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inkılâp Kitabevi, istanbul, 1993,865 sayfa.

Türkiye'de yer adlarının değiştirilme
si günlük yaşamda karşımıza çıkan bir
sorun olmasının yanında aynı zamanda
her tarih meraklısının çözmesi gereken
bir muamma halini almıştır. 8u nedenle
Bilge Umar'ın kitabına özellilkle eğilmek
gerekmektedir. 1940'dan beri süren ad de
ğiştirme işlemi, özel-ihtisas kurullarıyla,
yetki ve yöntem yönetmelikleriyle binler
ce yerleşim yerinin ve doğal yerin adının
değiştirilmesine varmıştır. Yer adlarının
tarih içinde uğradığı değişiklikler, tarih
sel katmanların değişikliklerle ödünç al
dığı adlandırmalar ve yer adlarının kaya
rak başka yerlere ad olması, bir yerleşim
biriminin adının doğal bir yerin adını ve
ya başka bir yerleşim yerinin adım taşı
maya başlaması konuyu zaten çeşitli uz
manlık alanlannın içice geçtiği bir konu
haline getirmiştir, öyle ki bazan şehirler
yer değiştirmekte adlan kalmakta, bazan

adları da birlikte taşınmaktadır. Devlet
tarafından yer adlarının değiştirilmesiyle
bırakın eski çağlan, Osmanlıdan bugüne
adların izlenmesi bile içinden çıkılmaz
hale gelmiştir. Coğrafi, tarihi, toplumsal
araştırmalarda belirsizliklerle dolu bir
alan yaratılmıştır. Örneğin demografik
tarih gibi temel verilerin araştırılmasında
bile değişen il, ilçe sınırlan, yeni muhtar
lıklar kurulması ve değişen yer adlan ve
bunların resmi kaynaklardaki dağınıklığı,
nüfus çalışmasını yer adı araştırmasına
dönüştürmektedir.
Bilge Umar 'Giriş'inde, 'İncelemenin
amacı'nı "gerek günümüzde de kullanı
lan, Türkçede anlamı olmayan, Türkleş
me öncesi dönemden kalma... gerek
Türkçe kökenli imiş gibi görünen an-cak... pek yersiz anlam taşıyan... adlann, gerekse artık kullanılmayan... ilkçağ
adlarının, listesini vermek, nerede oldu
ğunu belirtmek ve açıklamasını yapmak
yani onun öz biçiminin ne olduğunu, han
gi halkın dilinden geldiğini sözcük ve ta-
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kılarla lüretildiğini açıklamak" olduğunu
bildiriyor.
"Yersiz anlam taşıyan" nitelemesi ile
Umar, Türkçede anlam taşımayan söz
cükleri değil, kendince "pek yersiz anlam
taşıyan" yer adlarını hedef edinmiş. Ver
diği örneklerde (Eğrigöz Dağı, Kurukümes Dağı, Çavuşkıran Dağı, Elmakıran
Dağı, Konakgörmez Dağı) başarılı oldu
ğunu söyleyemeyiz. Çünkü bu adların,
kökenleri Türkçe olmayıp ses benzerliği
ile dönüştürülen yakıştırmalar olduğu
kabul edilse bile (Kastamonu-"Kasün ne
Muni" örneği varken) anlamları var ve
folklorik-şiirsel zenginliklerini de göz ar
dı etmemek gerekir. Başka dilden yakış
tırma veya değil, Kargasekmez Umar'a
göre saçma, bana göre güzel bir yer adı
dır. Bu konu kendi başına araştırma dalı
olacak kadar önemlidir ve yapılmış ya
yımlar da vardır.
Bilge Umar'ın Giriş'inde dikkat çeken
önemli konu kaynaklarındaki eksikliktir.
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Özellikle bu konuda Hitit ve Bizans adla
rını araştırmalarıyla çok önemli iki kat
manı inceleyen iki ana kaynak olan Tomasehek ve Del Monte-Tischler'den ya
rarlanmamasını açıklamak zordur.
