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Giriş 

Öncelikle tarihçilere bir sitemim var. Avrupa Tarihi’nin önemli bir donum noktası, Cermenler, Keltler ve 

Romalılar arasındaki her türden savaşlar, barışlar ve kaynaşmalardı. Buna rağmen kaynaklarda Keltlere 

yeterince süre ayrılmadığını düşünüyorum. İlk Çağ tarihi, genel dünya tarihi veya uygarlık tarihi 

kaynaklarında Avrupa daha çok Antik Yunan ve Roma ağırlıklı anlatılıyor. Yazarların iyi niyetli olduğunu 

varsayarsak öne çıkan ihtimal Keltlerin çok geniş alana yayılmasıdan dolayı sabit bir Kelt topluluğundan ve 

izinden bahsetmenin zor olması söylenebilir. Ayrıca Keltlerle ilgili bilgiler ve yorumlar genelillikle geniş 

arkeolojik çalışmalar neticesinde bulunan alet edavatlarla mümkün olabildiği için de fazla ayrıntılı ele 

almıyor olabilirler. Türk tarihçi veya yazarlardan hiç bahsetmek istemiyorum; çünkü onlar dünyada sadece 

Osmanlı’nın ve Cumhuriyet’in olduğunu zannediyorlar. Abartı gibi geliyor ama gerçekten de yapılan 

çalışmalara baktığımda gerçekten böyle bir anlayışları var maalesef. Gariptir, güya kendi tarihimize bu 

kadar önem veriyoruz ama kendi tarihimizi yine Bernard Lewis gibi yazarlardan öğreniyoruz. Türkiye’de 

hemen hemen her konu pastadan pay kapma üzerine olduğu için bence kolaycılığa kaçılıyor. Uygarlık Tarihi 

kitapları birbirinin aynısı. Literatür taraması şeklindeki eserlerde yenilik bulmak çok zor. Her sektörde 

belirli bir formül bulunmuş ve akademisyenler veya diğer yazarlar da bu formülü uyguluyor. Nasıl olsa 

okuyucu hiç sorgulamıyor. Kitapçılara vs gittiğinizde görürsünüz ki, ortalık Osmanlı ve Türkiye 

Cumhuriyeti Yakın Tarihi’ni konu edinen kitaplarla doludur. Hepsinde de hemen hemen benzer bilgiler 

vardır. Bu sektör Türkiye’de popülerleştiği için geliri iyidir. Birbirinin kopyası eserler yayınevini hiç 

rahatsız etmemekte hatta tüccar kafasnda oldukları için onları mutlu etmektedirler. Öyle bir duruma gelindi 

ki, bu tarih kitaplarının cıvık aşk kitaplarından hiçbir farkı kalmadı. Sonuçta iki sektörde de mantık aynı 

işliyor.  

Kelt Tarihi, Yaşantıları, Özellkleri 

Keltler sözcüğü ilk kez M.Ö. 5. Yüzyılda Yunanlı yazar Miletoslu Hekataios tarafından kullanılmıştır.1Kelt 

tarihi genelde M.Ö. 700’lerden başlatılır; ama onların ilk ortaya çıkışları M.Ö. 1000 ve hatta Neolitik 

döneme(M.Ö. 8000-5500)  kadar geri götürebilmektedir.2  Yunanlılar onlara soylu ve yüce anlamında Keltoi 

diyorlardı.3Romalılar ise güçlü kudretli anlamında Galli diyordu.4 Sınırları batıda Britanya ve İrlanda’ya, 

doğuda Anadolu’ya ve Balkanlara, kuzeyde Kuzey Avrupa’ya, güneyde İtalya ve İber yarımadasına kadar 

ulaşıyordu. Avrupa’nın neredeyse tamamında ayak izleri görülebiliyordu. Bu geniş yayılımı Roma’nın 

büyümesi ve Cermen istilasıyla beraber gittikçe küçüldü. Küçülme neticesinde Keltler için İrlanda, Galler, 

İskoçya ve Fransa’nın uç bölgeleri sığınak konumu görmeye başladı. Ama buradaki varlıkları da zamanla 

yok olmaya başladı.  

