesi yeleğini, atkısını, dala asmış. Söğüdün 
gölgesinde otururumuş. Canavar uğrun uğrun yanaş-
mış. Çalıları hışırdatmış mahsus ki beni duysun deee...
“Kim var orada” dee seslenmiş avratcağaz.

 Canavar sesini inceltmiş” Ebe benim, Gırmızı Yağ-
lıklı Gız. Anam sana azzık savdı” demiş.”

 “Ooooyh! ebesi gurban olsun onu yardana. Çalı-
nın arkasında durma ayağana tiken batar, gadasını al-
dığım. Yanıma gel” demiş.

 Canavar bir sıçıramış çalının arkasından, gızın 
ebesini hap yutar gibi çiynemeden yutmuş bir soluk-
ta… Avratcağızın yeleğini de daldan almış giymiş. At-
kıynan da başını, gözünü eyice bürümüş, kuyruğunu 
da kıvırmış bostanın içine yatmış. Aradan iki bileme-
din üç dakka geçmiş geçmemiş Gırmızı Yağlıklı Gız 
çıkagelmiş. Yoldan çığırmış:

 “Ebeee… Ebeee sana azık getirdim “

 “Yavrıım davşan ormanının içinden, Cini mağa-
ranın önünden var. Çallı Punar’dan bir su doldur. Eğ-
lenme Ebe’n sıcağan arnında bostan bekliyor. Acıktı 
zahar avratcağaz..”

 “Olur, eğlenmem ana!” demiş, Gırmızı Yağlıklı Gız 
Çocuğu.

 Meşelikten geçerken çalıların arkasından bir hı-
şırtı duymuş. İki üç adım atmış atmamış, danadan bö-
yük, attan güççük, boz tüylü bir canavarınan hapa hap 
olmuş. Gırmızı Yağlıklı Gız Çocuğu elindeğa azzık çı-
kınını düşüre yazmış korkudan. Gözleri de cıncık gibi 
göm gööö imiş gâvurun…

 “Uğurlar olsun hatın, nereye gediyon böyle” de-
miş, Canavar.

 “Ebeme gediyom.” Demiş Gırmızı Yağlıklı Gız Ço-
cuğu. “Anam çörek çarptı da. Çallı Punar’dan da soğok 
su doldurucüüm… Ebem bostan bekliyor Gayaltı’nda, 
ona götürüyom. Haa… adım da “hatın” değal; Gırmı-
zı Yağlıklı Gız “ demiş.

 “Gusura galma bilemedim kölesi olduğum. Öyle 
ise sen suyu dolduranaça, ben önden varıyım da ha-
ber ediyim ebene. Yazzık avratçağıza ağ pürçayinen… 
Bi başına bostan bekliyor. Sende avara olma tez gel 
emi”
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gibi. Ne yediğimden bir dat alıyom, nede içtiğimden. 
İstersen gel de yakından bak” demiş, Canavar.

 Gırmızı Yağlıklı Gız çocuğu yaklaşınca, canavar 
sırtından yeleği çıkarmış kürelemiş… Başından atkıyı 
sıyırmış, yere çalmış… Gızcağız “gık” diyemeden onu 
da yutmuş hap yutar gibi çeynemeden. Garnı doy-
muşya canavarın, uyuya galmış. Hem ebesini, hem 
gızı yutunca töhmelemiş gâvur, sığlaşamazımış… Ca-
navar öyle bir horlamaya başlamış ki Artmak’tan du-
yulur sesi…

 O sırada Ali Ede Guruçay’dan ağrı Unsuz’a kök yar-
maya gidermiş… Horultuyu duyunca gelmiş bakmış 
ki canavar bostanda zayakıl getmiş, dal aykırı yatıyor. 
“Hele gavura hele” dee zavurlamış, amma canavarın 
uyanacağı yok. Vurmuş gafasına paltanın sapıynan. 
Gırmızı Yağlıklı Gızı da ebesini de canavarın garnın-
dan çıkartmış. Hep barabar Gırmızı Yağlıklı Gız Ço-
cuğunun getirdiği çörekleri yemişler. Ali Ede yoluna 
devam etmiş Unsuz’ a doğru. Gırmızı Yağlıklı Gız 
Çocuğu, ebesine söz vermiş “bir daha töbeler töbe-
si canavarın lafına aldanırsam” dee… Köye dönerken 
bakmışlar ki Davşan Ormanı eski şen günlerine geri 
dönük, davşanlar cirit atıyor…

(Yazarı Kadir Günal’a teşekkürlerimizle)

 Sesini inceltmiş canavar “Bostanın içindeyem yav-
rım. Elindeğaleri söğüdün altına goy da yanıma gel 
hele”

 Gırmızı Yağlıklı Gız hevtiklenmiş; “Bu ses ebemin 
sesine benzemiyor ya hayarlısı. Hastalandı m’ola“ dee 
düşünmüş. Elindeğaleri söğüdün altına goymuş uus-
cadan. Hemen yanına varmamış. Şüphelenmiş ya ga-
vurdan…. Bakmış ki ebesi beriden öte...

 “Abari kolların nağadara böyük ebe ?”

 “Bire golum gopsun… Bostan gazmalamaktan 
golluk hayarımı galdı sündü getti” demiş canavar.

 “Abari gulakların nağadar gıllı ebe?”

 “Gocadım gayri, insan gocarsa gulağanda gıl biter 
tülü gızım “ demiş, Canavar.
“Gözlerinde halbır gibi açılmış ebe “

 “Gözüm çıksın görmez oldu soyka onun uçu ayı-
rıyom böyle halbır gibi ”demiş, Canavar.

 “Abari dişlerinde nağadar sivri ebeee”

 “Tah nerdeee… Benim ağzımda diş mi galdı, hepi 
döküldü. Agan dakma diş yaptırdıydı. Toktur da böyle 
araya verdi dişlerimi. Ağzımın içi şakır şakır daşlı tarla 
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Ahmet Z. ÖZDEMİR

ESKİ KİTİRETLER KİNDİR BU BİZE
 Avşarlar talan yapıyor, yerleşik halka zarar veriyor 
diye ta İstanbul’a kadar şikâyetler olur. Bunu sık sık çı-
kan fermanlardan anlıyoruz. İstanbul’da divan topla-
nır. On iki vezir katılır bu divana. Divandan karar çı-
kartılır: Avşarlar Halep’in Rakka kazasına sürülecek. 
Kır ata binen padişahın ulakçısı fermanı boy beyine 
verir. Aşiret arasında üzüntü başlar, dağılma başlar.

 Öte yandan bu sürgünden yararlanmak isteyen 
Tecirliler, Ceritler, Bozdoğanlar Avşarların mallarını 
sürüp kaçırırlar.

 Dadaloğlu bu olayları dile getiren bu Türkü’yü 
söyler…

Kitiret: Kin.
Ferman: 1. isim Buyruk, emir. 2. tarih Osmanlı Devleti’nde padişahın ver-
diği, uyulması gerekli hükümleri taşıyan yazılı buyruk, yarlık.
Mirze Ali: (İmirze Ali), Cerit beyi.
Sinirmek: Sindirmek, hazmetmek.
Şebeke: Hile, al.
Ahval: Haller, durumlar.
Gidi: Ahlaksız, pezevenk.
Davı: Dava, mesele, sorun, Kavga, harp.

Sana derim sana ey Türkmen kızı
On iki vezirler bir etmiş sözü
Yok kalemine de çalmışlar bizi
Eski kitiretler kindir bu bize

Padişah fermanı kır atta olur
Fermanlı olanlar vurmadan ölür
Geçer bu kara gün böyle mi kalır
Dağılman arkadaşlar ündür bu bize

Biz de neler ettik Antep eline
Nameler gönderdik Anadolu’ya
Benden selam söylen Mirze Ali’ye
Koçyiğide (kanlı) gömlek dondur bu bize

Şebekeye uğrattılar yolumuz
Neye varır ahvalimiz halimiz
Gidi düşman kovar gider malımız
Sinirirse şeker şerbet baldır bu bize

Der Dadal’ım der ki davı bu davı
Gökte gövel ördek sahanın avı
Ne kadar methetsem Avşar’ın beyi
Yalman mızraklı eldir bu bize
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Gülhan ÇABUCAK
(AvşarBabamBenim)

YAZDIM
Ömrüm geldi geçti, yüzüm gülmedi.
Şöyle bir baktım da yazdım bu gece!
Halim dile düşmüş, özüm bilmedi,
Ağıtlar yaktım da yazdım bu gece!

Üstüme dört duvar birden yürüyor.
Cehennem ateşi kanım bürüyor.
Canımı aklımdan Rabbim koruyor.
Zulümden bıktım da, yazdım bu gece!

Bu nasıl yazgıymış, ben bilemedim.
Kaç bin kez denedim, bir silemedim.
Kimseye dert, keder, gam dilemedim.
Kaşımı yıktım da, yazdım bu gece!

Gülhan’ım bir kula zararım yoktu.
Sevmeyen gönüle ısrarım yoktu.
Bu yalan düzende yar/arım yoktu.
Çileden çıktımda, yazdım bu gece!

“AvşarBabamBenim” – Gülhan Çabucak
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PİRİNÇ PİLAVI

 Seferberlikde iki kız kardeşin kocaları asker olur-
lar. Arkasından kıtlık gelir insanlar aç susuz. Kız kar-
deşlerden biri Emine Çocuklarının açlık çığlıklarına 
dayanamaz. Hali vakti kendisinden iyi olan bacısı Ay-
şe’ye gider. Belki bir iki ekmek alırım da şu çocukların 
sesi kesilir diye. Ayşe’nin evine yaklaşırken bulgur pi-
lavı yediklerini görür. Ayşe bacısı Emine’nin geldiğini 
görünce leğende bulunan pilavı alıp, donunun içine 
boşaltır.

Emine: “Ayşe bacım, benim çocuklarım açlıktan kıvrı-
lıyor. Ne olur bir ekmek ver de sesleri kesilsin, vallahi 
dayanamıyorum çığlıklarına.”
 
Ayşe: “Sen ne istiyon bacından, bacın ölüyor acından” 
der.

 Emine boynunu bükerek gider. Seferberlik biter, 
kocaları sağ salim geri dönerler. Zaman geçer Emi-
ne’nin maddi durumu Ayşe’den iyi olur. Bir gün pirinç 
pilavı pişirir. Yemeğin üzerine Ayşe gelir. Emine, Ay-
şe’ye der ki “Kara gün kararıp kalmaz. Bulgur pilavı, 
dona girmez. Gel bacım, pirinç pilavı yiyelim” der.Y ı l m a z    I L I K
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GELİYOM

Sarp dağlarda sümbüllerin açtı mı?
Baba yurdum sana döndüm geliyom
Kara Çat’tan kar eriyip coştu mu?
Baba yurdum sana döndüm geliyom

Turan KORKMAZ

Dağın başı güllü, toprak neşeli
Ay deliği dik dik kaya meşeli
Harman yeri yeşil çayır döşeli
Baba yurdum sana döndüm geliyom

Yanık yerden çirişliğin başına
Göğ kuşaktan samanlığın döşüne
Dahar oluğu, kör pınarın taşına
Baba yurdum sana döndüm geliyom

Göç yolundan Koçpınar’a giderdik
Yozyurdu’nda koyun, kuzu güderdik
Çamboynu’nda akan sudan içerdik
Baba yurdum sana döndüm geliyom

Koca Güney ayaktasın canlısın
Kanlıkaya ta ezelden kanlısın
Koca Toros doğuşundan ünlüsün
Baba yurdum sana döndüm geliyom

Garip babam tütün sarar içerdi
Umutsuzdu hasadı er biçerdi
Derin derdi yarasını açardı
Baba yurdum sana döndüm geliyom

Turan der ki çalamadım sazımı
Sana verdim benliğimi özümü
Çekemiyom bu şehrin nazını
Baba yurdum sana döndüm geliyom
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 Özellikle toplumcu ekolün çok da dikkatli incele-
meden düşman olduğu “ağalık”, “beylik” ve “efendilik” 
üzerine bir kaç kelam etmek gereği hâsıl oldu.

 Ağalar ve beylerin karşılığı sanırım Batı literatü-
ründe burjuvazidir. Anadolu’da çok önemli fonksiyon 
icra etmiştir bu sıfata haiz kişiler. Ağa, bey meclisle-
rinde himaye edilen Dadaloğlu, Karacaoğlan gibi şa-
irlerin hikâyeleri dilden dile anlatılır durur. Yine bu 
ağalar, beyler yöresini ihya eden yatırımlar da yapmış-
lardır. Camiler, Hanlar, Kervansaraylar yaptıran ağa-
lar, beyler bilinir.

 Bunlardan daha da güçlenenlerin Devletin başına 
ne işler açtığı da tarihi kayıtlarda mevcuttur. Nitekim 
1865 Fırka-i İslahiye Ordusunun Çukurova Türkmen-
lerinin iskânı olduğu ana maksadının yanında özel-
likle Kozan ve Payas muhitinin ayanları Kozanoğlu 
ve Küçükalioğlu ailelerinin tedibi olduğunu söylemek 
çok iddialı olmaz sanırım.Necip TOPUZ

AĞALIK MI
(UNUTULAN DEĞERLER ÜZERİNE)
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2.

Hoşaflık üzümü bağ da
Yine soyluk bizim Beğ de
Seymen elin kızdırıcı
Odunları Kızıldağ’da…

 Rivayet o ki, bir gün köylerden birinde ölen olmuş, 
tüm cenazelerde olduğu gibi millet cenaze sahiplerinin 
başına toplanmış; feryat, figan ağıt her taraftan yükse-
liyor. Türkmen’de ölen fakir zengin herkesin arkasın-
dan bir ağıt söylenir. Ağaların beylerin ağıtları muhit-
leri daha geniş olduğundan kulaktan kulağa, kuşaktan 
kuşağa aktarılır. Fakir için yakılan ağıtlar ise maalesef 
unutulur.