Girişin temel eksikliği bilimsel bir temellendirme yapma ihtiyacının duyulmayışıdır. Yer adlarının larihsel dönüşüm
lerini konu edinen bir çalışmanın, bu top
rakların dilkatmanlan ve bu dülerden ad
ların miras bırakılması üstüne dil ve tarih
temellerini sağlam oturtması beklenirdi.
Umar dil konusunda herhangi temellcndirmeye gitmediği gibi tarihsel ilkeleri de
bulunmadığı anlaşılmaktadır. Yer adının
hangi dilden geldiğini ararken, ses ben
zerlikleri üstünde durmak kadar, bu ben
zerliği destekleyecek tarihsel verilerin de
gerekli olduğu unutulduğunda, bilimsel
olmayan yakıştırmalar tuzağından kurtul
mak nasıl mümkün olacaktır. Trakya'nın
ilk yerlilerinin Türk olduğunu zaten adla
rının da t-r-k "türk" sözcüğünden geldiği
ni ileri süren devlet yayınlarından farklı
bir çalışma üretebilmek için, dil kaynak
larının kanıllanabilirliği kadar tarihsel tu
tarlılık da olması gerekir. Trabzon adının
Farsça Tarabefzun'dan geldiği iddiasının
gerçek kabul edilebilmesi için bunun eski
Farsça metinlerde trapesus sözcüğünden
önce kullanılmış olduğunu göstermek ve
şehrin ilk kuruculannınan bu dili kullan
mış olduğunu kanıtlamak gerektiği gibi.
Ancak Bilge Umar zaten yakıştırma
dünyası içinde olduğundan larihsel veriler
bir yana. dil konusunda ele gelir bir yeri
kalmamıştır. Bunun temel nedeni de Luvi
dilini Anadolu yer adlarının kökeni ola
rak göstermek istemesidir. Nedenini anla
mak çok zor ama böyle bir zorlama için
dedir. Luvi dili, hakkında çok az bilgi bu
lunan, dar bir alana ait bir dildir (Hitit çivi
yazıları içinde 100 ve artık kullanımdan
düşmüş Hitit hiyeroglifi adı verilen türde
350 yazıt). Hakkında Eski Yunan söylen-
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çelerinden başka bilgi olmayan Pelasg di
li ile Luvi dilini eşitleyen Umar böylece
tarihin karanlıklarına inerek kimsenin bil
mediği dünyadan açıklamalar getirmekte
dir. En eski katmanı çözümlediği iddiası
nı getirince artık akraba tüm Hint-Avrupa
kökenli sözcükleri Luviccye bağlayarak
açıkladığı savını içeren bir anahtar elde
etmiştir. Artık Anadolu, Hinl-Avrupalıların anayurdu konumundadır. Halikarnas
Balıkçısı'nın Anadoluculuğu, Güneş-Dil
kuramı yöntemleri kullanılarak yeni bir
biçimde önümüzdedir. Böylece Etrüsk
[Atr(a)-ur(a)-ia], Elen [El(a)-adaJ, -Kürt
[Gord(a)wana], Trakya [(A)Dra-ka], Iberya [lbra-ia], Adriyatik [Adr(a)-ia], lllirya
[ll(a)ura], Girit [Kra-ada), Makedonya
[Makada-wana], Kıbrıs [Ku(wa)-(A)bra]
vb Luvi diliyle açıklanmaktadır.
Dil katmanı olarak kitabın tamamına
sinmiş olan Luvi-Pelasg eşitlemesinin bi
limsel dayanağı yok ve bu eşitlik Bilge
Umar'a bütün Eski Çağ adlarının alt kat
manını Luviceylc açıklamak gibi bir
anahtar sağlamış oluyor. Bu anahtar Luvice ve Pelasgca üstüne özgün araştırma
lara, yeni bulunan ve okunup çözümlene
rek bilgimizi genişletip yeni sonuçlara
vardıran metinlere dayandırılmış değil.