Keltler 3. yüzyılda yaklaşık 278-279 yıllarında Anadolu’ya geldiler ve Orta Anadolu’da Kızılırmak 

çevresinde yerleşim kurdular.5Buraya yerleşen Keltlere Yunanlılar Galatyalılar dedi. Bu isim Avrupa’da 

zaman zaman Keltlerin tamamını niteleyen bir isim olarak kullanıldı. Keltlerin çok geniş alana yayıldığı 

değerlendirildiğinde Keltlerin tamamına Galatyalılar demek kafa karıştırıcı olabilir; bu yüzden sadece 

Anadolu’ya yerleşenlere Galatyalılar demek daha doğrudur. 



Anadolu’ya gelen Keltler yani Galatlar, Ankara, Yozgat ve Nevşehir arasındaki bölgeye yerleşmişlerdir. 

Arkeolog Mustafa Metin’e göre Galatlar Anadolu’da hakim bir kültür eser bırakamamıştır çünkü küçük bir 

gruptular ve Helenistik döneme denk gelmişlerdi. Metin, yine de Galatların etkisinin şu an hâlâ Anadolu’da 

yaşadığını iddia etmektedir.6Çevrenizde eğer beyaz tenli, kızıl saçlı ve renkli gözlere sahip birini görürseniz 

lütfen ihbar hattımızı… Şaka, şaka… Zaten hali hazırda “İçimizdeki İrlandılar”7 gibi psikolojik olarak insanı 

töhmet altında bırakacak bir söylemimiz bulunmakta, o yüzden böyle maceralara hiç gerek yok.  

 Galatlardan günümüze Yozgat’ta bulunan Tavium Antik Şehri ve Gordion’da bulunan kalıntılar, 

İstanbul’daki Galata semti gibi bazı yer isimleri ve çeşitli buluntular kalmıştır. Ayrıca Arthur’un sarayı 

Camelot olması en muhtemel yerlerden biri olan Tintagel’de yeni yapılan kazılarda bulunan bulgulara göre 

çevrede yaşayanlar Anadolu’dan şarap ve Yunanistan’dan zeytin yağı getirip içmişlerdir.8İçerken 

kullandıkları bardaklar Fransa’da ve tabaklar Kuzey Afrika’da yapılan ürünlerdir.9Büyük ihtimalle farklı 

bölgelerin ve kültürlerin ürünlerini kullanmalarının, Keltler’in yayılımıyla ilgisi vardır.  

Araştırmacı Aytunç Altındal, Anadolu’daki Keltlerin bulundukları bölgeye “Türkije” ismini verdiklerini 

iddia etmiştir. 

Keltçe, Hint-Avrupa dil ailesine bağlıdır. Keltçe’nin kendi içinde bölünüşü, tarihi serüvenlere paralel olarak 

kıtasal ve adasal olarak bölünmüştür. İngiltere, Galler ve Bretonya bölgelerinde Britonik lehçe konuşulur. 

İrlanda, İskoçya ve Man adalarında Goidelic lehçe konuşulur. Kıta Avrupası’ndaki Keltlerin konuştuğu 

lehçe de Gaulish olarak tanımlanır. Bugün Keltçe’nin saf hâline rastlamak zor olsa da, Galler, Bretonya, 

İrlanda ve İskoçya’nın bazı bölümlerinde Keltçe’nin izlerine rastlanabilir.10 

Keltlerin tarihi serüveni iki periyod şeklinde ele alınırsa daha rahat değerlendirmeler yapılabilir. Birinci 

periyod, ilk ortaya çıktıkları Demir Çağı’ndan M. S. 5. yüzyıla kadar olan dönemi kapsar. İkinci periyod, 

Hıristiyanlıştıkları dönemi içeren M. S. 5. yüzyıldan Ortaçağ’ın sonlarına doğru olan dönemi kapsar.11İlk 

periyodu, yayılma ve yerleşme dönemi olarak; ikinci periyodu ise dönüşme ve asimilasyon dönemi olarak 

isimlendirebiliriz.  

