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Pomak Tarihi ve Lehçesi

Pomak tabiri Balkanlarda Pomakça konuþan Müslümanlara verilen bir addýr. Bu dilin içinde oldukça yüksek oranda Slavca
menþeeli kelimelerin bulunmasýndan dolayý, Bulgarlar onlarý "Bulgarca konuþan Müslümanlar" yahut "Müslüman Bulgarlar" þek
tarif ederler. Fakat bu tabirler nispeten yeni olup, ancak XIX. Yüzyýlýn sonlarýna doðru kullanýlmaða baþlanmýþtýr. Osmanlý
müelliflerinin Rumeli fütu-hatýndan sonra verdikleri kayýtlarda "Müslüman Bulgarlar" tabiri geç-mediði gibi, "Pomak" adýna da hiç
yerde tesadüf edilmemektedir. Batý yazarlarý da XIX. yüzyýlýn sonlarýna kadar "Pomak" adýndan bahsetmemektedirler.

Bu tabire Türkçe eserlerde ancak 1877/1878 Osmanlý-Rus savaþýn-dan sonra Balkanlardan gelen muhaceretler dolayýsý ile
rastlanýr. Fakat bugünkü Bulgaristan'ýn bazý bölgelerindeki köy, kasaba ve nahi-yelerin Osmanlý Ýmparatorluðu döneminde Pom
adý altýnda adlandý-rýlmýþ olmasý muhtemeldir. Çünkü 1839-1840 yýllarýnda Bulgaris-tan'da tetkikler yapan Ami Bou'e (1794-1
Kuzey Bulgaristan'ýn Selvi ve Lofça havâlisinde bulunan köylerin bir kýsmýna "Pomak" nahiyeleri adý verildiðini tespit etmiþtir.
Ancak bu nahiyeleri bu adý hangi tarihten itibaren taþýdýklarýný açýklayan belgeler ve bilgiler ve-rilmemiþtir. Bu çok mahallî kalm
olmalýdýr ki, zira eski tahrir defter-lerinde ve vakfiyelerin hiçbirinde Pomak köyü, kasabasý ve nahiyesi adýna rastlanýlmamaktad
Pomak kelimesinin mânasý ve menþei üzerinde yapýlan araþtýrma-larda çeþitli yorumlarda bulunulmuþtur. Ýlk olarak Pomak ad
mana-sý ve etimolojik menþei üzerinde F. Kanitz yorumda bulunmuþtur. Bu müellif Pomak kelimesinin Slavca'nýn "yardým
etmek" manasýna gelen (Pomaçi) mastarýndan (Pomaçi) yani "yardýmcý" manasýna geldiðini ve Pomaklarm Türk ordularýnda
yardýmcý vazifesini görmüþ olduklarýn-dan dolayý bu adý aldýklarýný ileri sürmüþtür. Bu görüþ Stefan Zahariev, K. Jireçek, P. R
daha bir çok Bulgar yazar-larý tarafýndan paylaþýlmaktadýr. F. Kanitz'in Pomak adýný ve manasýný Slavca'ya baðlamak
hususundaki bu gayreti, Pomaklarý kültür, gelenek, dil ve antropolojik bakýmdan Türkler'den ziyade Bulgarlar'a yakýn görüp müta
etmek arzusundan ileri gelmektedir. Müellif bu fikrin doðruluðunu ispat etmek üzere kendinden daha evvel Balkanlar ila
araþtýrma yapmýþ olan Fransýz âlimi ve diplomatý Lejan'ýn Bulga-ristan'daki Müslüman Türkler hakkýnda ileri sürdüðü doðru mü
tenkide tutmuþtur. O, Lejan'ýn 1861 'de Panega menbalarma yaðmur ve bereket için kurban kesmeðe ve dua etmeðe giderken
görmüþ olduðu ve Müslüman Türkleri diye adlandýrdýðý insanlarý gerçekte .Türk olmayýp Pomaçi, yani Müslüman Bulgarlar oldu
suya kudsiyat atfet-mek çok eski Slav ananesi olduðunu ve böyle bir geleneðin Türkler de olmadýðýný iddia etmiþtir. Halbuki son
yýllarda yapýlan ilmi araþtýr-malar bu iddialarýn aksini ispatlamýþtýr. Mesela Macar Rilim adamý Geza Feher'in Þumnu þehrine y
Madara köyü harabelerinde yaptý-ðý incelemeleri ile burada bulunan hamam ile havuzun da bir ibadetha-ne olduðunu ve suyun
Göktürklerce mukaddes sayýldýðýný ve bu gele-neðin Macar ve Hazarlar gibi Türk kavimlerinde de mevcut olduðunu tespit etmiþ