Umar'ın Luvice üstüne kaynakları yalnız
ca 1959 yılında Paris'dc yayımlanan Emmanuel Larochc'un Dictionnaire de la
Langu Louvite'ı ile Pierro Meriggi'nin
1962'de yayımlanmış olan Hieroglyphisch-Hethitisches Glossar adlı kitabın
dan ibaret. Bunların da nasıl kullanıldığı
na biraz aşağıda değinmek üzere Bilge
Umar'ın bu anahtarla adların ana kökünü
kendisinin kurduğunu söyleyelim. Alt
katmana haklarında fazla bilgi olamayan
ve eşitliği iddia edilen diller yerleştirilin
ce Hitit ve Bizans adları üstünde durmaya
da gerek kalmıyor. İddia edilen iki ses de
ğişimi ile, e>a ve o>w. Eski Yunanca Lu
vi diline bağlanıyor. Açıklanamayan bazı
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özel adların bir bölgeye aid oluşunu be
lirtmek için kullanılan "Kapadokya dili"
nitelemesi de, Luvi dili gibi hakkında faz
la bilgi bulunmaması nedeniyle, "Luvi di
li ve ardılı bilgiler" diye amacı yer adları
nın kökenini açıklamak olan bir sözlükte
bilimsellikle ilgisi kurulamayacak bir ka
tegori kullanımının aracı oluyor. Luvi di
lini en eski kalmana yerleştirdikten sonra,
kendi ses değişimleri yakıştırmalarıyla
istediği yer adının ("kanımca-bana göre")
Luvi dili biçimini kuruyor, Kapadokya ve
ardılı diller lanımlanyla bu alanı genişle
tip gerektiğinde gene Hint-Avrupa köken
li olan eski ve yeni Farsça, Ermenice bazan Kürtçe'den örnekleri, tarih ve coğraf
ya tutarlılığını önemsemeden, kanıt ola
rak sunuyor. Eski Yunanca adlar ise hep
kuşkuyla karşılanıyor; bu dil hep aslen
Luvi dilinden olan yer adlanın ses deği
şimlerine uğratarak, tarihsel kökenleri
kavramamıza engel oluşturmaktadır, ta
rihte Luv ilerin hak ettiği yeri almasında
yanılgılar yaratmıştır! İşle güneş-dil ku
ramı benzetmesinin nedeni de bu yakla
şım. Luvi dilinin dar coğrafyasının dışı
na çıkabilmesi için bu dilin lüm Hint-Av
rupa dillerinin atası olması, tüm Hint-Av
rupa dillerini konuşanların Luvi yurdun
dan dünyaya yalımış olmaları gerekir ve
bunun kanılı da yalnızca Umar'ın kullan
dığı belirli ses değişimlerine dayanan
kurmacalardır.
Kitabın arkasında yer alan ve İspan
ya'dan Orta Asya'ya kadar uzanan 26 coğ
rafi bölgeyi kapsayan tabloda yalnızca
Luvi dilinden türetildiğini iddia ettiği yer
adlarının dökümü verilmektedir. Beş bin
sözcüğün incelendiği belirtilen ve amacı
kökenbilim olan bir sözlüğün sözlükte ge
çen her dil için ayrı ayrı dizinleri içermesi
ne iyi olurdu. Oysa Umar gene Luvi dilin
den on iki sözcükten türetildiğini iddia et
tiği yer adları tablolarını vermekle yetini
yor.
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Umar'ın on iki Luvice sözcüğe dayan
dırarak yalnızca örneklemeler içerdiğini
ifade ettiği yer adlan tablolarından yola
çıkank kitabın bütünü üstüne kısa yoldan
sonuca varmak mümkün. Çünkü metin
içinde de uzun uzun açıkladığı gibi bu
sözcüklerin Luvice bu anlamlara geldiği
yalnızca Umar'ın kendi buluşu. Bu söz
cüklere ve Umar'ın kendi açıklamalanna
göz atmak, bu buluşlann bilimselliğini
ortaya koymaya yetecektir.
