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PELASGLAR KIM IDILER ?
ADILE AYDA
Son yüzy~llarda yap~lan arkeolojik kaz~lar Eski Ça~a mensup yazarlar~n ve özellikle Herodot'un ilmi de~erini azaltmak ~öyle dursun, tersine,
onlar~n anlatt~ klar~n~~ teyit etmi~tir. Görülmü~tür ki, o ça~~n gerek
tarihçilerinin, gerek ~airlerinin yazd~ klar~, önemsiz ayr~ nt~lar bir tarafa
b~ rak~l~rsa, ~a~~lacak derecede tarihi gerçeklere uymaktad~r. Yüzy~llar
boyunca efsanevi ve hayali bir ~ehir bilinen Troya'n~ n ke~fedili~i Schliemann'~ n Homer'e olan güveninin yerinde oldu~unu göstermi~tir.
Bundan dolay~d~r ki, bugünkü tarihçiler için Eski Ça~a ait kaynaklar
de~erlerini kaybetmemi~tir. Hele Herodot, özellikle Iran'~n tarihi ve
M~s~r'~ n örf ve âdetleri bak~ m~ ndan âdeta Incil gibi kabul edilmektedir.
Bununla beraber, bu durumun bir istisnas~~ vard~r: Herodot'un
"Pelasgoi" (11eXacsyol) ad~ n~~verdi~i, eserinin bir çok yerinde sözünü etti~i,
göçlerini anlatt~~~, örf ve âdetleri hakk~nda bilgi verdi~i bir milleti bugünkü
tarihçiler ve özellikle Lâtin ülkelerin tarihçileri yok farzetmek hususunda
sözbirli~i etmi~~gibidirler.
Zamamm~zda Yunanistan~ n tarihi de, tarihöncesi de, Pelasglardan söz
edilmeden yaz~labilmektedir. Sadece baz~~sözlüklerle baz~~ansiklopedilerde
onlar hakk~nda bir iki sat~ r bulubiliyorsunuz. Stock Yay~nevinin 1968 de
yay~ nlad~~~~"Tarihi Atlas" gibi bir eserde, Pelasg kelimesinin ne metinde, ne
de Notlarda görülmemesi bugünkü tarihçilerin tutumunu oldukça iyi
yans~ tmaktad~ r.
Bir yandan bu durum varken, bir yandan da, ~urada burada, Luigi
Pareti °, Massimo Pallotino 2 , Italyan Ansiklopedisindeki Pelasg maddesi'
2

