
tederler. Ancak yargılanması sırasında 
ona böyle bir suçlamanın yapılmamış ol
ması bu iddianın muhaliflerince uydurul
duğunu düşündürmektedir. Yargılanma 

sonucunda Mazyar'a ceza olarak400 so
pa vurulmasına hükmedildi ve Mazyar ce
zanın infazı sırasında öldü. Kardeşi Klıh
yar ise ihanetinden dolayı Mazyar'ın Dey
Iemli muhafızları tarafından katiedildL 
Kariniler hanedam Klıhyar'ın ölümüyle ta
rihe karışmış ve Taberistan Tahirller'in 
yönetimine geçmiştir (225/840 ). 
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KARiÜLHiDAYE 
( 4.ıf~f ,S;IS) 

Ebu Hafs Siracüddin Ömer b. Ali 
b. Faris el-Kinani el-Mısri 

(ö. 829/1426) 

Hanefi fakihi. 
_j 

Kahire'de doğdu . Kendisiyle birlikte Ala 
es-Seyraml'den ders okuduğu Siraceddin 
adlı bir arkadaşından ayırt edilmesi için 
Kariülhidaye diye anılmıştır. Hanefi tıkhı-

Zeynüddin el-lraki belli başlı hocaların
dandır. Zamanında Hanefi ulemasının 
önde gelenlerinden biri olan Kariülhidaye, 
İbn Tolun Camii'nde muldlik, Berkükiyye, 
Nasıriyye, Şeyhlıniyye, el-Eşrefiyye el-Ka
dlme, ez-Zahiriyye el-Kadlme ve Akboğa
viyye medreselerinde müdenislik yaptı. 
827 Saferinde (Ocak 1424) Şeyhlıniyye 
m eşihatine tayin edildL Öğrencileri ara
sında en tanınmışları İbnü'l-Hümam. İbn 
Kutluboğa ve Nasırüddin İbnü'l-Adlm'dir. 
Celaleddin Abdurrahman b. ömer el-Bul
kinl, Kariülhidaye'nin döneminin Ebu Ha
nlfe'si olduğunu. Makrizi de ondan sonra 
Hanefi fıkhını kendisi kadar bilen bir kim
senin gelmediğini söyler. Kariülhidaye, 
seksen yaşını aşmış olarak 22 Reblülahir 
829'da (3 Mart 1426) Kahire'de vefat etti 
ve Berkükıyye'nin sahra tarafında Eşref 
Barsbay'ın avlusuna defnedildi. 

Kariülhidaye'nin günümüze ulaşan tek 
eseri Fetava Kari'i'l-Hidaye'dir (el-Feta
va's-Siraciyye). Çeşitli konularda verdiği 
fetvaları içeren eser öğrencisi İbnü'l-Hü
mam tarafından derlenmiştir. Fetvalar 
fıkıh sistematiğine göre sıralanmakla bir
likte fıkhın bütün konularını değil bazı 
meselelerini kapsamaktadır. Sayfaların 
ebadına göre yirmi ile elli var ak arasında 
bir hacme sahip olan ve İstanbul'daki kü
tüphanelerde çok sayıda nüshası bulunan 
eser (Süleymaniye Ktp., Esad Efendi, nr. 
1064, Şehid Ali Paşa, nr. 936, 947, 948, 

Ayasofya, nr. 1423, Laleli, nr. 1269, Carul
lah Efendi, nr. 2095 ; Köprülü Ktp., nr. 652) 

Muhammed er-Rahll Garayibe ve Mu
hammed Ali ez-Zagül tarafından yayım
lanmıştır (Am man 1999) . Katib Çelebi'nin 
bu eseri Siraceddin Ömer b. İshak el-Gaz
nevl'ye (ö 773/ 1372) nisbet etmesi (Keş-
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fü'?·?unün, ll, 1227) doğru değildir. Kari
ülhidaye'nin ayrıca Sindl'nin Lübdbü'l
menasik adlı eserine bir şerh ve el-Hida
ye'ye bir ta'lik yazdığı belirtilmektedir. 
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İstanbul' da XV. yüzyıl sonunda 
kiliseden çevrilmiş cami. 

