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Asl~
Proto-Bulgarlar~ n kökeni üzerindeki Türk-Tatar ya da Turan kuram~~
(teorisi) önemli bir ilerleme gösterdi. Bundan önceki kuramlardan Slav
kuram~ n~~ tutan Raiç, Venelin ve I. D. Ilovayskiy ile Fin kuram~n~~tutan
~afarik, Drinov, Jreçek'in (Ireçek okunur), tarih bak~m~ndan da daha esasl~~
gibi görünen en yeni Turan kuram~n~n ~iddetli bask~s~~önünde kesinlikle
teslim olduklar~~ görülmektedir. Gerçekte, tarih ve arkeoloji bilgilerinin
güçlüce yard~mlar~n~~ gören Turan kuram~~ da, bak~~~aç~s~n~~bu alandan da
inand~r~c~~bir biçimde aç~ klamak için etnografya ve dilbilm tan~ tlar~~(delil)
kadar, ya~amakta olan etnik (kav~ni) tamtlarda pek çok ba~ar~l~~olmu~~
say~lamaz. Hiç olmazsa, ~imdiye kadar yap~ lan denemeler pek ba~ar~l~~
de~ildir; çünkü, kuram tarafl~lann~n çevirdirleri Türk-Tatar kökenli
sözlerin pek ço~unu bile göz önüne alsak, gene büyük ölçüde aç~k kalan bir
soruya varmaktay~ z: Bu sözler, Bulgarcaya ne vakit, hangi kavimle
girmi~ tir? Acaba, Asparuh'un alay~~ ile mi, yoksa Avarlar, Kumanlar,
Tatarlar, Peçenekler vb. gibi daha sonralar~~gelip Slav-Bulgar ö~esi
(unsuru) ile ili~ kiye giren kavimlerle mi?
Bulgaristan'~n, bilindi~i gibi, kuzey-do~u yörelerinde ya~ayan
Türklerin k~l~k-k~ yafeti üzerine yap~lm~~~ olan sözde etnografik
* Prof. Stefan Savov BOBÇEV ( I 853-194o), Bulgar tarihi, özellikle hukuk tarihi üzerinde
çal~~m~~~bir bilim adam~d~r. T~rnova ilinin Elena kentinde do~du. Hukuk ö~renimini
Moskova'da yapt~ . Sofya Üniversitesinde hukuk tarihi profesörü oldu (1902), ölümüne de~in
ö~retim üyeli~ini sürdürdü. Sofya'daki Serbest Üniversitenin kurucusu ve rektörüydü (192037). Ünlü bir Slavist ve gazeteciydi. Uzun süre "B~lgarska sbirka" ile "Yüridiçeski pregled"
dergilerinin redaktörlü~ünü ve yay~mc~l~~~n~~yapt~. Bulgar Bilimler Akademisi üyesi (1884),
Zagreb'deki Yugoslav Bilimler Akademisi ( 9o9) ile Çek Bilimler ve Sanatlar Akademisi ( 91o)
muhabir üyesiydi. Bulgaristan'daki Slav Derne~inin de ba~kan~yd~~(1903-40). Dergi ve
gazetelerde pek çok makalesi ve incelemesi yay~nland~~~~gibi, bas~lm~~~kitaplar~~da vard~r.
Ba~l~ca bilimsel kitaplar~~ ~unlard~ r: "Eski Bulgar hukuk tarihi" (1910); "Do~u Rumeli ili"
(1924); "Kilise hukuku" (1927). -Türkler üzerine birçok ara~t~rma yapm~~, dostça yaz~lanyla
tan~nm~~~bir Bulgar yazar~d~r. ~imdi asl~ndan çevirisini sundu~umuz, Bulgar Bilimler
Akademisi kitapl~~~n~n XXIV. yay~n~~olarak 1929 y~l~nda bas~lm~~~olan bu bildiri, Akademi'nin
Felsefe-Sosyoloji bölümü salonunda okunmu~tur. Bu incelemenin önemi ve de~eri, özellikle
bugün bizim için pek büyüktür.
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ara~ t~rmalar~n verdi~i Türk kökenli tan~ tlar da daha az inand~r~c~,
hemencecik kestirilip at~ lamaz bir biçimde ç~ km~~ t~r.
Son zamanda ~korpil karde~ ler Turan kuraman~ n gerçe~e uyarl~~~m
göstermek için at~ lgan, özgün (orijinal) bir varsay~ m~~(faraziye) deneme
alan~ na koydular. 1898 y~l~ nda "Godi~ nik na Varnenskata D~rjavna
Gimnaziya" (Varna Devlet Lisesi y~ll~~~ ) dergisinde (s. 6) notlar~m
yay~nlad~ lar. Bu notlarda, ba~l~ ca, deniliyor ki:
"Inceleme ve ara~t~rmalanm~z s~ ras~nda özellikle ~u sorulara dikkat
ettik: Slav olmayan Proto-Bulgarlar~ n sonu ne oldu? Yenginlik (galibiyet)
kazanan bu ulusun, iki yüzy~ll~ k bir süre içinde, eski Bulgarlann özyap~sma
(karakterine) tümüyle ayk~r~~ bir özyap~s~~ olan Slav halk~yla kar~~~p
büsbütün ortadan kalkmas~~mümkün müdür? Daha bir tak~ m malzemeler
toplan~ ncaya kadar kesinlik kazanamayacak bir kan~ya erdik ki, o da ~udur:
Deliorman'~n bugünkü Islam halk~~ (Gacallar) ve belki de Do~u
Bulgaristan'~n Hristiyan halk~~(Gagauzlar), Slav olmayan o eski Bulgarlar~ n
kal~nt~s~d~rlar."
Bay G. Zanetov, 1902y~l~nda bas~lan "B~lgarskoto naselenie v srednite
vekove" (Orta ça~larda Bulgar halk~ ) adl~~ kitab~nda, Proto-Bulgarlann
kökeni için Turan kuram~n~~kabul ettiten sonra, bunlar~ n torunlar~~olarak
Gagauzlar~~ gösterir; ~korpil karde~ lerin "Deliorman Türkleri de gene
Asparuh'un ilk Bulgarlarm~ n torunlar~~olabilirler" biçimindeki varsay~mm~~
da benimser.
Ad~~an~lan kitab~n~ n 69. sayfas~ nda diyor ki: "Her ihtimale kar~~, bu
yerlerin eski Turanl~lar~ na Deliorman'daki Türk Gacallan da dahil
etmeliyiz." ~korpul karde~ lerin sözlerini çevirdikten sonra, ~unlar~~da söyler:
"Bu halka Balp~ nar, Silistre, Varna dolay~nda ya~ayan Alevi Türkleri
(K~z~lba~lar~ ) da katmak gerekir. Aleviler, örnek olarak, Ermi~~Ilya gibi
kimi Hristiyan yortular~ na sayg~~göstermekte, y~l~ n belli günlerinde kurban
kesmekte, Hristiyan-Bulgarlar gibi aç~kça, genel e~lence dü~künlü~ü
göstermekte, öteki Islam Türkler gibi bundan sak~nmamaktad~ rlar."
Prof. Miletiç de 1932 y~l~ nda yay~mlanan "Staro B~lgarskoto naselenie
v severo-iztoçna B~lgariya" (Kuzey-do~u Bulgaristan'da eski Bulgar halk~)
adl~~kitab~n~ n 20-2 I . sayfalar~nda K. ~korpil ad~n~~anar. ~öyle ki, K. ~korpil
birçok kez Deliorman'da dola~m~~ , Türk halk~ yla daha güvenilir bir biçimde
konu~mak f~ rsat~n~~ bulmu~, onlar aras~ndaki "buran~n eski halk~~olduklar~,
Tuzluk Türkleri gibi Anadolu'dan geldikleri, en uzak zamanlardan beri
dedeleri yerli olduklar~n~~ bildi~i" üzerine rivayetleri dinleyip ö~renmi~tir.
Bu rivayete derinlemesine inan~ rlarm~~ . Miletiç de bunu do~ruluyor:
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"Deliormanl~ lann dil ve a~~ z yönünden Tuzluk Türklerinden aynld~klan
(?), Bulgar halk~~ aras~ nda Gacallar (?) ad~yla da amld~ klan do~rudur. Bu
rivayet belki de Deliorman'daki Turan halk~n~ n öteki Tuzluk, Gerlova ve
Balkan da~lar~ ndaki halka göre daha k~demli olaca~~~ya da ayn~~ zamanda
Deliorman'daki eski Bulgar halk~n~ n en büyük bölümü daha XV. ve XVI.
yüzy~llarda Türkle~mi~~olaca~~~niteli~inin bir sonucudur."
Prof. Miletiç, ~korpil'lerin ad~~ geçen varsay~m~n~~ kabul etmeksizin,
böyle söyler. Tam tersi, bu varsay~m~n üstüne hakl~~ olarak bir soru i~areti
koyar.