Bu sebeple Pomak Türklerinde de yaþayan suya kutsiyat atfetmek ananesini Slavlara baðlamanýn doðru olmadýðý, pomaçi
kelimesinin pomoçi'den geldiði iddiasýnýn da izaha muhtaç olduðu ileri sürülmüþtür. Bundan sonra Pomak kelimesinin manasý v
menþei üzerinde yapýlan araþtýrmalarda çeþitli yorumlarda bulunul-muþtur. A. Ýþirkof Pomak kelimsinin Bulgarca "maka" "þidde
göster-mek, azap vermek ve cebretmek" fiilinden gelmiþ olmasýný, yanlýþ bur halk psikolojisi nazariyesi ile izah ederek
Pomaklar Ýslâmiyet'i cebir ve þiddet yoluyla kabul ettiklerinden bu adý aldýklarýný ileri sürmüþ-tür. Ayni þekilde, Bulgar Bilimler
Akademisi'nin yayýnladýðý, Rodop Müslümanlarýnýn mahiyetine dair bir eserde de bu konuya temas edil-mekte ve Pomak
kelimesinin Rodoplar'da mahallî halkýn maça (maka) diye telafuz ettikleri ve aslýnda mýça (mika), yani "eziyet çekmek" fiili ile
ilgili olduðu ileri sürülmektedir.

Pomaklarýn Slav zümresine mensup olduklarýný ileri süren müel-liflerin yaný sýra, onlarýn esti Trak kavimlerinden geldikleri
iddiasýný da müdâfaa edenler vardýr. Bunlar arasýnda Stefan Verkoviç'in "Veda Slavena" adlý esenini zikredebiliriz. Bu eserde
"nakl-olunan hikâyele-rin" bir çoðu Rodoplar bölgesinde geçmekte ve Pomaklarýn buraya nasýl geldikleri, onlarýn mâbûdlarý ve
ananeleri bu destanýn esansýný teþkil etmektedir. Alex. Chodzko ve daha sonra A. Dozon, bu Slav menkibelerine büyük bir
deðer vererek, neþriyatta bulunmuþlardýr. Fakat bu menkýbelerin ileri sürdüðü mesele, yani Pomaklarýn eski Traklar'dan gelmiþ
olmalarý fikri Bulgar yazarlarýn þiddetli tenkitlerine maruz kalmýþtýr. K. Jireçek v.b. yazarlar Rodoplar da geçtiði anlatýlan hikâye
destanlarýn tamamiyle uydurma olduðunu açýklamýþlardýr.

Bazý Bulgar yazarlarý Rodoplarýn Osmanlý füttühatýndan önce tamamiyle Hýristiyan Bulgarlar ile meskûn bulunduðu ve bir çok
kavmin Rodoplar'da mevcut olduðu hakkýnda ileri sürülen fikirlerin doðru olmadýðýný kanýtlamaya çalýþmaktadýrlar. Fakat bu
iddialarýnda tarihi gerçeklerle hiçbir ilgisi yoktur. Çünkü Osmanlý Türklerin Rume-li'de XIV. yüzyýlýn yarýsýndan itibaren fütuhata
baþladýklarý sýrada Rodop havalisi ve bütün Trakya iç kavgalar yüzünden parçalanmýþ, ne kavmi ve ne de siyasi bakýmdan, bir
(birlik) teþkil etmediði gibi, Osmanlý Türklerinin Rumeli'ye geçmesinden önce buralarda Yunan, Sýrp, Yahudi vs. topluluklarla
birlikte Türklüklerini muhafaza eden kütlelerde bulunmaktaydý. Pomaklarýn Ýslâmiyet'i þiddet ve cebir yoluyla kabul etmiþ oldukla
iddiasý da yersizdir. Bugün umumi olarak bilinen bir gerçektir ki, Osmanlý Türkleri Balkanlarda idareleri altýna aldýklarý milletleri
Ýslâm dinine geçmeðe icbar etmemiþlerdir, aksine onlarýn diline, dinine, daima saygý göstermiþlerdir. Bu nedenle Pomak tabirin
de Bulgarlarýn öne sürdükleri "Ýslâmiyet'e zorlama" gibi iddialarý ile hiçbir ilgisi yoktur. Pomak tabiri, yukarýda da belirtti-ðimiz gi
Kuman Türklerine Balkan Slavlarý tarafýndan verilmiþ biraddýr. Kuman Türkleri Osmanlý akýncý beylerine Rodoplar'daki
fütuhatlarýnda "pomoç", "pomaða" yani yardým yaptýklarýndan Slavlar onlara "pomagaç", yani "yardýmcý" adýný vermiþtir ve za
bu sözcük "pomak" þeklini almýþtýr.