Luigi Pareti, "Le Origini degli Etruschi", Bemporad e f~ glio, Firenze 1926, sahife 23.
Massimo Pallotino, "Etruscologia", Hoepli, Milano 1968, sahife 92,94.
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nin yazar~~3 gibilerin Pelasg milletinin tarihi varl~~~n~~inkâr eden sesleri
yükselmektedir. Bunlar eski yazarlar~~geri-zekâl~~gibi göstererek, onlar~n
Pelasglar hakk~nda saçmalad~klanm, yer isimlerindeki benzerlikler yüzünden aldand~klann~, yanl~~~muhakemelere, katmerli faraziyelere ve "Yunanl~lara mahsus fantezilere" kap~larak "Pelasg mitini" yaratm~~~olduklar~n~~
iddia edebilmektedirler. So~uk kanl~l~ktan bu derece yoksunlu~un ve ilmi
objektiflikten bu kadar uzakl~~~ n sebebini insan kendi kendine soruyor. öyle
san~yorum ki, okuyucu bu garabetin sebebini yaz~m~z~n sonuna do~ru
anlayacakt~r.
~imdilik bugünkü tarihçileri bir tarafa b~rak~p, eski tarihçileri serin
kanl~l~kla inceleyelim. Fakat as~l tarihçilere geçmeden önce, belki de Homer
dönemindeki Yunanl~lara göre Pelasglann nas~l bir millet olduklar~n~~ ve
Ilyada yazar~n~n onlara hangi gözle bakt~~~n~~ortaya koymak faydal~~
olacakt~r.
Büyük ~air eserinin II inci Bölümünde, eski Argos ~ehrinden söz
ederken, bu ~ehri "pelasgik" 4 diye nitelemektedir. Elbette ki, bunu
"Pelasglar tarafindan kurulmu~" anlam~nda kabul etmek gerekmektedir.
Homer daha sonra, Yunanl~lar kar~~s~nda yer alm~~~olan Troya ordusunun
"katalogunu" yaparken, "Larissa ~ehrinin beslemi~~oldu~u, sa~lam süngülü
Pelasg kabilelerinden" söz eder 5. Bildi~imiz gibi, Larissa Tesalya bölgesine
ait bir ~ehirdir.
Ilyada'n~n X uncu Bölümünde Pelasg kelimesinin a~a~~daki olaylar~n
hikâyesinden sonra zikredildi~ini görüyoruz: Truval~~kumandan ve kahraman Hektor, Truva kar~~s~nda yer alm~~~Yunan donanmas~mn durumu
hakk~nda bilgi edinmek üzere, Dolon adl~~birini ke~fe gönderir. Adam
Yunanl~lar tarafindan yakalan~r ve sorguya çekilir. I~te o zaman Dolon,
Truva'n~n müttefiklerini sayarken, Pelasglan da zikreder, fakat dikkate
de~er nokta ~udur ki, bu ad~n yan~na "tannsal" s~fat~n~~ekler. Bunun pelasg
~eflerinden,birinin sözde ilâh torunu olu~undan ileri geldi~ini sanmak yeterli
olmasa gerek.
XV inci Bölümde Yunanl~~kahraman Akhillos arkada~~~Patrokl'u
sava~a gönderirken, onun sa~~salim dönmesi için dua eder. Duas~m hangi
tanr~ya hitaben etse be~enirsiniz? Söyleyelim: Pelasglann Ba~tanns~na.
Yani, Yunanl~lar~n dü~man~~Troyahlann müttefiki olan Pelasglann tanr~mna... Bunun yorumu ancak iki ~ekilde mümkündür: Ya o dönemdeki
"Enciclopedia babana" Roma 1935, Cilt XXVI, sahife 6o8,609.
"Illiade-Odysse", Edition de la Pffiade (Gallimard, Paris 1965, sahife 127.
5 Ayn~~eser, s. 132.
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Yunanl~lar her alanda Pelasglar~n üstünlü~ünü kabul ediyorlard~~ veya
Yunanl~lar~ n me~hur kahraman~~Pelasg soyundan idi.
Odyssea'da Pelasglar~ n ad~~Girit adas~nda oturan milletler aras~nda yer
al~ r. Burada da Pelasglar "tanr~sal" diye nitelenmi~tir 6. Homer'in Pelasglara derin hayranl~ k besledi~i muhakkak gibi görünmektedir.
~unu da belirtmeliyiz ki, ~lyada'n~ n elimizdeki Pl6iade bask~s~ n~ n
Notlar~nda ve aç~klamalar~nda baz~~ çeli~kiler vard~ r. Mesela, cildin
tamam~ n~ n Endeksinde Pelasglar kelimesinin tarifi ~öyledir: "Bir Anadolu
kav~ni". Odyssea k~sm~ n~ n imzas~z olan, fakat ~üphesiz bir Eski Ça~~
uzman~~ taraf~ndan yaz~lm~~~bulunan önsözünde ise, ~u sat~rlar~~ okuyoruz:
"Nausithoos'un italyadan Skerya'ya dönü~ ü daha sonraki baz~~ yazarlar~ n
sözünü ettikleri olaylar çerçevesinde ele al~nmal~ d~ r. Bu yazarlar italyaya
gitmi~~olan Pelasglar~n bir k~sm~ n~ n Ege dünyas~na dönmü~~olduklar~ n~~
belirtmektedirler" 7.
~imdi de Herodot'un Pelasglar~ n dili, dini, göçleri ve saire hakk~nda
dediklerine bakal~m:
I-D~L: Herodot'a göre, "Tyrrhenlerin yukar~s~ ndaki Kreston ~ehrinde... ve ayr~ca Çanakkale Bo~az~~civar~nda, Plakya ve Stulaka ~ehirlerinde
oturan Pelasg kal~ nt~s~~ ahalinin diline bak~l~ rsa, Pelasglar barbar bir dil
konu~urlard~" 8. Herodot dönemindeki Yunanl~lar~ n dilinde "barbar"
kelimesi, bilindi~i gibi, yunanca olmayan demektir.
Herodot'un bu cümlesi münasebetiyle, Eski Ça~~uzmanlar~~ aras~ nda
bitip tükenmez bir tart~~ma ba~lam~~t~ r ve bugün de devam etmektedir. Yok
Kreston ~ehri asl~nda Kroton ~ehri de~ilmi imi~? "Tyrrhenlerin yukar~s~ nda" tabiri Yunanistan'daki Tyrrhenler için mi, yoksa italyadaki Tyrrhenler, yani Etrüskler için mi kullamlm~~ m~~?... Bizi bütün bunlar~ n pek
ilgilendirdi~i yok. Bizi ilgilendiren Pelasglar~ n yunancadan ba~ka dil
kullanm~~~olmalar~d~r. Önemli buldu~umuz bir nokta da, Herodot'un
Kreston'daki Pelasglarla Çanakkale'dekilerin, yani ayr~~ ayr~~ co~rafi
bölgelerde oturan bu iki grubun ayn~~ dili konu~tuklar~n~~söylemesidir.
Tarihçi üçüncü bir grup olarak Atinal~~ Pelasglardan da söz eder, ki
bunlar soy bak~m~ ndan Pelasg olduklar~~ halde, Yunanl~larla yak~ n
kom~uluk dolay~s~yla, yunanca konu~ma~a ba~lam~~lard~r. ~u halde, bu
grubu olu~turan Pelasglar, Roma hâkimiyeti alt~na girdikten sonra Lâtin
dilini kabul etmi~~Daçya'l~lar, yani Romanyal~lar gibi veya Türk soyundan
