Türkçü Toplumcu Görüþ, Türkçü Bilinçlenme, Türkçü Toplumcu Yol, Büyük Uyanýþ, Uyan Türk

Kaþkay Türkleri
Kaþkay Türkleri'nin Yaþadýðý Coðrafya

Kaþkay Ýli, Fars Körfezi kýyýlarýndan baþlayarak Ýsfahan ve Bahtiyari bölgelerinin güneylerine kadar varan bir alana yayýlmýþt
Zagros daðlarýnýn birbirine girmiþ yükseklikleri ile körfez sahilleri bu ilin sýnýrlarýný çizmektedir. Þiraz'ý orta kýsým (merkez) ola
deðerlendirdiðimiz taktirde, Kaþkaylarý yaþadýklarý yerler itibarýyla üç kýsýma ayýrabilirz;
1- Kaþkay Yaylak bölgesi: Þiraz'ýn kuzeyinden baþlayarak Zagros daðlarýna kadar uzanýr. Bu bölgedeki yerleþim yerleri þunlar
Sipidan, Berucer, Semiron, Âbâde, ve Mordeþt'tir.
2- Kaþkay Kýþlak Bölgesi: Þiraz'ýn güneyinden baþlayarak Fars körfezine kadar uzanan bölgedir ve þu þehirleri içine almaktad
Cehrom, Fruzâbâd, Kazron, Mümesnâ, Behbehan, Keçseran, Dugonbedân, Ramhürmüz, Buþehr, Kongan ve Deþtsenan'dýr.
3- Orta (Merkez) Kýsým: Þiraz çevresi, Deþt-i Erjen ve Merudeþt þehirlerini içine alýr.

Kaþkay Ýli'nin yaþadýðý bölge olan güney-kuzey ve doðu-batý sýnýrlarý, Ýran'da yaþayan diðer göçebe aþiretlerine nisbetle
kýyaslanamayacak ölçüde geniþ bir alandýr. Ayrýca, Kaþkaylar halihazýrda Ýran'ýn 17 bölgesinde (Fars, Ýsfahan, Kehgleviye,
Çarmahal, Bahtiyari, Huzistan, Buþehr, Hürmüzgan sözkonusu bölgenin en önemlileridir) bulunmakta ziraat iþleriyle
uðraþmaktadýrlar. Bu 17 bölgeye gidip gelmekte ve göçer yaþantýlarýný devam ettirmektedirler. Ayrýca 1939 yýlýnda 1:2.000.00
olarak Ýngiliz Field tarafýndan çizilen haritada Kaþkay Ýli'nin daðýlým gösterilmiþ ve bölgenin coðrafi özelliklerine iþaret edilmiþt

Kuzeyden Kaþkaylarýn yaþadýðý kuzey kesimleri, birbirine girmiþ yüksek (1500-2000 metre) daðlarla kaplýdýr. Buralarda yaz
mevsimi kýsa ve ýlýmlý kýþ mevsimi ise uzun ve soðuktur. Bölge (kuzey) büyük ölçüde Zagros mýntýkasýnýn su kaynaðý ve ýr
olduðu yerdir. Kuzey kesimi, yeþil alanlarýn bol olmasýyla birlikte, yazlarý oldukça güzel bir hava özelliðine de sahiptir. Bölgenin
normal sýcaklýðý 10 ile 15 derece arasýndadýr. Doðudan; Zagros daðlarýnýn bitimi ile sýnýrlýdýr. Daðlarýn bitiminte ise Ýran'ý
baþlar. Yezdr, Kirman ve Hürmüzgân eyaletleri doðudan bu bölgeyi kuþatmaktadýr. Kuzeybatý ve güneydoðudan ise çöller bu m
çepçevre kuþatmýþtýr. Buralarda tatlý su ve yeþil alanlar bulunmadýðý için göçebe topluluklarýnýn ilgisinden yoksun kalmýþ ve
yoðun olarak diðer sözkonusu bölgelerde yerleþmiþlerdir.