_j 

Edirnekapı'nın Haliç'e bakan yamacında 
bulunan mabed, Bizans döneminin önemli 
manastırlarından Khora'nın Isa'ya adan
mış kilisesidir. Tarihçesi ve ilkyapısı hak
kında birçok bilgi olmakla beraber bun
lardan büyük bir kısmı tarihi gerçeklerle 
uyuşmamaktadır. Khora kelime olarak bir 
yerleşim yerinin dışını, taşrayı ifade et
mektedir. Türkçe'de "köy" anlamındaki 
karyeden gelen kariye de bir bakıma bu
nun tercümesidir. IV. yüzyıl başlarında 
Konstantinos tarafından yaptırılan surla
rın dışında kaldığından manastıra bu adın 
verildiği ileri sürülürse de bu görüş pek 
inandırıcı değildir. Fakat kilisenin içinde 

nın meşhur metinlerinden el-Hidaye'yi Kariye Camii'nin planı ve XIX. yüzyılda Galanakis tarafından çizilen resmi (Paspatis, s. 327) 

Ekmeleddin el-Babertl'den on altı defa 
okuduğu ve bu konuda hacasından daha 
yetenekli bir duruma geldiği için bu la
kapla anıldığı (SehavT, VI, 109). kendisine 
bu lakabı hacası Seyraml'nin verdiği kay
dedilir(ibn iyas, ll , 105). Kariülhidayeilim 
hayatına atılmadan önce terzilik yaptı. 
Ardından Berkükiyye Medresesi'nde öğ
renime başladı . Kur'an-ı Kerlm'i ezberle
dikten sonra Arap dili, fıkıh, usul ve tefsir 
gibi ilimleri tahsil etti. Ala es-Seyrami, 
Ekmeleddin el-Babertl, Bedreddin İbn 
Has Bek. ömer b. Raslan el-Bulkinl ve 
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Isa ve Meryem'i tasvir eden mozaiklerde 
her ikisinin de adları ile birlikte Khora ke
limesinin yazılmış olması bunun mistik 
bir anlamı olduğunu gösterir. Bazı eski fi
lozofların Thnrı'nın sınırsızlığını ifade eden 
tarifleri Geç Bizans devrinde Isa ile Mer
yem'e de yakıştırılmıştır. Böylece Khora 
sıfatı her türlü çerçeveyi aşan bir alemi 
belirtmektedir. 