Luvi dilinin "su" (buradan, keza
"Akarsu, dere, ırmak, göl, deniz") anla
mındaki ABA/APA/PA sözcüğüyle üre
tildiğini iddia ettiği bazı adlar şunlardır:
Abana Çayı, Aband Gölü, Kulapa, Phasclis, Phokaia, Sapadere, Sobe Gölü. Şabanözü Çayı. Bu sözcüğün su anlamına
geldiği Umar'ın kendi Luvice kaynakla
rında bulunmuyor, orda böyle bir sözcük
yok. Umar'ın kaynaklan da bunlar değil
zaten. Önce Ramsay'a gönderme yapıyor:
"...günümüzden yüzyılı aşkın bir zaman
önce. Luvi dili üzerine hiç bir şey bilin
mezken, "pa"nın "Su" anlamında olduğu
nu görmüş ve açıklamıştı". Ve yüzyıl
sonra Luviccnin ana kaynaklan bu sözcü
ğe yer vermiyor. Umar da ikinci gönder
meyi kendisine yapıyor. Buna göre en
önemli kanıtlar şunlar: tümevarım kanıtı
yüzlerce ada bakarak, bu yerleşim yerle
rinin su kenarında olması sözcüğün kanı
tıdır ve Hititçe akarsu adlarında 4 kez pa
geçmektedir.
Elbette Hint-Avrupa dillerinde su an
lamı veren apa kökünün bulunması ile
sözcüğün Luvice olması ve anılan yer adlannın Luvice olması ve gerçekten bu adı
taşıması aynı şeyler değil. Her Şaban
Arapça Şaban'dan gelmeyebilir fakat bu
nun Sabana'dan geldiğinin ileri sürülebilmesi için bu yerleşim yerinin adının eski
çağda Sabana olduğunun gösterilmesi ge
rek. Umar işin başında Sabana'yı kendisi
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türetiyor ("aslı Sabana'dır... kanısında
yım. Bu ad, Abana adının, başa 'Kutlu,
kutsal, güzel, iyi' anlamlarındaki Swa öntakısı eklenmiş biçiminden başka bir şey
değildir"). Daha Apa tartışmalıyken Sabana'ya geldik ama Sabana gösterilmeden
Şaban'a nasıl geliniyor? Ama Umar
Apa'dan bir yerde Aband'a, bir yerde
Abana'ya, bir yerde (Türkçe değirmi anla
mında) Söbü'ye, yani içinde bu sesleri ta
şıyan bütün sözcüklere varabiliyor ve
İtalya'dan Horasan'a kadar da gidebiliyor.
ABRA/APRA/EBRA/lBRA: "Bol su",
"Gür su" anlamı için ana kaynak
aba/apa/pa. Çağdaş Farsça baran've ebr,
Kelt dilinde aber, Galler ve lskoçya'daki
Abcrdcen, Aberdare ve Avusturya'daki
göl adı. Luvice bir kaynağın tanıklığı
yok. Umar'ın verdiği Luviceyle ilgili iki
tek kaynakta da bu sözcük(lcr) bulunmu
yor.
ADRA/ATRA/ODRA/OTRA:
"Er
kek", buradan "Ana Tanrıçanın erkeği".
"Luvvi dilinde ve ardılı İÖ. 1. binyıl Ana
dolu dillerinde keza Luvvi dili temeline
dayanan "Pelasgos" dilinde ya da dillerin
de-"ki bu anlam için "ilk yayın tarafımdan
yapılmıştır." Kanıtların başhcalan: a)
belgesel kanıt: bu, en kesin kanıttır. Tev
rat'ta Asur Kralı Sargon'un Filistin'e sür
düğü Sefarvaim halkından bir topluluk
taptığı tannnın adı Adrammelekh (Adra
Melek), tanrıçanın adı Anammclekh (Ana Melek) olarak bildirilmiştir, b) Karşılaş
tırmalı diller kanıtı: Sanskritce bhatr "ko
ca", bhralr "erkek kardeş", putra "oğul",
camatr "damat" sözcüklerinin ortak bitişi
atr. Hellen dilinde erkek, koca anlamında
ki andros da "Adra'nın sesleri arasına bir
n sokuşturulmuş olmasından ibarettir." c)
tümevarım kanıtı. Odra biçimi için kitabdaki iki ses kuralından biri olarak o>w
kanılı getirilmektedir.