Rodop Müslüman Pomak Türklerine pomak tabiri yaný sýra mahallî ahali tarafýndan "Ahriyan'i"(Aren) yahut "Agaryan'i' gibi
adlar da verilmiþtir. Bundan yararlanmak isteyen Yunan yazarlarý Pomak tabi-rinin Rodoplar'da Milâttan 3-4 asýr önce yaþadýkla
söylenen "Grek Agriyan'i" etnik unsuru ile ilgisi olduðunu iddia etmektedirler. Bu iddia bugüne kadar hiç bir þekilde ispatlanmýþ
deðildir. "Eðer Bizans kronikleri ile tarihi tetkik edilecek olursa Rodoplar'da meskûn bir "Agriyan'i" etnik unsurunun
mevcudiyetine asla tesadüf edilmemekte-dir. Yalnýz Grek kronikleri ile tarihinde milâttan 4-5 asýr evvel, eski Yunanistan da
"Grek-Agriyan'i" sýfatý hâiz pek münferid bir etnik boyun mevcudiyetine tesadüf edilmektedir. Bu "Gerk-Agriyan'i" unsu-ru da
Makedonya Kralý Büyük Ýskender'in eski Yunanistan'ý istilasý esnasýnda meydana gelen "iç göç"lerin saik olduðu amillerden me
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olduklarý yöreyi terk ederek tarih sahnesinden tamamen çekilip git-miþler ve yurtlarýný müstevlilere terk etmiþlerdir. Grek-Agriyan
unsu-ru hiç bir vesile ve saik ile Rodoplar ve Makedonya bölgelerine inmiþ ve göç etmiþ deðillerdir. Keza "Agriyan'i'lik" konusu ile
ilgili olarak Osmanh-Türk tarih ve kronikleri de tamamen objektif bir tetkik ve tahlil süzgecinden geçirilecek olursa, OsmanlýTürk tarih ve kronikleri de Rodoplarda ve Makedonya yöresinde meskûn "Agriyan'i" unsuru-nun kaf'iyetle mevcut olmadýðý
sarahatle görülecektir." Yani Pomak Türkleri ile "Greko-Agriyan'i" ler arasýnda hiçbir yönden iliþkinin olmadýðý ortaya çýkmaktad
Ancak milâdi 1091 ile 1358 yýllarý ara-sýnda bazý Bizans tekfur ve generalleri Rodoplar'daki Kuman Türkle-ri'ne, her yönden
mert ve ciddi bir karaktere sahip olduklarýndan, "Komani" yerine "Aren" yani "Erkek" sýfatýný izafe etmiþlerdir.

Yunanca'da "Aren (Arenos) tabiri "Erkek" manasýný ifade elliðine göre Bizanslý tekfurlarda bu Kuman Türkleri'nin "Erkek"lik
meziyet ve hasletlerini taktir etmekten kendilerini uzak tutmamýþlardýr. "Þu duruma göre "Aren" tâbirinin, Yunanlý yazarlarýn iddi
ettikleri gibi, "Agrianos" veyahut da "Agrion-dropos"lukla hiç bir yönden alâka ve münasebeti yoktur. Bu tabir Bizanslý tekfurlarýn
kullanmýþ olduklarý ve bugünkü Yunanca'da "erkek" manasýný ifade etmekte olan &ldquo;arenos&rdquo; tabiridir.