 Hülasası, ağıtlarda ölenin özellikleri biraz da abar-
tılarak anlatılır da bizimkinin karısı biraz dibini tut-
turmuş anlaşılan. “Benim kocam şöyle ağa idi, şöy-
le bey idi!” Tamam ağıtlarda abartıya izin verilir de 
çok da olması ayıplanır. Kadın ağıda devam ederken, 
bir başka kadının bu kadar abartıya gönlü razı olma-
mış olacak ki dirseği ile vurup (zira ölen pek bir fakir 
adammış her hal):

-Senin kocan nerede ağa idi, bey idi?

 Bizim kadın o anda cevabı yapıştırmış:

 Derler ki, Ağalık servetinen, beylik soyunan, efen-
dilik ise tahsilinen olur. Bununla birlikte, soylu köklü 
ağa aileleri olduğu da bilinmektedir.

 Köylerde benden yaşlılar bana hala “Necip Efen-
di” diye hitap ederler.

 Bu aileler arasında sıkı akrabalık ilişkileri kurulur, 
birbirlerine takılmadan edemezlerdi.

 Bizler mesela Avşar Beylerine takılmaktan büyük 
keyif alır onları her fırsatta sıkıştırır, kızdırırdık:

 Bizim beyler asıl asalet sahibi, lakin bazıları için 
işler pek yolunda gitmemiş olabiliyor. Bir gün Beyler-
de bir düğün varmış ve bizim muhitten birisi düğüne 
gitmiş. Geri döndüğünde sormuşlar; “Yav nasıl etti. 
Beyler de seni iyi misafir etti mi?” bizimki sözlü ge-
lenek gereği buna hemen bir ağıt formunda türküyle 
cevap vermiş:

1.

Süpürgesi çam dalından
Dolandım beğler elinden
Tütünü yok, kahvesi yok
Usandım tatlı dilinden.
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-Ağa değildi de niye öğlene kadar yatardı, bey değildi 
de niye hiç aldığını vermezdi!

 Köklü ailelerin bu şekilde birbirlerine takılmaları 
hoşgörü içinde devam eder sohbetler tatlandırılırdı.

 Ağalarla ilgili bizlere de çok takılan olurdu. Yörede 
söylenen bir darb-ı mesel hala kulaklarımdadır; “Ağa 
dediğin ağır olur. İşi de ağır yürür.” “Herkes yaylaya 
göçer Halloğlu haftaya göçer” sözü durumu ne de gü-
zel ifade eder.

 Şimdi toplumun dokusunu sağlam tutan ne ağa-
lar, ne beyler kaldı maalesef. Oysaki bu hatırlı adam-
lar toplumda bir yanlışlık gördüklerinde iş devlete 
intikal etmeden derhal araya girer ve sulhu tesis eder-
lerdi. (Bizler Modern Ceza Adalet Sistemlerinde buna 
“Onarıcı Adalet” diyoruz.) Böylece nizaların kangren 
olması engellenmiş olurdu.

Baki selam... 

Necip TOPUZ
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ANA OLAN AĞLAMAZ MI?
Bir acı duydum derinden
Kalemim düştü elimden
Taştı geldi yüreğimden
Pınar oldu iki gözüm

Her gün acı her gün hüzün
Bu kaçıncı vahşet oldu
Tomurcuk gül, lale soldu
Umutlar hep toprak oldu

Kalleştir pusuda yatan
Kan gölüne döndü vatan
Allah’ım şaşırtma bizi
Düşmanın kör olsun gözü

Hazırdır hep oğlu kızı
Vatını için ölmeye
Heveslenmeyin bölmeye
Evlatlar, ailenin gözü.

Çekilir her türle nazı.
Çıkarın ne çirkin yüzü.
İnsan olan ağlamaz mı?
Buna Çare aramaz mı?

A.Zeynep ŞAHİN



ht
tp

://
w

w
w.

av
sa

re
lle

ri.
co

m
/

ht
tp

://
w

w
w.

av
sa

re
lle

ri.
co

m
/

23 24

Kin, bencillik başa belâ.
Kandırıyor süslü dünya.
Ne sana kalır, ne ona.
Aklı olan anlamaz mı?

Geçmişten ibret alınmaz mı?
Senlik, benlik hiç bitmiyor.
Bilgi görgü kâr etmiyor.
Dili, rengi fark etmiyor.

Ana olan ağlamaz mı?
Yüreğini dağlamaz mı?
Hak izin vermez taşkına,
Kul neden döndü şaşkına?

Söyleyin Allah aşkına
Neden göz kör, kulak sağır,
Taşınmıyor şelek ağır
Dünya kurulalı böyle

Kârlı olan var mı söyle?
Yaradanım yardım eyle
Kan gölü oldu bu vatan
Sayısız kefensiz yatan.
A.Zeynep ŞAHİN
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ÇİMENLİ BAHÇE
 Pınarbaşı’nın Şabanlı köyünde, Emin Yıldırım ta-
rafından, Hürü Yıldırım’dan derlenmiştir. Ağırlama 
şeklinde türkülü bir kadın oyunudur.

 Oyun Kayserinin Pınarbaşı, Tomarza ve Sarız il-
çelerinde Avşarlar tarafından, demece-çevirmece de-
diğimiz; karşılıklı iki gruptan veya tek sıra halinde 
oynayan oyuncuların iki ayrı grup şeklinde türkü söy-
lemeleri ile oynanır. Önce bir grubun söylediği tür-
künün sözlerini, ikinci grubun tekrarlaması şeklinde 
oynanmaktadır.

 Oyunun müziği Okan Avşarkocaoğlu tarafından, 
Uşak Makamında, 4/4 ölçüsünde notaya alınmıştır.

OYUNUN OYNANIŞI (Oyunun Temel Figürleri):

 Demece-çevirmece usulüyle türkü söylenerek ilk 
harekete sağ ayak ile başlanır. Üç atım attıktan son-
ra dördüncü adımda sol ayakucu hafifçe yere vuru-
lur. İkinci figürde tekrar sol ayak ile geriye doğru veya 
olduğu yerde üç adım atıktan sonra dördüncü adım-
da sağ ayakucu hafifçe yere vurulur. Bağlantı bölümü 
hep birlikte söylenerek aynı figürler alkışlar eşliğinde 
tekrarlanır.

Okan AVŞARKOCAOĞLU
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Çimenli bahçede bulgur eliyor (2. tekrar koro)
Kendi görünmüyor sesi geliyor (2. tekrar koro)
Uyan uyan uyan sevdiğim uyan (Alkışlar ile Hep Bir-
likte 2 tekrar)

Çimenli bahçenin gülü ben olsam (2. tekrar koro)
Şu giden yosmanın yâri ben olsam (2. tekrar koro)
Uyan uyan uyan sevdiğim uyan (Alkışlar ile Hep Bir-
likte 2 tekrar)

Çimenli bahçede bulgur seçiyor (2. tekrar koro)
Eğilmiş sağ yana suyun içiyor (2. tekrar koro)
Uyan uyan uyan sevdiğim uyan (Alkışlar ile Hep Bir-
likte 2 tekrar)

Çimenli bahçede bulgur seçiyor (2. tekrar koro)
Seçtiği bulguru yere saçıyor (2. tekrar koro)
Uyan uyan uyan sevdiğim uyan (Alkışlar ile Hep Bir-
likte 2 tekrar)
Uyan uyan uyan sevdiğim uyan (2 tekrar sonu hızlı)

ÇİMENLİ BAHÇE DE
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BOLATPINAR’DIR O KÖYÜMÜN ADI

Evimiz yüksekte, camiye bakar
Köyümün önünden ırmağı akar
Hasretin yakıyor, burnum da tüter
Özledim be köyüm, seni özledim

Bolatpınar’dır O köyümün adı
Gelmiştir baharı, gelmiştir tadı
Düştü aklıma, yüreğim sızladı
Özledim be köyüm, seni özledim

Ali, Yakup, Salih, Hayati, Mehmet
Kavuşturur bizi yaradan elbet
Üzülme der gönlüm üzülme sabret
Özledim dostlarım sizi özledim

Solmaz’ım der birkaç satır yazayım
Nasip eyle Ya Rab gidip gezeyim
Gireyim baraja, suda yüzeyim
Şar, Çakırlar, Ayvat’ı özledim

Solmaz ARIK

Solmaz ARIK
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Gülseren AVŞARKOCAOĞLU

MALZEMELERİ:

½ Kg Aşurelik Buğday Veya Yarma
1 Adet Kuru Soğan
3 Su Bardağı Et Suyu
3 Çorba Kaşığı Tereyağı
Tuz

YARMA PİLAVI
(4 Kişilik)

HAZIRLANIŞI:

 Aşurelik buğdayı büyükçe bir tencerede bir taşım 
kaynatın ve bir kenarda en az iki-üç saat bekletin veya 
aşurelik buğdayı akşamdan çeşme suyun da sabaha ka-
dar da bekletebilirsiniz.

 Tereyağını pilav tenceresinde kızdırınız ve küçük 
küçük doğranmış kuru soğanı tencereye ekleyin. Önce-
den ıslatılmış olan yarmanın suyunu süzünüz. Soğanlar 
hafif pembeleştikten sonra süzdüğünüz yarmayı ve tuzu 
ilave edip birkaç kere karıştırın. Daha sonra et suyunu 
ilave ederek, kısık ateşte tencerenin kapağı kapalı ola-
rak suyunu çekene kadar (20 - 25 dakika) pişirerek altını 
söndürün ve dinlenmeye bırakın. Yaklaşık on beş daki-
ka dinlendikten sonra servis yapınız. 
Kaynak:
Emine AVŞARKOCAOĞLU
Gülseren AVŞAKOCAOĞLU
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Kaynak:
Emine AVŞARKOCAOĞLU
Gülseren AVŞAKOCAOĞLU
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YÜCE MİLLETİM!
Şırnak Şenoba’dan acı haber var,
Başımız sağ olsun yüce milletim.
Bu vatan uğruna ölenlere yar,
Başımız sağ olsun yüce milletim!

İbrahim MUCUK

Kato Dağları’na mevzi kurdular,
Terör bitsin diye karar verdiler,
Bir akşamüzeri canın sürdüler, 
Başımız sağ olsun yüce milletim!

Gitti aslanların yandı yürekler,
Sanmasın ağladı dindi yürekler,
Hep sınır taşları onları bekler,
Başımız sağ olsun yüce milletim!

Haber salın ovasına, bağına,
Sarıldı vücutlar al bayrağına,
Düştü gül tohumlar bak toprağına,
Başımız sağ olsun yüce milletim!

Anaları sussun, eşleri gülsün,
Türk Milleti birlik düşmanlar bilsin,
Bugün ırmaklarda çağlayan selsin,
Başımız sağ olsun yüce milletim!

Bu vatana hizmet görev aşkınız,
Cenneti aladır varın köşkünüz,
Hüsrani der al bayrağa düşkünüz,
Başımız sağ olsun yüce milletim!
31 Mayıs 2017 Elim bir Helikopter Kazasında 
şehit olan Mehmetlerin aziz hatıralarına atfen... 
Selam olsun,
Yüce Türk Milletine...
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Okan AVŞARKOCAOĞLU

HAYAT AĞCI MOTİFLER
 Hayat ağacı motifi, sonsuzluğun sembolüdür. Bu 
motif, ölümsüzlüğü araştırmanın ve ölümden sonra 
yaşam olduğu umudunun bir nişanıdır. Ağaç, Türk-
ler arasında kutsal sayılan bitkilerdendir. Hayat ağacı, 
güç, kuvvet ve tılsımına inanılan aslan, kartal, ejder, 
tavus kuşu gibi mitolojik yaratıklar tarafından koru-
nurken tasvir edilir. 

 Tek tanrılı dinlerin, insanını yaradılışını anlatan 
bölümlerindeki orta nokta, ağaçtır. Bazı motiflerde bu 
ağacı bir yılanın beklediği görülür. Cennetteki yasak 
ağacın meyvesinden Havaya ikram eden yılan böyle-
ce, Gılgamış’tan büyük İskender’e kadar tüm ölümsüz-
lüğü arayanların bu otu bulmalarına veya yemeleri-
ni engel olmuştur. Ölümsüzlüğü bulamayan insanlar, 
ölümden sonraki hayat ile umutlarını sürdürürler ve 
bu hayat ağacı ile simgelenir. Selvi, hurma, palmiye, 
nar, incir, zeytin, asma, kayın, meşe vb. ağaçlar deği-
şik toplumlarda hayat ağcının sembolüdürler. Anado-
lu motiflerinde hayat ağcı “can ağcı” olarak selvi en 
yaygın gözlenen semboldür. Birçok yörenin dokuma-
larında hayat ağcının üzerinde kuşlar görülür. Bunlar 
zamanı gelince uçacak olan can kuşlarıdır. Hayat ağa-
cı motifi Anadolu da mezar taşlarında oldukça yaygın 
olarak kullanılır1.
1 - Kaynak: millî eğitim bakanlığı, el sanatları teknolojisi, karışık motif 
çizimleri 211gs0084 Ankara.
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Çizim: Okan AVŞARKOCAOĞLU
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BU HALK ÂŞIKLARA VERMEZSE DEĞER

Bu halk âşıklara vermezse değer
Ne Bir Türkü söyler, ne de saz çalar
Aşığa ilhamı gelmezse eğer
Ne bir türkü söyler, ne de saz çalar

Tutun gardaş ozanların dalından
Ozan arı ise tadın balından
Hiç kimse de bilmez ise halından
Ne bir türkü söyler, ne de saz çalar

Halil popçu, topçu işe yaramaz
Aşığın yarasın kimse saramaz
Takoz koysan menziline varamaz
Ne bir türkü söyler, ne de saz çalar

Halil DAYLAK
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Prof.Dr.Remzi KILIÇ

 Bugün Türkiye Cumhuriyeti Devletinin üzerinde 
egemen bulunduğu Misak-ı Milli sınırları içerisindeki 
ülke topraklarımız üzerinde19.yüzyılda bulunan Os-
manlı Devleti zamanında azınlık unsurlarının ayrılık-
çı faaliyetleri, okullar açarak yapmış oldukları zararlı 
çalışmalar nelerdir? Osmanlı Devletini yıkmak, par-
çalamak ve bölmek isteyen emperyalist batılı devlet-
lerin azınlıklar ile işbirliği yaparak Yüce Türk Milleti-
nin aleyhine göstermiş oldukları çabalar nelerdir? 19. 
yüzyıl boyunca Osmanlı Devletinin zayıflamasından 
yararlanarak yabancılar ve azınlıklar, Osmanlı Ülke-
sinin merkezi olan Anadolu’da eğitim-öğretim faali-
yetleri işbirliği görüntüsü ile son derece yıkıcı ve sinsi 

OSMANLI TÜRKİYE’SİNDE
AZINLIK OKULLARI (19. YÜZYIL )

Kılıç, R. (1999). Osmanlı Türkiye’sinde Azınlık okulları (XIX. Yüzyıl). 
Türk Kültürü, YIL XXXVII, S. 431, Ankara, ss. 151-159.

