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Bilindiği

gibi bu dönem 1219-1236 yıUarına tek~bül etmekte'dir.
ta1hitda kalan bu '"[:üıik Hükümdan K>lıç Arıslan'ın tarunu ve
Selçuklu Devletinin 10. Hüküıındarıdır. Biz bu dönemi biraz geniş
:tutup 13. asırı eısaJS alacağız. Elsas ardığımız bu dönemde diğer Anadolu Türk Beylikler!nde Türk Milli Kültürünün genel esaslarına dair
bir takım arayışlara geçeceğiz. Yaptığımız tesbitleri açıklarken bir
takım iddialara cevap vermiş olacağız.
ı 7 yıl

~onuya girmeden (VVel kullanidığırrruz kaynaklara dair bilgi vererek bazı.ybrumlar yapıp sonra takip edilen metoda değin·eceğiz. "Doğu Anadolu Türk EeyliklE<ri" tarihi ile merhum Prof. Dr. Osman Turan'ın "Doğu Anadolu Türk Devletleri" (ll
tarihinde anlattıkları
Türk Yönetimini kastetmiyoruz. Hccamızın eserindeki Türk Devlet
vıe Beylikleri üzerinde yeteri kadar durulmuş yönetimler'dir. Biz hocamızın bu eserinin kap3amı dışında kabn beylikler üzarinde işin
tarihi ciJıetini tarihcilere bırakarak kültür aynilikleri üzerinde duracağız. Şüphesiz tarihi zeminin sınırlarını tarihçilerimizin açıkla
maları tayin edecektir.

•

Bizim tebliğimize aldığımız beylikl-er, sadece Şerefname'de ismi
geçenlerden bir k]smlldır (2). Bilindiği gibi, Şerefname'nin yazarı Şe-
ref Han XVI. yüzyılın sonlarında, BiJtlis'de hüküm sürmüş bir beydir. Eseri, Şerefnfume'tı.e ismi geçen 'bir çok imaret bugün hala Bitlis'de ayaktadır. Bu e'serrler yeTin'de inceleme yap~lacak ve Türk Milli
Kültürundelki yerlerine izah getirecek araştırınalarımızı beklemektedir ler. Aksi halde Şerefhan da, eserleri de istismara devam ediilecektir.
Şerefname
(*)
(1)

(2)

1597 yılında Farsça olarak tamamlanmıştır. El yaz-

G. ü. Gazi Eğitim Faik. Öğre.tlm ÜyeiSi
TURAN (Prof. Dr.) Osman, Doğu Anadolu TüDk Devletleri Tarihi,
ŞEREJFHAN, ŞerefnamB, Çev. M. Emin Bezarslan, İstanbul, 1972.
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ma orijinal nüshası bir ç10tk kı>yme.tli eserimiz gibi yurt dışına çıka
rrlnııştır. Oxford Üniversitesi'ndeiki Bodieian Kütüphanesinde 312
numara ile kayıtlı\:lır.
Eser, 1669 yılında Bitlis Beyleri'nden Muhammed bin Ahmed Bey
Mirza tarafından Arapça'ya çevrilmiştir. Bu çeviri İstanbul Belediye
Kütüphanesinde M. Cevldet yazıınaları arasında ve (0/29) nurnarada
kayrthdır.

Daha sonra 1681

yılında Şem'i Maıl:ılaslı

Ar~pçaya çevrilmiştir.
mu.seum'dadır.

bir yazex t>ı.rafından
Bu tercümenin iki nüshası Londra, British

·

1930 yılınida ise değerli öğretmen Süleyman Savcı tarafından
Türkçeye çevrilmiştir. Daktikı ile üç nüha yapılan bu çevriler'den
birisi Dioyar 1bakır Umum Küitüphanesinde 2065 numara ile kayıtlıdır.
Rahmetli Rıza Kardaş'ın ve Prof. M. F. Kırzıoğlu'nun araştırma
ile Av. Şervtket Beyııanroğlu'nurı bilgi sahibi olduğunu öğrendiği"
miz S. Savcı nüshalarından birisinin Büyük Önder Atartürk'ün emri
ile yayınlanması p[anlanmış ve bu nüshaların üzerine Rıza Nur'un
Atatürk'ün direktiflecri üzerine konulmuş m~tları varmış. Teyit e\lemE'diğimiz, malumaten
ihtiyaten kayıt ettiğimiz bu bilgiler konu
üzerinde araştırma yapacaklara ışırk tutabilir.
ları