Ne yaz~k ki, varsay~mlann~~güçlendirmek üzere (Çekoslavakya'dan)
yeniden geleceklerini vadetmi~~olan ~korpil karde~ler, bunu yapmad~lar. Ne
de olsa, yaz~lar~~kimileri için yararl~~ oldu, konuyu karars~zl~klar içinde
b~ rakt~.
1906 y~l~~ yaz tatilleri s~ras~ nda ben de Deliorman'~ n bir bölümünü
dola~mak f~rsat~n~~ bulmu~tum. Bu f~ rsat~~ kaç~ rmayarak k~sa bir sürede bile
olsa-bu i~e yaln~ zca bir hafta ay~ rabilmi~ tim-kimi ara~t~ rmalar yapmak,
~korpil karde~lerin varsay~ m~n~ n ne ölçüde kabul edilebilir oldu~unu
yerinde incelemek için yola ç~kt~m. 1
Bu ara~t~rmalar~m~ , daha sonra sorular-cevaplar biçiminde
mektupla~ma ile tamamlad~m.
~imdi bu incelememde Deliorman Türkleri aras~ndaki gezilerim
s~ras~nda derleyip toplad~~~ m daha do~ru, dikkati çeken bilgileri
sunuyorum.
I. DELIORMAN BÖLGESI
Jreçek "P~ tuvaniya iz B~lgariya" (Bulgaristan'da gezintiler) adl~~
kitab~ nda (Bulgrca çevirisi, s. 253) Deliorman'~~~öyle s~n~rland~r~ r: "Balkan
da~lar~ ndan ta Tuna'ya geni~~me~e ormanlar~~ uzan~r, içlerinde kay~n ve
gürgen de bulunur. Rusçuk ile Silistre aras~ndaki bu s~ rt ta Tuna k~y~lar~ na
dek var~r. Silistre'den ~umnu'ya de~in bu ormanl~k bölgeye (Deliorman) ad~~
verilir. Bu ad Türkçedir, Ç~lg~n-orman ya da As~rl~k-orman anlam~na gelir."
ö~rendiklerimin bana vermi~~oldu~u esastan ~u sonucu ç~kar~yorum:
Deliorman ancak ~u s~n~ rlarla çerçevlenebilir: Do~uda Silistre'den
Eski Bulgar hukuk tarihçisi için, eski Bulgarlar~ n kökeni meselesinin çözümlenmi~~
olmas~, eski kültür ve politika tarihimizin ayd~ nlat~lm~~~olmas~ ndan daha az önemli de~ildir.
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ba~layarak, hemen hemen dosdo~ru bir çizgiyle, Hac~-o~lu-pazarc~ k'a
(Dobriç, Tolbuhin) do~ru a~a~~ya yürünsün; güneyde Hac~-o~lupazarc~k'tan Yeni-pazar'a (Novi-pazar) ve ~umnu (~umen) dolay~nda
~eytanc~k'a (Hitrin) kadar olan çizgi; bat~da Vetova'ya kadar ~umnuHezargrad (Razgrad) çizgisi; kuzeyde de Tuna irma~~.
A. V. Mo~kov'a göre 2 , Deliorman, Rusçuk-Silistre-Varna-~umnu gibi
eski Türk kalelerinin çevreledi~i bir dörtgendir.
Gezilerim s~ras~nda yerel ko~ullar~~iyi bilen ayd~n bir Türk olan
Hezargradl~~B. Mehmet Sülü~~ile öteki iki Bulgar, B. Matey Stoyanov ve B.
Tsonyü Iv. Boyaciev büyük bir memnunlukla bana e~lik, ara~t~rmalanma
yard~m ettiler.
Hezargrad'dan ilkin Kemaller (Kemanlar), sonra Balp~nar yönüne
hareket ettik. Bizim "Yerle~im yerleri cetveli"nde ad~~yanl~~~olarak Du~tu-bak
diye yaz~lm~~~olan Dü~tü-bak (asl~nda Di~-budak'nr-Çeviren), Abdd-runos
(Yunus-Abdal), Dung, Demir-Baba tekkesi, Mumcular, Köse-Abdi, Yenice-köy,
Caferler (~imdi Balp~nar dolay~ndaki Bulgar-Romen s~n~r~na pek uzak
de~ildir), ~eremet-köyü, Ahmeder köylerini ziyaret ettik.
Caferler'de bir Alevi (K~z~lba~) olan muhtar Salih Hüseyin
Çavu~o~lu'nda geceledik. Bu adamla, gerek yaln~z kald~~~= zamanlar,
gerekse ba~kalar~n~n yan~nda uzun uzad~ya konu~mak f~rsat~n~~buldum.
Bana çok ilginç ~eyler söyledi. Onunla ~imdi de mektupla~maktapm.
Bütün bu bölgede, içlerinde kimi Aleviler (K~z~lba~lar) da bulunan
say~s~z yerli Deliorman Türlderiyle görü~ tüm. Türklerin Aleviler, Alevilerin
de Türkler üzerine bana verebilecekleri bilgi ve dü~üncelerle ilgilendim.
Kimi Mevilerin evlerini de gördüm. Kendilerine aile ya~amlan ve akrabal~k
ili~kileriyle ilgili sorular sordum. Töre ve göreneklerinde herhangi bir saf
Bulgar ya da Hristiyan ve Hristiyanlannkine benzer töre ve görenek
bulunup bulunmad~~~n~~yakalamaya çal~~~ yordum. Türkçe sözleri, bana
okunan bütün türküleri kaydettim. K~l~k-k~yafederine, konu~malar~na vb.
hep dikkat ettim.
Ancak bu gibi ki~isel gezi nodanndan çok, burada, toplanan
malzemenin belli-ba~l~~bölümlerini a~a~~da s~ralamay~~ye~~tutaca~~m.

2 V. A. Mo~kov Turetslciya plan~na na Balkawko~n Poluostrovs
'Balkan yar~madas~nda Türk
kavimleri, S. 407.
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II. "GACAL" ADI
Kökeni ve Yay~lma Süresi
~korpil karde~lerle Zanetov ve Miletiç'in Deliorman Türklerine
verdikleri Gacallar ad~, ne bu birincilerde, ne de Alevilerde hiç i~itilmiyor 3 .
Ancak bu ad~~ kitaplarda okumu~~olan bizim ayd~ n Bulgarlar bana
"Gacallar" ad~n~~ hat~rlat~yorlard~. Ama onlar da bu ad~n Deliorman
Türklerine özgü oldu~unu iddia etmiyorlard~. Bundan ba~ka, kimi Türkler
bana kendilerine Tahta-külâh demelerine kar~~, Deliormanl~lar~n da
Dobruca Türklerine Gacallar dediklerini söylediler. Ben de kimi kaynaklarda
bunun soru~turmas~n~~ yaparak anlad~m ki, gerçekten Deliormanl~lar, alay
için, kom~ular~~olan Dobruca Türklerine Gacallar demektedirler.
~~umnulu ve Hezargradl~~ Bulgarlar da s~ radan her köylü Türke Gacal
demekte, fazladan Çitak ad~ n~~ da vermektedirler. Ancak kimileri bana
güvence veriyorlard~~ki, Çitaklar daha çok Gerlova Türklerine verilen bir ad
olarak ye~lenmektedir. Hem biri, hem öteki küçüksemeyle söylenir bir
add~ r, ancak Çitak küçümsemeden de öte, a~a~~lay~c~, onur k~r~c~~ bir add~r!
Ba~ka bir ili~kiyle, Eski-Za~ara'da (Stara-Zagora) kimilerine Gacallar
ad~ n~~ bilip bilmediklerini sormu~tum. Ald~~~m cevap ~udur: "Evet! Saf
Türklere böyle deriz, ama Çitaklar da dedi~imiz olur." Hasköy'de
(Haskovo) Gacal diye özellikle K~rca-Ali köylerinden gelen koca sar~kl~~
(çalmal~) Türklere denir. Kentteki s~ radan Türklerse Çitak't~r. Elena ile
Zlataritsa'da çokluk Tuzluk Türklerine Çitaklar denilirse de Gacallar ya da
Gaceller ad~~ da bilinir.
V. A. Mo~ kov da "Turetskiya plemana na Balkanskom poluostrove"
(Balkan yar~madas~nda Türk kavimleri) adl~~ kitab~nda Deliorman
Türklerine Gaceller demektedir ki, bu ad~~~korpil ya da Miletiç'ten aktard~~~~
anla~~l~yor 4. Bulgarca "Sözlük"ünde Nayden Gerov, Gacal ve Çitak
sözlerine ~u anlamlar~~verir: "Gacal; s~fat, Türkçe, hayvan için: i~e yaramaz,
kaba, y~rt~c~ . -Çitak; eril ad, Türk (köylü), iri-yan, kaba."
