A. FRIENDLEY, The Dreadful Da), The Battle of Manzikert 1071, London
1981 (hutchinson), 256 s.
Tarih ara~t~ rmalar~nda, ilmi neticeleri geni~~halk kitielerine intikalinin sa~lanmas~,
dikkate de~er bir mesele olarak görünmektedir. Zira ciddi ilmi eserlerin gerek içeri~i, gerekse
öteki hususiyetleri ile halk~n mal~~ olmas~~ imkans~zd~ r. Aradaki bo~lu~un giderilmesi, ilmi
gerçeklerin halka yans~t~lmas~~tarihçilerin görevidir. Bunun içindir ki, ilmi kurulu~lar zaman
zaman "halk için" ayr~~ yay~ nlar yapmak gere~ini duymu~lard~ r. Mesela Türk Tarih Kurumu
yay~ nlar~ n~ n XX. dizisi, "Halk için tarih yay~ nlar~ " ad~ n~~ ta~~maktad~ r. Bununla beraber bu
bo~lu~un tarihçiler tarafindan tam olarak dolduruldu~u söylenemez. Tarihçilerin yazd~ klar~ n~~
esas alanlar da bu türden eserler vermeye çal~~maktad~ rlar.
Önümüzde bu türden yaz~lm~~, bir eser bulunuyor: The Dreadful Day, The Battle of
Manzikert,1071, (London 1981). Yazar~~ olan Alfred Friendley, uzun y~ llar Washington Post'da
çal~~ m~~~bir eski gazetecidir. Emekliye ayr~ld~ ktan sonra, bir ara geldi~i Side'yi çok sevmi~,
özellikle han~ m~ n~ n da etkisiyle burada temin ettikleri bir eve her yaz gelmeye ba~lam~~lard~ r.
Bu arada kurmu~~oldu~u Milletleraras~~ Side Dostlar~~ vakf~~ ile yöredeki kaz~ lar~~
desteklemi~lerdir. I~te A. Friendley'in bu eseri, kaynaklara dayan~ larak yaz~ lm~~~bir ara~t~ rma
olmay~ p, tarihi gerçeklerin geni~~halk kitlelerine intikalini gaye edinen bir eserdir. Bunu yazar
da itiraf etmektedir.
Asl~ nda bu, eser, A. Friendley'in Türkiye ile ilgili ikinci ki tabidir. Ilk önemli çal~~mas~,
181 I -12 y~ llar~ nda Güney Anadolu k~ y~ lar~ nda çal~~ malar yapan ve Karamania diye ünlü eserin
müellif~~ Kaptan F. Beaufort'un hayat~~ ile ilgilidir: Beaufort of the Admiralty, The life of Sir Francis
Beaufort 1774-1857, (London 977). Bilindi~i gibi, F. Beaufort'un yazd~ klar~~ o dönem
Türkiye'sinin güney k~ y~lar~~ için en önemli kaynaklardan birisidir. Onun verdi~i bilgilerden
sadece iki hususu hat~ rlatmakla yetinece~iz. Ilki 8.000 nüfuslu oldu~unu söyledi~i Antalya'da
Türkler nüfusun 2 / 3 olup kalan~~ te~kil eden Rumlar, sadece Türkçe bilirlerdi; ikincisi bugünün
büyük ~ehri (198o say~mma göre 216.308 nüfuslu olan) Mersin, 1812 lerde k~ y~daki birkaç
kulübeye yerlilerin verdi~i bir isimdi. A. Friendley bu eserinde genel olarak Türklere sempati ile
bakan Beaufort'un hayat~n~~incelemi~tir.
A. Friendley'in Türkleri do~rudan ilgilendiren eseri, Malazgirt sava~~ na ait olan~d~ r.
Yazar, önsözde de itiraf etti~i üzere, grekçe, türkçe veya arapça okumamakla birlikte, bat~~
dillerinde yaz~lanlar ile baz~~ ne~redilmemi~~çevirilerin yard~ m~ yla bu eserini kaleme alm~~ t~ r.
Bölüm adlar~~ve eserdeki harita ve ~emalar, yazar~n gazeteci özelli~ini yans~tmaktad~r. Eserin
muhtevas~~ k~saca ~öyledir: Eser, sava~lar~n önemini belirten bir "giri~"le ba~lamaktad~ r.
Türklerin en eski tarihi I., ~slâma geçi~~2, ve Selçuklular da 3. bölümde inceleniyor. 4.. Bölümde
Bizans'~ n zirvede oldu~u devir, 5. bölümde ise alçalma devirleri gözden geçirilmektedir. 6.
Bölümde Armenia söz konusu edilerek, yörenin önemi tebâruz ettirilmektedir. Türklerin, XI.
yy ilk çeyre~inde bu yörede görünmeleri 7. Bölümde söz konusu edilmektedir. 8 ve 9.
bölümlerde Selçuklu ak~ nlar~~ (1048-1069) ve Bizans'~ n zay~f kar~~l~~~~(1068-70) incelenmi~tir.
to. Bölüm "Malazgirt'de Alacakaranl~ k" ba~l~~~n' ta~~ r ki, sava~~as~ l bu bölümde anlat~ l~ r.
Sava~~ n yak~ n ve uzak sonuçlar~~ 11 ve 12. bölümlerde incelenmi~, nihayet 13. bölümle, en
önemli sonuç say~labilecek olan Haçl~~ seferleri giri~imi ile eser bitmektedir. Görülüyorki eserin
plan~, olay~~ ve önemini kar~~layacak niteliktedir. Verdi~i bilgiler de, konular~ ndaki ilmi
eserlerden nakledilmi~lerdir.
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Giri~de de k~saca belirtildi~i gibi, do~rudan bir ilmi gerçe~i ortaya ç~ karmak yerine, bilim
adamlar~n~ n ula~ t~ klar~~ sonuçlara göre yaz~ lan bu eser, olaylar~~ tarafs~ z gözle incelemesi
bak~ m~ ndan dikkati çekiyor. Eflaki'de zikredikn ve Mevlana'n~ n rumlar~~ imarc~ , Türkleri ise
y~ k~c~~ gösteren pasaj~~ kullan~lm~~, lakin bu abart~ lmam~~t~ r. Bunun yan~ nda ilim adamlar~ ndaki
baz~~ tarihi gerçekler de sadakatle nakledilmeye çal~~~ lm~~t~ r. Gerçi bunlar~ n önemli bir k~sm~,
bugün tart~~ ma konusu olabilmektedir: Türklerin tamamen göçer-evli (nomad) olduklar~~
iddias~~ yan~ nda ekonomilerinin "ya~ma"ya dayanmas~ , bize göre, gerçek olmamakla beraber
bir k~s~ m Türk bilim adamlar~ nca da kabul edilmektedir. Dolay~s~ yla bu ve benzeri hususlar~ n
özellikle Türk tarih ara~t~r~calar~~ taraf~ ndan incelenmesi gerekmekte olup, buradaki bilgiler
ola~an kar~~ lanabilir.
Netice olarak A. Friendley'in bu eserlerinin özellikle Bat ~~ genel etkar~ nda lay~ k oldu~u yeri
bulaca~~ na inan~yoruz.
Dr. TUNCER BAYKARA