Ayn~~ eser, s. 8o8.
Ayn~~ eser, s. 989.
8 "Herodotus", translated by J. Enoch Powell, Clarendon Press, Oxford 1949, sahife 26.
6
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olup, adlar~~ da bir Türk ad~~ olmas~na ra~men, ortodoks olduktan sonra
slavca konu~ma~a ba~layan Bulgarlar gibi idiler.
DIN: Pelasglar~ n dini hakk~ nda Herodot ~unlar~~ söyler: "Eski
zamanlarda Pelasglar kurban kesme törenlerinde tanr~lara dua ederler...
fakat bu tanr~lara ad veya lâkap vermezlerdi" 9 .
~u halde, en eski zamanlarda Pelasglar~ n dini bir çe~it Animizm idi.
Bilindi~i gibi, bir çok milletler tarihlerinin ilk döneminde tabiat kuvvetlerine tapm~~lar ve tanr~lar~ na "da~~tanr~s~", "orman tanr~s~", "sabah
tanr~ças~", "Gecenin ruhu", "e~i~in koruyucusu" gibi adlar vermi~lerdir.
Pelasglar~n eski dininde Romal~lar~ n Penat'lan ve Larlan, Araplar~n
cinleri, Ortaça~~ n perileri gibi yar~-tanr~lar~ n da bulunmu~~oldu~u
dü~ünülebilir. Esasen Herodot, Pelasglar~ n din tarihi ile ilgili olarak, bir
ba~ka dönemden de söz eder ki, bu M~s~ rl~larla temasa gelmelerinden
sonraki dönemdir. Herodot ~öyle der: "... Fakat çok sonra, onlar
M~s~rl~lardan tanr~lar~ n adlar~n~~ ö~rendiler.., ve bu tanr~~ adlar~~ hakk~nda
Dodona'daki kutsal falc~n~ n fikrini sordular... falc~~(Pelasglara) bu tanr~lar~~
benimseyebileceklerini söyledi. O günden sonra, onlar kurban kesme
törenlerinde bu tanr~lar~ n adlar~n~~ kulland~lar ve daha sonra bu tanr~lar~~
Yunanl~lar Pelasglardan ald~lar".
GNLER: Herodot, eserinin Birinci Bölümünde, metne ekledi~i bir
notta, Yunanistanda biri Yunanl~, di~eri Pelasg olmak üzere, iki ~rk
bulundu~unu, birincisinin vatan~ ndan hiç ayr~lmad~~~ n~, ikincisinin ise
göçebe oldu~unu söyler 1°. ~u halde, Pelasglar göçebe bir millet idiler.
Bunlar~n sadece belirli bir k~sm~n~~ ele alacak olsak bile ~unu görüyoruz:
Samotrake adas~ nda oturan Pelasglar önce Attika'ya göç etmi~ler t 1. Sonra,
oradan kalk~ p Himet da~~n~n ete~indeki topraklara gidip yerle~mi~ler.
Daha sonra oray~~ da b~ rakm~~lar, Argonotlann torunlann~~Lemnos
adas~ndan koyarak, bu adaya yerle~mi~ler. Fakat M.Ö. 510 de, General
Miltiade'nin zaferi üzerine, kendileri de adadan ayr~ lmak zorunda
kalm~~lar.
Pelasglann s~ ras~ na göre daha uzak diyarlara do~ru maceraya
at~lmaktan çekinmediklerini yukar~da gördük. Tarihte Pelasglara ~talyada
da, Anadoluda da rastlanmaktad~ r 12 .
9 Ayn~~eser, S. 134.
1° Ayn~~ eser, S. 25.
11 Ayn~~ eser, S. 13.1.
12 Herodot, Kzerkses'in Anadolu seferini ve Truva harabelerine do~ru yürüyü~ünü
anlat~ rken, "An tandros" diye bir ~ehirden söz eder ve bu ~ehrin Pelasglara ait oldu~unu söyler.
Esasen, Homer'in Truval~ lar~ n müttefikleri aras~ nda zikretti~i Pelasglar da ~üphesiz Anadolu
Pelasglar~~ idiler.
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4- YUNANISTAN'IN ESKI ADI: Herodot'ta Pelasglar hakk~nda
buldu~umuz bilgilerin en önemlisi süphesiz ~udur:
Bir kad~n~n esir olarak sat~ld~~~~yerden söz edilen bir cümlede, Herodot
kendi zaman~ nda Yunanistan (Grekya) olarak bilinen ülkenin daha önceki
ad~n~n "PELASGIA" oldu~unu söyler. Herodot'un bu cümlesi bize
a~a~~daki neticeleri ç~karma~a hak vermektedir:
Pelasglar Yunanistan~ n ilk ahalisi ve ilk sahipleridirler.
Pelasglar yer yer bütün Yunanistan~~ i~gal etmi~lerdir.
Herodot'un Yunanistan'~n eski ad~n~n Pelasgia oldu~unu söyleyi~~
tarz~ndan, bu gerçe~in o dönemde herkesce bilindi~i anla~~lmaktad~r.
5- PELASGLARIN YUNANLILAR ÜZERINDEKI ETKISI: Yukar~da Yunanl~lar~n baz~~ tanr~~ adlar~n~~ Pelasglardan alm~~~olduklar~n~~
gördük (ki, Pelasglar kendileri de bunlar~~ M~s~rl~lardan alm~~lard~ ).
Herodot ayr~ca, Yunan mitolojisinin Heziyod ve Homer taraf~ndan
Pelasglardan al~nm~~~tanr~lardan yararlan~larak olu~turuldu~unu söyler.
Pelasglar~ n sadece din alan~nda de~il, mimari alan~nda da Yunanl~lara
hocal~k ve öncülük etti~i anla~~l~yor. Herodot eserinin VI nc~~Bölümünde
Atinal~lann Akropol'ün etraf~n~~ duvarla çevirme~e karar verince, bunun
için Pelasglara ba~~vurmu~~olduklar~n~~tarihçi Hekateos'u kaynak göstererek
söyler. Pelasglar da öyle bir sa~lam duvar yaparlar ki, bunun bir parças~~
"pelarjik duvar" ad~~ile bugün, 20 nci yüzy~l~n sonunda bile yerinde
durmakta ve turistler taraf~ndan görülebilmektedir.
Herodot'a göre Yunanl~lar büyük millet haline gelmi~~olmay~~ da
Pelasglara borçludurlar. Tarihçi Yunan milletinin asl~nda "zay~f bir 'millet"
oldu~unu, ancak barbar milletler ve "bilhassa Pelasglarla kan~t~ ktan sonra
büyük millet haline geldi~ini" söyler 13 .
Herodot'tan sonraki tarihçilerin eserlerinde dikkati çeken nokta
bunlann aç~kça veya z~mnen Pelasglarla Etrüskleri ayn~~millet saymalar~~ve
isim de~i~ikliklerine göçlerin sebep oldu~unu söylemeleridir.
Mesela, Hellanikos'a göre Pelasglar Italyaya yerle~tikten sonra
Tyrrhen (Etrüsk) ad~n~~alm~~lard~r. Lesboslu Myrsilos'a göre ise, Tyrrhenler
vatanlanndan ayr~ld~ktan sonra Pelasg olmu~lard~r 14 . Hekateos'a göre
Brauron'da Atinal~~kad~nlar~~kaç~ranlar Pelasglard~r, Philocoros'a göre ise,