Güneyden; Fars Körfezi sularýna ulaþmaktadýr. Kaþkaylarýn yaþadýðý bölge doðal sýnarlarla çevrilmiþtir. Genel olarak güney
Arabistan ve Fars Körfezinin sýcaklýðýndan etkilenmektedir. Hava sýcaklýðý bu bölgede daima sýfýrýn üstünde seyreder. Kýþ a
olmaz ve kar yaðýþý da görülmez.

Bazen bu bölgede þiddetli yaðmurlar neticesinde yüksek rutubet olur ve bunun sonucu bereketli otlaklar biter. Yazlarý ise
oldukça sýcak ve kurak geçer. Batýdan; Hazisten bozkýrý ve Bekir Ahmed, Güney Kehgileviye ile sýnýrlýdýr. Burada da þiddetl
yaðmurlarýn etkisiyle kýþlak için yeþillik oldukça boldur. Her ne kadar daha önce Kaþkaylarýn yaþadýklarý bölge sýnýrlarýna de
ayrýntýlarýyla bu sýnýrlarý þöyle göstermemiz mümkündür. Kuzey: Isfahan eyaleti, Burucen þehri (Çarmahal ve Bahtiyari) mýnt
Kuzeydoðu: Yezd eyaletinde Ebergu ve Herat u Mervest'in bazý bölgeleri. Doðu: Kirman eyaletindeki Þehr-i Babek ve Sircan
þehirleri. Güneydoðu: Hacýâbâd bazý bölgeleri, Saadetâbâd, Fin ve Hürmüzgarý eyaletindeki Benderabbas þehrinin Benderham
mýntýkasý. Güney: Fars Körfezi kýyýlarý, Buþehr'deki Dilom limanýndan Hümüzgârý'daki Lenge limanýna kadar 585 km'lik alan
Kuzeybatý: Behbehan, Aðacari, Huzistan'da Ramhürmüz taraflarý, Geçsaran, Deþ, Duugenbedan, Kehgileviye bölgesinde Bave
Ahmed ile sýnýrlýdýr. Kaþkaylarýn Siyasî ve Doðal Sýnýrlarý

Daha önce de iþaret ettiðimiz gibi Kaþkay Ýli'nin doðal sýnýrlarý dört bozkýr, su, yüksek tepeler ve sýk bitki örtüsü bu bölgeyi d
kuþatmýþtýr. Ayrýca bölgenin iklim þartlarý üzerinde de bu doðal kuþatmanýn büyük tesirleri vardýr. Bölgenin siyasi sýnýrlarý d
ve kuzeybatý taraflarýný çizer. Bu sýnýrlardan itibaren ise Bahtiyari, Lor, Bayer, Ahmedi ve civar aþiretlerin sýnýrlarý baþlar.
Kaþkaylar daha önceleri Bahtiyarilerle kanlý çarpýþmalar yapmýþ, bu sebepten ötürü aralarýnda sýnýrlarý belirleyici anlaþmalar
bu sýnýrlar siyasi sýnýrlar olarak kalmýþtýr. Huzistan eyaletinde de Bahtiyarilerin kýþlaðý olmasý hasebiyle taraflarýn mutabaka
sonucu Ramhürmüz'den itibaren kuzeye doðru Bahtiyarilerin kýþlaðý olarak kalmýþ (Mescid-i Süleyman, Ramhürümz, Dezful ve
eskiden beri bu bölgeler Bahtiyarilerin iktisadi ve kültürel faaliyetlerinin devam ettiði yerler olarak tanýnmýþtýr. Buna mukabil
Ramhürmüz'den itibaren güneye doðru ve buradan Fars Körfezi ile sýnýrlanýn bölge ise Bahtiyari ve Buyer Ahmedilerin kýþlakla
(Aðaçari, Ramþir, Hindican, Behbehan, Serdeþt ve Genhedan) olarak kalmýþtýr.