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ARDA/ARTA: "Kaynak", buradan
kaynaksuyu, akarsu, ırmak. Luvi dili kay
naklarında geçmeyen sözcük Umar'â göre
"Luwi/Pelasgos kültürünün yayıldığı, Luwi dilinden ya da ardıllarından gelme ta
rihsel coğrafya adlarının görüldüğü yer
lerde... karşımıza çıkıyor". O-e eşitliğini
kuran Umar, sözcüğün aslının lardana ya
ni [?] larda-(wa)-na (larda'sal anlamında)
olduğunu ileri sürüyor. îardanes/lardanos'un ırmak anlamı için de Bürchner'i
kaynak gösteriyor. Farsça rud, eski İran
dilinde aeda, Ermenice aru da öteki kay
naklan.
ARA/ARUWA: "Sunak" anlamına
geldiğini düşündüğü sözcük için Meriggi'yi kullanıyor ama açıklama aynen şöy
le: "Luwi dilinde 'Uzun', Ara sözcüğünün
ayrıca, belki Aruwa'nın kısaltılmışı ola
rak "sunak" anlamını belirttiği kanısında
yım". Aruvva maddesinde getirilen kanıt
lar da. Eski Hcllen dilinde ara'nın dua de
mek olduğu, İngilizce pray, Fransızca prier dua etmek anlamında, Sanskrit dilinde
praya-ga sunak yeri, Latince ara sunak
demek. Laroche ara için uzun anlamını
verirken, aruwa'nın anlamının bilinmedi
ğini belirtiyor.
Umar'ın on iki sözcüğü hakkındaki
kanıtlan kendi tümevarım yönteminden
öteye geçmiyor. Yalnız akarsu anlamında
olduğunu ileri sürdüğü ARSA için Laroche'da arsiya akmak fiilini buluyoruz.
Umar Luvice on iki sözcük elde ettik
ten sonra, bunları elde etmekte kullandığı
yöntemle yer adlannı da kolayca açıklı
yor. Luvi tezi kendisi için o kadar ilgi çe
kici ki, Anadolu'da kullanılmış olduğu
bilinen otuzdan fazla dili ve bu dillerin
yayılma alanlarını ve adlannı açıkladığı
nı iddia aettiği yerlerin tarihini hiç göz
önüne alma gereği duymuyor. Bu yön
temle vanlan sonuçların niteliği tablolar
da kendini yeterince gösterse de metin
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içindeki açıklamalardan da örnekler vere
rek kullanılan yöntemi daha dolaşıksız
haliyle gösterebiliriz.
"Kara (Türkiye'deki coğrafya adlannda): Bu Türkçe sözcük, Türkiye'deki dağ
ve tepe adlarında, gereğinden pek çok da
ha fazla kullanılmıştır... Üstelik bir dağ
ya da tepe adı için son derece saçma bir
anlam taşıyabilmektedir." Umar saçmalı
ğın nedenini buluyor, kara sözcükleri ger
çekte Luvice (ve ardılı Anadolu dillerin
de) "baş" buradan doruk, uç, vb. anlam
larına gelen kar sözcüğünden günümüze
çarpıtılarak ulaştınlmış. Böylece içinde
kara sözcüğü bulunan 34 yer adı veril
mektedir. Eğer kara sözcüğünden sonra
gene k ile başlayan bir başka sözcük var
sa, Karakiriş, Karakaya vb gibi, bunlar
doruk yeri anlamında Luvice karaka/kıraka sözcüğünden gelmedir. Yani kanık Lu
vice doruk yeri demektir, iriş'in ne demek
olduğunu da siz bulacaksınız (Kazakis
tan'daki Karaganda da aynı yöntemle çö
züm lenebilmektedir).