Tyrrhenlerdir 15 . Bu sebeple, Aristofan gibi, Sofokles gibi yazarlar Pelasg"Herodotus", translated by Powell, sahife 26.
' Noel des Vergers, "L'Etrurie et les Etrusques", Firmin Didot, Paris 1862, p. 109.
15 Pauly-Wissowa, Realencyclopadie der klassischen Al tertums wiss ens chaft, Stuttgart
1948, sahife 1910.
13
J
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Tyrrhenler ~eklinde bir birle~ik ad kullanma~~~daha pratik bulmu~lard~r 16.
Bütün bunlar Pelasglarla Tyrrhenlerin, yani Etrüsklerin ayn~~ dili
konu~tuklar~n~~ve ayn~~örf ve âdetlere sahip olduklar~n~~Yunanl~lann aç~kça
görmeleri neticesi olmay~p da ne olabilir? Tek geçerli izah budur.
Öyle zannediyorum ki, baz~lar~n~ n Palasglara kar~~~allerji duymalann~n sebebini okuyucu anlama~a ba~lam~~t~ r. Pelasglar Tyrrhen, Tyrrhen'ler
de Etrüsk olunca, Etrüsklerin italyan~n yerlisi oldu~una dünyay~~inand~rmaga çal~~an etrüskologlarm durumunu dü~ünün! Pelasg diye bir milletin
hiç bir zaman mevcut olmad~~~n~~iddia etmekten ba~ka çare varm~?
• •
Burada bir parantez açmak mecburiyetini duyuyorum. Çünkü- baz~~
etrüskologlann büyük de~er verdikleri, fakat italyan~n eski tarihini
çekinmeden ve bile bile kar~~~ k hale getiren bir tarihçinin eserleri yüzünden
ortada dola~an baz~~fikirlerin yerli yerine konmas~~gerekti~ine kaniim.
Kendinden söz etmek istedi~im tarihçi Halikarnasl~~(Bodrumlu) Dionysos'tur. Dionysos Yunanl~~ oldu~u halde, Romada, Imparator Augüst'ün
himayesinde, Saray çevresinde ya~am~~t~ r. Greko-romen diye niteleyebilece~imiz bu zat, ~sa'n~n do~u~undan bir iki y~l önce "Roma antikitesi" ad~~ ile
bir eser yay~nlam~~t~r. Eserin ad~~"Roma tarihinin eski dönemi" ~eklinde
anla~~lmal~d~r. Tarihi gerçek aç~s~ ndan ziyade politik mülâhazalarla
yaz~lm~~~olan bu eser bugün bile baz~~tarihçileri etjcisi alt~nda b~rakmakta ve
bir tak~m yanl~~~fikirlerin yay~lmas~na sebep olmaktad~r.
Dionysos için tek önemli ~ey imparatorun gözüne girmek ve Mecena'n~n arac~l~~~~ile lütuflar~ndan faydalanma~a devam etmekti. Imparator
August ise, Roman~ n kudret ve azameti fikri ile dolu bir hükümdard~. En
büyük politik amac~~ da Roma hâkimiyeti alt~nda bulunan milletleri
eritmek, lâtinle~tirmekti. Bu milletler aras~nda özellikle ~anl~~bir tarihe sahip
olan Yunanl~larla Etrüsklerin milli gururlann~~k~rmak emeli idi. Romal~lar~n medeniyetlerini bu iki millete borçlu olmalar~~August'un can~n~~
s~k~yordu 17.
~u halde, Augüst'ün ho~una gitmek için yap~lacak i~~Romal~lar~n ve
~~talik kavimlerin geçmi~ini Etrüsklerinkinden ve Yunanl~lannkinden daha
~anl~~ göstermekti. Dionysos iki yoldan bu amaca varabilece~ini
dü~ünmü~tür:
16 H.H. Scullard, "The Etruscan cities and Rome", Thames and Hudson, London 1967,
sahife 35.
1 7 Etrusk prenslikleri Ogust devrinde ortadan kald~ r~lm~~~ve "Bölge,, ad~~ ile Roman~n
idari çerçevesi içine al~nm~~ t~r.
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Etrüsklerin Italyan~ n yerlisi oldu~unu iddia ederek, onlar~~Latinlerin
hemen hemen karde~i gibi göstermekle,
Yunanistandaki hâkim Romal~ larla mahküm Yunanl~lar~ n ayn~~
atalar~ n torunlar~~olduklar~ n~, bu atalar~ n Pelasglar oldu~ unu ileri sürmekle.
Iki bin y~ ldan beri pek çok tarihçi Halikarnasl~~Dionysos'un ard niyetli
iddialar~na safça inanm~~lard~r. Bir k~sm~~'da, i~lerine geldi~i için inanm~~~
gibi görünmü~ lerdir. Fakat, bilhassa Anglo-sakson yazarlar aras~ nda
Dionysos'un samimiyetsizli~ini sezmi~~olanlar vard~ r. Londra Üniversitesi
Eski Ça~~Tarihi Profesörü H.H. Scullard'~n a~a~~daki sat~rlar~ m buna misal
olarak gösterebiliriz:
"Merkezi Italyan~ n Pelasglar taraf~ndan istilâ edildi~ine dair geleneksel söylenti Halikarnasl~~Dionysos için B~ R PROBLEM TE~KIL EDIYORDU. Bir yandan Etrüsklerin otokton ve Pelasglar~n Yunanl~~ olduklar~na inand~~~ na göre 18 , Etrüsklerle Pelasglar~ n ayn~~ millet olduklar~ n~~
INKAR ETME~E MECBURDU, Di~er taraftan, Pelasglar~ n rolünü
küçümsemek de I~INE GELMIYORDU. Sebebi de ~u idi ki, Roma'n~ n
geçmi~ ine dair eserini yazmaktaki MAKSADI Roma devletinin barbar bir
devlet olmad~~~ n~, aslen Yunanl~~bir devlet oldu~unu GOSTERMEKTI.
Çünkü Roma'n~ n eski ahalisi kadar "eski ve yunanl~~ bir milleti dünyada
bulmak mümkün de~ildir" ~ eklinde iddialar ileri sürmekte idi... Böylece,
Dionysos'un Etrüsklerin otokton bir kavim oldu~una dair iddias~~ ba~ka
bak~mlardan tart~~~ labilse bile, her halde Pelasglar hakk~ ndaki hikâyeleri bu
iddiaya inan~ rl~ k kazand~ rmamaktad~r..." 19 .
"Encyclopedia Americana"mn PELASGLAR maddesini yazan bilgin
de, Halikarnasl~~Dionysos'un amac~n~ n ilmi de~il, politik oldu~unun fark~na
varm~~t~ r. Ansiklopedide ~unlar~~okuyoruz:
"Onun ba~l~ca amac~~ Roma'n~ n Hâkimiyetini ve boyunduru~unu
Yunanl~lara ho~~göstermek ve Yunanistan~~fethedenlerin ~öyle iyi, böyle iyi
insanlar oldu~unu ispat etmetki" 2°.
Bu biraz da Halikarnasl~~ Dionysos'un kendi milletinin duygular~ na
ihanet etmekten çekinmemi~~oldu~u anlam~na geliyor.
I~ te adam böyle bir adamd~ . Bununla beraber, eserinin her sat~ r~~ bir
m
tak~ hesaplara dayanan bu adam, istemeyerek bizim tezimizi kuvvetlendiren bir gerçe~i a~z~ndan kaç~ rm~~t~ r. Bu ~öyle olmu~tur:
19