Prof. Dr. Remzi Kılıç
Erciyes Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi
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kazanacaklarını zannetmişlerdi.

 Osmanlı Devleti’nin zayıflamasına paralel olarak 
azınlıkların gücünü artırdığını ve Osmanlı hükûmeti-
nin imzalamak zorunda kaldığı anlaşmalar sonucun-
da git gide emperyalist Avrupa Devletlerinin vesayeti 
altına verildiklerini söyleyebiliriz. Bu azınlık cemaat-
leri Türk aleyhtarlığını ancak açacakları okullar ka-
nalıyla şuur haline getirebileceklerine inanıyorlardı. 
Osmanlı Devleti bünyesinde eğitimin çöküş işaretleri 
başlayınca, Ermeniler ve Rumlar, sahip olacaklarını 
sandıkları Anadolu şehirlerinde gerçek anlamda bir 
eğitim seferberliğine girişmişlerdi. Anadolu coğraf-
yasında açılmış olan azınlık okullarını, yabancılar ta-
rafından açılmış olan okullardan ayrı mütalaa etmek 
hayli zordur. Çünkü azınlıklar kendi irade ve istekle-
ri ile yabancılarla işbirliği yapmışlardı. Yabancıların 
emperyalist arzuları için, misyonerlik yoluyla faaliyet 
gösteren 18. ve 19. yüzyılda Türkiye toprakları üzerin-
de kurdukları okullarda onlara; öğrenci, din adamı, 
casus vs. vererek yardımcı oluyorlardı.

 Osmanlı Devleti üzerinde emperyalist emelleri 
olan her devlet, Türkiye’de bir azınlık cemaatini âdeta 
himaye altına alarak onları kendi maksatları doğrul-
tusunda kullanıyorlardı. Azınlık unsurlara çeşitli va-
atlerde bulunarak istismar ediyorlardı. Bu acı gerçeği 
gören Osmanlı padişahları ve devlet adamları, zaman 

çalışmalar sergilemişlerdir. Bu kısa araştırmamızda 
bu durumu bir nebze ortaya koymaya çalışacağız.

 İstanbul’un fethini müteakip, Fatih Sultan Meh-
med ortaçağı kapatıp yeniçağı açarken, gayr-i Müslim 
tebaaya son derece hoşgörülü davranmıştı. Osmanlı 
Devleti’nde 1453 yılından itibaren gayr-i müslimler 
millet okulları açarak çocuklarının eğitimine yönel-
mişlerdi. Çünkü Fatih bütün Latin cemaatlerini din-
lerinde ve dillerinde serbest bırakmıştı. Katolik hris-
tiyanların yanı sıra, ortadoks hristiyan cemaatine ve 
yahudilere inançlarının gereği üzere ibadet edebile-
ceklerini belirtmişti. Fatih’ten öncede bu gelenek var-
dı. Daha sonraları azınlık gayr-i müslimler kilise okul-
ları bile açmışlardı.

 Osmanlı Devleti’nin güçlü olduğu zamanlarda, 
zararlı olmayan bu azınlık okulları, kapalı cemaat 
şeklinde, dil ve din tedrisatlarını serbestçe yaparlardı. 
Osmanlı Devleti zayıflama sürecine girdikten sonra, 
devlet bünyesinde yaşayan azınlıkların ayrılıkçı ha-
reketlere yönelmiş olduklarını görmekteyiz. Osmanlı 
Devleti’ni yıkmak ve parçalamak isteyen dış güçlerle 
işbirliği yapan azınlıklar, onların misyoner okullarına 
eleman ve siyasi gayelerine destek vermişlerdi. Azın-
lıklar vaziyete göre hareket ederek, Rusya, Fransa, 
İngiltere, Amerika Birleşik Devletleri gibi, Osmanlı 
Devleti’ni yıkmak isteyen devletlere imkân hazırlayıp 
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 Amerikan Board misyonerlerinin eğitim alanında 
attığı diğer bir adımda, 1831 yılı haziran ayında Wil-
liam Goodell ve ailesinin Malta’dan İstanbul’a gelerek 
yerleşmesi olmuştur. Goodell Suriye’de bulunduğu sı-
rada Türkçe ve Arapça öğrenmiş bulunuyordu. Goo-
dell İstanbul’da Avrupa yakasında bir eve yerleşmiş, 
fakat iki ağustosta bilinemeyen bir sebeple evi yan-
mıştı. Bu yangın sırasında Goodel’in büyük bir kitap 
koleksiyonu yok olup gitmişti. Goodell ve ailesi daha 
sonra Büyükdere’de küçük bir eve yerleşmişlerdi.

 Goodell, Ermeniler arasında misyonerlik faaliyet-
leri göstermek için görevlendirilmişti. Bu sebepten 
dolayı yanında ermeni alfabesiyle türkçe yazılmış bir 
İncil bulunuyordu. Bunu protestanlığa yakın ilgi du-
yan iki ermeni papazıyla birlikte Beyrut’ta hazırlamış-
tı. Bu İncil’in kopyaları kırk yıl çoğaltılarak satılmış ve 
ermeniler dini bilgilerini bu kitaptan öğrenmişlerdi.

 Ermeni azınlığın eğitim alanındaki teşkilatlan-
ması 18. yüzyılın sonlarında başlamıştı. 18. yüzyıldan 
önce ermeni okulları varsa da bu okullar, Türkiye’nin 
ancak bazı bölgelerinde bulunduklarından ve yüzyılın 
sonuna kadar Osmanlı Devleti her şeye rağmen kud-
retini koruyabildiği için tehlikeli olamamışlardı.

 Ermeni Okulları konusunu inceleyen Azadyon, 
1790 yılına gelinceye kadar Osmanlı Devleti içinde 

zaman bunları frenlemeye, etkisiz hale getirmeye ça-
lışıyorlardı. Yabancı okulları ile azınlık cemaat okulla-
rının müşterek hareketleri gösteriyor ki, Osmanlı ül-
kesinde yaşayan azınlıklar kendilerine tanınmış olan 
hak ve hürriyetlerini olumsuz yönde kullanmışlardır. 
Öyle anlaşılıyor ki, yabancı okullar ile azınlık okulları 
ortak hareketle kendi emellerine daha çabuk ulaşmak 
istiyorlardı.

 Amerikan Board misyonerlerinden Eli Smith ve 
H.G.D. Dwight, Küçük Asya (Anadolu), Ermenistan 
ve Kuzeybatı İran’ı incelemek üzere, Board’ın emri ile 
yollara düşmüşlerdi. Smith ve Dwight tam on altı ay 
süren üç bin millik bir geziden sonra hazırlamış ol-
dukları rapor ile daha sonraki yıllarda birçok misyo-
nerin bu bölgelerdeki çalışmalarına ışık tutmuşlardır. 
Bu iki Amerikan misyoneri daha sonra İstanbul’a ge-
lerek Krikor Peştemalciyan’ın müdürlüğünü yaptığı 
Ermeni cemaatına ait bir okulda incelemeler yapmış-
lardı. Aşağı yukarı üç yüz öğrencinin bulunduğu bu 
azınlık okulunda; dört seviyede öğretim sürdüğünü, 
okutulmakta olan kitapların halkın anlayamadığı kla-
sik Ermenice ile yazıldığını, yabancı dil ve tabii ilimler 
öğretilmediğini tespit etmişlerdi. Ayrıca çok aydın Er-
meni’nin bulunduğu bu toplumda ilköğretimde kay-
dedilen modern ilimlerin bulunmaması acıdır; sonu-
cuna varmışlardı.
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katkıda bulunmalarını istemiş ve bunun içinde Erme-
ni iş adamlarına bazı senetler imzalatmıştı. Bu okullar 
mezun verdikçe yüksekokul açmak gereği ortaya çık-
mış, sorunu çözümlemek için de 13 Eylül 1838 yılında 
Üsküdar’daki Cemeran okulu inşa edilerek faaliyete 
geçirilmişti.

 Amerikalı Goodell, İstanbul’a Ermenilere yönelik 
faaliyetlerde bulunmak üzere görevlendirilmiş ise de, 
yangından sonra taşındığı Büyükdere’deki evinde yir-
mi sekiz öğrencisi olan bir kız okulu, Rumların ço-
ğunlukta olması sebebiyle de, Rumlar için Lançester 
tipi dört okul daha açmıştı. Bunu yaklaşık bir yıl için-
de otuza yakın okulun açılışı takip etmişti. Amerikalı 
misyonerler ayrıca Ermeni çocukları için 1834 yılında 
Pera’da bir tür erkek lisesi açmışlardı. Misyonerlerin 
eğitim alanındaki avantajları, daha aktif ve katılımcı 
eğitim yöntemleriyle, çok daha gelişkin eğitim araç ve 
gereçlerinden kaynaklanıyordu.

 Pera’daki Okulun etkisiyle, Goodell’in ilk öğrenci-
lerinden Ermeni papazı Der Kevork, Hasköy’de mev-
cudu dört yüzü bulan bir okul açmıştı. Bunu takiben 
Ermeni Patrikhanesine bağlı Papaz Boghos Pisika 
Üsküdar’da müdürlüğüne Der Sahakian’ın getirildiği 
başka bir okul açmıştır. Boghos ayrıca zengin ermeni 
bankerlerden Hasköy’deki okula maddi destekte sağ-
lamıştır.

Okul niteliğinde bir Ermeni müessesesine rastlana-
mayacağını belirtmesine rağmen, İstanbul Tarihinin 
yazarı Yeremiyan Çelebi Kömürcüyan, Kumkapı Ki-
lisesinin Ermeni kültürünün kaynağı olduğuna işa-
ret etmektedir. Rahip Mateos’un bu kilisede Ermeni 
çocuklarıyla, ermeni gençlerine ders verdiğini anlat-
maktadır. Tespitlerimize göre ilk resmi ermeni okulu 
1790 da Şnork Mığırdıç ve Amira Miricinyan tarafın-
dan izin alınmak suretiyle açılmıştır. Yine aşağı yuka-
rı 1790 da açılan Ermeni okullarından biride Mesrop-
yan okuludur. Kumkapı kilisesi başpapazı ve Kumkapı 
mektebi Ermenice öğretmeni Erzurumlu papaz Mes-
rop tarafından, 1808 yılında yayınladığı gramer muh-
tırasında Patrik Ohannes Çamaşırcıyan’ın devrinde 
(1703-1812) İstanbul’un bütün semtlerinde Ermeniler 
meccani cemaat mektepleri açmışlardı, denmektedir.

 1824 yılında Patrik Karabet, Ermenice gramer 
okutan tek okul olan Kumkapı mektebini patrikhane-
nin himayesi altına almıştır. Patrik Karabet 10 Tem-
muz 1824 yılında Anadolu’daki diğer Ermeni cema-
atlerine birer talimatname göndererek bölgelerinde 
yeni Ermeni okulları açmalarını emretmiştir. Bu tali-
matnamenin gönderilmesinden sonra yapılan istatis-
tiklere göre Anadolu coğrafyasında tam 120 tane er-
meni okulu vardı. Çeşitli Ermeni kaynaklarına göre, 
adı geçen Patrik 1831 yılında Ermeni ileri gelenlerini 
toplayarak sayıları hızla artan okulların masraflarına 
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tını böylece kendi lehine, hristiyanlık - ortadoksluk 
özgürlüğü bahanesiyle temine çalışırken, öbür taftan 
yahudîlerde harekete geçmişlerdi. Esasen Osmanlı ül-
kesindeki her bir azınlık gurubu yönlendiren Batılı 
hristiyan devletler; eşitlik, hürriyet, adalet sloganı ile 
gayr-i Türk bütün unsurları kışkırtıyorlardı. Amaçları 
Osmanlı ülkesinden koparacakları toplulukları ken-
dilerine sömürge yapmak ve dünya yüzeyindeki pazar 
paylarını artırmaktı. Ne yazık ki, yüzyıllarca barış ve 
inanç özgürlüğü içinde yaşayan bu toplulukların çoğu 
ise ayrılıkçı rüzgârlara yelken açıyorlardı.