ve

Bu araida ese•rin 1860 yılında Rus.ca'ya ve 1868 yılında Fransız
ca:ya çevrildiğtini, Mehrmet Emin Bozarslan'ın 1975 yı[ında tstarrbul'da neşrettiği Türkçe nü\shalarından öğreniyıoruz. Anılan şahııs bu
eseri daha 1971 yılında da ba·şika btr yayın e"' B,dına bastırınıştır.
burlunan Şerefrhan adıyla anılan Cami'de
bir .seminer münasebe;t;iyle kılacakları namaz için hs!klemekitedir. "Gidemediğiniz y.er sizin değHdir" hikmetli sözoode olduğu gibi
ince1emerdiğimiz eser ve
anamardığınız
şahsiyetler de
sizin değildir. Uza1ıınayahm bu eser bölücü örgütler tarafından muhtelif böl'iimler halinde müteadöi>t defalar çoğaltılmıı,tır.
Halen

mezarı BHılis'de

kartılacakları

ismi geçen
lter beyliğin Tür!k olkluğu gibi bir iddianıız yıoktur.. Bilindiği gibi
Şerefhan bu b'eylikler ara;sında menşe ortarklığını inandırıcı bir şec
kilde koryınadan bunların aynı mi![e<tin mensupları olduklarını belirtip, bunlara artık bir irsim vermiştir. Daha doğ;rusu işi Şerefna
rneyi Türkçeye çeviren bazı ideol'.oglar yapmıştır. Şerefname'de, hakkuıda bilgi verilen mahalli beyliklerln köken, sosyal yapı ve kültür
itibarı ile Türklülderine dair çalışmalar Türlk tarihçilerinden Prof.
Yukarıda kısaca

ifade

eütiğiııniz

gibi

Ş6rr'efnılime'de
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Kırzroğlu tarafından yapılmıştır (3).
Daha sonra bu ko~
en cid'di ça'lışmaları Nazmi Sevgen yapmtştır_ N azmi Sevgen' c
in Doğu Anadolu Tür:k Beylik[erine dair yaptığı incelemeler Şubai
1968 - Ocaık 19E9 tarilıleri araında Be.lı;·elerle Türk Taıihi Dergisi'nde 12 adet ilimi maka1e halinde yayınlanmıştır. (4) Prof_ Dr. Aydın
Taneri'nin tu konuıdaıki çalışmasının ikinci baskısı "Türki-3tg,n\ı Bir
Türk Blo'YU Kürltkr (5) a'diyle yaymlanırken, Taneri bu eserinin hazu1anmasmda Şerefhan'ın yanı sıra İhnü'l-Erzak, Evliya Çelebi ve
diğerlerini de ele a[mışt:<r. İncelem:Dinde bölge ho,Lkınm kökeni, siyasi, sosyal, küllt.t.rel hayatına yer vermiştir. M~,Pm~ra. Üniver'Jite1si'ndn hazır'ladığı Ev:liya Çeleibi S•Eminerinden sonra E. ÇElebi'nin bu
~cnuya da ış~.ı:I tuıtacağ:11:'1 ETI1iniz. Bölge halkı içln te.sbitini koyarken A. Taneri; "K':Jnuya ıtıkçı görüş açısından bJ;ktığımızı:Ia yapılan
izahlar uşığmida Kürtler lde diğe·r Türk b-oy-ları gibi Ortg, Asya menşelidirler. Turani bir kavimdirler ve ancak Türk ırkınd'tn olabil:rler" (6) demeıkttedir.