3 Deliorman Türklerinden, özellikle Hezargradl~~ (Razgradl~ ) olmakl~~~m dolay~s~yla
Bulgaristan'~ n bu bölümünün özelliklerini çok yerlerden iyi tan~ r~m. Yazar~n ne kadar hakk~~
var! I~te örnek olarak do~du~um kentte Türklere verilen bu ad bilinmez. Bununla birlikte,
yaln~zca bir tek aileye lâkap olarak söylendi~ini hat~ rl~yorum (Çeviren).
Bak: luestlya imp. RossiyskagoGeografig~kago Ob~testva, cilt X, 1904, say~~III, ss. 399-437.
Otyet o poezdke na Balkanskiy Poluostrov letom 1903 g.
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Deliorman Türkleri ise, kendilerine yaln~zca Türk demektedirler. "Ben
Türküm" diyor da ba~ka bir ~ ey demiyorlar. Daha kültürlülerine sorarsan~z,
Osmanl~~ diyeceklerdir. Ancak, vaktiyle her Türk ayd~n~~ tarafindan gururla
söylenen Osmanl~~ ad~, ~imdi art~ k, Türkiye'de kullan~ lmaktan âdeta
at~lm~~t~ r. Orada bu, aforoz edilmi~ tir bile denilebilir. Çünkü, sultanl~ k ve
halifeli~in kald~ r~lmas~ ndan (1923) sonra, Mustafa Kemal'in laik ve
cumhuriyetçi hükümeti, Türkiye'yi alt~~yüz y~l yönetmi~~olan Osmanl~~soyu
üzerine tek bir ~ey duymak istememektedir.
Deliorman'da ya~ayan Türkler, hiç olmazsa kimileri, bu ülkede eski
zamalardan beri oturduklar~ ndan söz etmektedirler. Hattâ "Biz yerliyiz"
cümlesiyle övünmeyi de sevmektedirler. Ancak kimi daha uyan~ k Türkler
bana diyorlard~~ ki, onlarda geni~~bir rivayet varm~~ : çok eskiden olmas~ na
kar~~ n, onlar buraya Haymana, Konya, Ankara ve Eski~ehir yörelerinden
gelip yerle~mi~lerdir. "Bunu, diyorlar, biz ananadan (ananeden) biliriz." 5
Bununla birlikte, Bay Miletiç, Bay ~ korpil ve Bay Zanetov'la birlikte,
Mo~kov'un da kullanm~~~oldu~u Gacallar ad~n~n nereden ç~kt~~~ n~~ ben
bulamad~ m. Bu sonuncu bilgin diyor ki, Gacal sözü Türkçede güçlü-kuvvetli
anlam~ na gelir. Bu sözü Bulgaristan'~ n öteki yörelerindeki Türkler "zengin"
yerine kullanmaktad~ rlar. Birine zenginle~ti~ini söylemek istediklerinde,
"Gacal oldu" derlermi~ . Ancak, Mo~ kov'un kendisi de iddia ediyor ki,
Deliormanl~ lar kendilerine ço~unlukla Türk derler, tümüyle Bulgarca bir ad
olan Gacal'~~ bilmezler. Ama Mo~ kov'un kendisi bu ad~~ve anlam~n~~nereden
ald~~~ n~~ söylemez.
Kendi ara~t~ rmalar~ mdan ~u sonucu ç~ karabilirim: Gacal sözü, yaln~zca
Deliorman Türkleri için de~il, s~ radan her köylü, her Türk için
kullan~lmaktad~ r. Nas~l ki, birçok yerde Çitak sözü de kullan~l~r. Bana,
Deliorman Türklerine de verilmi~~Çitak ad~ n~ n Çit-ak, yani Ak-çieten ba~ka
bir anlama gelmedi~ini söylediler. Deliorman bölgesinde bütün çitler akm~~,
ak renkli boya ya da kireçle beyazla~t~ r~l~ rm~~.
Türklerse Çitak'~ n az-çok küçümsemeyle söylenir bir ad oldu~u
dü~ üncesindedirler, burada bir dereceye kadar hakl~~ olduklar~~ görülüyor.
Bekir Sali Bey'in 6 Türkçe sözlü~ünde Çitak sözüne ~öyle bir anlam
verilmektedir:
5 Bu sözü aynen Bulgar harfleriyle (an-anadan) biçiminde yazan ara
~t~ rmac~, (anababadan) diye çeviriyor. Oysa, bu bildi~imiz an'aneden ba~ka bir ~ey de~ildir (Çeviren).
6 Yazar~ n ad~ n~~ and~~~~bu Bekir Sali Bey, kan~ m~zca ~emseddin Sami Bey
olsa gerektir. Kamusi Türki (1901) adl~~ sözlü~ünün S. 506, süt. 2, sekizinci sözü çitak't~ r, aynen yukar~daki anlam
verilmi~tir (Çeviren).
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"Lisan~~çetrefilce olan Rumeli Türklerine verilen isimdir."
N. Markov'da (henüz yay~nlanmam~~~Sözlük) çitak (çit-kuma~; akbeyaz; ba~ta ta~~ nan beyaz sar~k-çalma). Balkan yar~madas~~ Türkleri
(köylüleri) bu adla nitelendirilir.
Hançeri'de çit-bez (ayn~~zamanda kuma~) anlam~ndad~ r.
Deliorman'da gezip dola~anlar~n hiç birinde-Kanitz ve Jreçek dahilben Gacal sözüne rastlamad~m. Ahmet Vefik Pa~a'n~n sözlü~ünde, dolgun
oldu~u halde, Gacal sözü yoktur. G~cer ve G~car var ki, ~öyle bir anlam verir:
"Varna, Balç~k yörelerinin k~ptileri." Prof. Mihail Arnaudov'un kaydetti~i
bir Dobruca türküsünde: "Türkler ki, g~cel imi~ler" deyi~ine rastlan~yor.
Mo~kov'a göre, güçlü, zengin anlamlar~na da gelen bir Gacal sözünü hiç
bir Türk sözlü~ünde bulamad~m. Acaba, dilbilimcilerimiz g~jel, g~jal ad~n~n
kökenini Türklerin ta~~d~~~~g~j, gijva (sar~k, çalma) sözlerinde bulamazlar
m~? 7 Hiç olmazsa, bunu bize Hasköy'lüler büyük Oval~~Türk köylüleri
anlam~nda kendilerine G~jallar denildi~ini söyleyerek hat~rlat~yorlar.
Rivayete bak~l~ rsa, Deliorman Türklerine, ad~~geçen bölgeye yerle~mi~~
halkla bir kar~~la~t~ rma sonucunda, birçok ulusun (otokton) anlam~nda
kulland~~~yedi sözünü vermek gerekir. Böyle bir varsay~m~~Prof. Miletiç de,
Deliorman Türklerinin Tuzluk ve Gerlova Türklerinden daha erken bir
tarihte buraya gelip yerle~tiklerini söyleyerek ileri sürmektedir 8 .
III. DIL
Do~rudan do~ruya yapt~~~m ara~t~ rmalara göre, bu yerlerde ya~ayan
Deliorman Türklerinin ve Alevilerin (K~z~lba~lar~n) dili, Istanbul a~z~yla
daha çok bir benzerlik gösteren Tuzluk, Gerlova ve Tuna k~y~s~~
topraklar~ nda oturan öteki Türklerin dilinden pek de ayr~~de~ildir. Bununla
birlikte, kimi Deliorman Türklerinde, önemsiz de olsa, ben de öteki Türk
a~~zlar~ ndan ayr~ lan bir tak~ m söz ve sesler buldum. örnek olarak: ana, çocuk
yerine onlar nine, u~ak diyorlar. Gene örnek olarak, Çay~rköy ve ~eraniçko
bucaklar~n~ n kimi köylüleri arpa yerine apa, Varna yerine Vana, vard~m yerine
vad~m diyorlar. Oysa, oraya pek uzak olmayan bir ba~ka köyde, ~ahinler'de
pek âlâ arpa, Varna, vard~m deniliyor. Ancak geliyorum, geliyorsun, geliyor yerine
de geleerim, geleesin, geleeri diyorlar. Ama yaln~ z Deliorman Türklerine de~il,
Gtj, gtjva sözleri bizde (Bulgarlarda) bilinmektedir. Bak: Nayden Greov'un Reçnik'i
(Sözlük) ile Düvernoa'n~n Slovar't (Sözlük).
8 Prof. L. Miletiç, s. 126.
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hiçbir yerli halka özgü olmayan bu diyalektik özellik, bizde ve bütün
uluslarda da oldu~u gibi, yalmzca onlarda da türlü-çe~idi a~~zlar (~iveler)
bulundu~unu göstermekten ba~ka bir i~e yaramaz. Irk ve kavim ayr~l~~~~
üzerine salt bu kadarc~k dil ayr~l~~ma dayanarak bir tek söz bile söylenemez.