Öteden beri Khora Manastırı ve Kilise
si'ni İmparator lustinianos'un VI. yüzyıl 
içinde kurduğu ileri sürülürse de IX. yüz
yıla doğru yazıldığı bilinen bir kaynakta 
anlatılan bu kuruluş efsanesi gerçeğe uy
maz. Manastır ilk defa. 742 yıllarında is
yan edip kendisini imparator ilan eden 
bir valinin çocukları ile birlikte buraya 
kapatılması dolayısıyla zikredilir. Bundan 
sonra Xl. yüzyıl sonlarında im paratar olan 
ı. Aleksios Komnenos'un kayınvalidesi 
Maria Dukaina tarafından, o tarihlerde 
harabeye dönmüş olan yapıların restoras
yon u ile kilisenin eskisine nazaran daha 
değişik bir mimaride yeniden inşası do
layısıyla ikinci defa anılır. Bugünkü bina
nın esasını teşkil ettiği sanılan bu kilise 
"Soteros" yani kurtarıcı İsa'ya adanmış
tı. Fakat ardından yine tamir gerektiren 
binayı Aleksios'un küçük oğlu lsaakios 
Komnenos ihya ederek iç halünde kendi
si için bir mezar yeri hazırlatmış ve bura
nın duvarında mozaik Isa tasvirinin bir 
köşesinde kendi portresini yaptırmıştır. 
Buna göre kilisenin bu orta kısmının XII. 
yüzyıla ait olduğu söylenebilir. IV. Haçlı 
Seferi sırasında (ı 204- ı 26 ı) tekrar harap 
olan mabedin Bizans İmparatorluğu ihya 
edildiğinde saray ileri gelenlerinden The
adaras Metokhites tarafından çok büyük 
ölçüde tamir ettirilip genişletilerek 1 321 '
de tamamlandığı bilinmektedir. Bu sıra
da binanın güney tarafına bir ek şapelle 
batı cephesi önüne bir dış hal eklendiği 
gibi içi mozaikler ve fresko resimlerle 
bezenmiş, ayrıca Metokhites'in mozaik 
portresi iç kapının üstündeki Isa tasviri
nin ayakları dibine yerleştirilmiştir. The
adaras'un manastıra komşu bir sarayı ol
duğu gibi bu dinitesisin içinde de dost
larıyla ilmi konuşmalar yaptığı bir dairesi 
vardı. Palailogos sülalesinden ve ileri ge
lenlerden birçok kişinin gömüldüğü ma
nastır İstanbul'un fethine kadar kullanıl
mıştır. Kuşatma sırasında şehrin koruyu
cusu olduğu kabul edilen ve öteden beri 
Sarayburnu'nda bir manastırda muhafa
za edilen Meryem ·i konası s urlara yakın 
olduğu için buraya getirilmiştir. 

Fetihte ilk ele geçirilen yapılardan olan 
Khora Manastırı bir süre boş kalmış , şeh-
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rin içindeki bazı kilise ve harabeler bilhas
sa ll. Bayezid döneminde camiye dönüş
türüldüğünde Sadrazam Atik Ali Paşa ta
rafından camiye çevrilmiştir. Nitekim 953 
(1546) tarihli İstanbul Vakıflan Tahrir 
Defteri'nde "Kenise (kilise) Camii" adıyla 
zikredilen mabedin paşanın Çemberii
taş'taki evkafına bağlı olduğu kayıtlıdır. 

Türk döneminde Kahriye Camii olarak da · 
adlandırılmıştır. İstanbul'daki sahabe 
mezarlarından Ebu Said ei-Hudri'nin ma
kam- kabrinin de burada olduğu kabul 
edilmektedir. Mimar Sinan'ın eserlerinin 
adlarını bildiren listelerden Tezkiretü '1-
bünyfın ve Tezkiretü'l-ebniye'den Mi
mar Sinan'ın Kariye Camii'ne yakın bir 
medrese inşa etmiş olduğu öğrenilmek
tedir. İstanbul medreseleri hakkında 20 
Ağustos 1330'da (2 Eylül 1914) yazılan 
bir raporda, dört adalı ahşap bir yapı olan 
Kariye Medresesi'nin son derece harap 
bir durumda olduğu belirtilmektedir. An
laşıldığına göre bu yıllarda medrese kü
çültülmüş ve daha sonra tamamen orta
dan kaldırılmıştır. İstanbul'da tarihi bina
lara büyük zarar veren şiddetli deprem
lerden bahseden ve 1059 (1648) yılına 
ait olduğu kabul edilen bir belgeye göre 
(TSMA, nr. D 9567) Kariye Camii XVII. yüz
yıl ortasında oldukça hasar görmüştür. 
Öncekinden daha şiddetli olan ve camide 
önemli izler bırakan 1180 ( 1766) yılı dep
reminin hemen arkasından cami Mimar 
İsmail Halife tarafından onarılmıştır. 