Bazý müellifler "Ahriyan'i" (Aren) tâbirini Türkçe-Arapça yahut Farsça "Aharayan", yani "sonradan fethedilen" veya "sonradan
katý-lan" yöre manasýna gelen kelimeden türemiþ olduðunu ileri sürmekte-dirler. Diðer yazarlar ise "Aren" tâbirinin Osmanlý
Ýmparatorluðunun kuruluþunda ve Rodoplar'm fütuhatýnda büyük hizmetleri olan A-hi'lerden gelmiþ olduðu ihtimali üzerinde
durmaktadýrlar. Osmanlýlarýn Rodoplara yaptýklarý fütuhatýn baþlarýnda Ahi teþkilatýnýn önemli rolü olmuþtur. Ahiler yoluyla (te
zaviyelerle) yayýlan tasavvuf! fikir cereyanlarý XIV. asrýn sonunda ve XV. asrýn baþlarýnda daha çok kuvvetlenmiþtir.(50) Eðer Ý
tarikatlarýndan Ahi'lerin Rodoplardaki faaliyetleri tetkik edilecek olursa bazý çevrelerde Pomak Türkleri içe-risinde Ahi'lerin
faaliyet imkaný bulduklarý ve pek çok ahi yasa ve törelerin Pomak Türklerince benimsennvþ olduðu açýk bir þeklide müþahede
edilecektir. Ahi örgütünün halk azerine çok yönlü faaliyetle-rini gören zamanýn Osmanlý idarecileri tarikat þeyhlerine araziler
ba-ðýþlayarak kendi bölgelerine yerleþmelerini istemiþlerdir. Bu yerleþim bölgelerinde (Orta ve Doðu Rodoplar'da) "Ahriyan" lâka
yeni yeni mahalleler (Ahrenler, Ahrenli, Ahren mahallesi vs.) oluþturulmuþ ve bu yörelerdeki bazý dað, tepe, yaylak, akarsu vb.
yerlere ayný isim-ler (Ahriyan bayýr, Ahriyan çayýr, Ahriyan yurt, Ahriyan dere, Ahriyan bunar vs.) verilmiþtir. Bu münasebetle
Rodoplardaki Müslüman Pomak Türklerine "Ahi" yerine "Aren" sýfatý verilmiþ olduðu belirtil-mektedir. Fakat bu sýfat hiç bir suretl
etnik bir unsur sýfatýný ifade etmeyip, tamamen "teolojik" ve "klerikalist" bir faaliyet unsurunun sýfatýný ifade etmektedir.
Müslüman Pomak Türk unsuru ise Balkan jeo-etniðinde kendi varlýðýný "Pomak" sýfatý altýnda hissettirmiþtir.