Bu Türklerin konu~malarinda kimi Bulgarca sözlere de rasdamyorsa da
bu gibiler Anadolu'dan gelip yerle~tilderine asla ku~ku duyulmayan öteki
Türlderde de fazlas~yla vard~r. Bu sözler aras~nda ben burada ~unlar~~
anaca~~m: kopriva, momçe, pateka, sedenka, kum, kateritsa. Bu sözleri, hiç
de~ilse ço~unu, ben Tuzluk ve Filibe Türklerinden de i~itmi~imdir.
Gerlova bölgesinde Ivanova, V~rbitsa, Gu~ovitsa, T~n~ovtsi vb. gibi
Bulgarcalarma da rastland~~~~halde, Deliorman bölgesindeyer adlar~n~n (köyler,
kentler, çaylar vb.) hiç istisnastz temiz Türkçe olmak niteli~i çok ilginçtir. Sonra
Gerlova bölgesinde Türklerce kullamlan daha çok Bulgarca sözlere
rastlamyor. Filibe bölgesi Türkleri de kimi Bulgarca sözleri kullanmaktad~rlar ki, hiç ~a~~lacak bir ~ey de~ildir. Çünkü kom~uluk ili~kilerinde dillerin
kar~~l~kl~~etkileri, kar~~l~kl~~dil ödünçle~melerini do~urur. Örnek olarak,
Edirne ve Istanbul gibi Rumlann da ya~ad~~~~yerlerdeki Türkler, Yortu,
Ristos günü, Vasil ginü, papas, kanon, kilise sözlerini kullamyorlarsa,
bizdeki Türklerin bunlar~n s~ras~yla kar~~l~klan olan Praznik, bojik, survaki,
pop, zakon, çerkva sözlerini kullanmalannda ~a~~lacak bir ~ey yoktur 9.
Kendimi Deliorman'daki Türk a~ulanyla çe~itli dil görünü~lerinin
k~yash ara~t~rmas~ na vermeyi o denli gerekli bulmad~ m. Çünkü ~u izlenimi
ald~m: Deliorman a~z~ , ana çizgileri bak~m~ndan, bizdeki öteki Türklerin
a~z~~gibi tümüyle Türkçedir. Bu a~z~ n özellilderinde, ~imdi, bizim ProtoBulgarlann kökeni ve uzak geçmi~iyle hiçbir ilgi ve ili~ki bulunamaz.
IV. DEL~ ORMAN TÜRKLERIN/N, ÖZELLIKLE ALEV/1,ERN
YA~AMI, D~N VE GORENEKLERI
Deliorman Türklerinin Alevi (K~z~lba~) olanlann~n ya~am~, gelenek ve
görenekleri, birbirleriyle ili~kileri benim için çok daha büyük bir ilgi konusu
olu~turuyordu. Gözlem ve dü~ ünceleremi bu yöne çevirmeyi ye~ledim.
9 Diyalekt konusu üzerine ayr~nt~l~~bilgiler D.F. Gacanov'un Vorlefr~
figer &richt adl~~
kitab~nda bulunur: Viyana Bilimler Akademesinde, Bulgar Komisyonunun iste~i üzerine,
Kuzey-doku Bulgaristan'daki (Deliorrnan bölgesindeki) Türk a~~zlar~n~~ara~t~rmak amac~yla
yap~lan gezi üzerine önsöz (bas~p yayan: bu Akademinin Dil-Tarih kolu ara~t~rmalar~, No. 5,
~ g~~~~). -Yazar, Orta Deliorman a~z~n~n özellikle Gerlova a~z~yla k~yasland~~~n~~bildirir (s. ~~2).
Kemaller ile Sungurlar aras~nda: geleverim, geleversin, gelever, geleveriz, geleversiniz,
geleverler; diye söylenmektedir. Bu ayr~~stbyleni~in ben de fark~na vard~m. Kurt-p~nar'dan
Haa-o~lu-pazarak'a do~ru ise, ~u a~za rasdanmaktad~r geleem, geleesen, gelee; geleez,
geleedniz, geleeler.
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Deliorman Türkleri d~~~görünü~, yap~~ (vücut, te~ekkülât), k~l~ k-k~yafet
vb. bak~ mlardan Alevilerden ayr~lmamaktad~rlar. Nas~ l ki, dil yönünden de
ayr~~ de~ildirler.
Yanl~~~olarak Gacallar denilen Deliormanl~lar~~ Alevilerden ay~ran bir
~ey varsa, bu, dinsel ayr~ l~klardad~ r. ~~ te bu yüzden, onlar üzerinde daha
esasl~~bir biçimde duraca~~m. Notlar~ mda özellikle onlara ili~ kin olan~~ ayr~,
genellikle Deliorman Tüklerinin özyap~s~na (karakteristi~ine) ili~kin olan~~
gene ayr~~ olarak i~aret edece~im.
Deliorman bölgesinde Alevi (K~z~lba~) denilen insanlar~n ya~ad~~~~pek
çok köy vard~ r. Bunlar, öteki Türklerle birlikte kar~~~k olarak da bulunurlar.
Aleviler hem dil, hem de büyük ölçüde etnolojik ahlak ve gelenekgörenek bak~m~ ndan öteki Deliormanl~ lar gibi Türktürler. Ancak dinsel
dü~ünce ve inançlar~ , bunlar~, kom~ular~~ve karde~ leri olan öteki müslüman
Türklerle dü~manl~k durumuna koymaktad~ r. Aleviler, bizde yaln~ z
Deliorman'a de~il, Bulgaristan'~ n ba~ ka yerlerinde de, özellikle kuzey ve
güney bölgelerinde bulunmaktad~r. Alevilerin Gerlova bölgesinin Ayanlar,
Küçükler, Belegler köylerinde, Varna'n~ n Kumluca köyünde; Karin-abat
(Karnobat) yak~n~ ndaki Balkan da~~nda; Eski-Za~ara, Bela, Hasköy, K~rcaAli, Ç~rpan, Ko~u-kavak yörelerinde, Makedonya'n~ n kimi yerlerinde varl~~~n~~
kesinlikle biliyoruz. Aleviler, ço~unlukla, sanki yerle~irken ayr~~olmamalar~,
özel bir ya~amlar~~ bulunmamalar~~gözetilmi~~gibi, öteki Türklerle kar~~~k
olarak ya~amaktad~ rlar. Bununla birlikte tümüyle Alevilerin oturdu~u kimi
Türk köyleri biliyorum. örnek olarak: Hoca buca~~n~n 120 hanede 700
nüfuslu Sinan köyü, Bela'nin Alat-baba; Ko~u-kayak'in Konac~ k, Orta-köy'ün
K~z~l-çal, K~rca-Ali'nin ~~oo haneli Balc~-bölük köyleri vb. böyledir.
Aleviler as~l say~~ bak~m~ ndan en çok Deliorman'da da Kemaller
(Kemanlar), Ak-kad~nlar, Silistre ve Tutrakan yörelerinde bulunurlar.
Ki~isel olarak derledi~im, birçok kere soru~turulmu~~bilgilere göre,
Alevilik (K~z~lba~l~ k), içerisine kimi gizemci (mistik) ve esrarl~~gelenek ve
görenekler, töre ve törenler, duyultu ve rivayetler sokulan, a~~zdan a~za
yay~lan bir ~it (Alevi) mezheptir I°.
Aleviler (K~z~lba~lar), kendilerinin de söyledi~i gibi, gerçekten "Alevi"dirler. Bu söz, Osman'~ n ölümünden sonra, halifelik taht~m i~gal etmek
hakk~n~ n kendisinde oldu~unu sanan Ali'nin ad~ndan al~nm~~t~ r. Ali,
~° K~z~lba~larla bunlar~ n ba~l~ca tarikat~~ olan Tahtac~lar üzerine ayr~nt~l~~ bilgi için gene
bak: Felix von Luschan, Völker, Rassen, Sprachan, Berlin, Welt-Verlag, 1922, S. 192.
Belleten C. LII, 45
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Peygamber Muhammed'in damad~yd~. Bilindi~i üzere, Muhammed'in dul
e~i Ay~e, Ali'ye kar~~~sava~~açt~ . Bunu, daha önceki maktul (öldürülen) halife
Osman'~n akrabas~~ olan Muaviye sürdürdü. Sava~~da ~iilerin Ali'nin
ölümü (21.1.661) dedikleri bir ac~kl~~ olayla (facia) sonuçland~ . Ali'nin
ba~l~ca yanda~~~ olmu~~olan Persler (Acemler) Ali'ye en büyük,
Muhammed'den de büyük bir peygamber gözüyle bakarak sayg~~
göstermeye (ululamaya) ba~lad~ lar. Gittikçe yay~ lan bu nitelik, islâml~kta
pek büyük bir tefrika olu~ turdu: sünntlik ile ~itlik denen iki büyük ana
mezhebe ayr~ld~.