Bize göre, inanmaktan ziyade inand~rmaga çal~~~yordu.
16 da zikredilen eser, sahife 37-38.
1970 bask~s~, Cilt 21, sahife 482.

19 Not
20
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Herodot'un bir parças~~ vard~ r ki, her etrüskoloji kitab~nda muhakkak
zikredilir. Herodot bu parçada Lydiaya hâkim bir kral~n Tyrrhenos adl~~
o~lunun ne gibi ~artlar neticesinde, ülke ahalisinin yar~s~~ ile birlikte Italyaya
göç etti~ini anlat~ r. Halikarnasl~~ Dionysos Etrüsklerin otokton oldu~unu
iddia etti~ine göre, Herodot'un hikâyesini kabul etmesi mümkün de~ildi. Bu
hikayeyi veya olay~~ reddedebilmek için, dalkavuk tarihçi, Herodot'un
bahsetti~i Lydial~lar~ n dönemi ile kendi dönemi aras~nda 1300 y~l geçmi~~
oldu~unu dikkate almayarak, kendi zaman~ndaki Lydial~lar~ n dili ile
Etrüsklerin dilini kar~~la~t~ rma~a kalk~yor. Ve i~te o zaman ~öyle diyor:
"Etrüsklerin dili Lidyal~lar~ n dilinden daha çok Pelasglar~ n diline benziyor" 21
Bize lâz~m olan da bu idi.
***
Bu yaz~ n~n ba~l~~~ n~~"Pelasglar kim idiler?" ~eklinde koymu~~bulunuyoruz. Evet, Yunanl~lar~ n Etrüsklerle kar~~t~rd~ klar~~bu Pelasglar kim idiler?
Onlar~n etnik as~llar~~ ne idi? Insan ~ rklar~ ndan hangisine mensup idiler?
Eski tarihçiler sayesinde, onlar hakk~nda elde etti~imiz bilgileri
özetleyelim:
Pelasglar~ n dili yunancadan farkl~~ bir dildi.
Pelasglar Yunanistana kuzeyden gelmi~lerdi.
e- Göçebe idiler.
d- Yerle~ik olduklar~~dönemlerde de en sevdikleri ~ey in~aat yapmak,
~ehir kurmakt~~ (Argos, Larissa, pelarjik duvar)
Pelasglar~ n etnik men~ eini tayin edebilmek için yukar~ daki dört ~arta
uygun bir millet bulmak zorunday~ z. Bu dört ~art~~ tekrar ele alal~m:
I- Pelasglar~ n dili yunancadan farkl~~bir dil idi. Eskilerin verdi~i bu
bilgiye bugünkü lengüistler ~u hususu ekliyorlar ki, o da pelasgcan~n hintavrupal~~bir dil olmad~~~d~ r.
Çünkü hayli zamandan beri pelasgca bir metin bilginlerin eline geçmi~~
bulunmaktad~r. 1885 y~l~nda Atina'daki Frans~ z Okulu (Enstitüsü) nun
gayretleriyle, Lemnos adas~n~ n KaMina adl~~ köyü civar~nda bir "stelâ"
bulunmu~~ve bunun üzerinde kabartma bir resimle birlikte, etrüskologlar~n
etrüskçeye çok benzedi~ini söyledikleri bir dilde yaz~tlar görülmü~tür. Fazla
olarak, bu yaz~ tlar~ n M.Ö. VII nci yüzy~la ait olduklar~~tesbit edilebilmi~tir
ki, o dönemde Lemnos adas~~ Pelasglar~n elinde idi. Adan~n Yunanl~lar~n
eline geçmesi M.Ö. 510 y~l~ndad~ r.
21 Noel