Fetihten sonra Kariye Camii'ni gören 
yabancı seyyahların başında Fransız Albili 
Pierre Gilles bulunmaktadır. 1544-1550 
yılları arasında Osmanlı topraklarında ya
şayan, İstanbul ve çevresiyle ilgili ince-
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lerneler yapan Gilles, Konstantinos Sarayı 
(Tekfur Sara yı) ile Edirnekapı arasında bir 
yerde gördüğü kiliseden adını vermeksi
zin bahseder. Yine XVI. yüzyıl içinde Avus
turya elçiliği papazı Stephan Gerlach da 
burayı ziyaret ederek caminin yanında bir 
medrese ile içinde ip bükenierin çalıştığı 
kuru bir sarnıç bulunduğunu kaydetmiş
tir. Gilles gibi o da üç tarafında revaklar 
olan binanın içinin mozaik ve freskolarla 
süslenmiş olduğunu bildirir. Bu seyyahın 
bahsettiği kuru sarnıç, Karagümrük açık
su haznesinin (Vefa Stadyum u) arka tara
fında Kasım Ağa Mescidi'nin yanında XIX. 
yüzyıl sonlarına kadar içinde ip bükenie
rin çalıştığı yapi. değilse Kariye Camii ya
kınında aynı iş için kullanılan ve bugün 
hiçbir izi kalmayan başka bir sarnıcın ol
ması gerekir. Evliya Çelebi, XVII. yüzyılda 
Kariye Camii'nden onun "ewelce bir sa
natlı kilise" olduğu şeklindeki tek cüm
le ile bahsederek herhalde içindeki zen
gin mozaik süslemelere işaret etmiştir. 
İstanbul'u dolaşan bazı yabancıların, se
yahatnamelerinde caminin içinde moza
ikle işlenmiş resimler gördüklerini yaz
malarından buradaki duvar resimlerinin 
bir kısmının üstlerinin açık olduğu anla
şılır. Nitekim tarihçi Joseph von Hammer
Purgstall, 1822'de basılan İstanbul'a dair 
kitabında bunların varlığından bahseder. 
İstanbul patriklerinden Konstantinos da 
Rumca'sı 1824'te. Fransızca'sı 1846'da 
basılan İstanbul hakkındaki kitabında ya
pıdaki mozaik si.islemelerin varlığına işa
ret etmiştir. Fransız mimar ve seyyahı 
Charles Texier 1835'e doğru caminin ilk 
defa planını çizmek üzere ölçülerini almış, 
fakat bu kroki ve notları yayımlamamış-



tır. Aynı yıllara doğru A. Lenoir. Kariye'
nin batı cephesinin bir rölövesini çizmiş 
ve 1840'ta bir kitapta neşretmiştir. Bu
nun en ilgi çekici tarafı. bu cephedeki ke
merlerin üstlerinin dalgalı bir mahya hat
tına sahip olmasıdır. XIX. yüzyılın ikinci 
yarısı başlarında çekilen bir fotoğrafta da 
bu durum açık şekilde görülür. 

Kariye Camii. 1875'te istanbullu Rum
lar'dan P. Kuppas tarafından yürütüldü
ğü söylenen bir onarım geçirmiştir. Nite
kim Fransız mimarlık tarihçisi A. Choisy. 
28 Eylül 1875'te ziyaret ettiği Kariye Ca
mii'nin o sırada tamir edildiğini yazar. Bu 
ananmda batı cephesinin dışındaki ke
merlerin üstleri düz bir mahya hattıyla 
kesilmiştir. Onarımdan önce çekilmiş bir 
fotoğrafla D. Galanakis adında bir ressa
mın çizdiği resim litografya olarak A. G. 
Paspatis'in 1877'de yayımlanan eserinde 
Khora Kilisesi'nin Bizans dönemindeki ta
rihçesiyle beraber basılmıştır. Aynı yıllar
da Avusturyalı mimar D. Pulgher. İstan
bul'daki Bizans kiliselerinin rölövelerinin 
yer aldığı büyük bir al b üm halindeki kita
bında Kariye Camii'nin pek gerçeğe uy
mayan planı ve cephe etütleriyle birlikte 
içindeki mozaik ve freskoların bir kısmı
nın kopyalarını da neşretmiştir. Ayrıca 