Dr_ F.

nudaıki

Doğu meseJerer<i Wonusurıda yaptığı ciddi yayınJan ile ilk akla
gelenlerden birisi de şüphesiz rahme:tli M. Erö-z'ld'ür. Onun bu konudaki e:serlerinin hepside Şerefnaıme'ıden mU'hak!kak bir bölüm alın
mıştır. Son eserlerirıden birisi olan "Do·ğu Anadolu'nun Türklüğü ('J
rsimli eElerde konu Şerefn8Jmeye göre Kürtler ...... başlığı a}tında incelen,mi'}tir.

Nazmi Sevg-en'in SE[1 makaleler h~.Jinde ~le alıp ine-siediği do·beyliklerimizin arasıntda Mea-vanlılar, Ha:sanve:ı":üle.r, Küçük
Lur'luılar, Cizre Bs:yliği, Be:dir'l:wn!ı)ar, İmadiye Beyliği, R:>k!rar'i Bsyliği, Baban Bey'liği, Bitlis Beyliği ve Muhammediye Beyliği vaııdı'f.
BiJindi-ği gibi Şerefnarnede baŞ,lm beyliikler de vardır. N. Se~gin'
in bu maikaleleri 1982 yılında Seferıoğlu ve Türközü tarafından topğu'daıki

(*)

(3)

(4)
(5}

(6)

ERÖZ (Prof. Dr.) Mehmet, Doğu Anadolu'nun Türklüğü, İstanbul 1982.
KIRZIOGLU (PrDf. Dr.) M. F8!hri, "D9de Korkut Oğuznameleri ve Şeref
nameye göre Kür,tlerin Aslı Oğuzların Bagdüz Boyun:landır." "İç Oğuz Dergisi, Diyarbakır 1~l5'2.
Kürtlerin Kökü, Şerefname ile Ded.e-Korıkut Oğuznamelerine Göre, Ankara 1!l53.
"Şerefname'-de Eski Oğuz Töresi'ne Falklor Vuzurları, 1nu:ılar.arası Folklor
ve Halk Edebiyat,_ Sem~neri Bildirileti (2'7-219 Ekim 1~715) Konya) Ankara 1976.
Bu konuda ayrıntılı envanter için bkz. (Ş. K. Sef.eroğlu, "Kültür Birliğine
Yönelilk Dış Yayınlara Dair. I, II" Pedal, Ocak-Şubat 1987 Ankara.
TANERİ (Prof. Dr.), Aydın; Türkistanlı bir Türk Boyu Kürtler, Ankara 19'83.
a.g.e., s. 141.
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Enstitüsü yayınlan arasında yazaAnadolu'da Tür"k BeyUkleri"
adıyla yaymlaıımrştır
Şerefname üzerinde maalesef yet3ri kadar durulabilımiş dıeği~dir. Bir Türk Devleti olan Eyyubilere (8) gereği gibi sahip çıkamadığımız için bu devletin y1kılışıyle meydana
çılkan be<yliklere de a•yrı milliy"etlerin onlara ısaihip çıkımasına (g) seyirci ka!ıyıoruz. Tebliğimiızin bu bölümünü kapamadan evvel Şeref
naane üzerinde yapılımış ]ki çalışmadan bahseideyim, bunların birisi
"Şc:f"nem-s'de Kürt Motifi" diğeri i•se Hacettepe'de yapılrmş bi:- Master çalıı;rrnası olan "Şerefname'de Kültür ve Medeniyet Te3b"thri"dir. (10)
Türk Küitürü

Araştırma

rının imzasıyla "Doğu

ve
(7J.