 Amerikan Board misyonerleri, Yahudilerle ilgi-
lenmeyi ihmâl etmemişlerdi. Yahudilerin Osmanlı 
Devleti’ndeki durumu incelendikten sonra, yahudi-
ler arasında protestanlığı yayma çabaları başlatılmıştı. 
Dinî amaçlara ulaşılmamasına rağmen, İstanbul’daki 
yahudi okullarında okutulmak üzere bir imlâ kılavuzu 
ve birde İbranice gramer kitabı hazırlanmıştı. Ayrıca 
Emeniler ve Rumlar için yazılmış bir aritmetik kitabı, 
coğrafya ve İncil Tarihi, yahudiler için de uyarlanmış-
tı.

 Selanik’te 1849 yılında Yahudiler için bir misyo-
ner istasyonu açılmış, fakat şehirde sıtma hastalığının 
yaygın olması sebebiyle üç yıl sonra, Selanik’te bulu-
nan misyonerler, İzmir’e gelmişlerdi. Amerikan Board 
personelinin sayıca yetersiz oluşu, ayrıca Yahudilerin 

 Amerikan misyonerlerinin İstanbul’daki eğitim 
faaliyetleri sürerken, İzmir’de de misyonerlerce çeşitli 
gizli-açık faaliyetler gösterilmekteydi. Çünkü Anado-
lu coğrafyasını bir ahtapot gibi saran batılı emperyalist 
devletler, azınlıkları inanç, dini eğitim, hürriyetlerini 
artırma faaliyetleri vs. girişimlerle adeta kültür ve tesir 
istilâsına tabi tutmuşlardı. !833 yılında Malta’da bulu-
nan matbaa İzmir’e taşınmıştı. Böylece açmış oldukla-
rı okullarda daha çok doküman vb. yayınlar sağlayabi-
leceklerdi. İzmir’de 1836 yılında Ermeni kız çocukları 
için bir okul açılmış ve kırk tane öğrenci okumaktay-
dı. Ancak açılışından itibaren bir hafta geçmeden Er-
meni cemaati mensupları, bu okulun idaresini kendi 
üzerlerine geçirmişlerdi.

 Ermeni kaynaklarının belirttiğine göre, 1860 yılı 
öncesinde sadece İstanbul’da kırk iki tane Ermeni ce-
maatına ait okul bulunmaktaydı. Maarif komisyonu 
tarafından yayınlanan istatistiklere göre ise, 1871 yı-
lında İstanbul’daki Ermeni okullarının sayısı elli bire 
yükselmiştir. Fakat ermeniler bununla da yetinmeye-
rek 1895 yılında Beyoğlu’nda bir Esâyan okulunu aç-
mışlardı. Yine Ermeni maarif komisyonunun 1874 yılı 
verilerine göre Anadolu’da toplam 469 (Dört yüz alt-
mış dokuz) tane ermeni okulu mevcut bulunuyordu.

 Ermeniler 19. yüzyılda Osmanlı Devleti’nin, Av-
rupa devletleri karşısında gerilemeye başladığı fırsa-



ht
tp

://
w

w
w.

av
sa

re
lle

ri.
co

m
/

ht
tp

://
w

w
w.

av
sa

re
lle

ri.
co

m
/

53 54

rında eğitebiliyorlardı. Yine Ermenilerin Anadolu’nun 
şehir ve kasabalarında bulunan okullarından; Adapa-
zarı’nda dört, İzmit’te üç, Merzifon’dan üç, Manisa’da 
iki, Bafra’da iki, Kayseri’de iki, Ağın’da iki, Erzurum’da 
iki, diğer şehir ve kasabalarda ise birer adet olduğunu 
görüyoruz.

 Osmanlı Devleti‘nde ilk açılan azınlık okullarının 
başında katolik okulları gelmektedir. Katolik kilisele-
ri, her bir kilisenin yanında bulunan küçük okullar-
da hristiyan katolik çocuklarının öğrenim görmeleri-
ni üzerlerine almışlardı. 1839 yılında II. Mahmut’un 
bıraktığı Osmanlı Devleti’nde, yirmi bir erkek ve on 
dokuz adet kız, Fransız-Latin hristiyan okulu bulunu-
yordu.

 19. yüzyıl Osmanlı Devleti açısından pek çok de-
ğişikliğin söz konusu olduğu bir yüzyıl olmuştu. Tan-
zimat fermanı (1839), Islahat fermanı (1856), Os-
manlı-Rus harbi (1877-1878), I. Meşrutiyet’in ilânı ve 
kaldırılması gibi. Tanzimat devrine kadar Müslüman-
ları, müslüman olmayanların yönetme ve yargılaması, 
hükmetmesi kesin olarak yasaktı. Tanzimat devri Os-
manlı Devleti’nde ümmet hâkimiyetine son vermiş, 
gittikçe Türkiye aleyhine güçlenen Avrupa ülkeleri, 
Osmanlı azınlıklarını kullanarak, emperyalist emelle-
rine ulaşmak istemişlerdir. Kısacası Tanzimat’la bera-
ber, Osmanlı Devleti içindeki azınlıklar daha serbest 

misyoner eğitimine itibar etmemelerinden dolayı, Ya-
hudilere yönelik misyoner faaliyetlerine 1856 yılında 
son verilmişti

 Türkiye’de yaşayan yahudileri Avrupa’nın çeşitli ül-
kelerinden gelmiş olan yahudi gurupları oluşturmak-
tadır. Bu israiloğulları geldikleri ülkelerin kültürleri-
ni de beraberlerinde getirmişlerdir. Bundan dolayı da 
adlarından söz ettirecek bir teşkilatlanmaya gideme-
mişlerdir. Bunun en önemli sebebi Türkiye’deki, yahu-
di cemaatinin dil birliğinden yoksun oluşudur. Tür-
kiye‘deki yahudiler guruplar halinde; Türkçe, Rumca, 
İngilizce, Fransızca ve Rusça gibi dilleri kullandıkları 
için bir araya gelip çocukları için ortak okul açmayı ba-
şaramamışlardı. Yine de kayda değer ilk yahudi okulu 
1854 yılında Hasköy’de açılmıştı. Şûle-i Maarif adı ile 
açılan bu okulun idaresi, İzzetli Moiz efendiye veril-
mişti. 1893-1894 yıllarında Balat’ta Menba-ı Marifet 
adında ikinci bir yahudi okulu daha açılmıştı. Osman-
lı kaynaklarında da adlarına rastlanan bu okulların, 
musevî gençlerine Türkçe öğretmek amacıyla açılmış 
olduğu belirtilmektedir.

 Ermeniler ve Yahudiler gibi Rumlarda 19. yüzyıl-
da, Osmanlı Devleti’nin zayıflama sürecinde, Ameri-
ka dâhil olmak üzere batılı devletler ile cemaat okul-
ları açma hususunda bir gayrete girmişlerdir. Rumlar 
Tanzimat’tan öncede kendi çocuklarını kendi okulla-
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okullar açmaya başlamışlardır.

 1850 yılında Protestanlar Osmanlı Devleti’nde res-
men tanınıp, Protestan Cemaatine millet statüsü veril-
dikten sonra, bu mezhep özellikle şark (doğu) katolik-
leri ve Ermeni Gregoryan cemaati arasında yayılmaya 
başlamıştır. Daha 19. yüzyılın başlarında, 1810 yılında 
Amerika Boston’da American Board of Comissioners 
For Foreign Mission adlı misyonerlik örgütünü kur-
muştu. Bu örgüt çok geçmeden 1819 yılında Türkiye 
topraklarını programına almıştı. 1821 yılından itiba-
ren ülkemize misyonerlerini göndermeye başlamıştı.

 Misyoner kaynaklarının verdiği bilgilere göre, 
1893 yılında Türkiye’de 1317 tane misyoner görev 
yapmaktaydı. Bunların 223’ü Amerika’dan gelmiş, ge-
riye kalan 1094’ü ise yerli Ermeniler arasından seçilip 
yetiştirilmişti. Amerika’dan o tarihe kadar gelip, Tür-
kiye’de uzun yıllar çalışmış olan Protestan misyoner-
lerinin sayısı 550 kişiyi bulmuştu. 1893 yılı itibariyle, 
Türkiye’de; 4085 öğrenciye hizmet veren beş kolej var-
dı. Lise düzeyi eğitim veren bu kolejlere ilaveten, sek-
sen adet orta dereceli okul bulunuyordu. Bu okulların 
ise on altısı yatılı kız okulları idi. İlkokul seviyesindeki 
misyoner okulların sayısı ise, 530 (beş yüz otuz) idi. 
O gün Türkiye’de toplam 624 adet misyoner okulu ve 
bu okullarda toplam 27.400 tane öğrenci bulunuyor-
du. Bu rakamlar yaklaşık bir milyon ermeni nüfusu 

için bir hayli kabarık bir sayı ifade etmektedir. Burada 
ermenilerin başka emeller gütmekte olduklarını var-
sayabiliriz.

 Oysa Osmanlı Devleti kendi bünyesindeki azınlık-
ların eğitim işlerini düzenliyor, onlara geniş bir müsa-
maha gösteriyordu. Cemaat Eğitimi; cemaat veya mil-
let ismi verilen ve müslüman olmayan toplulukların 
sahip olduğu eğitim teşkilatı idi. Osmanlı ülkesinde 
yüzyıllar boyunca azınlıklar, ibadet ve eğitimlerini is-
tedikleri gibi yapıyorlardı. Bu eğitim teşkilatına dâhil 
her dereceden okullar azınlık cemaatları tarafından 
kurulmakta ve cemaat parasıyla işletilmekte idi. Os-
manlı Devleti 1856 yılından beri (Islahat fermanıyla) 
sadece bu okulların öğretim usullerini tespit ediyor ve 
öğretim elemanlarını tayin ediyordu.

 Yabancılara gelince, Yabancı Eğitim sistemi; Os-
manlı Devleti’nde, yabancı şahıs veya cemiyetler ta-
rafından kurulan ve Osmanlı Devleti’nin herhangi bir 
şekilde karışmadığı eğitimdi. İşte yabancılar bu imkân 
ve fırsattan yararlanarak, azınlıkları yanlarına almayı 
başarmışlardır. Yabancılar ve Azınlıklar el ele birlikte 
hareket ederek, Anadolu’da misyoner okullarının açı-
lışını ve artmasını hızlandırmışlardır.

 Sayıların ortaya koyduğu en önemli olgu; 1870 yı-
lına gelindiğinde, bugünkü Türkiye topraklarının ta-
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mamının Amerikan misyoner faaliyetinin etki alanı 
içine alınmış olduğudur. Yayılma daima batıdan do-
ğuya doğru olmuştur. 1840 yılında İstanbul dışında, 
yalnızca dört şehirde misyoner okulu var iken, 1870 
yılında Türkiye’nin on yedi büyük yerleşim yerinde is-
tasyon, yüz sekseni aşan kasaba ve köyünde ise, uç-is-
tasyon faaliyet gösterir durumdadır. Bu yerleşim bi-
rimleri ise özellikle Ermeni cemaatin yoğun olduğu 
yerleşim yerleridir.

 Belli ki, Amerika Anadolu topraklarına Ermenile-
ri himaye bahanesiyle çoktan göz koymuş ve ona göre 
de altyapı hazırlığını tamamlamıştı. 1840 yılında ku-
rulan Anadolu’daki Amerikan okullarının sayısı altı, 
öğrenci sayısı da seksen dört iken, 1870 yılına gelindi-
ğinde ise; Anadolu’daki Amerikan misyoner okulları-
nın sayısı iki yüz otuz üç, öğrenci sayısı ise, 5880 (beş 
bin sekiz yüz seksendir.) 

 Osmanlı Devleti’nin dağılmaması için ortaya atı-
lan fikri cereyanlardan Osmanlılık fikri ne yazık ki, 
Türk asıllı olmayan müslüman ve gayri müslim vatan-
daşlar tarafından benimsenmemiş, bu azınlık cemaat-
ları çocuklarını devlet okullarına göndermekle bera-
ber, kendi okullarını da yaşatmayı başarmışlardır.

 Amerikalılar Türkiye Ermenileri arasında protes-
tanlığı yaymak için onları himaye etmiştir diyebiliriz. 

Amerikalı tüccarları ilk defa 1797 yılında Osmanlı 
ülkesinde görebiliyoruz. Bu sıralar başlayan Osman-
lı-Amerika ticarî faaliyetleri 1830 yılına gelindiğinde, 
imzalanan bir ticaret anlaşması ile daha da geliştiril-
miştir. Amerikalı tüccarlar bu ticaret anlaşmasından 
yararlanarak, Osmanlı Devleti’nde ticarî alanda söz 
sahibi olan Ermenilerle yakın ilişkiye girdiler. Ame-
rikalıların açmış olduğu okullar sayesinde Ermeniler, 
dillerini, örf ve âdetlerini, kendi geleneklerini üstün 
tutma şuurunu çocuklarına öğretmeyi başarmışlardır.

 Batı Medeniyetinin 19. yüzyılda ulaştığı, siyasal, 
toplumsal ve ekonomik ideallerini Ermeniler, Ameri-
kan misyoner okullarında tanıdılar. Bulundukları du-
rum karşısında daha etkin bir hoşnutsuzluk duymaya 
ve köylü müslüman komşularına karşı keskin bir üs-
tünlük duygusu beslemeye başladılar. Ermeniler için 
ilk misyoner okulu İstanbul Beyoğlu’nda 1834 yılın-
da açılmıştır. Çalışma sahalarını biraz daha genişleten 
misyonerler 1852 yılında Harput’ta okul açmışlardır. 
Bu okul sonraları çok önemli bir merkez haline gel-
miştir. 1859 yılında Harput’ta Fırat Koleji  olarak da 
ifade edilen Amerikan Harput Misyoner Koleji faa-
liyete geçmiştir. Ermeniler tarafından Yeprad Koleji 
denilen okulun amacı önceleri Ermeni Protestan din 
adamları yetiştirmekti. Bunun için misyonerler 1880 
yıllarından sonra laik öğretime önem vererek eğitim 
faaliyetlerini, geliştirmeye ve genişletmeye başlamış-
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lardı.