1886'da duvar resimlerinin bir de kata
logu bastırılmıştır. İstanbul'da büyük za
rarlar veren 1894 depreminde Kariye Ca
mii 'nin bazı kısımları yine harap olmuş . 

hatta minaresi de yıkılmıştır. Ancak az 
sonra yeniden tamir edilen mabedi. ll. 
Abdülhamid döneminde İstanbul'a gelen 
Alman imparatoru Kaiser ll. Wilhelm zi
yaret etmiştir. Alman mimar A. Rüdell. 
binanın rölövelerini büyük boyda bir kitap 
halinde 1908'de yayımlamış. Alexander 
van Millingen de büyük eserinde görüle
bilen duvar resimlerinin açıklamalı bir lis
tesine yer vermiştir. Ayrıca istanbul'daki 
Rus Arkeoloji Enstitüsü üyelerinden F. 1. 
Schmit. Kariye Camii ve mozaikleri hak
kında büyük bir eser neşretmiştir. İstan
bul tarihi ve eski eserleri hakkında pek 
çok araştırması olan İhtifalci Mehmed 
Ziya 191 O' da resimli bir kitapta bunları 
tanıtmıştır. 

Ayasofya'da 1932'den beri mozaik 
araştırmaları yapan Thomas Whittemore 
başkanlığındaki Amerikan Bizans Ensti
tüsü 1948'de Kariye Camii'nde de çalış
malara girişti. O yıla kadar namaza açık 
olan cami vakıflardan alınarak m üzeler 
dairesine bağlandı. Açıkta olan mozaikler 
temizlendiği gibi üstleri ince bir badana 

tabakasıyla örtülü olan güney tarafındaki 
ek kilisenin treskolarının meydana çıka
rılmasına da başlandı. 1950'de Whitte
more'un ölümü üzerine çalışmalar, mer
kezi Washington'da bulunan Dumbarton 
Oaks Bizans Araştırmaları Enstitüsü ta
rafından Paul Underwood'un başkanlığın
da bütünüyle yabancılardan oluşan bir 
ekiple sürdürüldü. Ousterhout'un ha
zırladığı. Kariye Camii 'nin genel mima
risine dair monografya 1987'de yayım
landı. Binanın içindeki duvar resimle
rinin tamamı ise dört büyük cilt halin
de ayrıca basıldı. Bundan sonra Kariye 
tekrar cami haline dönüştürülmemiştiL 
Bu tarihi eserin 450 yıldan beri cami ola
rak kullanıldığı düşünülmeksizin içindeki 
bütün teberrükat eşyası kaldırılmış. ah
şap minber Zeyrek Kilise Camii'ne taşın ıp 
buranın orta bölümüne konulmuştur. Bi
zans Enstitüsü. binayı restore ettikten ve 
mimari bakımdan etraflı bir incelemesi
ni yaptıktan sonra Kariye Camii Ayasofya 
Müzesi Müdürlüğü'ne bağlı olarak ziya
rete açılmıştır. Semavi Eyice tarafından 
Kariye Camii 'ne dair bol resimli bir mo
nografya 1 997 yılında İngilizce. Fransızca 
ve Almanca olarak yayımlanmıştır. 

Bugün mevcut yapıda mimari bakım
dan çeşitli dönemlere işaret eden değişik 
duvar örgülerine rastlanmakla beraber 
binanın ana mekanı dört ağır payeye otu
ran dört kemerden meydana gelmiş. or
tasında kubbe bulunan ki borian biçimin
dedir. Xl. yüzyıla, yani Komnenoslar dö
nemine ait olduğu anlaşılan bu ana me
kanın batı tarafındaki giriş holü de (nar
teks) Aleksios Komnenos'un oğlu lsaakios 
tarafından yenilenen kiliseye ait olmalıdır. 