GüneyıdJoğu

Üzehnde durulan beyliklerin Türk beylikleri camiasnrdan olması
kıo-nusu.nda başiatıian tartışımaılar AnEl/dJolu Türk 'tarihle""inin başı.an
gıç dön emi ile ilgilidir. Anadıo·lu'ya ilk Selçuıklular mı girmiştir?
Tü.-kler islamiye•te girmeden Anadolu'yu yul't tutmuşlar mıdır?
Kağansız ve T e~ıkilaıtı.sız olarak Anadolu'ya giren Türklerin d'ö"
nemi hangi tarihe rasıtlamaık~adır. Kimmerler'in SEI!ka'larm Hun'la"
rm Agaceri'lerıin ve diğer Türk unsur'ların Anadoiu'nun nerelerinde hangi izleri kalmıştır? "İslamiyete Anaict:olu'da giren Türkler (lll
tabiri bize bir meısaj verebilir mi?
"Meldeni Biılgiler""in yazan A. İnan'ın Anadolu birçoklarının zaıı
nettikleri gibi XI. asırdan i-tibaren Türkleşrrneye b~ş;lamış d3ğildir.
Anaidolu aynı etnik mevcudiyeıtine yeni elemanlarını aynı kdkten
kopan dalgalar'la XI. asır'da tazeiemiş:tir. 1071 tarihi, islam olan Türklerin Anadoludaki kardeşlerine kavuşmaılarını gösterir." (12) ıdeyi~
şi Prof. Ataöv'ün (13) Ord. Prtıf. Dr. Togan lrocamızın (14) Kırzıoğ-

(7) SEVGEN, Nazmi; Doğu ve Güneydoğu Anadolu Türk Beyli<kleri, Ank. 1~82.
(8) ŞEŞEN (Doç. Dr.) Ramazan, Elyyubiler, İstanbul 1980.
{9) BOSWOR'DH (Prof. Dr.) C. E. İsHi.m Devletleri Tarihi, İstanbul 1980;
(lO) KALAFAT, Yaşar; Şerefname'de Kürt Moti fi, Erzurum 193-0 (Gayri mz.tbu). SEFEROGLU, S. Kaya; Şerefname'de Kültür ve. Medeniyet TesbLtle1

(1,1)

(12)
03)
(14)

ri, Ankara 19'86 (Master Tezi).
GÜZEL (Prof. Dr.) Abjurrahman;
SEFEROGLU. Ş. Kaya; "İslamiyete
Anadoluda Giren Türıkler" Mi!li Kültür, Sa,yı : 54, Eylül 1196•8 Ankara.
İNAN (Pro{ Dr.) Afet; "03manlı Tatilliinin Karaıkteristik Noılctalarına Bir
Bakış" 2 T. T. Kongresi, İstanbul 1194'3.
ATAÖV (Prof. Dr.) Türılc1mya; A. Brief GJance at the Armenian Questi'On,
Ankara 1984, s. 7-8.
TOGAN (Ord. Prof. Dr.) z. Velidi ".S"kalar" B. T. Tarihi Devgisi, Sayı 1723 . .Seri yazı, İstanbul, '1987.

•
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lu'nun (15) H. K. Türközü'nün (16) Doç. Dr. Tarhan'ın (1 7l Doç. Dr.
A. Çay'ın (181 bu teGbiti dbğruQay>şı, Prof. Dr. M. Doğru'nun (191 yer
adla:·ı, Pr-of. Eröz'ün (20)
Hıristiyanlaşan Türkler, Prof. M. A. Kaş"
gaı"lı'r. n Hazar Tür'kieri itibariyle teyit edilmiş olmaları anarşinin
ha;la g"Gney dı:ı-ğu'ida devam e-ttiği günümüzde Türk bilim adamları
na tir şey ifade etme:Jidir. Aynı milliye-tten o~dukları id!diası ile sahneye· çıkıp Avrupalı'yı da etkilemek ietediilcleri biliniriken AET ari·
fesinde (22) Tür'k fikir adamı gerçeği aç~lamak üzere fuolları swama!andır.

Kö:y men hocamız "Tuğrul Bey ve Zamanı" (23) isimli eserlerinde Se,"çUiklular'a tabi oQan bir kısım beyliklerin isimlerini milliyetlerini, tabi c[uş tarihlerini ve tabi' oıuş şa;r'tlarını açıklama'ktadır.
Bunların arasındaM İranlı ve Arap menşeyli· olanlara Hir sözümüz
yok. Bu ük unsurun dışında olanlair bize göre iJslaıniyete bu billgede giren proto Türkler veya SelçuMular'k!an 100·200 yıl evvel bölgeye ge.1miş Türk'l.erdi.
incelEmmnizin bu bölümünde Alae•ttin Keyikubat I. dönemin
da z:orlayara•k bazı kültürel değerlere yer vereceğiz.