Keltlerle ilgili dikkatimi çeken detaylardan biri, yaşadığı bölgelerde hiç kalıntıları olmasa dahi yer isimlerini 

oluşturmadaki yetenekleri. Bazı örnekler: “Paris  Parisi, Belgium  Belgae, Rennes  Redones, Kent 

 Cantii, Chartres  Carnuti”12Bunun sebebi bence onların kendine has kültürleri ve yapılarıdır. Bu 

açıdan Avrupa’nın demografik temelini oluşturan Cermenler’den daha iyi durumda olduklarını 

söyleyebiliriz.  

Keltlerin Britanya’daki yaşamlarında sözlü geleneğin çok güçlü olduğu değerlendirilmekte. Ayrıca tarihi 

dönemlere doğru yaklaşıldığında Keltlerin yazıyı benimsediklerine dair önemli bulgular bulunmuş 

durumda.13Sözlü geleneğin güçlülüğünün somut doğrulamasını Kral Arthur efsanesi sağlamakta. Çünkü çok 

açık ki, Arthur efsanesinin bu kadar etkili ve uzun ömürlü olmasını sağlayan Ortaçağ şövalyeliği olduğu 

kadar Kelt kökenidir. Keltlerin gizemleri ve zaten başlı başına gizemli bir topluluk olmaları ilgi 

çekiciliklerini daha fazla artırıyor.   

Kelt topluluklar kabileler şeklinde yaşarlardı. Kabileler birbirlerine bağımlı değildi. Kabileler içerisinde 

hiyerarşik bir düzen vardı. Kabile bireylerden her zaman daha önemliyidi.14 Fakat çok farklı coğrafyalarda 

hayatlarını sürdürmelerine rağmen kültürel havuzları ortaktı. Zaman zaman birbirleriyle savaşsalar da etnik 

birliktelik ve bilince sahiptiler.  

Keltler öbür dünyada orman ruhlarının yaşadığına inanırlardı. Druidler ayinlerini özellikle ormanlarda 

gerçekleştirirlerdi. 



Keltlerle ilgili araştırma yaparken ilk karşılaşılan kavramlardan biri Halstatt kültürüdür. Bu kavram Keltlerin 

kökeniyle alakalı bulgulara dayanır. Avusturya’nın Halsstat bölgesinde Keltlerle ilgili önemki bulgulara 

rastlanmıştır.15 

Keltler, Halstatt haricinde, bugünkü İsviçre’de kendileriyle özdeşleşen La Tene uygarlığı ve bugünkü 

Macaristan’da Urnfielders kültürü oluşturmuşlardır.16 La Tene kültürü M.Ö. 5. yüzyıldan 1. yüzyıla kadar 

sürmüştür. Urnfielder kültürü ise M.Ö. 6. yüzyıl civarlarında ortaya çıkmıştır. 

Keltler büyük yayılmalarını M.Ö. 600 ve 400 yılları arasında gerçekleştirmişlerdir. Roma egemenliğine 

girmeden önce yüksek medeniyet seviyesine ulaştıkları tarihi kaynaklarda geçmektedir.   

Farklı kaynaklarda kabul edilen ortak tespitlerden birisi, onların acımasız savaşçılığı ve savaşa verdikleri 

önemdi. Savaş, Kelt toplumları için toplum yapılarını sürdürmek ve korumak için hayati derecede önem arz 

ediyordu.17 Boynuzlu miğferleri, uzun kılıçları ve kalkanları onları savaş alanında rahatlıkla ayırt etmeye 

yarıyordu. 

Keltler demiri ve metali işlemekte ustalaşmışlardı.18 Savaş aletleri, el sanatları, dokumacılık, “tekerlekli 

taşıma araçları”,19 ve günlük yaşama dair malzeme yapımında kendi dönemlerindeki diğer topluluklara göre 

bir adım daha öndeydiler. Metali sadece savaş için kullanmamarı önemli bir detay. Ayrıca o dönemde 

Keltlerin Cermenlere nazaran tarımda çok daha yetenekli olduğu belirtilmektedir. İnançlarının ilkelliği 

haricinde bakarsak Keltlerin kendi dönemlerinde kendilerine has bir yaşayış şekli olduğu anlaşılmakta. 