Kaþkaylar, Ýran'ýn güney kesiminde 17 eyalete yayýlmýþ durumdadýr. Dolayýsýyla yayýldýklarý bölge 186.180 km2 gibi geniþ
içine elmaktadýr. Bu saha Ýran hükümetince son yýllara kadar Vilayet-i Kaþkaî adý ile ayrý bir idari bölgeye ayrýlmýþ ve tahmin
meskun mahalli içine alan onbeþ þehre bölünmüþtür.
Kaþkay Türkleri&rsquo;nin Kökeni

1. Kaþkay Sözünün Kökeni
Tarihi kaynaklarda ve araþtýrmalarda Kaþkay ve Kaþgay sözünün kökeni hakkýnda çeþitli bilgiler bulunmaktadýr. Bu görüþlerd
þunlardýr; Ýran'ýn XIX. asýr tarihçilerinden Sipihir, "Halaçlar, Rum'dan Ýran'a geldikten sonra, onlardan bir kýsým tayfa ayrýlara
Fars'a göçtü. Rum vilayetinin Halaçistan bölgesinden sakin olup kalan tayfalar, göçenleri "kaçgar" diye adlandýrýrlar" denmekte
M.H. Fesaî, Mes'ud Keyhan, Rus araþtýrmacýlardan M.S. Ývanov, N.A. Kielyakov vb. eserlerinde Sipihir'in görüþünü tekrar
etmiþlerdir. Mes'ut Keyhan ise bu kelimenin (Kaþkai) "göçmek" sözünden geldiðini belirtmiþtir. N. Field de, Sipihr'in ve M.
Keyhan'ýn eserlerinde verilenlere yakýn görüþler tekrar edilmiþtir. Bazý kaynaklarda, "kaþkai" ve "kaçkai" kelimeleri arasýndaki
benzerlikten yola çýkarak, Türk dilindeki "kaç- (firar etmek, kaçmak) " fiilinden geldiði görüþü ileri sürülmüþtür. Bu sözcüðünün (
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sonra telaffuz bozulmasýna uðrayarak, "kaçkai" iken "kaþkai" þekline dönüþtüðünü belitmektedir. Kaþkay adýna "Kaþgar" þehriy
alakalandýranlar da vardýr. Kaþkaylar, vaktiyle Kaþgar þehri etrafýnda oturduklarý için, zamanla "kaþkay" diye adlandýrýlmýþlar
Kaþgar þehri ve Özbekistan'daki Kaþka Derya (Kaþka-ý Derya) ýrmaðý ile coðrafik baðlantý bakýmýndan "kaþkay" kelimesini a
görüþler de bulunmaktadýr. Balayan'a göre, "kaþkay" adýnýn Kuzey Azerbaycan'da, Savalan'ýn batýsýnda bulunan Gaþgadað
baðlantýsý vardýr. Kaþkaylarýn "kaþkaþe" diye adlandýrýlan Yamut boyunun oymaðý olduklarýndan dolayý "kaþkai" diye isimle
iddia edenler de vardýr.

Morisden, mahalli kaynaklarý dayanarak, "kaþkai" adýnýn ilk defa Cani Aða Kaþkai isimli, Þah Abbas'ýn idaresinde makam
sahibi bir þahýstan alýndýðýný belirtmiþtir. Müslüman Halklar Ansiklopedisi'nde, "kaþkay" kelimesinin geçmiþte politik olarak bir
ayný kültürel özellikleri paylaþmaya devam eden deðiþik kökenli kiþi ve gruplar için kullanýldýðý yazýlýdýr.

Kaþkay sözcüðünün, muhtelif Türkçe Lehçe ve þivelerinde, "kaþka veya kaþga" (alný beyaz at veya binek hayvaný) anlamýnda
kelimeden geldiðini söyleyenler de vardýr. Oberlingi, "Alný beyaz atýn uður getirdiðine inanýlýrdý. Bu batýl inançtan dolayý zam
kabile fertleri "kaþkay atlýlar" (atlarýnýn alnýnda beyaz benek olan atlýlar) adýyla tanýndýlar. Zamanla bu ad "kaþkaylu" (lu ekin
Farsçadaki karþýlýðý "î" olduðundan dolayý "kaþkaylý>kaþkaî" olmuþtur) þeklinde kýsaldý" denmektedir.