 Amerikan misyonerlerinin Harput gibi seçtiği bir 
önemli merkezde Kayseri’dir. Amerikan misyonerleri 
Kayseri’ye ilk defa 1854 yılında gelmişlerdir. Burada da 
Harput misali kendilerine önemli bir üs yapma yoluna 
gittiklerini görüyoruz. Amerikan misyonerleri 1909 
yılına gelinceye kadar Kayseri’de bir Hristiyan-Protes-
tan kiliseler ve ilkokullar ağı oluşturmuşlardır. Bu ta-
rihlerde Kayseri ve civarında toplam kırk dört okulda 
iki bine yakın öğrenci ile faaliyet göstermekte olduk-
ları ifade edilmektedir. Kayseri Talas’ta misyonerlerin 
çalışması sonucu Ermeni cemaatinin desteği ile 1889 
yılında bir yatılı kız ve erkek okulu açılmıştır.

 Henry K. Wingate adlı bir Amerikan misyoneri 
1893 yılında Talas erkek okuluna, yöneticilik yapmak 
ve daha büyük bir bina yapmak üzere Merzifon’dan ta-
yin edilmiştir. 1906 yılında Wingate tarafından okul 
binası yaptırılmaya başlanmış, tamamen yerli mal-
zeme kullanılarak iki yıl içinde okul inşaatı tamam-
lanmıştır. Yeni açılan bu okulun öğrencileri Rum ve 
Ermeni cemaatların çocuklarından oluşmaktaydı. Ta-
las’ta bu okulun bütün masrafları mahalli gayri müs-
lim zenginlerin yardımlarıyla karşılanmıştır.

 Amerikalı Prof. Dr. Earle; Bu misyonerler ve din 
adamları dünyanın hiçbir ülkesinde Türkiye’deki ka-

dar emperyalizme hizmet etmemişlerdir demektedir. 
Harput’taki Fırat Koleji için Crosby H. Wheeler; 1875 
yılında Amerika Birleşik Devletleri’nde 140.000 dolar 
yardım toplandı ve buna ilaveten yerli halkta 40.000 
dolar bağışta bulundu demektedir. 1877 yılına gelin-
ceye kadar Harput ve çevresinde yirmi iki kilise, otuz 
protestan papaz ve 5612 kişilik bir cemaat bulunuyor-
du.

 Amerikan Board misyonerleri 1923 yılından son-
ra, kendilerinin ve müesseselerinin Türkiye’nin yeni 
düzenine uygun düştüğü kanaatlarını belirtmişlerdi. 
1928 yılında William Sage Woolworth yazdığı bir ra-
porunda; Halkın daha iyi şeyler yapmak için mücade-
le verdiği bir dönemde Türkiye’de bulunmaktan çok 
memnunuz. Kılık-kıyafet değişikliği, Latin karakter-
lerinin öğrenilmesi, Arap harflerinin terkedilmesi, 
hükümet programında eğitime verilen büyük önem, 
bütün bunlar ve diğer pek çok şey Türklerin gelecekte 
nasıl bir millet olacağını göstermektedir. Bu durumun 
ortaya çıkmasında küçükte olsa bizlerin de payı oldu-
ğu için bahtiyarız, diyordu.

 Netice olarak diyebiliriz ki, Osmanlı Devleti’nin 
gerilemeye başlamasından dolayı gitgide gücü zayıf-
ladığı için, 19. yüzyılın ilk yarısında Osmanlı ülkesi 
parçalanmadan önce Türkiye’deki azınlıklar yaban-
cılar ile işbirliği içine girmişlerdir. Özellikle bu iliş-
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kiler, ekonomik, dini faaliyet, din adamı yetiştirme, 
eğitim- öğretim, kendi dillerini geliştirme gibi alan-
larda başlatılmıştır. Hristiyanlığı esas alan misyoner-
ler azınlıkların gelecekte Osmanlı Devleti yıkıldığı za-
man bağımsızlıklarını kazanacakları şeklinde onları 
yetiştiriyor ve motive ediyorlardı. Azınlıklar ise bunu 
Osmanlı Devleti’nin dağılma sürecinde açıkça ortaya 
koymaktan çekinmemişlerdir. Her fırsatı kendi lehle-
rine değerlendirerek verilen hak ve hürriyetleri nan-
körce kullanmışlardır.

 Azınlıklar, Osmanlı Devleti’nin yıkılmasında ve 
parçalanmasında başarılı olmuşlardır. Ama Türkiye 
Cumhuriyeti Devleti’nin milli bir devlet olarak kurul-
masında engel olamamışlardır. Ermeniler, Yahudiler 
ve Rumlar ülkemizde yaşayan hristiyan azınlıklar ola-
rak hiçbiri Türkiye toprakları üzerinde ayrı birer dev-
let kuramamışlardır. Yabancılarla yaptıkları işbirliği 
sonucu bazı ekonomik imkânlara ise fazlasıyla kavuş-
muşlardır. Azınlıkların Türkiye’deki hak ve hukukları 
Lozan Anlaşması ile sağlanmıştır. Bugün ise, Türki-
ye’nin pek çok yerinde azınlıklar cemaat okulları, dini 
ruhani okulları ve kolejleri ile serbestçe eğitim öğre-
timlerini sürdürmektedirler.
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Ayfer Avşar ÇABUCAK

SİLDİM SENİ

Nerden düştüm zalim aşka 
Her gün çeker oldum keşke
Nasıl kıydın koca köşke 
Sildim defterimden seni!

Vefalı bir yar sanmıştım 
Senin aşkınla yanmıştım 
Gülen yüzüne kanmıştım 
Sildim defterimden seni!

Şerefsiz koydum adını 
Doldurdun sen miadını 
Almayasın muradını 
Sildim defterimden seni!

Ayfer der ihanet buldun 
Uğrunda kul köle oldun
Gözün aydın işte öldün
Sildim defterimden seni!
Ayfer Avşar Çabucak
6.8.2018 21.11
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Aziz DOLU

AVŞARLAR; OĞUZ KAĞAN’IN DELİŞ-
MEN RUHLU ÇOCUKLARI

 Avşarlar, Oğuz Kağan’ın altı oğlundan Yıldız 
Han’ın büyük oğlu Avşar’ın soyundan gelen bir Türk-
men (Oğuz, Ogur, Uğur, Guz, Uz) topluluğudur. Af-
şar, Alpşar, Afshar gibi adlarla da anılırlar. Söz gelimi 
Kaşgarlı Mahmut’un eserinde ‘Afşar’ olarak kayıtlara 
geçmiş olup; Türkiye’de Avşar, Azerbaycan, İran taraf-
larında ise Afşar sözcüğü genel kabul görmüştür. As 
Gur, Beş (Baş) Gur, Bel Gur, Biti Gur, Bul Gar, Fin 
Gur, Go Gur, Gur, O Gur (Uğur/Oğuz), On Gur, Sol 
Gur (Salur), Uy Gur ve Gur-man-ç (Kür-d/t) boy ve/
veya birlik (confederation) adlarından hareketle Avşar 
sözcüğünün sonundaki -ar eki ‘Gur’dan geliyor olabi-
lir. Benzer sözcük değişimleri Avar, Hazar (Khazar), 
Sabar (Sabir, Sibir) vb. örneklerde de görülür. Günü-
müzde “-ar, -er” ekleri Anadolu Türkçesinde sıkça kul-
lanılmaktadır. Bu açıdan bakıldığında Gur’un etnik 
ad; Türk’ün ise türük/török, törük, töre söylenişlerden 
hareketle -belki de- Hz. İbrahim’e veya Hz. Musa’ya 
kadar giden -ümmet anlamında- bir dinî terim olma 
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olasılığı da göz ardı edilmemelidir. Rab sözcüğünün 
de kökeni olan Ra sözcüğünün Hz. İbrahim ve Hz. 
Musa dönemlerinde “Allah” demek olduğunu da dü-
şünürsek, Tanrı sözcüğünün “tan yerinin sahibi, ışığın 
sahibi” gibi anlamlara gelebileceği; “Ra”nın zamanla 
“-rı”ya dönüşmüş olabileceği de unutulmamalıdır. Ki 
Hz. İbrahim’in bir Sümer kentinde doğduğu; Sümer 
imamı/rahibi olduğu; Sümerlerle, Türklerin akraba 
oldukları ile ilgili savlar (iddia) da cabası. Bu noktada, 
Sümerce “sıtara” (belki de sı-ta-ra?) yani şimdilerin 
“star” sözcüğünü de araştırmak gerekiyor haliyle.

 Başlangıçta bugünkü Özbekistan’ın kuzey tarafla-
rında ve Seyhun Irmağı kıyılarında yaşayan Avşarlar, 
zamanla güneye doğru hareketlenmişlerdir. Avşarların 
–neredeyse- tamamı 10. yüzyılda Müslüman olmuştur. 
Tarih sahnesine 11. yüzyıldan itibaren ve yıldan yıla 
ağırlıklarını hissettirerek çıkmışlardır. “Avşar” adının 
anlamına gelince, Reşideddin’e göre, “çevik, vahşi hay-
van avına meraklı” demektir. Ebu’l-Gazi Bahadır Han 
ise “işini çabuk gören” olarak kaydetmiştir. Alpşar’dan 
hareketle “savaşçı er/kişi” anlamına geldiğini öne sü-
ren tezler de vardır. Yıldız Han’ın diğer üç oğlundan 
gelenler yani Avşarların emmi uşakları ise sırasıyla 
Kızık, Beydilli ve Karkın boyudur. Yine Avşarlar da 
Kayılar da Bozok kolundan olmaları hasebiyle yani 
ebeleri (babaanne) bir olduğu için birinci dereceden 
yakın akrabadırlar. Oğuz Kağan’ın iki hatunu (khatun 

/ katun / kadın) vardır malûm. Avşarlar, devletlû ol-
mayı başarmış yani cihan devleti kurabilmiş beş Oğuz 
(Ogur / Uğur) boyundan biridir. Devletlû olan diğer 
boylar ise Beydilli, Eymür, Kayı ve Yazır’dır.

 Avşar / Afşar adına tarihte ilk kez M.Ö. 500’lü yıl-
larda Türkiye’nin, Doğu Karadeniz kıyılarında, Artvin 
yöresinde bir ırmak ve yerleşim yeri adı olarak rastla-
nır. Ayrıca Azerbaycan’ın başkenti Bakü’ye ev sahipliği 
yapan yarımadanın adının Avşarlardan geldiğine dair 
tezler (iddia) de vardır. Şöyle ki kaynaklarda “Apsa-
ran” olarak geçen bu adın, f-p değişmesi ile Afşar’dan 
(Avşar) geldiği ve sonuna -ler, -lar anlamına gelen 
Farsça “-an” eki getirildiği söylenmektedir. Anado-
lu’da da, 1930’lu yıllara kadar -ler, -lar çoğul eki yerine 
yazışmalarda Farsça -an eki kullanıldığını biliyoruz. 
Yörükân - Yörükler, Guran - Gurlar gibi… Türk Dil 
Kurumunu ve Türk Tarih Kurumunu kurduran Gazi 
Mustafa Kemal Atatürk, dilde sadeleşmeyi sağlamak 
ve Türkiye Türkçesi ile Türkistan Türkçesini birbirine 
yakınlaştırmak için büyük çaba harcamıştır. “En bü-
yük hayalim Ankara’da basılan bir gazetenin Uygur-
lara kadar bütün Türklerce okunup anlaşılmasıdır.” 
sözleri de bizzat Karamanoğlu Avşarlarından Gazi 
Mustafa Kemal Atatürk’e aittir. Denilebilir ki rahmetli 
Atatürk, Karamanoğlu Mehmet Bey’in fermanını ku-
lak ardı eden devlet ve/veya kalem erbabının kulağını 
çekmiştir.
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 Avşarların ongunu (amblem), tavşancıl olarak da 
adlandırılan şah kartalıdır. Şah kartalı, yırtıcı bir kuş 
türü olup; yüksek dağlardan, ovalara hatta yarı çöl ik-
liminin hüküm sürdüğü bölgelere kadar oldukça geniş 
bir yelpazede yaşayabilir. Yuvalarını, genellikle yüksek 
kayalıklara yapar. 1-3 arası yumurta üzerinde kuluç-
kaya yatarak, yerleşik üreyen bir kuş türüdür. Tavşan, 
tilki, sansar vb. küçük memelileri avlayarak beslenir. 
Yetişkin bir şah kartalı koyun, keçi gibi küçükbaş hay-
vanları da avlayabilmektedir.