Pomak Türkleriyle ilgili en çok istismar edilen diðer bir konu da, bu toplumun konuþtuðu dilin içinde oldukça yüksek oranda Slav
kökenli kelimelerin bulunmasýdýr. Buradan hareket ederek Bulgarlar Müslüman Pomak Türklerinin Bulgar menþeli olduklarýný id
et-mektedirler. Fakat Pomak Türk lehçesinde belirli oranda Slav'ca keli-melerin olmasý Pomaklar'ýn gayri Türk olduðu manasýna
gelmez. Çün-kü bazý yazarlara göre bu lehçenin yüzde 30'unu Ukrayna-Slavca'sýnýn oluþturmasý yaný sýra yüzde 25'ini Kuman
yüzde 20'sini Oðuz Türkçesi, yüzde 15'ini Nogayca, yüzde 10'unu Arapça kelimele-rin oluþturduðunu belirtmektedirler. UkraynaSlavca'sýnýn yüzde 30 nispetinde bulunmasýnýn baþlýca sebebini Kuman Türklerinin X. ve XI. yüzyýllarda Ukrayna, Lehistan ile
Besarabya yörelerinde Slavlarla olan temaslarýnda ve 150-200 yýl devamlý olarak Slav-Rus topraklarýnda "konar göçer" bir
hayat sürdürmelerinde aramak gerekir. Ayrýca XI. asýrdan XIV. Yüzyýla kadar Balkanlarda Slavlarýn akýnlarýna maruz kalan Tü
boylarý büyük ölçüde lisanlarýný kaybetmiþler, fakat eski örf, adet ve geleneklerini devam ettirmiþlerdir. Bu gerçek Bulgar
Sobranya'sýnda (Parlemento'sunda) Batý Trakya Türk mebuslarýnýn Sofya'daki Büyük Devletler Mümessillerine 18 Aralýk 1918
yýlýnda verdikleri Mýhtýrada açýk bir þekilde ifade edilmiþtir. Mýhtýrada" . . . Rodoplar'da, kesif bir kitle halinde bulunan Pomakla
Bulgar deðil an asýl Turan ýrkýna mensup olup oldukça eski bir tarihte Balkanlara gelerek kendilerinden evvel o taraflarda
yerleþip Ýslavlaþmýþ olan ka-vimlerin lisanýný almýþlardýr..." Bu nedenle Pomak lehçesinde Slav-ca kelimelerin nispi paylý oldu
yüksektir. Arapça'nýn yüzde 10 nispetinde bulunmasý gayet tabii Pomak Türklerinin Müslüman olu-þundan kaynaklanmaktadýr.
Kuman-Kýpçak, Nogay ve Oðuz Türkçe kelimelerinin mevcut olma sebepleri ise her bakýmdan gayet barizdir. Araþtýrmacýlar
Pomak Tür lehçesi üzerinde vaktiyle Çaðatay-Türk lehçesinin büyük etkisi olduðunu vurgulamaktadýrlar. Bu durumu Ahmet Ceva
özetlemektedir: "Eðer Pomakça'nýn fonetik aksaný objektif bir tahlil ve tetkik süzgecinden geçirilecek olursa, Pomakça'ya vaktiyle
Çaðatay Türk lehçesinin pek fazla müessir olduðu görülecektir. Zira Pomakça'nýn "etimolojik" yapýsý Çaðatay-Türk lehçesine is
etmektedir." Ahmet Cevad'a göre, "Pomak-Türk lehçesi ve bu lehçeyi muhtevî özellikler, tamamen Çaðatay-Türk lehçe grubuna
dahildir. Bul-gar diyalektiði ve Bulgar fýlolojisiyle Bulgar fonetiðinin dýþýnda çok bariz faktörler arz etmektedir." Pomak Türk lehçe
ayrýca þu gruplara da ayrýlmaktadýr: a) Rodop-Pomak Türk lehçesi, b) Katrancý-Pomak-Türk lehçesi, c) Tuna havzasý Pomak
lehçesi. Bütün bu lehçeler, Bulgar ve diðer Balkanlý Slav unsurlarýnýn leh-çelerinin dýþýnda bir özel dil hususiyetini ihtiva etmek
Bu durum, Pomak Türkleri'nin dil yönünden Balkan ve Tuna boyu Bulgarlarýyla her hangi bir benzerliði olmadýðýný ve Bulgarlarý
Pomak Türkleriyle ilgili en çok istismar ettikleri dil konusunda ki iddialarýnýn da geçersiz olduðu kanýtlanmaktadýr. "Dil yönünden
Pomak Türkçesi Bulgarca'nýn tamamen dýþýnda bir özellik arz ettiði gibi, "etnik" yönünden de her bakýndan Bulgarlarýn dýþýnda
hususiyet ve hasletleri ihtiva etmektedir." Yani Müslüman Pomak Türlerinin Bulgarlýkla ve Bulgar etnik menþei ile ve diðer
Balkanlý Yunan ve Slav unsurlarý ile katiyen etnik benzerliði veya karýþýmlarý yoktur. Onlar, yukarýda da belirttiðimiz gibi, Kuma
Türklerinden 1091'de Rodoplar'da kalmýþ olan muayyen etnik boyla-rýndan meydana gelmiþ ve zamanla Anadolu Yörük-Türk
aþiretleri ile ihtilatlar yapmýþ saf-kan Türk unsurlarýdýr.
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