B. Behmenbegi, Kaþkay adýnýn "kaþka" sözünden alýnmasý fikrine iþaret ederek: "Bartold veya bu fikri ile sürenleri hatýrlatar
göçeri tayfa ve kabilelerin çoðu özlerini hayvanlarýn adý ve rengi ile de adlandýrmýþlardýr" tespitinde bulunmuþtur. Baþka bir riv
de, "Kaþkaylarýn düþman saldýrýsýna maruz kalýp kaçmaya çalýþan kardeþ iki dedesi varmýþ. Kaçýþ esnasýnda küçük kardeþ
karþýsýnda bulunan büyük taþý göstererek, "kaç kayaya" ifadesi tedricen dillere düþerek aþiretin adý olmuþtur" denilmektedir.

2. Kaþkaylarýn Menþeî ve Ýran'ýn Güney Ýllerine Göçü veya Göçürülmesi
Kaþkaylarýn kçkeni ve onlarýn Ýran'ýn güney bölgelerine nereden göçürüldükleri ve yerleþtirildikleri hakkýnda da kesin bir bilgi
Muhtelif görüþler vardýr. Bu konudaki görüþ ve bilgilerin bir kýsmý þöyledir: Arap istilalarýndan baþlayarak XIX. asrýn son yýllar
Fars tarihini kronolojik olarak anlatan Fesaî, Kaþkaylarýn menþei hakkýnda þu görüþlere yer verir: "Kaþkaylarýn Irak ve Kum'un
çevresinde mulunan Halaçlar'dan olduðu, sonra oralardan ayrýlýp, Fars'a göçen Halaçlar iki kola ayrýldýlar. Onlarýn bir kýsmý y
hayata geçerek Halaç adýný da korudular. Konar göçer olan ikinci kýsým Kaþkay Ýli bölgesinde yaþýyorlar. Kaþkaylarý "kaþgar
alakalandýran yazarlar, Kaþkaylarý Karahýtaylar soyunda sayarak, onlarýn kuzeydoðudan, Orta Asya'dan Fars'a gitme veya
göçürülmeleri fikrini kabul ederler.

Azerbeycan seyyahý Zeynelabidin Þirvani, Kaþkaylarýn Türk tayfalarýndan olduðunu ve Cengiz zamanýnda Fars'a göçtüklerini
yazmaktadýr. M. Keyhan "Tarihçilerden bazýlarý, Kaþkaylarýn Anadolu'dan Ýran'a göçtüklerini, bir kýsmýnýn da Cengizhan dev
Turan'da yaþadýklarýný, sonra Nadir Þah'ýn emriyle Ýran'a göçürüldüklerini" yazmaktadýr. Ýsmail Buþehri de, "Kaþkaylarýn" C
devrinde geldiklerini ve Nadir Þah döneminde Ýran'a göçürüldükleri görüþündedir." Melik Mansur Han, Kaþkaylarýn Ýslâm sonr
dönemin Ýran'a gelen, Türkleri olduklarýný, Horasan'dan Sistan'a ve Kirman yolundan Fars bölgesine geldiklerini, daha
sonralarý ise güneyden yavaþ yavaþ kuzeye doðru Bahtiyari ve mücaviri olar Acem Iraký'na yerleþtiklerini belirtmektedir. Ayrýca
M.Mansur, 1953'te M.T. Shooten'e verdiði bilgide de; Kaþkaylarýn Ýran'a gelmelerinin, XII. Asýrdaki Cengiz'in akýnlarýyla alaka
olduðunu , bu akýnlar sýrasýnda Kaþkaylar önce Kafkas daðlarý eteklerine yerleþtiklerini, sonradan Erdebil bölgesinde uzun sür
kaldýklarýný ve XVI. Asrýn birinci yarýsýnda Þah Ýsmail Safevi (1501-1524) tarafýnda Portekizlerin Ýran Körfezinden Fars
vilayetlerine görmelerini engellemek için Farsa göçürüldüklerini" belirtmiþtir. Said Nefisi, Kafkasya'dan Ýran'a göçtürülme sebeb
1607-1618 yýllarý arasýndaki Osmanlý-Ýran Savaþý esnasýnda Kaþkaylarýn ve Kaçarlarýn Osmanlýlarla olan yakýnlýðý olduð
yüzden Azerbaycan'dan uzaklaþtýrýldýðýný yazmýþtýr. Ancak, Þah Abbas (H.K. 996) 1587 yýlýnda tahta geçmiþ ve Osmanlý
Ýmparatorluðuyla 1603-1612 yýllarý arasýnda savaþmýþtýr. Bu tayfa ve kabilelerin göçürülmeleri de o tarihte olmalýdýr.
Dr. Haþmetullah Tabibi, Bartold'dan þu görüþleri aktarmaktadýr: "Kaþkay aþireti, Moðolistan'dan ve Türkistan'dan Cengiz'in
ordusundan ve yaðmaýndan kaçarak bu topraklara gelmiþtir." Ahmet Caferoðlu da benzer görüþlere yer vermiþtir.
Franc-Jean Shor, "Kaþkaylar Cengiz Han'ýn öncüleri , arasýnda Çin Türkistan'ýndan gelerek Afganistan'a ve kuzey Ýran'a
yayýldýlar. Ýran'ýn kuzeybatý sýnýrýnda, Azerbaycan'da yerleþtikten sonra 1600'lü yýllarda güneye gelerek þimdiki yerlerine
yerleþmiþlerdir" demektedir.