Keltler Avrupa ticaretinin oluşmasında ve canlanmasında önemli rol oynamışlardır. Tuz, bronz, şarap, 

tarımsal ürünler ve hatta o dönemde lüks görülen malları ticarette kullanmışlardır.20  

Fakat okumalarımdan elde ettiğim değerlendirmelerine göre Keltler tarımdaki yeteneklerini, ileri 

dönemlerde savaş ve siyaset gibi alanlarında gösterememişlerdir. Cermenler tarımda zayıf olsalar da 

yöntemsil sistemlerini güçlü şekilde kurdular, bir aristokrasi yarattılar ve Avrupa siyasetinde gittikçe daha 

fazla rol oynamaya başladıdır. Keltlere baktığımızda ise sürekli geri çekilen ve küçülen bir topluluk 

görüyoruz. Tarımdaki yetenekleri, ilerleyen dönemlerde onların sadece basit birer köylü ve serf olmalarına 

neden olmuştur. Gizemlerini, mitolojilerini ve kahramanlarını söyleyediğimiz gibi bazı gerçeklikleri de 

açıklamamız lazım. Aslında Keltlerin bu serüveni çoğu toplum için ibret alınasıdır. Tabii daha önce dile 

getirdiğim gibi eğer siz tarihe klişe yaklaşımlarla ve takıntı sorunlarla yaklaşırsanız bu serüveni bırakın, 

Keltlerin kendisinden dahi haberiniz olmaz. Hatta şu an Keltler ve Kral Arthur’la ilgili söylediğim bilgi ve 

çıkarımların çoğunu ilk defa ben açıklıyor olabilirim. Sadece ezberleyen, sorgulamayan, kronoloji okuyup 

geçen bir anlayışla toplumların ve bireylerin ilerlemesi çok zordur. 

Romalılar, Britanya’yı fethetmek için çıkartma yaptıklarında adadaki Keltleri şöyle tanımlıyorlardı: 

“Tamamen çıplaktılar. Heybetli görünmek için metal yakalar giyiyorlardı. Uzun miğferler kullanıyorlardı. 

Ağır demir kılıç ve tahta sopalar taşıyorlardı. Piktlere benzer şekilde vücutlarını maviye 

boyuyorlardı.”21Saydıkları bu özelliklerden Kelt dediklerinin aslında Piktler olduğu sonucu çıkıyor. Yani 

insanların Kelt dedikleri aslında zaten Piktler. Fakat bu iddia kesin değil. En azından herkesçe kabul 

edilmediğini söylemem lazım. Birbirleriyle etkileşimde olmaları çok olası, bu doğru.  

Kelt mitolojileri genellikle kahraman odaklıdır.22Bu yönüyle Arthur efsanesini toplama olarak 

değerlendirebiliriz. Çünkü öyle bir efsane var ki karşımızda; çok farklı ilgi alanlarına sahip olanların dahi 

kendine dair bir şeyler bulabildiği bir anlatıya sahip. 

Keltlerde kadınlar savaşçı olarak üstün meziyetlere sahipti. Savaşçı Kelt kadınlarına verilebilecek en önemli 

örnek Kelt İceni kabilesinin lideri olan Kraliçe Boudicca’ydı. Boudicca, Roma’nın Britanya’yı işgaline karşı 

isyan bayrağını çekmiştir. İlk başlarda aldığı galibiyetlere rağmen son Watling Street Savaşı’nda Roma 



ordusuna yenilmiş ve savaş alanından kaçarak intihar etmiştir. Fakat bu yenilgiye rağmen Romalılar ondan 

çok korkmuş olacaklar ki, onu tanımlarken bilinçaltlarındaki korku adeta ön plana çıkıyor:  

“Çok uzun boyluydu, hatta erkeklerden bile daha uzundu. Sesi gür ve güçlüydü ve dağdan dağa yansıyacak 

kadar yüksekti. Ateş saçan delici güçleri ve belinden aşağı sarkan uzun, gür, kızıl-kahverengi saçları vardı. 