Aynı tür örnekte Karakaban Dağının öz biçimi de Umar'a göre Kraka-wana'dır.
Herhalde Türkçede kaban sözcüğünün
varlığından haberi yoktur. Yer adlan ha
zırlayan kişinin coğrafi terimler ve adlan
dırmalar hakkında, hemde bir çok yerin
adında bileşik sözcük olarak bulunan
sözcükler hakkında bilgisi olması bekle
nir. Ama Umar kra sözcüğünün Luvice
baş'dan doruk anlamında olduğuna inan
mıştır. Ve bu biçime benzeyen her söz
cük Luvice veya "ardıh"dır. Bu nedenle
Kıran maddesinde "bu Türkçe sözcüğün,
Türkçcdeki anlamıyla, dağ, tepe vb. adlan içinde yer alması pek yersiz ve saçma
olduğu haldc.özellikle dağ, tepe adlarında
bu sözcükle şaşılacak kadar sık karşıla
şıyoruz" demektedir. Oysa Türkçe kır
maktan üretilen kıran dışında Türkçe
Sözlük'te de yer alan anlamıyla kıran za
ten "dağ sırtı, tepe, bayır" demektir.
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Umar'ın talihsiz Kadahor açıklaması da
böyledir. Luvi dili dışına çıktığı nadir ör
neklerden biri olan bu sözxük salt ses
benzeşmesi ile açıklamaların akibetinin
örneğidir: "Bu adın kökeni Ermenice olsa
gerek. Ahor, Türkçedeki ahır sözcüğünün
Ermenice karşılığıdır. Hor da. Ermenice
de "kuyu, sarnıç" anlamlarındadır. Ancak
o dilde Kad yahut Kada sözcüğü saptayamadım." Çünkü kada Yunanca aşağı, alt
ve hor da köy demektir ve yukan, orta.
aşağı köy anlamlarında anahor, mesahor,
kadahor biçimlcriyle bir çok köye veya
mahallesine ad olmuşlardır.
Umar, Luvice varken Ermenice biradın var olabilmesine razı olamıyor. Kö
keni yaygın biçimde bilinen yer adları dı
şında, eski bilgileri reddedip, bazan çeki
nerek de olsa, peki niçin benim kullandı
ğım yöntemin verdiği anahtar varken bu
sözcük de Luvice olmasın diye sormadan
edemiyor, işte Tatvan açıklaması: "Adı
nın kökenini, anlamını saptayamadım.
Van Gölü kıyısında olduğu için. adının
sonundaki van bölümü gölün adından gel
miş izlenimi uyandırıyor. Bu izlenim bel
ki de doğrudur. Ancak Tatvan adının, ya
rı Kappadokia dilinden, yarı Ermenice
kökenli bir başka görünüşü de vardır:
Tat(a)-(A)-van, "Tana Dada/Tata'nın-Kasabası", Avan, Ermenice'de "kasaba" de
mektir; Tata için bkn. Tata (sözcüğü)."
Van maddesinde yapılan açıklama ise gö
lün adının Urartu yazıtlarında Biaina bi
çiminde geçtiği, Van adının aslının bu
sözcük olabileceği yolunda.
Son örneğimiz Çayeli ilçesinin eski
adı olan Mapavri'nin açıklaması: "Bunun
aslı, Kappadokia dilinden gelme ve aynı
çay'a işaret eden Ma-pa-(a)bra, yani Ma
(Ana Tannça)-Suyu-Irmağı öğelerinden
türetilmiş Mapabra olmalıdır. Bazı araş
tırmacılar Mapavri adının öz biçiminde
Laz dilinden gelme ve "Yapraklı" anla
mında olabileceğini düşünüyorlar."
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Umar'm Luvice tutkusunun, ulaşabildiği
öteki kaynaklan gizleme derecesine var
madığına şükretmek gerek.