sı

nırlar.:nı

Diyarbekir ve Cezire Beylerirıden . Ahmet bin Mervan "Tuğrul
Beye bir elçi görıderer-ek k:end!sine itaatini ve bağlılığını sunmmı
tur." (24)
Ha;san Bey Dinever ve Şeşhrezar Hükümdarlarından Münethel
beya müracaatla b:ı.ğlılığmı bilıdi"Ddi." Aynı baylikten Saru~

"Tuğrul

(15)

(16)
(1,8)

(17)
(19)

(W)
(2:1)

•

(22)

(23)
(24)

KIRZIOÖLU (Prof. Dr. M. Fahri, "Alta.y-ıSayon, Hora..:::an--Afgan, Da.ğis
tan, TunabO\VU ve D:.cae Bö1g:e::;1ndekil· Kür~ Uruğu ... " Altai.:.:t~~r Kongresi
Zl-2!3 Ekim 197'3. Bildirileri, Ankara ,197.9.
TÜRKÖZÜ, H. Kemal; "Türk Salcalar, İskitler'in Batıya Göçler~ ve Türkl::;r;n Ön-Asya'da Doğuşları" T. K. Dergisi Sayı: 2'2:6, Sukut, 19'32 Ank.
ÇAY (Doç. Dr.) Abiullah, "Anadolu'nun Türkmenleri I. Selçuklu Öncesi"
T. K. Dergisi, Mart 1~S.3.
TARHAN (Doç. Dr.) Taner, "Anadolu'riun Bozkır Kavimleri Kirnınerler
ve İ-:üdtler" 14 E·ktm 19133, İstanbul, Radyo konuşması.
DCGRU (Prof. Dr.) Mccit; "Türkiye'de Macar Yer Adları" B. T. Tarihi
I>:~rg:D:, ~ayı : 8 E:ki.m '119{)3.
ERÖZ (Prof. Dr.) Mehmet, H1.ri.'stiyanlaşan Türkler, Anlmra 1.983.
KA:;,~GARLI (Prof. Dr.) M. Ahalı, DC?ğu ve Güneydoğu Anadolu Uygarıı2"111'1 Glr.'ş, Ankara '19'33.
GÜZEL (Prof. Dr.) Abdurrahman, SEFEROGLU, Ş. Kaya, "AET ve Tür!<
Milli Kültür Bütünlüğü" Mayıs 1987 .
.KÖYMIDN (Prof. Dr.) M. Alta>', Tuğrul Bey ve Zamanı, İstanbul 1976.
Şerefhan, a.g.e., s. 39.
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lıan

bin Muhammed İbrahim Yene[ (25) bundan sonra yerıne geçen Sadi bin Eb'üş-Şevk TuğruQ Beye bağımlı ildi. (26)
Fadlari Beylerinin yanlarınıda Selçuklu su]tanlarının askeri nite!i'kli yetiştirHdik.1eriııi, bu çocUiklarm da o beylere saygı ifadesi olmak üze·re "ataıbeg" dediklerini görüyoruz. (27)
Çemişkezelk

Beyleri münasebetiyle "Bu durumu Ç;mıişkezek hü"
SelçukJu Sultanı MeHk Şah soyuııdan gdmiş olmaları
ve (MeHk Şahl sözünun (Melikişl biçiminde değişmiş o1ması muh"
temel dir" denilme~tedir. (28)

kümdannın

İran'ın Kara.bağ

24'1ü

bölgesinde aşiret hayatı yaşayan beyliklerin
meydana getirtli!kleri bi1dirilmektedir ki (29) bigibi bu tür bö1ümlenme Oğuzlara aittir.