des Vergers, zikredilen eser, sahife

111-112.
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Lemnos'ta bulunan pelasgca yaz~tlar hakk~ nda Raymond Bloch adl~~
büyük etrüskolog ~unlar~~söyler: "... Kamina yaz~tlan gerek int; rfoloji, gerek
leksikografi bak~m~ndan etrüskçeye çok yak~n özellikler ta~~ maktad~r.
Burada gördü~ümüz kelime sonlar~ ndaki ekleri, kelimelerin yap~l~~~ndaki
~ekilleri ve hattâ belirli tabirleri aynen bizce bilinen etrüsk metinlerinde de
bulmaktay~z" 22 .
Bir de ~ u var: Dilcilere göre etrüsk dili Avrupa dilleri gibi "biikümlii'!
(tasrifi) olmay~p, "biti~ ken" (iltisaki) bir dildir ve ses uyumu kanununa aç~k
•
e~ilim göstermektedir 23 .
Gelgelelim, gerek biti~kenlik, gerek ses uyumu Fin-u~ur dillerinin
özelliklerindendir. ~u halde, Pelasglar~ n kim olduklar~n~~anlamak için söz
konusu dilleri konu~an milletlerden birine bakmam~z gerekecektir 24 .
Bu dilleri konu~an milletler aras~ nda seçim imkânlanm~z s~n~rl~d~r.
Tunguzlarla Samoyedleri bir tarafa b~rak~ rsak, elimizde kalan milletler
~unlard~ r: Macarlar, Finler, Mo~ollar ve Türkler. Bu milletler aras~nda hem
lengüistik ~art~, hem di~er ~artlar~~dolduran millet Türklerdir. ~öyle ki:
2-Pelasglar gibi Türkler de Akdenize Kuzeyden gelmi~, hem de bir defa
de~il, tarihte bir çok defalar, çe~itli adlar alt~ nda gelmi~~bir millettir.
3- Türkler tarihte hep oradan oraya göçmü~ler ve bugün bile, gerek
Orta Asyadaki, gerek Anadoludaki Türkler mevsim göçebeli~inde bulunmakta, yani yaz~ n yaylaya ç~kmaktad~rlar.
22

Raymond Bloch, "Les Etrusques", Presses Universitaires, Paris 1968, sahife 17.

Ayn~~yazar, "The Etruscans", Thames and Hudson, London 1965, sahife 75.
Massimo Pallotino, yukar~ da zikredilen eser, sahife 391.
da hükümlü ve biti~ken diller
24 Lengüistik ile yak~ndan ilgilenmemi~~okurlar için a~a~~
hakk~nda baz~~bilgi ve misaller veriyoruz:
' lii diller isimlerin veya fillerin çekimi gibi hallerde kelimeleri bükerek ~eklini
L &küm
bozuyorlar. Frans~zlar~ n Küçük Larousse sözlü~ünde, lengüistik anlamda "büküm" olay~~
hakk~nda ~unlar~~okuyoruz: "Bir kelimenin, cümle içinde oynad~~~~role göre, son hecelerinde
23

geçirdi~i de~i~ikliklerin toplam~ " Misaller.
Frans~zca:
Le trav-ail
Les trav-aux
v-enir
je v-iendrai