~iiler Ali'ye bütün halifelerin kendisinden ç~ kmas~~ gereken en büyük
kutsal imam gözüyle bakmaktad~ rlar. Daha önceki üç halife Ebubekir,
Ömer ve Osman'a lânet okumaktad~ rlar. ~iiler, sünni mezhebini
tan~ mamaktad~ rlar. Bu arada onlar~n inançlar~ na da, örnek olarak ruhlar~ n
göç etmesi, Allah'~ n simgesi (timsali) gibi, "Kuran"a yabanc~~ inan~~lar
girmi~ tir. ~iiler, imam'da bizzat Allah'~ n temsil olundu~una, Muhammed'den sonra da "ilhamiyat-i ilâhiye mazhar" peygamberler gelebilece~ine
inanmaktad~ rlar. Onlar için Ali bir Allah't~ r. Bat~ niye gibi kimi ~ii
tarikatlar~, "Kura"~n içerdi~i, Islâml~~~ n belli-ba~l~~ dogmatik ö~retilerini
kabul etmemektedirler. örnek olarak: aptes (namazdan önceki temizlik),
namaz (selâml~~ dua), zekât (zorunlu sadaka), hac (Mekke ile Medine'yi
ziyaret), oruç (Ramazan ay~ nda perhiz) gibi. Onlar "Kuran"~ n bu
emirlerinin anlam~ n~~harfi harfine de~il, simgesel (sembolik) ve allegorik bir
biçimde ~ erh ve tefsir etmektedirler. Örnek olarak: aptes Ali'ye kar~~~
muhabbetle, namaz gene Ali'ye kar~~~hürmetle yeterince yerine getirilmi~~
olur. Zekât emri, mümin ve müstakim bir kimseye kar~~~iyi ve halim
davranmakla yeteri kadar icra k~l~nm~~~olur. Sünniler "Kuran"~ n ebediyette
mevcut bulundu~una inan~ rlarken, ~iilere göre bu, ibda olunmu~tur. ~iiler
vahiy ve ilham~~kay~ ts~z-~arts~ z olarak inkâr, mutlak iradeyi kabul ediyorlar.
Bir yere kadar, bunlar protestam~~~ n katolikli~e, genellikle hristiyanl~~a
kar~~~olan ili~kisini hat~rlat~yorlar.
~iilikten, pek çok gizemci (mistik) ve gizli (esrarl~ ) tarikatlar ç~ km~~t~ r.
Bunlardan biri de K~z~lba~lar~ nkidir. K~z~lba~~ad~, Türkçe "k~z~l" ve "ba~"
sözlerinden olu~ur. K~z~lba~lara, ayn~~zamanda Aliyanlar, kitabi olarak da
Aleviler denmektedir. Bu, onlar~ n, halife Ali'yi üzerinde bir ba~kas~~ daha
bulunmayan, ulühiyet isnat ettikleri en büyük peygamber olarak tan~yan
~iilerin mezhebinden olduklar~ n~ , itiraz kabul etmez bir biçimde gösterir.
Mo~kov 1, bo~~yere iddia ediyor ki, bunlara Ilyas (iliya) peygamberin
ii

V. A. Mo~kov, Turetsk~ya plemena na Balkanskom Poluostrove, S. 4.18.
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ad~ndan al~narak, Aliyan denmi~, ~liya bunlar~n söyleyi~iyle "Aliyan"
olmu~, bunlar K~z~lba~~ad~n~~zül ve hakaret diye telâkki ederlermi~! Tam
tersi, K~z~lba~lar kendi adlanyla iftihar etmektedirler. Hem Aliyan, Alevi
ad~~için de bu durum ayn~d~r, de~i~mez.
Bizdeki yetkili müftülerden biri olan Sofya'daki Ba~müftülükte memur
Hocazade Mehmet Muhittin bana söyledi: K~z~lba~~ad~n~~ ilkin ~ran
~ahlar~ndan birinin ihdas etmi~~oldu~u bir ni~an ya da bir müfreze asker
ç~karm~~. ~ah, askerlerine bir ay~ rma belirtisi (tefrik alâmeti) olmak üzere,
k~z~l külah (serpu~) ta~~ma hakk~n~~vermi~. Felix von Luschan "Uluslar,
~rklar, diller" adl~~kitab~nda, örnek olarak Tatarlar ye~il, öteki Türkler ak
sar~k (çalma) sard~kça, K~z~lba~lar~n da k~z~l sar~k sarmaya ba~lam~~~
olduklar~n~~söyler.
Bünye kurulu~ u, boy-bos, yüzün rengi vb. bak~ mlardan K~z~lba~lar,
öteki Deliorman Türklerinden aynlmamaktad~r. Çe~itli Deliormanhlann
bulundu~u bir toplant~da d~~tan ya da giysiden (elbise) kimin K~z~lba~~
oldu~u anla~~lamaz. Bir Türk hocas~~K~z~lba~lann sanklann~n alt~nda ~apka
(külah), öteki Deliormanhlann ise fes bulundu~u noktas~na dikkatimi
çekmi~ti. Felix von Luschan, Lecoq'un 12 tan~kl~~~n~~zikreder. Lecoq'a göre,
K~z~l-ba~~ad~, bunlar~n öteki Türklerden ayr~lmak için sard~klan sankla, ne
de olsa, ilgilidir.
Deliorman'daki K~z~lba~ lar, dinsel ili~ kilerinde, kendilerinin müslüman Türklerle bir olmad~~~n~~gizlememektedir. Bunlar, camiye gitmez.
Sözde imamlan vard~ r. Belli günlerde (pazar ya da pazartesi) dua ederler.
Bu amaçla kad~n-erkek belli bir evde toplan~r ya da, varsa, yak~n bir tekkeye
giderler. Ramazana riayet etmemekle birlikte, K~z~lba~lar; Muharrem
ay~nda ~~o gün süreyle oruç tutarlar; gündüz hiçbir ~ey yemez ve içmezler.
Seçilmi~~bir "dede"leri vard~ r ki, dinsel toplant~lar~na ba~kanl~k eder; vasilik
ve günah ç~karma haklar~~vard~r. öteki Türklerde herkes çocu~una diledi~i
ad~~ bizzat verebilirken, K~z~lba~larda çocuklara ad takan "dede"dir.
Evlenme akdi s~ralar~ nda K~z~lba~larda büyük bir serbestlik gözlenir:
delikanl~~ile genç k~z~n görü~ mesine izin verir, birbirlerini be~endikleri
zaman evlendirirler. Sünni Türklerde böyle bir ~ey mümkün de~ildir.
Evlenmede, K~z~lba~lar daha çok akrabal~ k gözetirler.
K~z~lba~~kad~nlar~~ ferace ve ya~ mak örtmezler. Hristiyanlardan
kaçmazlar, ama sevgi duygulanndan uzak, hattâ nefretle muamele ettikleri
12

Yukar~da ad~~geçen Do~u Ar~ivi'nin üçüncü cildinde.
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sünni Türklerin yan~ nda görünmemek için yüzlerini örterler. K~z~lba~lar,
sünni Türklerden ne k~z al~ r, ne de verirler. Bunun sebebini sordu~umda,
bana ~öyle cevap verdiler: "Hor görüyoruz biz". Oysa öteki Türkler, dinsel
kurallar~na göre, K~z~lba~~k~zlar~yla evleniyor, olduklar~~gibi kalmalar~na da
izin veriyorlar. Ni~an ya da nikâh yap~laca~~~zaman, K~z~lba~larda
erkeklerle birlikte, kaç-göç olmaks~z~n, kad~nlar~n da gitmesi görenektir.
Bizim "görü~ me" (mülakat) ve "küçük de~i~-toku~" (mübadele)
dediklerimizi hat~ rlatan ilkel görü~ meler yaparlar. Giysilerinde,
K~z~lba~lann ayr~ld~~~~ 12 tarikattan olduklar~ n~~ gösterir gizli i~aretler
bulundu~una beni inand~ rd~ lar. Sünni Türkler sakallar~ n~~ kestirirken,
K~z~lba~ lar bunu yapmazlar. Dua için topland~ klar~nda, dinsel ~ark~lar
söylerler; sünni Türklerde böyle bir yol (yöntem) yoktur.
K~z~lba~lar Ermi~~~liya (H~drellez: H~z~ r ~lyas) günü kurbanlar keser,
avlular~nda sal~ ncak kurar, e~lenirler. Bu kurbanlar~~ çokluk tekkelere
götürürler. Bunlar~n en ünlüsü Mumcular köyüne uzak olmayan, bizzat
ziyaret etti~im Demir Baba tekkesi'dir.
Ölüm halinde, dua töreni yap~ p sofra kurarlar; bu töre öteki Türklerde
yoktur. Önemli, dikkati çeken bir olgu da ~udur: K~z~lba~larda dönmeler
yoktur; oysa sünni Türklerin çokluk K~z~lba~ lann mezhebine geçtikleri olur.