Şah kartalı; Avşarların ongunu olan efsane savaşçı

 Avşarlar, Oğuz (Ogur / Uğur / Guz / Uz) boyun-
dan olmaları dolayısıyla Türkmenistan, Afganistan, 

İran, Azerbaycan, Türkiye, Irak, Suriye, Libya, Cezayir, 
Kıbrıs, Yunanistan, Bulgaristan, Kosova, Makedonya, 
Bosna-Hersek, Kırım, Gürcistan (Ahıska), Ermenis-
tan… diye giden çok geniş bir coğrafyaya yayılmış-
lardır. Bu dağılımda, Batı Türk Hakanlığını (devlet) 
elinde tutan Osmanlı Hanedanlığının ve devlet rica-
linin (bürokrasi), Avşarları zayıflatmak için zorunlu 
iskân ve sürgünlerle -özellikle Anadolu’daki - Avşar 
oymaklarını (aşiret) üç kıtaya dağıtması da etkili ol-
muştur. Türkiye’deki yerleşim birimleri söz konusu 
olduğunda, Avşarlar, -Kayılardan sonra- ikinci sırada 
yer almaktadır. Avşarların -devlet eliyle- üç kıtaya da-
ğıtıldığı da hesaba katıldığında, bu oranın ne anlama 
geldiği daha iyi anlaşılmaktadır. Anadolu’nun Türkleş-
mesinde en etkili boylar Kayılar ve Kınıklarla birlikte 
Avşarlar olmuştur. Türkiye’nin nüfus haritasına bakıl-
dığında Gaziantep’ten, Muğla’ya; Adana’dan, Yozgat’a 
kadar Avşarların ağırlığı hissedilmektedir. Karabağ, 
Tebriz-Urmiye, Musul - Telâfer, Halep – Gaziantep - 
Hatay, Çukurova, Göller yöresi, Kayseri - Konya arası, 
Yozgat - Sivas… diye giden yörelerin nüfusu ağırlık-
lı olarak Avşar’dır. Çukurova’da 18. ve 19. yüzyıllarda 
yaşanan ve Niğde’den, Halep’e kadar oldukça geniş bir 
alanda etkisini hissettiren Avşar kalkışması sırasında 
çok sayıda oymak (aşiret) ve / veya oba Çukurova böl-
gesinden alınarak, bir kısmı Göller yöresine bir kıs-
mı Kayseri - Yozgat taraflarına sürgün edilmiştir. Son 
olarak 1865’te gerçekleştirilen Fırka-i Islahiye harekâtı 
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ile kışlak olarak Adana – Gaziantep – Halep -Hatay 
arasını yurt tutan; yazları, Niğde – Kırşehir – Yozgat 
- Kayseri hattına kadar çıkan Avşarlar Adana (Kozan, 
Sarıçam, Üreğir, Yumurtalık vd.) Hatay, Halep, Osma-
niye, Kahramanmaraş (Afşin, Elbistan), Malatya, Si-
vas, Kayseri (Develi, Pınarbaşı, Sarız, Tomarza, Uzun 
Yayla), Yozgat, Kırıkkale (Keskin) diye giden yörelere 
ve çeşitli yaylaklara zorunlu iskân edilmişler ve yüz 
yıllık bir kalkışmanın (isyan) ardından yerleşik haya-
ta geçmek zorunda kalmışlardır. Koyuncu olarak bi-
linen Avşarların, Göller yöresine göçle birlikte keçi 
yetiştiriciliğine döndükleri ve Beydağlarının engebeli 
arazisine çok çabuk uyum sağladıkları da bir vakıa-
dır. Avşarlar tarım, hayvancılık gibi uğraşların yanı 
sıra, çeşitli zanaatlarla da meşgul olmuşlardır. Özel-
likle sıcak demir ustalığı ve buna bağlı olarak at ko-
şumları, araba koşumları, bıçak, çakı, mutfak eşyaları, 
nalbantlık, orak, pulluk, saban demiri, tırpan diye gi-
den, haliyle Anadolu’daki iktisadî (economic) döngü-
ye olumlu katkısıyla öne çıkan el becerileri; giysi ve ev 
eşyası dokumacılığı; yerleşik kültürle birlikte gelişen 
taş / duvar ustalığı vd. iş kolları da unutulmamalıdır. 
Ama asıl en önemli husus, asırlarca silahlı güç olma-
larını da sağlayan demircilik mesleğindeki ustalıkla-
rıdır. Bu sayede kendi silahlarını, kendileri üretebil-
mişler; ürettikleri bu kılıçlar, mızraklar, temrenlerle 
de askerî ve siyasî anlamda her daim adlarından söz 
ettirmişlerdir. Yeri gelmişken bir tarihî ayrıntıyı daha 

aktaralım. 1687 ve 1690 yıllarındaki Osmanlı - Avus-
turya savaşlarında Osmanlı’nın asker istemesi üzeri-
ne -günümüzün jeopolitiğinde- Kuzey Suriye olarak 
geçen Halep, Bayırbucak vd. yerleşim birimlerinden 
binlerce Avşar Türkmen’i (sipahi, gönüllü veya delibaş 
olarak?) söz konusu seferlere katılmıştır. Kısacası (vel-
hasıl) kimilerince Suriye’nin kuzeyi olarak adlandırı-
lan Batı Türkmenliye yardım eli uzatmamız bir namus 
ve şeref meselesidir.

 Azerbaycan – İran - Afganistan hattındaki Avşar-
lar da Türkiye’dekine benzer bir süreç yaşamışlardır. 
Kuzey Azerbaycan’da bulunan Avşar oymaklarının 
(aşiret) bir kısmı Çarlık Rusya’sına boyun eğmeye-
rek Güney Azerbaycan’a çekilmişlerdir. Kalanların 
da, Ruslarla bir ölüm - kalım mücadelesi verdiklerini 
söyleyebiliriz. Misal nüfusunun neredeyse tamamına 
yakını Türk / Türkmen olan Revan’ın (Erivan) bugün 
Ermenistan’a başkentlik yapıyor olması gerçekten de 
yürek burkan bir durumdur. Karabağ ve Hocalı ise 
başlı başına bir hınç! Güneye çekilen Avşarlar, Urmi-
ye-Tebriz hattında yoğunlaşmışlardır. Bu yoğunlaşma-
nın sonucunda İran’da yönetimi ele geçirmişler ve son 
Türk cihangiri Nadir Şah önderliğinde, Avşar İmpa-
ratorluğunu kurmuşlardır. Bir kısım Avşar oymakları 
bu süreçte Güney Azerbaycan’dan alınarak, Afganis-
tan - Pakistan hudutlarına ‘ileri karakol’ amaçlı gön-
derilmişlerdir. Horasan’da ilk andan itibaren yaşayan 



ht
tp

://
w

w
w.

av
sa

re
lle

ri.
co

m
/

ht
tp

://
w

w
w.

av
sa

re
lle

ri.
co

m
/

73 74

Avşarların bir kısmı ise zamanla Kuzeybatı Afganis-
tan’a, Huzistan bölgesine ve İran’ın içlerine doğru in-
mişlerdir. Avşarlar günümüzde Kuzey ve Güney Azer-
baycan ile Horasan (Khorasan / Xorasan) bölgesinde 
yoğun olarak varlıklarını sürdürmektedirler.

 Avşar kökenli olup; bir dönem Türk Tarih Kurumu 
Başkanlığı da yapan şimdilerde ise siyasetle uğraşan 
(iştigal) ünlü tarihçi Yusuf Halaçoğlu’nun tespitlerine 
göre, günümüzde sadece Türkiye’de 6,5 milyon Avşar 
yaşamaktadır. Türkiye’nin 59 ilinde Avşar yerleşimle-
ri olduğu tespit edilmiştir. İl sayısı arttıkça artacaktır 
kuşkusuz. Kuzey ve güney Azerbaycan, Balkanlar diye 
giden göç, zorunlu göç ve sürgün bölgeleri, yöreleri de 
düşünüldüğünde Oğuzların (Türkmen) ana kolların-
dan biri olmaları hasebiyle ‘can damarı’ olan Avşarla-
rın kalabalık bir nüfusa sahip olduklarını söyleyebi-
liriz. Balkan faciası yıllarında toplu kıyıma (katliam) 
hatta soykırıma uğrayan Türklerin büyük çoğunluğu-
nun Avşar kökenli olduğu da unutulmamalıdır. Zira 
Balkanlara zorunlu göç ve sürgün edilenlerin Kara-
manoğulları, Saruhanoğulları gibi Avşar Beyliklerine 
mensup insanlar olduklarını biliyoruz. Misal Saruha-
noğulları oymaklarından (aşiret) bazıları zorunlu is-
kâna karşı gelerek, Kafkasya’ya çekilmişler ve burada 
Karabağ Hanlığını kurmuşlardır. Haliyle Karabağ’da, 
Hocalı ’da soykırıma uğrayan soydaşlarımızla Mani-
sa’da yaşayan yurttaşlarımız arasında zerrece bir fark 

yoktur. Irak’taki, Suriye’deki kardeşlerimizin, soydaş-
larımızın da hakeza… Yine Irak’ın, Türkiye sınırına 
çok yakın bir noktasında bulunan ve nüfusunun % 
70’inin Avşarlardan oluştuğu söylenen Telâfer, Hanefî 
mezhebinden ve Alevî meşrebinden (Caferi?) Türk-
menlerin birlik-beraberlik içerisinde, kardeşçe ya-
şadığı bir kent iken bugün ne hale geldiği ortadadır. 
Hem öyle ya, yıllarca süren Irak - İran savaşı sırasında, 
Irak ordusundaki muharip (harpçi / savaşçı) subay-
lar arasında çok sayıda Telâferli kardeşimizin olduğu 
söylendiğine göre bu savaşta Arap ve Farisî siyasilerin 
Türk’ü, Türk’e kırdırmadıkları ne malûm? Kısacası en 
az Afyon / Bayat, Çorum /Bayat kadar Türk olan, Ba-
yat Türkmenlerinin yurdu Kerkük’ten başlayıp Erbil, 
Musul, Altunköprü, Telâfer, Kamışlı, Rakka, Halep, 
Bayırbucak, Golan diye giden noktalarda soyu kırılan 
(katl) insanlar, bizim insanlarımızdır.

 Avşarlar, Türk ve İslâm tarihinde çok büyük hiz-
metler yapmış, doğrusunu söylemek gerekirse (tabir-i 
câizse) tarihe yön vermiş bir Oğuz / Türkmen toplulu-
ğudur. Büyük Selçuklu Sultanı Alparslan’ın ünlü komu-
tanı Avşar Beyi Aksungur öncülüğünde Ortadoğu’ya 
inmişler ve Musul - Halep bölgesini ele geçirerek Zen-
giler Atabeyliğini kurmuşlardır. Aynı dönemlerde bir 
başka Avşar Beyi Aydoğdu Huzistan Beyliğini kurmuş-
tur. Orta Anadolu’da Moğol egemenliğine son veren; 
Türkçenin resmi dil olması, Kur’an-ı Kerim’in Türkçe-
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ye çevrilmesi, Türkçe tıp kitabı yazılması, mehter ta-
kımının kurulması, Arapça yerine kendi alfabelerini 
kullanmaları gibi ilkleri gerçekleştiren Karamanoğul-
ları ve devamı olan Alâiye (Alanya) Beyliği; sonradan 
Karabağ’a göçen Saruhanoğulları Beyliği; Türkistan ve 
Güneydoğu’da yerleşim yeri adlarını yadigâr bırakmış 
Germiyanoğulları Beyliği; Aydınoğulları Beyliği; dö-
nemin en güçlü üç hanedanlığı olan Osmanlı, Mem-
lûklu (Ed-devlet’it Türkiyya) ve Safeviler’e rağmen 
uzun yıllar varlığını sürdürmeyi başaran Dulkadiro-
ğulları Beyliği; Şumlaoğulları Beyliği; İnançoğulları 
Beyliği; Sevindik Han Beyliği; Karabağ Hanlığı; Erde-
bil Hanlığı; Urmiye Hanlığı; Karabağ’da hüküm süren 
Civanşir Hanlığı; Özeroğulları Beyliği; Sırkıntıoğulla-
rı Beyliği; Karsantıoğulları Beyliği; Küçük Alioğulları 
Beyliği; son olarak Osmanlı’ya kafa tutan Kozanoğul-
ları Beyliği ve tabi ki Avşar (Afşar) İmparatorluğu… 
diye giden çok sayıdaki siyasî teşkilatlanmaya imza 
atmışlardır. 18.-19. Yüzyıllarda Libya’yı yöneten Ka-
ramanoğlu Avşarları da unutulmamalıdır. Yine 18. 
Yüzyılda, Horasan’da -yarım asır kadar- hüküm süren 
Avşarlar da hakeza. Ayrıca Akkoyunlular, Karako-
yunlular, Ramazanoğulları ve Safevî Hanedanlığında 
en önemli unsurların (vurucu güç) başında geldikleri 
tarihî kayıtlarla da sabittir. Özellikle de Bayındır boyu 
tarafından kurulmuş olan Akkoyunlulara ve bir diğer 
Türkmen hanedanlığı olan Safeviler’e verdikleri güçlü 
destekle öne çıkmışlardır.

 Nadir Şah tarafından kurulan Avşar İmparatorluğunun ulaştığı en geniş sınırlar.