Kariye camii ·nin içinden iki ayrı görünüs 
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Bu ana mekanın apsis kısmının iki yanın
daki kubbeli ve apsisli küçük mekanların 
da bu döneme ait olması gerekir. XIV. 
yüzyıl başlarında bina Metokhites tara
fından ihya edilirken ana mekanın sağ 
(güney) cephesine bitişik olarak yapılan 
ek ince uzun tek nefli bir şapel karakte
rindediL Aynı zamanda batı tarafına bir 
dış hol eklenmiştir. Binayı iki taraftan sa
ran bu ekierin dış cepheleri kör kemerler
le hareketlendirilmiştir. Yapının güney
batı köşesindeki çıkıntın ın aslında çan ku
lesinin kaidesi olduğu ileri sürülür. Kilise 
camiye dönüştürüldükten sonra içinde 
merdiven olan bu çıkıntı minarenin kür
süsü olmuştur. Burada dikkati çeken bir 
özellik, minare gövdesine yakın kısımdaki 
kemerierin Türk mimarisindeki kaş ke
merler biçiminde oluşudur. Fakat bunla
rın Bizans yapımı olduğu içlerinde tuğla
dan yapılmış. Metokhites'in adını veren 
monogramlardan anlaşılmaktadır. Gerek 
güneydeki ek şapelde gerekse batıdaki 
dış halde mevcut çok sayıdaki n işin son 
Bizans döneminin bazı ünlülerinin mezar 
yerleri olduğu tesbit edilmiştir. Bu ek şa
pelin altında üzeri beşik tonozlarla örtü
lü yüksek bir badrum vardır. Bizans dev
rinde binanın doğu tarafında arazi me
yilli olduğundan apsis çıkintısı büyük bir 
kemerle desteklenmiştir. Yapının içinde 
ayrıca Bizans mermer işçiliğinin güzel ba
zı örnekleriyle de karşılaşılmaktadır. Ka
riye Camii 'ne Türk devrinde önemli bir 
mimari ekleme yapılmamıştır ve bir ha
rim avlusu olmadığı gibi bir şadırvanı da 
yoktur. Bugün görülen minare 1894 zel
zelesinden sonra inşa edilmiş olup bir sa
nat değerine sahip değildir. Binanın bir 
vakitler cami olduğuna işaret eden tek 
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unsur mihrap da geç bir döneme ait olup 
sanat değeri yoktur. 
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KARIZ 
(~jll) 

Recez vezni dışındaki 
bir vezinle yazılmış şiir 

(bk. ŞİİR). 
_j 

1 KARKARATÜLKÜDR GAZVESİ 1 

(y-~1 öjj ö,;.:ı 

L 

Hz. Peygamber'in 
Beni Süleym ve Beni Gatafan'a 

karşı yaptığı sefer 
(2/624). 

_j 

İslam ordusunun Bedir Gazvesi'nden 
dönmesinden yaklaşık bir hafta sonra. 
Beni Süleym ve Beni Gatafan kabilelerine 
ait kuwetlerin Medine'ye 8 berldlik mesa
fede bulunan Karkara mevkiindeki Küdr 
suyunun başında toplanmakta oldukları 
haberi alındı. Bunun üzerine Hz. Peygam
ber, Medine'de yerine Siba' b. Urfuta'yı 
(veya İbn Ümmü MektGm) bırakarak200 
kişilik bir kuwetle yola çıktı; bu seferde 
yanına beyaz renkli sancağını almış ve 
onu Hz. Ali'ye vermişti. Küdr suyuna va
rıldığında orada hiç kimsenin bulunma
dığı görüldü ve ResGl-i Ekrem, adamla
rından bazılarını keşif için vadinin üst ta
rafına yollayarak kendisi iç bölgeye doğru 
ilerledi. Yolda karşılaşılan bir çoban sor
guya çekildi; fakat işe yarar bir bilgi elde 
edilemedi. Çoban, Beni Süleym ve Beni 
Gatafan'a ait SOO deveyi beş gün boyun
ca suya indirmemekle görevliydi ve müs
lümanların gelişini duyan düşmanın da
ğıld ığı anlaşılıyordu. Üç gece bekledikten 
sonra develer ganimet olarak alınıp Medi
ne'ye doğru hareket edildi. Hz. Peygam
ber şehre yaklaşırken Sır ar mevkiine ge
lince develerin beşte birini ayırıp geriye 
kalanını müslümanlara ikişer ikişer dağıt
tı. Bazı kaynaklara göreYesar adlı çoban 
da esir alınmış ve bir sabah kendiliğinden 
namaza katıldığı görülünce ResCılullah ta
rafından azat edilmiştir (Vakıdl, 1, 186; İbn 
Sa'd, ll, 31 ). On beş gün süren bu seferin 
Şewal 2 (Nisan 624) veya Muharrem 3'te 
(Temmuz 624) vuku bulduğu rivayet edil
mektedir. Bir müddet sonra Hz. Peygam
ber, Galib b. Abdullah el-Leys1 kumanda
sında bölgeye yeni bir birlik yollamış ve 
üç şehid veren müslümanlar çok sayıda 
hayvanı ganimet alarak geri dönmüşlerdir. 
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liJ HüsEYiN ALGÜL 