Son derece dikkati çeken bir durum da, K~z~lba~lann sünni Türklere
sayg~s~zl~ kla, hattâ nefretle muamele etmeleridir. K~z~lba~lar, sünni Türkleri
dinin kutsal sayd~~~~ ~eylere riayeti olmayanlar, diye terakki etmekte,
berikiler de bu yüzden K~z~lba~lara "dinsiz, imans~ z" demekte, onlar~n
Allah'~~ olmad~~~ n~~ iddia etmektedirler. K~z~lba~larla sünni Türklerin bu
ili~kilerinden aç~ kça anla~~ld~~~ na göre, dinsel ba~nazl~ klan, Ali
yanda~lar~ n~ n onu Allah'~ n en yüce peygamberi olarak tan~ mayanlara kar~~,
soydan geçme kin ve nefretleri K~z~ lba~larda çok taze ve canl~~ bir biçimde
görünü~ünü sürdürüyor.
K~z~lba~lar, yaln~zca dinsel toplant~ lar, kurban kesme toplant~lar~,
kad~n ve erke~in bir arada kat~ld~~~~törenler için toplanmaz, bunlardan
ba~ka h~s~ m-akraba, konu-kom~ u meclisleri de yaparlar. Bunlarda eklenir,
türkü ça~~r~ r, masal ve hikâye dinlerler.
K~z~lba~lar~ n kad~n~, erke~i (helal) sayd~klar~~ ispirtolu içkileri
kullan~rlar; oysa sünnilerce ~arho~~eden her türlü içki içmek haram ve
yasakt~ r.
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"Zadruga" 13 ya~am~, K~z~lba~larda çok geli~mi~tir. Bu, özellikle göze
çarpmaktad~ r. Deliorman'da gezip dola~an öteki gezginlerce de bu
kaydedilmi~tir. Bu yüzden K~z~lba~lar~ n hemen bir güney Slav kav~ni
oldu~u dü~ ünülebilirdi. Çünkü bunlar "zadruga"n~n güçlü art~klar~n~~
(kal~nt~lar~n~ ) korumu~lard~ r. örnek olarak, Karada~l~lar, H~rvatlar,
Bo~ naklar, hattâ Bat~~Bulgaristan'da biz Bulgarlar... Birkaç köyde ben epey
büyük "zadruga"lar halinde ya~ayan aileler kaydettim. Ancak hemen
eklemeliyim ki, bu kay~t yaln~zca K~z~lba~lara özgü de~ildir. öteki
Deliorman Türklerinde de "zadruga"lar vard~r. Bunlarda bir de "a~~ rl~k"
ya da "prid" ve kimi yerlerde "ba~l~k" da denilen, geçmi~ te 500, hattâ daha
fazla kuru~a kadar ç~ kan bir nesne vard~ r. K~z taraf~~ bu "a~~rl~k"a raz~~
olmazsa, k~zlar~n~~ vermezlermi~. Ama bunun bir sonucu olarak k~z
kaç~rmalar da s~k s~k görülürmü~.
"Zadruga" üzerine bana özellikle ~i~ manlar, Kamberler, Bayramlar,
Karahasanlar gibi büyük soylar~ n ya~ad~~~~Köse-Abdi M köyünde bilgi
verdiler. ~i~manlar; hep birlikte ya~ayan, bir sofrada yeyip içen, ortak bir
para keseleri bulunan, k~zlara baba miras~n~n k~r arazisinden pay vermeyen,
ancak mal ve mülklerinden o~lan~ n hissesinin yar~s~na e~it bir pay ya da
ehven bir bedel ödeyen 9 karde~mi~ler.
K~z~lba~ larda kendilerini Anadolu'daki ada~lanyla birle~tiren ola~anüstü bir nokta varsa, o da tav~an eti yememeleridir. Bunun sebebini
sordu~umda, ~öyle bir cevap ald~m:
Tav~an, ancak kandan olu~an bir hayvand~r. Tav~an~~bir suya bat~r~ n,
orada b~rak~ n, ondan yaln~ zca bir iskelet, deri ve kemik kald~~~n~~
görürsünüz, diyor K~z~ lba~lar. Onlara ola~anüstü e~ilimi ve sevgisi olan
mezhebin a~~r~~ve ate~li bir tutkunu, güven veren bir biçimde bana ba~ka bir
aç~klama yap~yordu: Tav~an Ali'nin kedisiymi~, bu yüzden yüce
peygamberin an~s~ na sayg~~gösterdiklerinden, onu yemezlermi~~15 .
13 Eski Bulgarcada (Aile) demek olan Zadruga; bugün birle~ik, ba~la~~k, toplu olma
anlamlarma da gelir. Yaln~z baba tarafinclan h~s~ml~ k güden bölünmez büyük ailelere verilen
bir add~r. Bu geni~~aile biçimi ça~~m~ zda da Afrika ve Asya'da, özellikle Avrupa'da
Balkanlardaki güney Slavlar~~ aras~nda ya~amaktad~ r. Bu konuda ayr~ nt~lar için bak:
Necmeddin Sadak, Sosyoloji, ~stanbul, 1936, ss. 119-120 (Çeviren).
14 Köse-Abdi, Hezargrad (Razgrad) ili köylerinden biridir; 212 hanede I.230 nüfusu vard~ r.
Hepsi Türktür.
13 Felix von Luschan, Anadolu'daki Tahtac~lar ve öteki Alevilerin tav~am ve hindiyi pak
olmad~ klr~~ için yemediklerini, tavusku~ unu da en kötü bir hayvan olarak sayd~ klar~ n~~ bildirir.
Mo~kov burada Ali'yi yanl~~~ olarak Ilyas (~ liya) peygamberle kar~~ t~ r~ r, K~z~lba~lar~n
tav~anlar~~ Ilyas Peygamberin kedileri olarak sayd~ klar~n~~ söyler.
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K~z~lba~lar~ n tekkelere kar~~~olan sayg~s~, aziz ve kutsal ermi~ lerin ya da
bu s~fata yara~~ r de~erli kimselerin mezarlanna ibadetle de aç~ klanmaktad~ r. Bunlar~ n mezarlar~~ tekkeler çevresinde, özellikle ünlü Demir Baba
tekkesi, Hüseyin Baba ya da Masur Pa~a, Kumluca tekkesi vb. çevresinde
bulunur. Mo~ kov, Kumluca yerine, yanl~~~olarak, Kuzluca diye
bildirmi~tir 16 .
Demir Baba tekkesi çevresinde 40 kadar mezar bulundu~unu söylerler.
Kanitz, Deliorman'da yapt~~~~ara~t~ rmalar~ nda K~z~lba~lar konusunda
susmaktad~ r 17 . Jreçek 18 "Bulgar devleti" adl~~ kitab~nda K~z~lba~lar için
.ancak birkaç söz söyler: "Bir Islam mezhebindendirler, der. Eski-Za~ara
dolay~ nda, Karin-abat (Karnobat) yak~ n~ ndaki Balkan da~~ nda ve
Deliorman ile Gerlova yörelerinde ya~ayan Türkler aras~ na serpilmi~lerdir.
Bulgarlar~ n anlatt~klar~ na göre, bunlar uslu, çiftçi bir halkt~r, hiçbir vicdan
azab~~ duymaks~z~ n, ~arap içerler. Kad~ nlar~n aç~ k-~aç~ k gezmesine izin
verirler, kan dökülmesini günah sayarlar, kendilerini öteki Türklerden daha
iyi bir durumda görürler, genellikle "Kuran"~ n ~iddetli yarg~lanna pek
kulak asmazlar. Bunlara, Anadolu'nun içeri yörelerinde de rastlan~ r" 19 .
Vambry, K~z~lba~ lar~ n kökeni olarak, Azerbaycan ve Kafkasya sava~~
tutsa~~~Iran Türklerini göstermektedir. Iran'la yap~lan oldukça eski sava~lar
sonucunda sultanlar bu yerlerin kimi bölgelerini fethetmi~lerdi 20.
V. SONUÇLAR
Deliorman'da yap~lan k~sa bir gezi s~ ras~nda toplam~§ oldu~um bu
bilgiler her ne kadar eksikse de, yapt~~~ m k~sa, k~yasl~~ incelemelerden sonra,
genellikle Deliorman Türkleri, özellikle K~z~ lba~lar üzerine vard~~~~m
sonuçlar~~ burada sunmaya cesaret edece~im.
16 Burada i~ aret etmek isteriz ki, Bobçev de Kumluca'y~~ yanl~~~olarak Kumuldja biçiminde
yaz~yor, s. 12 (Çeviren).
'7 Kanitz, Donau-Bulgarien und der Balkan, 2. bas~ m, Leipzig, 1881, cilt III, ss. 256-267.