 Haçlıların, Ortadoğu’dan çıkarılmalarına önayak 
olan, ayrıca birbirlerinin devamı niteliğindeki Eyyu-
bilerin ve Mumlukların (Ed-devlet’it Türkiyya) temel-
lerini atan adam olarak da kabul edilen Musul Ata-
beyi Nureddin Zengi; Moğolları, Konya’dan çıkaran 
ve Türkçeyi resmî dil yapan Karamanoğulları ve ünlü 
hükümdarları Mehmet Bey; Karaman’dan gelip, Os-
manlı’nın kuruluşunu ilân eden Dursun Fakih; kökü 
Karaman’a dayanan dünyaca ünlü denizci ve haritacı 
Pîri Reis; Doğu Anadolu’dan, Pakistan’a (Hindistan’ın 
batısı dâhil) ve Özbekistan’dan, Katar’a kadar büyük 
bir kağanlık (devlet) kuran dahası Çin’e akın düzen-
leyen son Türk cihangiri olan Nadir Şah; kökü Ka-
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raman’a dayanan ve Avşarların, Kızıllar oymağından 
olan Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mus-
tafa Kemal Atatürk, aslı Konya - Karaman tarafların-
dan olan Doğu Cephesi kumandanı Kazım Karabekir 
Paşa; aslı Karaman’dan olup, Kuzey Kıbrıs Türk Cum-
huriyeti’nin kurucu cumhurbaşkanı olan Rauf Denk-
taş; aslı Kayseri / Pınarbaşı Avşarlarından olan büyük 
dava adamı Alpaslan Türkeş; Osmanlı kuvvetlerini 
Antalya’dan, Kütahya’ya kadar kovalayan Şahkulu; asıl 
adı Veli olup, “Ferman Padişahın, dağlar bizimdir!” 
sözüyle efsane olan Dadaloğlu; üzerine gelen Bolu 
Beyine (Osmanlı) karşı verdiği mücadele ile dillere 
destan olan Tokat yöresinin Türkmen Beyi Köroğlu 
(Azerbaycan’daki adıyla Qoroğlu / Koroğlu); âşıkların 
piri Karacaoğlan; Osmanlı’ya kafa tutan Kozanoğlu; 
Cumhuriyet döneminin büyük ozanı Âşık Veysel Şa-
tıroğlu; soyu, bir Avşar Beyliği olan Dulkadiroğulla-
rının başkenti Kahramanmaraş’a dayanan Necip Fâzıl 
Kısakürek, Avşar yurtlarından olan Adana’nın millî 
kurtuluş günü için yazdığı şiir nedeniyle “Bayrak” şairi 
olarak ünlenen Arif Nihat Asya; Avşarların, Kızılaliler 
oymağından olan Muhsin Yazıcıoğlu; geçmiş dönem 
kültür bakanlarından Namık Kemal Zeybek; geçmiş 
dönem içişleri bakanlarından Meral Akşener; iktisatla 
(economi) ilgili görevlerde bulunan son dönemin faal 
(active) bakanlarından Lütfi Elvan; Karaman taraf-
larından, Balkanlara sürgün / zorunlu iskân edilmiş 
bir aileden gelen Muharrem İnce; ülkücü / milliyetçi 

ozanlardan Kaya Kuzucu; âşıklık geleneğinin son dö-
nem temsilcilerinden Gül Ahmet Yiğit; türküleri / şar-
kıları dillere pelesenk olan Murat Kekilli; motosiklet 
yarışlarının dünyaca ünlü ismi Kenan Sofuoğlu, millî 
şehidimiz Ömer Halisdemir… diye giden birçok ünlü 
şahsiyetin kökeni ya Avşarlara dayanmaktadır yahut 
Avşar olmaları kuvvetle muhtemeldir.

Atatürk, Karamanoğlu Avşarlarının Kızıllar Oymağındandır.
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Dilinde türküdür delikanlının,
Gönlünde yatıyor Türkmen gelinin,
Bin yıllık sevdası Avşar elinin,
Yüreğim dağlıyor Karaca’m deyi…

 Avşar demek ‘söz’ demektir; türkü, ağıt, ninni, te-
kerleme demektir. Acılı bir tarih, acılı hayatlar söz ol-
muş, Tanrı’ya uçmuş; gözyaşı olmuş toprağa düşmüş-
tür. İlk dörtlükle ilgili olarak, 3. dize “Yüce tepelerin 
Avşar otağı” şeklinde olsaymış keşke demekten ken-
dimizi alamıyoruz. Sözü bir başka Çukurovalıya bı-
rakıp; Çukurova’nın buğdayı, pamuğu, lâlesi, sümbü-
lü ile birlikte büyümüş olan Kemal Sadık Göğceli’nin 
Avşar kocalarından, ninelerinden derlediği ağıtla de-
vam ediyoruz:

Yerden yanı uldu m’ola?
Göğden yanı soldu m’ola?
Memmed’imin ala gözün,
Garıncalar oydu m’ola?

 Peki, Kemal Sadık Göğceli kimdir, bilir misiniz? 
Beydağları (Taurus / Toros) üzerine kaleme alınmış en 
güzel doğa tasvirlerini barındıran “İnce Memed” ro-
manlarının yazarıdır. Özellikle 1. cildin ilk 35-40 say-
falık bölümü harikadır. Mutlaka okumalısınız. Evet, 
asıl adı Kemal Sadık Göğceli olan Yaşar Kemal’den söz 
ediyoruz dostlar. Kendisi Avşar olmamakla birlikte, 

 Büyük ozanlarımızdan olan Muharrem Ertaş’ın 
seslendirdiği, Dadaloğlu’na ait “Avşar Elleri” türküsü 
başta olmak üzere, Beydağları (Taurus / Toros) boyun-
ca ve Kırşehir - Yozgat taraflarına kadar yurdumuzun 
birçok yöresinde söylenip - dinlenen Avşar bozlakları; 
Türk edebiyatında çok önemli bir yer tutan ve âşık-
lık geleneği olarak da anılan sözlü edebiyatımızın sür-
mesini sağlayan Avşar ağıtları; Türk halk oyunlarının 
vazgeçilmezlerinden olan ve Antalya (Serik), Burdur 
(Bucak), Denizli, Muğla zeybeği gibi yöreden, yöreye 
değişen adlarla da anılan Avşar zeybeği; yine Kayse-
ri, Yozgat, Kırşehir, Niğde taraflarında oynanan Avşar 
halayı… diye giden unsurlar Türk irfanının (culture / 
kültür), sanatının, edebiyatının can damarları olmayı 
sürdürmektedir. Türk töresini bırakmayıp, “Aslı kurt-
tur; kurt yavrusu, kurt olur.” diyen Dadaloğlu’nun; 
Osmanlı askerlerinin tüfek (tüfeng) kullandığını gö-
rünce, “Tüfeng icat oldu, mertlik bozuldu.” diyen 
Köroğlu’nun; “Uzun ince bir yoldayım / Gidiyorum 
gündüz gece.” diyen Âşık Veysel’in türküleri dilden 
dile dolaşmaktadır. Yeri gelmişken, Türk âşıklık gele-
neğinin 2. Kerem’i olan Karacaoğlan’ın iki dörtlüğüne 
birlikte göz atalım:

Hasan Dağı, Erciyes’in eteği
Yiğitler yatağı, sümbül biteği
Yüce tepelerin Avşar yatağı
Burcu burcu kokar gülün Erciyes…
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lah’ın emri, peygamberin kavli üzere- evlenmek ister. 
Yokluk ve kimsesizlik de var tabi. Kadın, evlenmeyi 
kabul eder. Kısacası (vel’hasıl) Câfer-i Sadık Hazretle-
ri, Ebu Hanîfe Hazretlerinin hem hocası hem de üvey 
babasıdır. Aslına bakarsanız (haddizatında) Avşarlar 
arasında mezhep, meşrep, tarikat, cemaat gibi yapay 
ayrımların hiçbir önemi yoktur. Avşarlarda asl’olan 
soy-sop birliğidir. Geçmişten günümüze kadar gelip 
- geçmiş tarihî şahsiyetler de bu algıyı, anlayışı orta-
ya koymaktadırlar zaten. Misal kendisi Hanefî olduğu 
halde İran gibi nüfusunun büyük çoğunluğu Şiî olan 
bir ülkeyi bir arada tutan Nadir Şah bu anlayışa en gü-
zel örnektir.

 Tamamı Müslüman olan Avşarların günlük yaşan-
tılarında Tengri inancına ilişkin kültür kırıntılarını 
sıkça görebilirsiniz. Üçler, beşler, yediler, kırklar inan-
cı; cemre düşmesi; gelinin, lohusa kadının albızdan 
korunmak için al örtünmesi; gelinlerin beline kırmızı 
kuşak bağlanması; bebeklerin ve çocukların giysileri-
nin omuzlarına kötü ruhlardan (nazar?) korunmala-
rı için divan (çitlembik / çitlenbik) ağacından kertikli 
tılsımlar takılması, bu tılsımlara kurt dişi (teknoloji-
nin ilerlemesiyle birlikte bunların yerini plastik diş-
ler almıştır.) de eklenmesi; doğum yapan kadının ve 
bebeğin kırk gün el (toplum) içine çıkarılmaması; al-
bızdan korumak için kundaktaki bebeklerin ellerinin 
/ kollarının bağlanıp, üzerlerine al örtülmesi; köken-

çocukluk ve gençlik yılları Avşarların arasında geçmiş 
olan Kemal Sadık Göğceli’nin yani Yaşar Kemal’in söz 
ustalığındaki bilgi, birikim ve becerisinin temelleri-
nin Avşarlara dayandığını söyleyebiliriz. Kendisi de 
bir söyleşi sırasında bu durumu, “Çukurova kültürü” 
olarak dolaylı da olsa itiraf etmiştir. Pirimiz, -yukarı-
daki ağıtın da yer aldığı- onlarca deyişten / derleme-
den oluşan ilk kitabını gerçek adıyla yani Kemal Sadık 
Göğceli olarak yayımlamıştır bu arada.

 Anadolu’da yaşayan Avşarların büyük bölümü 
Hanefî mezhebindendir. Beydağlarında ve Güneydo-
ğu bölgemizde yer yer Alevî meşrepten yani amelde 
Hanefiliği takip eden ama itikadî konularda Caferiliğe 
yakın duran Avşarlar da vardır. Azerbaycan ve İran’da-
ki Avşarların bir kısmı özellikle Safeviler ve sonra-
sında 12 İmam geleneğini benimseyerek; Şiî / Cafe-
ri iklime geçmişlerdir. Bu arada Ebu Hanife, derede 
bulduğu elmayı ısırıp; sahibinden helâllik almak için 
üç yıl çalışmak zorunda kalan bir Türkmen dervişinin 
oğludur. Maddî - manevî yönden dünyalar güzeli olan 
kadın da annesidir. Sonra Derviş Sadık ölür. Sadık 
oğlu Numan (Ebu Hanife) annesi ile Bağdat’ta yaşayıp 
giderken; Câfer-i Sadık Hazretlerinin derslerine baş-
lar. Dahi derecesinde bir zekâya sahip olan küçük Nu-
man kısa sürede herkesin sevgilisi olur. Câfer-i Sadık 
Hazretleri, küçük Numan vesilesiyle elma hikâyesini 
duyar. Bu yüksek takva sahibi Türkmen kadını ile -Al-
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yörelerinde dokunan, dünyaca ünlü Avşar halı ve ki-
limlerine paha biçilememektedir. Hatta diyebiliriz ki 
Türkmenistan’daki Ahal (Akal / Akhal) Teke atları ne 
anlam ifade ediyorsa Avşar halı ve kilimleri de o dere-
ce anlam ifade etmektedir. Halı ve kilimlerde kullanı-
lan desenler (motif) Macar ovalarından Saha’ya (Saka, 
Sakha), oradan Kuzey Amerika’ya kadar bir büyük 
dünyanın gen haritası gibidir. Kök boya, ilmek (ilmik) 
düğümü ve desen özellikleri ile benzerlerinden ayrılan 
bu Türk dokuma kültürü, Anadolu’da da yaşatılmaya 
çalışılmakta ve Adana, Antalya / Döşemealtı, Isparta, 
Uşak, Manisa / Gördes, Niğde, Kayseri / Bünyan gibi 
yörelerde mahallî imkânlarla ve / veya devlet destekli 
(halk eğitimi kursları, devlet teşvikleri vb.) girişimler-
le markalaşma yolunda önemli adımlar atılmaktadır. 
Türkistan’daki Pazırık kurganından çıkan ve dünyanın 
en eski halısı olduğu tespit edilen binlerce yıllık tarihî 
bulgu ile günümüzde dokunan halı ve kilimlerin, de-
sen ve ilmek / ilmik düğümleri yönünden birbirlerine 
neredeyse tıpatıp benzediklerini de ifade edelim. Yine 
Türkistan’da bulunan ve dünyanın en eski pantolonu 
olduğu söylenen koçbaşı desenli bulgunun tarihimiz 
ve kültürümüz açısından ne derece önemli olduğunu 
da söylememize gerek yoktur sanırım.

 Avşarların, Türk mutfağına olan katkıları da yad-
sınamaz. Neredeyse yüzyıl öncesine kadar Yörüklük 
geleneğini sürdüren ve konar - göçer bir hayat süren 

leri Yada Taşı Efsanesine kadar giden nazar boncu-
ğu inancı; mezarların üzerine türbe yapma geleneği; 
ağaçlara çaput bağlama geleneği; ay ve güneş tutulma-
larında gökyüzüne ateş etme (öncesinde ok atma) ve 
davul, teneke vb. aletlerle, eşyalarla gürültü çıkarma; 
yerleşim biriminin merkezine direk dikme (Bu du-
rum, yerleşik kültüre geçişle birlikte ağaç dikme ha-
line dönüşmüştür.); düğün evinin yanına toru (genç 
çam ağacı) dikerek, torunun ucuna soğan, yumurta 
vb. tutturma (Günümüzde -mutlaka- Türk Bayrağı da 
asılmaktadır.); gelinin, koca evine girerken testi kır-
ması; bir bebek doğduğunda, ağaç dikilmesi ve ağacın 
yaşaması halinde bebeğin de yaşayacağına inanılma-
sı; birini / birilerini uzağa yolcu ederken, ardından su 
dökülmesi; akan (akar) suyun ve göllerin kutlu bel-
lenmesi, ırmaklara ve göllere pislik atılmaması; mutlu 
bir haber alındığında, semah dönerek oynanması ki 
bu adet de kamların, Tanrıya yakarışı (dua) sırasında-
ki uygulamalardan (ritüel) gelir; Alevîlerdeki dedelik 
makamının, Tengri inancındaki kamlarla (chamans / 
şaman, Fransızcaya ait bir sözcüktür bu arada.) aynı 
olması… diye giden uygulamalar Tengri inancından, 
günümüz Türk kültürüne birer yansımadır.

