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1 Ocak 2013 günlük Aydınlık’ta “Yunus Emre Nasıl Öldürülmüştü?” başlıklı yazım yayımlanmıştı.
Yazıda, Osmanlı tarihçilerinin piri üstadı Prof.Dr.Ömer Lütfi Barkan’ın 1975 yılında bir sempozyumda
söylediği şu sözler yer alıyordu: “Son zamanlarda yapılan bazı çalışmalarda, meselâ Yunus Emre’nin
böyle bir muhacir akını ile Anadolu’ya gelen ve orada vakıfları olan bir tekke şeyhinin oğlu olduğu ve
Karamanoğlu isyanlarına karışarak idam edildiği hakikate yakın bir şekilde tahmin edilmektedir.”
Sayın Doğu Perinçek 26 Şubat 2013 günü yazdığı mektupta bu konuya değinmiş ve önemli bir
katkıda bulunmuş. Sayın Perinçek şöyle diyor: “Cahit Öztelli, Yunus Emre konusunda çok önemli bir
belge yayımladı. Orada Yunus Emre’nin Karaman hanedanından olduğu ve isyan ettiği için asıldığı
belirtiliyor. Çok Yunus Emreler var, ancak asıl Yunus Emre’nin basit bir köylü olmadığı, önemli bir
eğitim aldığı ve dönemin birikimli kişilerinden olduğu çok belli. Cahit Öztelli (...) boynu eğik Yunus
Emre imgesini yıkıyor. O’nun bir isyancı olduğunu belgeliyor.”
Sayın Perinçek’e çok teşekkür ederim. Keşke bu konularda yüzyüze daha uzun sohbet etme
olanağımız olsa.
Sayın Perinçek’in ve arkadaşlarının dik duruşu ve mücadele kararlılığı, dışarıdaki mücadelenin
yükselişine büyük katkı sağlıyor.
Sayın Perinçek’in sözünü ettiği kitabı hemen buldum. Cahit Öztelli, 1978 yılında kaybettiğimiz
önemli bir edebiyat tarihçimiz. Halk şairleri ve türküleriyle ilgili önemli kitapları yayımlanmış. Cahit
Öztelli’nin ölümünden bir yıl önce bastırdığı Belgelerle Yunus Emre kitabı Karaman Turizm ve
Tanıtma Derneği tarafından 1977 yılında yayımlanmış. 96 sayfalık kitapta çok önemli bilgi ve belgeler
yer alıyor.
Cahit Öztelli’ye göre, “Emre” sözü, Yunus’un şiirlerinde kullandığı “âşık” anlamlı takma adıdır.
Yunus, halk arasında “Şeyh Yunus” diye anılırmış.
Cahit Öztelli’ye göre, Yunus Emre’nin Karaman’la ilgisini gösteren en önemli kaynak, Şikârî Tarihi
diye tanınan Karaman tarihidir. 14. yüzyılın ikinci yarısında Yarcanı tarafından yazılan bu kitap bir
“halk vekayinâmesi” niteliğindedir. Kitap Farsça yazılmış; Cahit Öztelli’nin yararlandığı metin, kitabın
16. yüzyılda halk Türkçesine nesir olarak çevrilmiş biçimidir.
Şikârî Tarihi’ne göre, Karaman Beyliği’nde Alâeddin Ali Bey saltanatının ilk yıllarında bazı devlet
adamları ve bazı şehzadeler birleşerek ayaklanırlar ve yönetimi ele geçirirler. Şeyh Yunus da bu
ayaklanmanın içindedir. Ancak daha sonra yenilirler ve Yunus Emre’nin de dahil olduğu bir grup idam
edilir. Cahit Öztelli, Şikârî Tarihi’nde Yunus Emre’ye ilişkin bilgilerin Hazine‐i Evrak’ta ve sayım
defterlerindeki bilgilerle doğrulandığını açıklıyor (s.32‐34).
Cahit Öztelli, yayımladığı belgelere dayanarak, şu sonuçlara varmış (s.42):
“Yunus’un Karamanlı olduğunu gösteren belgelerin hepsi resmî ve sağlam belgelerdir.
“Yunus Emre serseri bir derviş değil, bilgin bir Şeyh’tir.
“O, Karaman Sarayında sözü geçen bir Türkmen Koca’sıdır.
“Karaman şehzadelerinin de şeyhidir, onlara el vermiştir.
“Toroslarda, özellikle Bulgar Dağı’ndan yaşayan Türkmenlerin Şeyhidir.
“Devlet bağışlarına avuç açmayacak kadar gönlü ve kesesi zengin bir İNSAN’dır.
“Siyasi olaylara karışmıştır. Bir hükümet devirme olayına katılmış ve idam edilmiştir.
“Yunus’un soyu Horasan’dan gelmiştir. Yunus Karaman’da yatmaktadır.”
Haksızlıklara ve sömürüye karşı başkaldıran yüce Türkmen büyüğü Yunus Emre’yi saygıyla ve
sevgiyle anıyorum.