18 Jreçek, B~lgarska d~rjava 'Bulgar devleti. Bulgarca çevirisi, s. 165.
~ o Jreçek, ayn~~
yerde, dogubilimci Dr. Mordtmann'~ n dü~üncesini de anar; ~öyle ki,
K~z~lba~lar ~ii de~il, bir tür özgür insanlard~r, ancak d~~ tan Islâmlara benzerler; camileri vard ~ r,
ama gitmezler. Mordtmann, Barts's Reise von Trapezunt nacht Scutari, Gotha, 186o.
Erganzungsheft zu Petermanns. Mitth. s. 20'deki not. Mordtmann'~ n bu dü~üncesi dogru
de~ildir. Felix von Luschan'~ nkiler gibi, hatta Anadolu Alevileri üzerine yeni yap~ lan
ara~t~ rmalar da Dr. Mordtman'~~ yalanlamakta, bizim ve ba~ka ara~t~ rmac~lar~ n vard~g~m~z ~u
sonuca tam bir uyum göstermektedir: Kizzlba~l~k, bir lif ya da al~vf mezhebidir.
20 Vambery, Erganzungsheft zu Petermann's. Mitth. 607. Vambery'nin dü~üncesi akla yak~ n
görünüyor.

DEL~ORMAN TÜRKLERININ KÖKENI

711

Bu tart~~mal~~ konuyu çözümledi~imi iddia etmiyorum. Ancak
toplad~~~m bilgilerin i~lenmesi, Deliorman topraklann~n ve halk~n~n
özellikleri üzerine yap~lan gözlem ve incelemelere bir ~~~k tutma denememin,
bilinen bilimsel ilgiden yoksun olmad~~~ n~~ dü~ünecek denli cesareti
kendimde buluyorum.
Benim vard~~~m sonuçlar ~unlard~r:
I . Gacal ad~~ kitaplarda yanl~~~olanak yaln~zca Deliorman Türlderine
veriliyor, çünkü bu ba~ ka yörelerdeki Türklere de, t~pk~~ Çitak ad~~gibi, kimi
zaman küçümseme anlam~~ da verilmektedir. Deliorman Türkleri
kendilerine bu ad~~ vermezler: kimilerince hiç bilinmeyen bir add~r,
ötekilerince de bilindi~i halde ho~nutsuzlukla kar~~lamr. Dobruca'ya kom~u
olan Deliormanl~lar, kendilerine Tahta-küldl~~ demelerine kar~~l~k oral~~
Türklere Gacal derler. Bu Tahta-külâh ad~, Tahtac~lar ad~yla ilgili olabilir.
Anadolu'da K~z~lba~larla din bak~m~ndan akraba olan ~ii mezhebine girmi~~
bulunanlar böyle tahta külâh giyerler. Gacal, g~j ve gtjva sözlerini de
hat~rlat~r 21 .
2. Deliorman'~n çe~itli köylerine serpilmi~~bulunan Aleviler
(K~z~lba~lar), Bulgaristan'~n ve Balkan yar~madas~n~ n öteki yörelerinde de
otururlar. Edirne, Makedonya, Anadolu'da da bulunurlar. Bunlar, özgür
dü~ünceli, gizemci (mistik) bir ~ii mezhebindendirler. Sünni ~eriat~m
tan~maz, "Kuran"~~ kendilerine göre tefsir eder, camiye gitmezler.
Ailelerinde serbest bir geçerlik (tedavül) vard~ r. Kad~nlar~, sünni
Türklerden ba~ ka, hiç kimseden kaçmaz, sak~ nmaz; genellikle insanc~l
(humain) duygular besler; do~ruluk, namusluluk konusunda seçkin ve
kusursuzdurlar. Kimileri zadruga halinde ya~ar, kurban keser, ne amaçla
olursa olsun tekkelere gider, sünni Türklere kar~~~salt dinsel nedenlerle
dü~manca muamele gösterirler. K~z~lba~lar, öteki Deliorman Türkleri gibi,
yakla~~ k ayn~~ a~z~~ konu~ urlar, ancak kimi yerlerde ~ive özellikleriyle
ayr~l~ rlar.
K~z~lba~lar kendilerine bu addan ba~ka Alevi, Aliyan ad~n~~ da verirler.
Alevi ve Aliyan, övgüsünü ve senas~ n~~ yapt~klar~, hattâ bir Allah gibi
topt~ klar~, Muhammed'in damad~~halife Ali'nin (en büyük peygamberlerinin) ad~ ndan gelmektedir.
21 Ankara'da Türk Dil Kurumuna Tekirda~'dan gelen derleme sözler aras~ nda, bunca
tart~~mas~~ yap~ lm~~~olan bu Gacal sözü de vard~r. Konya milletvekili Prof. Naim Haz~m Onat,
bir konu~ma s~ ras~ nda, bana Tekirda~'da bu söze yerli (otokton) anlam~~ verildi~ini söylemi~ti
(Çeviren).
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Bununla birlikte, milliyet bak~m~ndan, K~z~lba~larla öteki Deliorman
Türkleri aras~nda herhangi bir ola~anüstü ayr~l~k görülmemektedir.
Prof. Miletiç'in vard~~~, genellikle Deliorman Türkleri gibi, Aleviler ya da
K~z~lba~lar da buraya Anadolu'dan göç etmi~lerdir, sonucu do~rudur.
Buraya bunlar~n erken olarak yerle~mesi, Deliorman Türklerinin
onlardan daha sonra gelen öteki yeni göçmenlerce burada sonradan
bulunmas~, kendilerine (otokton) kar~~l~~~~(yerli) demek hakk~n~~ vermektedir. Zannederim ki, kimilerinin Deliorman Türklerini pek eski, hattâ
Asparuh (~sperih) Bulgarlar~ ndan Proto-Bulgar kal~ nt~s~~ olduklar~n~~
sanmakla aldanmalann~n ba~l~ca sebebi budur.
Ben hiçbir yerde Deliorman Türklerinin Tuna ötesinden geldikleri
biçiminde bir rivayet duymad~ m. Tam tersi, birkaç yerde Haymana
(Anadolu'dad~r) bölgesinden çok sonra gelmi~~olduklar~na beni inand~nyorlard~. Bence Deliorman' daki yer ve köy adlar~n~n hemen hemen istisnas~z Türkçe olu~u,
dolay~s~yla da olsa, bunu oldukça inand~r~c~~bir biçimde göstermektedir.
Deliorman Türkleri üzerine, hiç de~ilse, ~imdiye de~in yap~lm~~~olan
ara~t~ rmalarda Asparuh (~ sperih) ile birlikte ya da ondan önce gelip 679 ya
da 681 y~l~ nda Bulgar Devletini kuran Proto-Bulgarlann hayatta kalm~~~
art~~~~olduklar~ n~~ sand~ racak hiçbir esas yoktur.
Mesele bunlar~n boyu-bosu, bünye yap~s~~vb. gibi d~~~tiplerini dikkate
almaksa, Bulgaristan'~ n özellikle bu kö~elerinde genel olarak ~ rk tipi üzerine
oldu~u kadar, Deliorman tipi üzerine de söz söylemek biraz güç oldu~unu
eklemek gerekir.
Deliorman'da k~l~ k-k~ yafet, halkbilim (folklor) gibi etnografik
ipuçlar~ nda, halk~~ birbirinden ay~rt edici özel, aynk b~r belirti yoktur.
K~z~lba~lar~n ev ya~ay~~~, "zadruga" ya~am~, ataerkil (patriyarkal)
olu~lar~, gerçekten, kimi güney Slav gelenek ve göreneklerini hat~rlat~rsa da,
bu, Deliorman Türkleriyle Proto-Bulgarlar aras~nda bir ba~~ve ortakl~k
bulundu~u üzerindeki kurama (teoriye) hiçbir katk~da bulunmaz. Hattâ
K~z~lba~larda cins ve soy ya~am~n~n öteki Deliormanl~lardakine oranla çok
daha fazla korunmu~~oldu~unu kabul etsek bile, durum gene de de~i~mez.
Dil ö~esi de gene Deliorman Türkleriyle Proto-Bulgarlar aras~nda
herhangi bir ortakl~ k ya da bir kal~t~m (veraset) hesab~na hiçbir as~l ve esas
vermemektedir. Deliormanl~lar Gerlova, Tuzluk, Filibe, Hasköy vb.
Türklerinin de konu~tu~u ayn~~ a~z~~ konu~maktad~rlar.
Türk dili için küçük a~~z aynl~klan, yaln~zca Balkan yar~madas~nda
de~il, Anodulu'da da önemsiz ve genel niteliktedir.