 Avşarlar denince, Türk kültürünü oluşturan her 
öğe, her unsur -ister istemez- muhabbetimizin konu-
su olur. Bunlardan biri de el işi dokuma geleneğidir. 
Özellikle Güney Azerbaycan’ın Tebriz, Urmiye gibi 
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ların, ızgara ağırlıklı bir beslenme alışkanlığını tercih 
ettikleri gözlemlenmektedir. Izgara çeşitlerinde köfte 
başı çekmekte olup, piyazla birlikte sunulur. Et türü 
yiyeceklere çemen, etli ekmek, etli pide, güveç, kebap, 
mantı gibi yemek çeşitlerini de ekleyebiliriz.

 Bir kez daha yeri gelmişken deyip; Beydağlarının 
nasıl “Toroslar” oluverdiğine de değinelim. Ülkemiz-
de yaşamış bir Ermeni tarihçi, Hatay yöresinde ya-
şadığına ilişkin söylentiler (rivayet) bulunan Taurus 
(Toros) adlı bir Ermeni prensinden hareketle bizim 
Beydağlarımızı alıp, “Toros” yapıvermiştir. Ve -sözde- 
bizim aydınlarımız, eli kalem tutanlarımız da ne ya-
zık ki (maalesef) bu fahiş hataya göz yummuşlar hatta 
kanıksamışlardır. Dulkadiroğullarından, Saruhano-
ğullarına kadar neredeyse Akdeniz’i çevreleyen bütün 
beyliklerin Avşar olmasını; bu dağlarda, Avşar Beyle-
rinin hüküm sürmesini -hadi diyelim ki- es geçelim 
ama işin tuhafı, Hatay’da bir Ermeni prensliğinin ku-
rulduğuna ilişkin de herhangi bir tarihî kayıt yoktur. 
Kısacası (vel’hasıl) Beydağlarının adının değiştirilme-
si, Ermeni tarihçinin işgüzarlığından; daha da kötüsü 
tarihî gerçeklikleri çarpıtmasından başka bir şey de-
ğildir. Hal böyle olunca da, bir yandan rahmetli Mu-
harrem Ertaş’tan -sözleri Dadaloğlu’na ait olan- ünlü 
“Avşar Elleri” bozlağını dinlerken, bir yandan da bu 
meseleye kafa yormak gerekiyor.

Avşarlar, uzun ömürlü olan buğday, bakliyat vb. yiye-
cek çeşitleri üzerinden bir yemek kültürü geliştirmiş-
lerdir. Şartlar gereği hamur işi olarak da sınıflandıra-
bileceğimiz bu yemek kültüründe oldukça zengin bir 
çeşitlilik sağlamışlardır. Başta yufka olmak üzere baz-
lama, börek, bükme, çörek, gözleme, katmer, kömbe 
(gömeç, gastıra), lavaş, pişi… diye giden çok sayıda 
katıklı ve / veya katıksız ekmek çeşidini temel besin 
olarak kullanmışlardır. Yerleşik kültürle etkileşimler 
ve sonrasında yerleşik kültüre geçilmesiyle birlikte 
tahıl ve bakliyat türü yiyecek alışkanlığı iyice yaygın-
laşmış olup; bunların başında da -kimilerinin, dilde 
yozlaşma yüzünden barbunya olarak adlandırdığı- 
Avşar fasulyesi gelmektedir. Avşar fasulyesi ile yapılan 
yemekler genellikle bulgur pilavı ve cacıkla sunulur. 
Bunu nohut, mercimek, tarhana diye giden ve çetin 
doğa koşullarında uzun ömürlü olması bir yana, bes-
leyici de olan yiyecek çeşitleri izlemektedir.  Düğün-
lerin olmazsa olmazları etli kuru fasulye ve / veya etli 
nohut ile döğme (keşkek) de unutulmamalıdır. Tavuk 
çorbası, pilav, salata, irmik helvası gibi ana yemekle 
birlikte sunulan yardımcı yemekler de cabası… Yine 
hayvancılığa bağlı olarak gelişen et ürünleri ağırlık-
lı yemekler de oldukça önemli yer tutar. Avşarların, 
özellikle “hatırlı” konuklarını ağırlarken ya da kurban 
bayramlarında yere serdikleri sofraların olmazsa ol-
mazlarından olan saç(ta) kavurmaları pek meşhur-
dur. Et ve et ürünleri söz konusu olduğunda Avşar-
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anılan hanedanlıkların temelini atan Atabey Nured-
din Zengi bir Avşar hükümdarıdır. Moğolları, Anado-
lu Selçuklularının başkenti Konya’dan sürüp çıkaran 
Karamanoğulları bir Avşar Beyliği ve Türkçeyi resmî 
dil yapan Karamanoğlu Mehmet Bey de bir Avşar Be-
yi’dir. Şiî - Sünnî ayrımını ortadan kaldırmaya çalışan 
Nadir Şah, Horasan Avşarlarındandır; Mustafa Kemal 
Atatürk ve Rauf Denktaş, Karaman Avşar’ı… Alpaslan 
Türkeş, Kayseri Avşar’ı… Dadaloğlu, Adana Avşar’ı; 
Ömer Halisdemir, Niğde/Bor Avşar’ı… Zincir, uzayıp 
gitmektedir. Yine Avşarlar bozlağı, halayı, zeybeği ile 
Türk irfanının (culture / kültür) taşıyıcı direklerinden 
(sütun, column / colon) biridir. Kısacası (vel’hâsıl) 
Avşar Türkmenleri, Anadolu’nun gerçek sahiplerin-
dendir. Ezelden, ebede…
 
Aziz Dolu Atabey
Serik–12.02.2015
(Düzenleme: 15.08.2016)

 Özetleyecek olursak, İskitlerin (Saka /Sakha - 
Saha?) ünlü hakanı Alp Er Tunga’nın, M.Ö. 624 yılında 
Urmiye Gölü kıyısında verilen barış yemeğinde İskit 
(Saka /Sakha - Saha?) Türkleriyle yaptığı savaşı kaybe-
den ve günümüz Farisîlerinin de ataları olan Perslerin 
ünlü hükümdarı Keyhüsrev ve adamları tarafından 
hile ile zehirlenerek öldürülmüştür. Bu olay sonrasın-
da İskitlerin (Saka), Anadolu’daki hâkimiyetleri sona 
ermiştir. Alp Er Tunga’nın küçük oğlu Za bölgede kalır-
ken diğer Türk toplulukları Kafkasya’ya ve Türkistan’a 
doğru çekilmişlerdir. Hatta Hazarlar, Oğuzlar (Kızıl-
baş Türkmenler) gibi boylarla da karışarak günümüze 
kadar gelen Zazalarının bir kısmı, Za ve horantasının 
(taife) torunlarıdır. Avşarların bu süreçte kuzeye, Art-
vin’e çekildiğini, buradan Bakü taraflarına geçtikleri-
ni sonrasında da Hazar Denizinin kuzeyini dolaşa-
rak Özbekistan’a geçip, Seyhun kıyılarında uzun süre 
kaldıklarını düşünüyoruz. Büyük Hun Hanedanlığı, 
Göktürkler gibi oluşumların ardından ortaya çıkan 
Oğuz Yabgu Hanlığının aslî unsurlarından olmuşlar-
dır. Türkistan’da kargaşanın hâkim olması; Oğuz Yab-
gu Hanlığının yıkılması; Müslüman olan Türk Boyla-
rının, Tengri inancını sürdüren Cengiz Han’a (Tengiz 
/ Deniz) tâbi olmak istememeleri gibi nedenlerle tek-
rar hareketlenerek Horasan’a inmişler ve buradan da 
doğu, güney ve özellikle batı yönünde ilerleyerek üç 
kıtaya yayılmışlardır. Haçlıların, Ortadoğu’dan kova-
lanmasına vesile olan; Eyyubiler ve Mumluklar diye 
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Okan AVŞARKOCAOĞLU
OĞUZLARA DAİR 3

 Selçukluların gerek İran ve gerek Anadolu’da mül-
ki teşkilatta yerli İranlıları kullanmaları, resmi dilin 
Arapça veya Farsça olması sadece amelî gayelerle il-

gilidir. Çünkü sultanlar kendi kavimlerinden devletin 
mülkî teşkilatında vazife görebilecek yeter derecede 
eleman bulamıyorlardı1.

 Türk fethi esnasında Anadolu’nun pek büyük bir 
kısmı, bilhassa Orta ve Batı Anadolu bölgeleri, nüfusu 
çok az, hareketsiz, bir kelime ile geri kalmış bir ülke 
manzarası gösteriyordu. Doğu ve Güneydoğu Anado-
lu şehirlerine nazaran Orta ve Batı Anadolu’daki şe-
hirler sönük kasabalar halinde idiler. Bunun başlıca 
sebebi birinci derecedeki milletlerarası ticaret yolları-
nın o zamanlarda bu ülkeden geçmemesidir. Öte yan-
dan Sasani - Bizans ve onu müteakip, sürekli ve çetin 
Arap - Bizans mücadeleleri Anadolu’daki halkın mü-
him bir kısmının yok olmasına ve Çukurova gibi bir-
çok bölgelerin de korkunç bir şekilde tahrip edilmesi-
ne sebep olmuştu. Hatta nüfusunun azlığı, yoksulluğu 
ve teşkilâtsızlığı ile Anadolu’nun işaret edilen büyük 
kısmındaki, yerli halk varlık gösteremeyecek bir du-
ruma düşmüştü. Yine bu sebeple, Oğuz Türkleri az bir 
kuvvetle Orta ve Batı Anadolu’yu çok kısa bir zaman-
da ve ciddi bir mukavemet de gösteremeden kolayca 
açabilmişlerdi2.

 Arapların hem Emevîler, hem de Abbasiler dev-
rinde, birçok defa bizzat halifelerin kumandasında 
muazzam ordular halinde gelip de bir türlü alamadık-
ları Anadolu, 1071 yılındaki Malazgirt Savaşı’nı takip 
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eden 8-10 yıl içinde baştanbaşa açılmıştı. Hâlbuki fe-
tih tek bir kumanda altında ve muntazam bir plan dâ-
hilinde de yapılmamıştı3.

 Fetihten sonra Anadolu ile Türkistan arasında bir 
göç kanalı oluşmuştu. Bu kanal ile XIII. yüzyılın bi-
rinci yarısının ortalarına doğru Türkistan, Horasan 
ve Azerbaycan’dan Anadolu’ya birbiri arkasından ka-
labalık Türkmen kümeleri gelmeye başladı. Bunlar 
1219’da başlayan Moğol hücumundan kaçıyorlardı4.
 
Oğuzlar Anadolu’ya gelirken maddi ve manevi harsla-
rını da (kültürlerini de) beraberlerinde getirdiler. Me-
zarı Sir Derya boylarında bulunan Dede Korkut’un 
manevi şahsiyeti bile, destanların yanında, Anado-
lu’ya geldi5.

 Bize göre, şimdi Oğuz tipini en fazla Batı ve Gü-
ney Anadolu’da Yörük adı verilen topluluklar temsil 
etmektedir. Çünkü onların komşu köylüler ve şehirler 
ile sadece ticari münasebetleri olmuştur. Şu sözlerden 
de anlaşılacağı gibi, Oğuz Türklerinin asıl ve gerçek 
mümessillerini görmek için Türkistan’ı değil, Anado-
lu’yu dolaşmak lazımdır6.

 Batı uçlarındaki Türkmenler, Selçukluların fethin-
de istekli görünmedikleri, Batı Anadolu ve Marmara 
bölgesini kolayca aldılar. Hıristiyanlar, onların hare-

1- Faruk Sümer Oğuzlar (Türkmenler) Tarihleri - Boy Teşkilâtı – Des-
tanları. İstanbul, 2016, s.5.
2- Faruk Sümer Oğuzlar (Türkmenler) Tarihleri - Boy Teşkilâtı – Des-
tanları. İstanbul, 2016, s.6.
3- Faruk Sümer Oğuzlar (Türkmenler) Tarihleri - Boy Teşkilâtı – Des-
tanları. İstanbul, 2016, s.7.
4- Faruk Sümer Oğuzlar (Türkmenler) Tarihleri - Boy Teşkilâtı – Des-
tanları. İstanbul, 2016, s.7.
5- Faruk Sümer Oğuzlar (Türkmenler) Tarihleri - Boy Teşkilâtı – Des-
tanları. İstanbul, 2016, s.7.
6- Faruk Sümer Oğuzlar (Türkmenler) Tarihleri - Boy Teşkilâtı – Des-
tanları. İstanbul, 2016, s.8.
7- Faruk Sümer Oğuzlar (Türkmenler) Tarihleri - Boy Teşkilâtı – Des-
tanları. İstanbul, 2016, s.8,9.

kete geçtiklerini görünce Adalar’a ve Rumeli yakasına 
kaçıyorlardı. Türkmenler aldıkları Hıristiyan tutsakla-
rın çoğunu Mısırlı, Suriyeli ve İranlı tacirlere satıyor-
lardı. İşte, Batı Anadolu ve Marmara bölgelerinin, XV. 
yüzyılda Hıristiyan nüfusunun en az bulunduğu yerler 
arasında olmalarının diğer bir sebebi de budur. XIX. 
yüzyılda o bölgelerde, eskisine nispetle Hıristiyan nü-
fusun daha fazla olması, Osmanlı devrinde başka se-
beplerden ileri gelmiştir. Güneydeki Çukurova bölgesi 
de bir asırdan fazla yapılan Memlûk Türkmen akınları 
ile Hıristiyan nüfusu yok denecek kadar az bir duru-
ma getirdikten sonra, XIV. yüzyılda çoğu Üçok kolu-
na mensup Türkmenler tarafından iskân edildi. XV. 
ve XVI. yüzyıllarda görülen yoğun Türk nüfusu ve yer 
adları, bugün de olduğu gibi, Anadolu’daki Türk yer-
leşmesinin mahiyetine dair tarihi kaynaklardan çıka-
rılan neticeleri tamamıyla teyit etmektedir7.