teşkilatianma

lindiği

Bu beyliiklerlde kültürün diger kaynağı Kur'an-ı Kerim ve Hadis!erdir. 1bprak yönetimi ve miras hu'kuıku SelçuklU!I:ann aynıdır.
Müslüman Türklerin gelişti-rdiği Vaikı.f müessesesini bunlarda da görm€ıkteyiz. Bey!igin 3 köyden 70 iköye kadar arazisi bulunmaktadır.
Bağdat bunlar tı;ır.afından da Hilafet merke·zi olaı:ak kabul ediLmiş
tir. Beyliğin yönetimi babadan oğula geçmekteidir. Yöne'tim değlşik
liği Selçul<'1u idaresi tarafından onaylanmaMadır. Selçukluların yanı sıra İr·an'a İlhanlılar'a daha sonra Akk1oyunlular'a Karakoyunlular'a ve Uzun süre Osmanlıilar'a bağrmlılıık vardır. Geniş bilgi daha
ziyade Osmanlı idareısı i1e ilişikiler itibariyle verioJmektedir. ·Anadolu
Türık beyftiiklerinin küiltür özelliklerinin dışında bir özellik arzetmektedirler.
Kjonuyu Osmanlı Türk İdaresi itihariyJe enine boyuna inceleyen
Dr. Kodaman (*'J Böllıgenin İslamiyetten evvel Türkleşmeye
başladığı gerçeğine deyindikten sıonra bun!a.rın Osmanlı Eyalet Sistemi içerisindeiki ·statülerinfr açı'klamaktadır. Her ne kadar konu"
muz Selçuklu Türk yönetiminin be1irli bir döne·nıi ise de bu vesileyle
belirtmek isteriz iki ar·şiv kaynakaarındarı ilgili uzmanın çıkardığı
sonuç İmparatorluğun bölgesini yönetim ve tıoprak bütünlüğü ve
sair noikıtai n'azarlarından durumu İmparatorluğun dışında mütalaa
Pcl':ıf.

edilmemiştir.

(215)
(26)
(27)

Şerefhan,

(,2!8)

Şerefhan,

(29)

Şerefhan,

(**)

Şerefhan,

Şerefhan,

a.g.e.,
a.g.e.,
a.g.e ..
a.g.e.,
a.g.e.,

s.
s.
s.
s.
s.

Q6.

34.
317,
189.
36·7.

KOJ?AMAN (Prof. Dr., Bayram,
ri Durumu, Ankara 1:986.

Osmanlı

Devrinde

_Doğu.

Anadolu'nun

İda
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Durumu hukulki açıdan inceleyen Prof. Dr. Salih Tuğ (o dönemde Doçent) (''') "Tarihin a;kıışı içeriJsinde son beşyüz seneirk devre,
oda Şarküa Osmanlı Deovlertinin aşağı yukarı bütün bö'lgelere yegane hakim ve Ç.evlet müessesooini temsil e'de:n yegane siyasi uzviyet
o1duğu bir devre şeklin!de güsteri1elbilir': demektedir.
Orta Şark bölgesini tarih boyunca hassaıten Osmanlıların arm!tlle
idansini ellerinde lbulundur'dukütrı devredeki siyasi yapısını
ele alan S. Tuğ; I. Cihan Haribiııden sonra son verilen im-tiyaz"
ları belirtmekte ve bu iıntilyazları muhtelif başlıklar altında ele alınaktadır.

Devlet ta<rafından tanınan siyasi hakJar için "Hass-aten Fatih
Sultan MeJ:ıınıet'ten itibaren gerçekleştirUmeye çalışıl-an (Millet Sistemil ile din, dil, u'l<: ve renk tefrtki yapılınaksızın ve Türk unsurunu digerleri arasında üstün tutlıtna!ooızın Cihan Şumul Devlet olma
iddia ve te-şebbüsleri Osmanlı1ara haikim olmaya ba-şlamıştır" demekte• ve "Ldari MU\htariyet" "K,abilevi Muhıtariyet' "Dini ve Hukuki Muhtariyet" bölümlerinde bilgi vermek"tediir.