Dalgalanan ekose bir pelerin giyerdi. Boynunun etrafında kalın ve altın rengi bir gerdanlık takardı.”23 

O dönemin genel atmosferini düşündüğümüzde bir lider, kral veya komutan gibi konumlarda olanlarla ilgili 

bu tarz abartılı benzetmeler son derece doğaldır. Mesela 1995 yılındaki Braveheart dizisinde ünlü bir sahne 

vardır. İzleyenler kesin hatırlar ama ben yine de izlemyenler için anlatayım; İngilizlere başkaldıran 

İskoçların lideri William Wallace, İngilizlerle yapılacak olan savaş esnasında, alana geldiğinde İskoç 

ordusunun bazıları onun gerçek Wallace olduğundan emin değildir; çünkü onun hakkında anlatılan 

hikâyelerde William Wallace için çok daha abartılı özelliklerden bahsedilir. Aslında bu durum sadece eski 

“gelişmemiş” toplumlar için değil, bugünkü toplumlar için de geçerlidir. Bugün güçlü liderlere inanılmaz 

özellikler atfetme eğilimi hâlâ devam etmektedir.  

Romalıların şaşkınlığının bir diğer sebebi büyük olasılıkla bir kadının komutan olması ve işini de başarılı 

şekilde yerine getirmesidir. Büyük ihtimalle bu sözler Keltlerle ilgili ilk izlenimlerden gelen bir parçadır. 

Adada yayıldıkça kadınların Kelt toplumundaki rollerini daha iyi görmüş olmalılar. 

Boudicca’nın mezarının Londra’da King’s Cross tren istasyonunda olduğu iddia edilmiş fakat bilimsel 

olarak ispat edilememiştir.24 Yani Kral Arthur gibi onun da mezarının yeri belli değildir ve ikisi de Roma’ya 

karşı savaşmıştır. Keltik tanrılar arasında erkek tanrılar olduğu gibi kadın tanrılar da vardır. Kadın tanrılar 

bereket tanrıçalarıdır.   

Keltlerle ilgili radikal bulduğum görüşlerden biri Clive Panting’e ait. Ona göre Keltler, sadece İrlanda’nın 

bazı bölgelerinde yaşayan tarımla uğraşan köylülerdir. İddiasını temellendirmek için Keltler hakkında yeteri 

kadar bulgu olmadığından bahseder.25Bu görüşünü “Absürt bir şey söyleyim de gündem olayım” mantığıyla 

açıklamış olabilir. Ancak Keltler hakkında bu tarz yorumlar daha önce saydığım gizemli özellikleri 

çerçevesinde beni şaşırtmıyor ama elde edilen bulgular onu yalanlıyor diyebilirim. Mesela bir başka tarihçi 

de Keltlerin aslında özel bir ırk olmadığını sadece kendine has dilleri olan insanlar olduğunu söylemektedir. 

Bana göre ikisi de yanlış. Bir kere dilsel olarak Keltçe’nin etkileri, bugüne kadar ulaşan güçlü mitolojik 

zenginlikleri, kendilerine has inanışları, sembolleri, karakterleri ve kendine özgü eşyaları gibi bulgular 

netken onların, basit birer köylü veya dilsel parçalanmaların oluşturduğu topluluk olarak sunulmasını doğru 

bulmuyorum.  

Avrupa ve Kelt tarihinin örtüştüğü noktalara bakarsak, Keltler bir yönüyle her şeyin başlangıcı gibidir. 

Kendinden önce fazla bilinmeyen kabileleri katlederek yok ettikleri söylense de sonraki kültürel birikimleri 

ortadadır. Bir nevi Avrupa’ya temel atmışlardır. Onları, Avrupa zeminindeki tuğla ve çimento olarak 

değerlendirebiliriz. Tabii dönemin şartları göz nüne alındığında, coğrafyadaki her insanın ve kültürün 

zeminin kurulmasında bir rolü vardır.  

Arthur’un Keltler için önemi, onun birleştirici özelliğinden gelmektedir. Çünkü Keltler, Britanya’dan 

Anadolu’ya ve Akdeniz’e kadar yayılmalarına rağmen tek bir birleşik krallık kuramamışlardır. Arthur bu 

yönüyle onlar açısından özel bir anlam ifade etmektedir. 
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