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6. Bu yüzden cesaretle iddia olunabilir ki, ~korpil karde~lerin
"Deliormanl~lar do~rudan do~ruya Asparuh ( isperih ) Bulgarlann~ n torunlar~~
olabilirler, bunlar Türkçeyi Bulgarista'~ n Türklerce fethine kadar koruyabilmi~lerdir"
anlam~ndaki varsay~ mlar' (faraziyeleri) hiçbir ciddi ve bilimsel esasa
dayanmamaktad~r.
Mo~kov (s. 408) ~korpil karde~lerin varsay~m~n~~reddetmek için kendi
tarihsel kan~ tlar~n~~sayarak ~unu sorar: Be~inci yüzy~lda Tuna ötesir~den geldikleri
üzerine rivayeti korumu~~olan Gacallar,, Bulgar idiyseler, neden, bu önemsiz olay~~
hat~rl~yorlar da en önemlisini, özellikle vaktiyle Bulgar iken Türkle~tiklerini, ancak
XV-XVI.yüzy~llarda,yani bin y~l daha geç olabilecek bir ~eyi unutmu~lard~r; neden,
Bulgar halk~n~ n öteki bölümlerinde bu, Tuna ötesinden geldikten üzerine rivayet
muhafaza edilmemi~tir?
Ancak ~korpil karde~lerin bu varsay~mma kar~~~gösterilecek en önemli
kan~ t, Mo~kov'a göre, Deliorman Türklerinin, daha do~ru olarak, güney Rusya
bozk~rlar~ nda ( steplerinde) dola~an Peçenekler, Uz-Türkler, Kumanlar gibi Türk
kavimlerinden birinin torunlar~~olarak say~labileceklerine tan~kl~k eden ayr~nt~l~~tarihsel
bilgilerdir. Bu kavimlerin Balkan yanmadas~na göç etmesi ise uydurma de~il, tarihsel
bir olgudur 22 .

22 Mo~kov, tarih bilgilerine koyularak ispat etmek istiyor ki, Peçenekler Keten ve Tirah
adl~~ ba~bu~lann~n yönetiminde ~~o55- ~~ o64 y~llar~~aras~nda ay~-~~ ayn Tuna ~rma~~n~~ ~ oo.000
ki~ilik bir piyade ordusuyla geçerek Silistre dolay~ndaki Deliorman'a yerle~mi~lerdir. O vakit
Silistre Bizans yönetimindeydi, ama orada Bulgarlar oturuyordu. Bulgarlar bunlara Gacallar
dediler. Mo~kov, Balkan yar~madas~na gelmezden önce müslüman olabileceklerini kabul
etmiyorsa da Bizans'~n fethinden sonra, Islâml~k bunlar aras~nda kesinlikle yay~lm~~t~r.
Mo~kov'un, Deliorman ile Dobruca'n~n kimi bölümlerine yerle~mi~~olan Gagauzlar üzerine
varsaynn~~benim incelememe girmez. O, Gagauzlar~~Rus vakayinamelerinde Kapakalpakl~lar
diye tan~nan Uz-Türkler ve öteki Türk kavimlerinin art~k' olarak saymaktad~r. Gagauz sözünü
de Karakapakl~lar'~n Gag ve Oguz soy ya da boylar~n~n adlar~ndan ç~karmaktad~r. Nas~l ki,
Sorgof da Sur-O~uz'dan ç~km~~t~r. (Bu konu üzerine ayr~nt~l~~bilgiler için bak: Atanas t. Manov,
Gagauzlar, çev. Türker Acaro~lu, Ankara, "Varl~k" ne~riyat~, 1939-40, s. 125 (Çeviren).
Ancak, Mo~kov'un yaln~z Deliorman Türkleri üzerine varsay~m~~üstünde duran bize göre,
bu, tümüyle as~ls~zd~r, inand~r~c~~ de~ildir. Mo~kov, bize, Bulgarlar~n Peçeneklere güçlükuvvetli olduklar~ndan dolay~~verdikleri Gacal ad~n~~ hangi kaynaktan ald~~~n~~söylemez.
Peçeneklerin art~k müslüman olarak bu ülkeye yerle~ip Osmanl~~Türklerinin gelmesiyle
güçlenmek için Islâml~~~~koruduklar~~ biçimindeki bilgi, ba~ka kaynaklar~n hiç birinde
do~rulanmamaktad~r.
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EKLER
DELIORMAN BÖLGESINDEKI GACALLAR VE KIZILBA~LAR
ÜZERINE SORULAR
~ . Sizin tarafta (Deliorman) K~z~lba~larla öteki Türklerin (Gacallar)
Türk a~z~~ (~ivesi) aras~ nda fark var m~ , varsa nas~l?
Not: Söz, cümle, hattâ atasözleri ya da türküler biçiminde örnekler
verilmelidir.
K~z~lba~larla ad~~ geçen Gacallar'~n -kad~ n ve erkek-k~l~k-k~
yafetinde
fark var m~? Nas~l?
Kimi görenek ve geleneklerinde fark var m~?
4.. Sizin tarafta yaln~ zca Türkçe bilen Hristiyan köyleri var m~? Bu
köyler hangileridir? Onlar üzerine ne gibi rivayetler var? Adlar~~nedir? Sizin
tarafta Gacal ad~~ i~ itiliyor mu? Hangi anlamda?
Bu Hristiyanlar~ n konu~tu~u Türk a~z~ yla Gacallar~ nki aras~ nda
herhangi bir fark var m~ , varsa nas~l?
K~l~k-k~ yafetlerde (giysilerde), görenek ve geleneklerde fark var m~ ,
varsa nas~l?
Gacallarla öteki Türklerin (örnek olarak Tuzluk Türklerinin) a~z~~
ve k~l~k-k~yafeti aras~ nda bir fark var m~?
CEVAPLAR 23
I. Hiçbir fark yoktur.
Hiçbir fark yoktur. Y~ llarca önce K~z~lba~~kad~nlar~~fistan giyermi~,
ama sonradan k~sa bir ~alvardan olu~an Türk k~ yafetini benimsemi~lerdir.
K~z~lba~ lar ya da daha ba~ka bir adla Aliyanlar (Aleviler) konukluk,
dü~ün ve ba~ka firsatlarda Bulgarlar gibi kad~ n-erkek birbirinden
kaçmazlar, hep birlikte toplan~rlar; kad~nlar~ , hattâ Bulgarlardan da
kaçmazlar. Kendi "Kuran"lar~nda bunlar, ~arap ve rak~~ kullanman~n yasak
edilmemi~~oldu~unu bulur, onun için konuklar~na bunlar~~ikram ederler.
Dü~ün ve öteki törelerini ise, ~arap ve rak~~ile yaparlar. Bunlarda, k~ zlarla
delikanl~ lar birbirini görüp be~endikten, uygun görme (muvafakat) sözü
ald~ ktan sonra evlenirler. Çok-evlil~e (poligami) izin veren Islam dininde
bulunduklar~~halde, bunlar~ n bir kandan fazla alma al~~ kanl~klar~~ yoktur.
Bo~ anmalar az görülür, buna ancak erkekle kad~n aras~nda imkans~z bir
23 Hezargrad'da (Razgrad) ö~retmen X.'den al~ nm~~ t~r.
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ya~am ba~gösterdi~inde, son bir ç~kar yol olarak, ba~vurulur. öteki
Türklerle-Gacallar-K~z~lba~lar kom~uluk ve arkabal~k yapmaktan çekinirler; onlardan ne k~z al~r, ne de verirler.
Yanl~~~olarak Gacallar denilen öteki Türkler, gelenek ve görenekleri
bak~m~ ndan, bunlardan sert ve keskin çizgilerle ayr~l~ rlar. Gacallar~n
kad~nlar~~yüzlerini yabanc~~erkekler görmesin, diye örterler. Ancak yak~n
akrabalar~na, o da kocalar~mn daha dü~ün s~ras~nda izin vermi~~oldu~u
h~s~mlar~na ç~karlar. Bu yüzden konukluk, dü~ün ve buna benzer öteki
görenek ve gelenekler, birbirini görmeyecek biçimde, erkekler kad~nlardan
ayr~~ ayr~~toplanarak yap~l~r. Bunlarda, iki kad~n~n ev han~ml~~~~yapt~~~~
ailelere rastlan~r. Bo~anmalar, bunlarda, pek do~al bir ~eydir. Bunlar, hiçbir
ispirtolu içki kullanmazlar.
Ayr~~köyleri yoktur. öteki Hristiyanlar aras~nda ~urada-burada
Hristiyan olmakla birlikte yaln~z Türkçe konu~an aileler bulunur. Bunlara
Nalbant-Çingeneler denir.
Hiçbir fark yoktur.
Gacallar~n temiz Türk k~ yafeti, Türk gelenek ve görenekleri vard~r.
Hristiyan Nalbant-Çingenelerin ise, Bulgar k~ yafeti, Bulgar gelenek ve
görenekleri vard~r.
Ne konu~ulan a~~zda, ne de k~l~ k-k~yafette hiçbir fark yoktur.