Yer adlan sözlüğüne duyduğumuz ih
tiyaç ne kadar yoğunsa, Umar türü etimo
loji ve dili kuramlarına doygunluğumuz
da o kadar fazla, ti yıllıklarından tanıdı
ğımız (hiç olmazsa halk etimolojisine da
yandıkları veya Osmanlıların yaptıklan
yakışürmalan aktardıkları yerde bir işle
vi olan) ırkçı yaklaşımın, Umar'ın yakla
şımından öz olarak hiç farkı olmadığı or
tadadır. Hedef farklıdır ama yöntem aynı
dır, sonuç da aynıdır: tarih alt üst edil
miştir ve ortada Umar'ın kendisi vardır,
yerlerin adlan kalmamıştır.
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Kebikeç'in Soruları
Üretim tarzı tartışmalarında Sencer Divitçioğlu ile Mehmet Ali Kılıçbay'a ikişer
ortak soru yöneltildi. Yalnızca kendilerine yönelik olan üçüncü sorular, metin içinde
yer almaktadır.

1. Pre-kapitalisi kültürlerin kapitaliz
min doğusuyla ilişkisi konusunda 1950'li
yıllarda başlayan ve 1960-70'li yıllar
boyunca "azgelişmişlik",
"üretim tar
zı", "eklemleşme", "dünya sistemi" gibi
temalar etrafında, doğrudan doğruya ya
pıların birbirini izleyişi şeklinde örül
müş iktisat tarihi ağırlıklı grand narrati\e'ler biçiminde cereyan eden tartışma
ların bugün geldiği noktayı, hem Batı'da
beliren "bringing the state back in" tü
ründen yeni bazı analiz araçları geliştir
me ve kavramsallaştırma
çabalarının
hem de toplum tipi'modellerinin içini
doldurmaya ya da sınamaya yönelik yeni
çalışmaların biriktirdiği bilgi stoğunun
ışığında nasıl değerlendirirsiniz?
2. Yine bu bağlamda, Türkiye'de,
aşağı yukarı aynı yıllarda cereyan eden
tartışma ve yapılan çalışmaların Türk
tarihçiliği içindeki yeri ve önemi bakı
mından retrospektif bir özeı-değerlendirmesi yapan Halil Berktay* Osmanlı top
lumunun Feodal Üretim Tarzı (FÜT)'na
mı yoksa Asya Üretim Tarzı (AÜT)'na mı
dayandığı mihverinde sürdürülen tartış
manın artık,

*

a) AÜT ile FÜTün aslında ekonomi
düzleminde pek de farklı
olmadığından;
"hatta belki de bizzat Marx'm AÜT ko
nusunda Hegelci-Oryantalist bir hata iş
lediğinin hissedilmeye" başlandığından,
b) Ondokuzuncu yüzyıldan önce, Do
ğan Avcıoğlu'nun savlarının aksine, sa
hici bir "proıo-endüstrileşme"nin
görül
mediğine dair kanıtların
çoğaldığından
bahisle şu dört belirleyenli mecrada aka
cak göründüğünü ifade eder:
i) Klasik Osmanlı düzeninin son tah
lilde FÜT'e dayalı olduğu; ii) bu feodali
tenin siyasi-hukuki üstyapı itibariyle Batı
Avrupa'daki senyörlük sistemine nazaran
daha merkezi olduğu; iii) bu göreli mer
keziyetin, pre-kapitalist üretim ilişkileri
nin dirençli özelliğinin yine göreli bir
durağanlaşma yarattığı; iv) Doğu Akde
niz'in dünya ekonomisindeki yerinin ikincilleşmesi 16. yüzyıldan başlarken, Os
manlı toplumunun dünya ekonomisine
esaslı entegrasyonunu sağlayan önemli
yapısal dönüşümleri ancak 19. yüzyılda
gerçekleştirdiği.
Türkiye'deki tartışmaların
akıbetiyle
ilgili bu son durum değerlendirmesine ne
ölçüde katılırsınız?

H. Berktay, "Tarih Çalışmaları". Cumhuriyet Dö
nemi Türkiye Ansiklopedisi, c.9, İletişim Yay.,
s.245-787.
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