V. Monrsky, Kaþkaylarýn esas kütlesinin Moðol devrinden önce Selçuklular zamanýnda buralara yerleþtirilmiþ olmalarý gerektið
görüþündedir. Kaþkay Ýli ve aþiretlerinin, etnik bakýmýndan "göçebe Ýranlý" olduðunu, tarihi olaylarýn þokuyla ve diðer bazý se
dillerini yitirip iþgalcilerin diliyle konuþmaya baþladýklarýný söyleyen Ýranlý yazarlar da vardýr. Ancak bunlarý hiçbir ilmi temele
dayanmayan, hissi ifadelerden ibarettir.

Safeviler döneminde, özellikle Þah Abbas hâkimiyeti zamanýnda Kafkas halklarýndan (Azerbaycanlý, Daðýstanlý, Gürcü ve Erm
pek çoðunun Ýran'ýn muhtelif vilayetlerine göçürülmesi bilinen tarihi bir gerçektir. Ancak bu göçürülmeler Safevî hakimiyetinden
olmuþtur. Halaçlarý Kaþkaylarýn selefi kabul eden müelliflerden Lorens Lakhart, Kaþkay tayfalarýndan Farsimedan ve Þeþbloki
(Alubölüklü) gibi büyük tayfalarýn Safevi hakimiyetinden çok önce Kum vilayeti bölgesinde olan Halcistan'a ve oradan Fars
eyaletine göçürüldüðünü yazmýþtýr.