i~~
i~ler
gelmek
gelece~im

the g-oose
the g-eese
to br-ing
1 br-ought

kaz
kazlar
getirmek
getirdim

Ingilizce
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4- Türklerin imarc~~ bir millet oldu~unu hat~ rlamak için Bizans~~çe~itli
mimari eserleri ile ne kadar güzelle~tirmi~~olduklar~n~~hat~ rlamak yeterlidir.
Ya bütün Anadoluyu ve hattâ bütün Orta Do~uyu dolduran Türk
mimari eserleri!. Orta Do~unun Ba~kentlerini gezen turistler sözlerimin
manas~n~~çok iyi anlayacaklard~r.
~u halde, tarihi ve lengüistik gerçekler kadar saf mant~k da bizi ~u
neticeye götürüyor: Pelasglar Proto-türk idiler ve ba~ka ~ey olmu~~olmalar~~
mümkün de~ildir.
Biliyorum ki, bir Bat~l~= kafas~~için bu netice tats~ z bir paradoks gibi
gelebilir. Bunun ~ahsi tecrübeme dayanan bir delilini sunmak isterim: Benim
1971y~l~ nda "Etruskler Türk mü idi?" adl~~frans~zca kitab~m ç~kt~ktan sonra
bundan bir tane de~erli etrüskolog Mr. Christopher Hampton'a da
göndermi~ tim. Mr. Hampton uzun ve nazik mektubunda ~u itirafta
bulunuyordu:
"Ço~umuz Türkleri ~ slâmiyetin ve Muhammed'den sonraki Anadolu
tarihinin çerçevesinde dü~ ünürüz. Halbuki sizin teziniz onlar~n atalar~~ ile
ilgilidir."
Almanca:

Arapça

der Kn-opf

dü~me

die Kn-öpfe

dü~meler

d-enken

dü~ünmek

Ich d-achte

dü~ündüm

yavm
gün
ayyam
günler
takkallum
konu~mak
mutakkall~m
konu~an
2. Biti~ken diller isimlerin veya fillerin çekimi veya ço~ullann yap~m~~ için, kelimenin ~eklini
bozmadan ekleri kelimeye biti~ tiren dillerdir. Küçük Larousse bu konuda ~öyle der: "(bu diller)
cümle içindeki çe~itli ili~ kileri ifade etmek için, kelimeleri bozmay~p, Fin-u~ur dillerinde oldu~u
gibi, köklerle ekleri yan yana getiren dillerdir". Misaller
Türkede :
göz
göz-ler
gel-mek
gel-dim
ev
ev-e
ev-in
ev-de
Elriiskçede:
Burada etrüskologlar~n nezdinde büyük ra~bette olan bir misali alal~ m: "Tarkhnalthi"
kelimesini... Uzmanlara göre bu kelime "Tarkinyada" anlam~na geliyor. "Tarkhnal"
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Yukandaki sat~ rlar isbat ediyor ki, Bat~ da, sadece orta ayd~ nlar de~il,
bilginler bile, islâmiyetten önceki Türkler hakk~nda çok az ~ey biliyorlar. Bu
sebeple, Pelasglann Proto-türk olduklar~~ hakk~nda yukar~da ifade etti~im
gerçe~i dudak bükerek kar~~ layacak okuyucuyu Dünya tarihine göz atma~a
davet ediyorum.
Çünkü, Türkler veya Proto-Türkler Yunanistan~~tarih-öncesi devirde
Pelasg ad~~ile istilâ etmekle yetinmemi~ler, bunu daha sonraki devirlerde de,
bir çok defalar yapm~~lard~ r.
Türklerin Yunanistan~~Osmanl~~ad~~alt~nda i~gal edip, 15 inci yüzy~l ile
g
uncu
yüzy~l aras~nda 400 y~ l boyunca idare etmi~~olmalar~n~~haydi
~
saymayal~ m. Fakat daha önce, ba~ka ba~ka isimler ta~~m~§ bulunan ve
bugünkü Türklerin atalar~~milletlerin, yani Hunlar~ n, Avarlann, Kumanlann, Peçeneklerin Yunanistan~ n kuzeyini i~gal etmi~~olduklar~~ gerçe~ini
unutabilir miyiz? 25.
Fiziki co~rafya bak~m~ ndan, yer yuvarla~~n~ n yap~s~, yani da~lar,
vadiler, geçitler son dört veya be~~bin y~ l içinde pek de~i~medi~inden ve
Türklerin de mizac~~ve onlar~~Orta Asyadan kaç~ ran iklimle ilgili sebepler
hep ayn~~oldu~undan, tarihin ak~~~~içinde Türk kabileleri veya ordular~,
ikide birde Yunanistan~ n kuzeyine, dalga halinde gelip çarpm~~t~r. Ayn~~
sebepler ayn~~neticeleri do~urmu~~ve tarih tekrarlanm~~t~ r.
Hazar Denizi civar~ nda ya~ayan veya oradan geçen Hunlar, Avarlar,
Kumanlar, Peçenekler hep ayn~~ yolu takip etmi~ ler ve Yunanistan~n
kuzeyine, yani Trakya ve Mekedonya'ya gelip dayanm~~lard~r, o Mekedonya ki, eski Yunanl~ lar ona Pela (s) gonia, yani Pelasglar~n ülkesi derlerdi.
**
Pelasglar Yunanistan~~ne zaman istilâ ve i~gal etmi~lerdir? "Larousse
du xx ieme siecle adl~~Ansiklopedi'ye bak~l~ rsa bu M. O. 3000 y~l~ na do~ru
olmu~tur 26. Bununla a~a~~~yukar~~mutab~k~z. ~u halde, Pelasglar Yunanistan~~ Yunanl~ 'lardan bin y~l kadar önce i~gal etmi~lerdir. Yunanl~lar
Etruryamn Ba~ kenti olan Tarkinyan~ n etrüskçesi, "thi" eki de turkçedeki de, te, da, ta eklerinin
kar~~l~~~d~ r (Raymond Bloch, "les Etrusques Presses universitaires, sahife 59. ve Massimo
Pallotino, "Etruscologia" sahife 403).
Halbuki, bilindi~i gibi, türkçedeki de, te eklerinin, etrüksçedeki "thi" ekinin anlam~ n~~
vermek için bugünkü Avrupa dilleri kelimenin önüne bir ba~ka kelime getirir. Mesela,
"Pariste" demek için
A Paris
Frans~zca :
In Paris
Ingilizce :
V Pariji, denir.
Rusça :
2$ Renk Grousset, "L'Empire des Steppes".
26 1933 bask~s~ , Cilt 5, sahife 452.
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geldikten sonra da Yunan yanmadas~n~ n bir satranç tahtas~~haline geldi~i,
yani Yunan kabile gruplar~~ile Pelasg kabile gruplar~ n~n ~ urada burada yan
yana yerle~ti~i ve ya~ad~~~~anla~~lmaktad~ r. Bu durum tarihi devirlere kadar
devam etmi~ tir. Çünkü "Dictionary of Ancient Greek civilization" adl~~
sözlükte dikkate de~er bir aç~ klama bulmaktay~ z. "Larissa" maddesinde (ki,
Homer sayesinde bunun bir Pelasg ~ehri oldu~unu biliyoruz) sözlük ~öyle
der: "Larissa tarihi devirlerde Tessalya'n~n en önemli ~ehri idi ve Aleuadae
sülâlesinin hüküm sürdü~ü bölgenin ba~ kenti idi. Pindaros, Hippocrates ve
Pla ton gibi baz~~me~hur adamlar bu ~ehirde, yar~~barbar prenslerin misafiri
olarak kalm~~ lard~r" 27 .
Burada "Yar~~barbar" tabirini tahlil etmemiz gerekiyor. Barbar
kelimesi "yunancadan ba~ka dil konu~an" anlam~ na geldi~ine göre, "yar~~
barbar" olsa olsa "ana dili olarak yunancadan ba~ka bir dil konu~tu~u
halde, yunancay~~da konu~abilen kimse" anlam~n~~ifade edebilir.
~u halde, Platon'nn zaman~ nda bile, yani M.Ö. IV. yüzy~lda, henüz
Yunanistanda, Pelasglar~ n hâkimiyeti alt~ nda bulunan bölgeler vard~. Ve
demek ki, bu bölgelerin prensleri, yani hükümdarlar~~ Yunan dünyas~n~ n
kültürel hareketlerini takip ediyor ve yay~ nlanan gerek edebi, gerek ilmi
eserlerden haberdar oluyorlard~ . Yoksa, bu hükümdarlar neden Pindaros
gibi bir ~airi, Hippokrates gibi bir bilgini ve Platon gibi bir filozofu yak~ ndan
tan~mak ve onlar~~misafir etmek arzusunu duysunlar?
Burada Meillet ile Cohen taraf~ndan yaz~lm~~~"Dünya Dilleri" adl~~
eserden bir cümleyi zikretmenin tam s~ras~d~r. Bu eserde ~öyle deniyor:
"Pelasg dili M.O. 5 inci yüzy~ lda bile, Trakya sahillerinde, Propontid'in 28 güneyinde ve imbros ile Lemnos adalar~nda konu~ulmakta idi" 29 .
Ne yaz~ k ki, bu cümle Pelasglan hayali bir millet sayan tarihçilerin ve
etrüskologlann gözüne ili~ memi~tir!
Pelasglar~ n tarihi bir millet olduklar~n~~ Atina'daki duvar parças~,
Lemnos'ta bulunmu~~yaz~ tlar ve bir çok eski tarihçinin yaz~lar~~ isbat etti~i
gibi, onlar~ n Türk olduklann~~ da, ayr~ca, bir Romal~~bilginin b~ rakt~~~~
lengüistik delil tart~~~lmaz bir ~ekilde isbat etmektedir. Ad~~ Varron olan bu
büyük bilgine göre, TEPAE kelimesi Pelasg dilinde TEPE demektir
Türkçede oldu~u gibi,... Türkçedeki tepe kelimesinin manas~n~~ise, dünya
arkeologlar~= hepsi iyi bilirler: Alt~n-tepe, ~ kiz-tepe, Kara-tepe, Kül-tepe
yüzünden...
27

Methuen and Co. Ltd. London 1970, sahife 264.
Yani Marmara Denizi
29 Paris 1924, sahife 48
30 Isaac Taylor, "Etruscan researches", Mac Millan and Co., London 1874, sahife 330.
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