En milhim amme hak[arınm toplamldığı bu muhtariyeıt biillümünde Suriye, Irak türünden Beyle-rbeyi veya Hızır Paşa'nın idaresine
tevcdi edilen Y"Öreler kastedilmektedir ki incelenmeye alınan güıney
ı:Jioğu bölge.si aşiret beylerini direk kapsam~maktadır.
Kabilevi MuhtariYet, 'Arapların me.&kün olduğu çöl ve vahalarda
olan içıtimai yapı kabile yapısıdır. Ve hakinriyet Arap kabile b<ı.Ş
kanının.dır. Osmanlılar orta Şarkı feclıheıtrtikten sonra bu kabile
ba.şkanlarıy'l.a hususi v.e, ayrı anlaşmalaı-'la ·buralar üzerinde kendi
hakimiY'etlerini kabul ettıirrnişlerdir." denilmeik:tedir. Bizrm üzerinde
durlduğumuz bölge Arabistan ve ha1kı Arap değildir. Bu yararlı
açıklama d~ incelememizin sınırları dııımdadır.
asıl

'

Dini ve hukuki muhıtariye.t, Bu açıklama funnı.et kaps"mına girmey'e·nlere mahsusıtur. "Bu sisteme göre gayrı müslim tebaa, kendi
dini başkanrarmm 'dini ororiitesine tabi olurlar ve bu sureltle bu halk
zümre~eri kendi cettnaati idare~eri çevresi dahilinde 'k·enldi kendilerfine yeıter bir vasatta idare olunurlar" denilmektedir ki, biz dini
islam olan Türk aşire1!leti üzerinde duruyOruz, bu açıklamada şüp
hesiz bizi bağlamaz.
İkt1sadi v-e ticari Muıhtariye-t, İstanbul'dan tayin erdilmıiş olan bir

•
('**)

TUG (Doç. Dr.) Sal1h; İslam Ülkelerinde Anayasa Hareketleri, İstanbul
1969, s. 247-25·3.
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mültezi:ınin

o makama

karşı doğrudan ·doğruya m.eısul olmasından

ibaretti.
Lisan ve Kültür Muhtariyeti, Osmanlılar saliki bulunôuhları
İsl8Jm d'ininin ülllar arasında çı!kmış ohna:sı dolayıs>yla, Arapea'nın
yerine 'Iliirıkçeyi Amp kültürünün yerine de Türk kültürünü koy"
nıayı düşünmüşler, bu haıl zamanla bir Çük Türk'ün kısmen Araplaşmasına dahıi yol aç,abil:ıniışt1r. Bugün dıoğu ve güneydbğu aşiret
lerinde zmija.nan genel Türk !Krü]türüne nazaran "alt kürtür olırrıa"
özelliği büyürrc ölçü:de Arapça ve Arap kültürü ve tanınan bu fıro·a:t
la. izah edilebmr. Coğrafi yakınlık da nazari dikkaite alınır ise bu
bölgede'kıi Türk aşirertlerinin diHne geçmiş olan Arap dil kuralı ve
kellimmin izahı lmlayca anlaşılabi'lir.
SONUÇ
D~ğu

ve Güneydoğu Türk Beyll~k~erl Anadolu Türk beylikleri
kadar Tür'ktürler. Aynı soryun insanları bu beyJikleri kurmuş ve aynı kültür değerıe.rini payla~mışız. Se·lçurklu döneminde takamül eden
bu bey.U,klc·rin bir kısmı Selçuklu i1daresine b~ğlı olmuc~larllir. Bu
beyliklerin ayrıntılı olarak incele>'ıip Anadolu Türk Tarihin'deki yerlerinin beÜrlenmesi Anadolu Türk Milli birliği ittbariyle haY"atı öne"
me haizdir.
Hasım, yapıtığı yayınlarla

süratle

aley'lıirmizlde

mesafe

alıp

meselesini gelişıtirirlken biz daha hasının geliştirdiği görüşleri izliyemiyoruz. Bu gün Zaza ve Kurmanca d·iye bHinen aralarındaki teik ortak noktanın Türk oıluşları, olan unsurlar ayrı bir milliyet a.dına geneıl bir başlık altında toplanabiliyıor. Halbuiki "Türkiye Ermen:istanı
için Berlıin lmngrooine Ermeni temsilciler heyeti tarafından verilen
teşkiLat p!l'ojesi"nin elkindeki istatist:iıklertle bu iki unısura ait nüfus
ayrı ba.şlıklar altında zikredilmişıtir. (*'**)

('!'***)
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