Ýbrahimov, Kaþkaylarý Azerbaycan Türkleri'nden kabul ederek, Câni Aða Kaþkai tarafýndan dönemin siyasi ve sosyal þartlarý
içerisinde bir üst kimlik olarak "Kaþkay" adý altýnda bütün iþaretlerin büyük bir el birliðine çevrildiðini yazmýþtýr. Bu adý almalar
Aða'nýn þahsýyla ilgili olduðunu belirtmektedir. Kaþkaylarýn menþei ve hangi Türk boyuna mensup olmasý gerektiði, ad, dil-ede
ve adet ananeleri esas alýnarak tespit edilebilir.
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1. Bugün Kaþkay aþiret birliði içerisinde yer alan yüz doksana yakýn boy, oymak ve oba'nýn tamamý ilk önce Kaþkay adý taþý
ve çoðu Kaþkay'da deðildi. Bazýlarý eski adlarýný deðiþtirip, baþka ada kabul etmiþse de, kendi adlarýný koruyanlar da vardýr.
Fars'ta bulunan Türk aþiretleri, tarihi hadiselerin zarureti karþýsýnda birleþmeye mecbur olmuþ, tek bir boy olmuþlar ve o boy da
"Kaþkay" olarak adlandýrýlmýþtýr. Kaþkay adý onlarýn hepsinin umumi ve ikinci adý, yani onlarýn meydana getirdiði Ýl'in adýdý
bu birleþmeden önce bu ismi taþýyan bir "Kaþkay" aþiretinin sebeplerle "Kaþkay" ismini sonradan alan (çünkü, tarihi kaynaklard
isimle bir Türk boyuna tarihi kaynaklarda rastlanmamakta) bir Türk aþireti mevcuttur. Güçlü olan bu aþirete (Türklerin çok eski b
geleneði olarak) diðer aþiretler koþulmuþtur. 2. Konuþma dili, yazý dili, nesir, þiir, folklor ve bunlara baðlý olarak el sanatlarý, he
azýnlýðýn hangi halka mensup olduðunu kuvvetlendirici delillerdir. Kaþkaylarýn yazý dilinden, yazýlý edebiyatýnda son yýllýra ka
(1979 inkýlabýna kadar) yazýlý bilgi elde etmek pek mümkün olmamýþtýr. Son yýllarda bu sahalarda kýsýtlý da olsa çeþitli eser
verilmiþtir.

3. Bir halkýn veya halka mensup olan azýnlýðýn sahip olduðu adet ve an'aneler, kanun ve kaideler, onlarýn milli
mensubiyetlerini, mukayese yoluyla tespit etmeye yarayan bir diðer önemli sebeptir. Müelliflerin, kaþkay adý ve menþei
hakkýnda burada, kýsaca vermeye çalýþtýðýmýz görüþlerini bellibaþlý þu noktalarda toplayabiliriz. Kaþkay adý, "kaçmak", "kaþ
"kaþken" kelimelerinden meydana gelmiþtir. Kaþkaylarýn atalarý da, Halacistan, Suriye, Orta Asya, Kafkasya, Anadolu ve
Kuzey Azerbaycan'dan göçmüþ veya göçürülmüþlerdir.

Yukarýda belirtilen, bütün bu görüþler içerisinde gerçeðe uygun olan fikirler vardýr. Ancak bu görüþlerinden çoðu bir diðerini tek
mahiyetindedir. Meselenin tam olarak aydýnlatýlmamasý çeþitli zorluklardan kaynaklanmaktadýr. Bu zorluklarý þöyle
maddeleþtirebiliriz.
1. Kaþkaylarýn yazýlý bir tarihlerinin olmamasý.
2. Kaþkay Ýli içerisinde yer alan farklý etnik unsurlarýn bulunmasý.
3. Son yýllara kadar Kaþkaylarýn kendi dilleriyle hiçbir eser vermemiþ olmasý.
4. Kaþkaylarýn konar göçer bir topluluk olmasý.
5. Kaþkay Ýli ilçesinde bulunan aþiretlerin adlarýnýn çeþitliliði ve adlarýn çoðunun asýrlar boyu defalarca deðiþmeleri.
6. Bazý mülliflerin meseleye siyasi olarak yaklaþmalarý.

Kaþkay sözcüðünün Türk dilindeki "kaç" fiilinden zamanla deðiþerek"kaþkay" þeklinde tehaffuz edildiði fikri doðru bir tespit deð
tarihi devrelerde, Kaþkay Ýli'ne kaçýp sýðýnan aþiretlerin bulunmasý mümkündür. Ancak, bu hadisenin bütün Kaþkay Ýli'nin için
bir yaklaþým olamaz. Zaten Kaþkaylarýn da böyle bir adý kabullenmeleri mümkün deðildir. Ýran hükümetine ve Ýngilizlere baþk
kadar dirayetli olan bu insanlarýn, böyle bir ismi kabullenmeleri ihtimali yoktur.

Kaþkay sözcüðünün çeþitli coðrafi isimlerden alýndýðýný kaydeden müellifler de, hiç bir aþiret birliði içerisinde, yer isimleri alan
bulunmasý, "Kaþkay" isminin de coðrafi bir yerden alýndýðý sonucunu doðurmaz. Zaten bu konuda ileri sürülen görüþler de birb
tezat teþkil etmektedir. Kaþkay adýnýn Cani Aða Kaþkai'den aldýðý fikri de hiçbir ilme temele dayanmamaktadýr. Bir aþiret reisi
Cami Aða'nýn soyadýný aþirete vermekten çok, bu soyadý bulunduðu aþiretten almasý daha inandýrýcýdýr. Diðer bir görüþ ise
adýnýn "Kaþka" kelimesinden alýndýðý görüþüdür. Alný beyaz atlara bindikleri için "Kaþka atlýlar" olarak isimlendirilmiþlerdir. Z
kýsalarak "kaþkaylar" þeklinde telaffuz edilmiþtir.

Sonuç olarak, "Kaþkay" isminin "Kaþka" (alný beyaz at veya binek hayvaný) kelimesinden geldiði görüþü en gerçekçi olanýdýr.
Kaþkaylarýn konar göçer bir aþiret olmasý, son yýllara kadar çok iyi atlar yetiþtirmeleri (dýþ ülkelere ihraç edecek kadar) ve çocu
çok küçük yaþlarda ata binmeleri bu iliþkiyi gisterir. Kaþkaylarda, "Kaþkay" eþittir at, at eþittir "Kaþkay" görüþü de bu ilgiyi gözle
sermektedir. Kaþkay kelimesinin "kaþka" (alný beyaz at veya binek hayvaný) kelimesinden geldiði görüþündeyiz. Ancak, yazýlý b
tarihe sahip olmayan Kaþkaylarýn, bu ismi nereden ve ne zaman ladýklarý hususunun aydýnlatýlabilmesi için bu konunun
ayrýntýlarýyla incelenip deðerlendirilmesine ihtiyç olduðu görüþündeyiz. Araþtýrmacýlarýn üzerinde ittifak ettiði husus, Kaþkayla
soyundan olduðudur. Görüþ ayrýlýklarýnýn bulunduðu nokta, Kaþkaylarýn hangi Türk boyuna mensup olduðu hususudur.

Kaþkaylar'ý Azeri, Halaç veya Anadolu Türkleri'nin bir kolu saymak tek baþýna doðru deðildir. Dillerinin birbirine çok yakýn (öze
Azeri Türkçesi ve Türkiye Türkçe'si ile) olmasý onlarýn bu halklara mensup olduðuna tek baþýna yeterli delil sayýlamaz.
Kanaatimizce Kaþkaylar, tarihi hadiselerin zorlamasýyla Türkistan'dan göçüp Kafkasya'ya geldiler. Uzun bir süre burada kalarak
Kafkas dillerinin (özellikle Azeri Türkçesi'nin) etkisinde kaldýlar. 16 yy. birinci yarýsýnda, Þah Ýsmail Safevi (1501-1524) tarafýnd
Fars'a göçürüldüler. Bu bölgeye geldiklerinde bazý Halaç unsurlarla temasý oldu veya bir kýsým Halaç aþireti Kaþkay aþiretine

Özellikle Selçuklular döneminde de Anadolu Türkleriyle olan yakýn münasebetleri, hatta Kaþkay aþiret birliðine karýþan Anado
bazý Türk unsurlar olabilir. Dillerindeki karýþýklýk ve bazý özellikler de bunu doðrular niteliktedir. Yani Kaþkay aþiretleri içerisind
veya çok deðiþik boylardan gelen unsurlar mevcuttur. Kaþkay Ýli'nin tek bir boy veya aþiret olarak kabul etmek mümkün olmadý
gibi, onlarý bir tek halka baðlamak da yanlýþtýr. Bu konunun kesin olarak tespit edilmesi için Kaþkay birliði içerisinde yer alan ta
ve tek tek ele alarak incelemek gerekir.

http://turkcutoplumcu.org
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