KARKIN 

L 
Oğuz boylanndan biri. 

_j 

Kızık gibi bazı bakımlardan diğer boy
lardan ayrılan ve bu sebeple Kalaç (Halaç) 
adıyla da anılan Karkın boyu Kaşgarlı 
Mahmud'un listesinde bulunmamakta
dır. Bununla beraber Anadolu'da altmış 
iki yer bunların adını taşıyordu. Yirmi dört 
Oğuz boyu arasında beşinci sırada yer 
alan Karkın lar Anadolu'nun fetih ve iska
nında önemli rol oynamışlardır. Nitekim 
Türkiye'nin geniş bir kesimine yayılan bo
ya ait sekiz köy Sivas, altı köy Karahisa
rısahib (Afyon). altı köy Saruhan (Manisa) 
ve dört köy de Karesi (Balıkesir) sancak
larında bulunmaktaydı. Kaynaklardan, 
Karkınlar'ın adı geçen sancaklara bilhassa 
XII-XIV. yüzyıllarda kümeler halinde yer
leştikleri anlaşılmaktadır. 

Karkınlar'a Yıldız Han'ın oğulları arasın

da yer veren Reşldüddin (XIV. yüzyıl baş
ları) ülüşünün "sağ umaca", onkununun 
tavşancıl olduğunu belirttiği boyun dam
gasını da vermektedir. Yine aynı müellif 
Karkın'ın "çok ve doyurucu aş" manasma 
geldiğini de belirtir. XV. yüzyılın birinci ya
rısında yaşamış olan Yazıcıoğlu Ali ise Re
şldüddin'in Karkınlar hakkında yazdıkla

rını eserine aynen almıştır. 

Anadolu'daki Karkın oymakları içinde 
nüfus bakımından en önemlileri Halep 
Türkmenleri ile Dulkadırlı ulusu içinde ve 
Hamid-ili'nin Eğridir kazasında bulun
maktaydı . Bunlardan H alep Türkmenleri 
arasındaki Karkın oymağının XVI. yüzyıl
da Antep yöresinde yurt tuttuğu görül
mektedir. XVII. yüzyılın ortalarından itiba
ren bu oymağın bir kısmı yerleşik hayata 
geçmiş, bunun sonucunda Oturak Karkın 
ve Göçer Karkın olmak üzere iki kol orta
ya çıkmıştır. Günümüzde Uşak ilinin Ba
naz ilçesine bağlı Büyük Oturak ve Küçük 
Oturak köyleriyle demiryolu üzerinde Otu
rak adlı istasyon vardır. Daha sonraki yüz
yıllarda bu kollardan Göçer Karkınlar' ın 

aynı yörede ve belki de diğer yörelerde 
yerleşik hayata geçtikleri tahmin edil
mektedir. 

Dulkadırh ulusu içindeki Karkınlar ise 
nüfusça Halep Türkmenleri Karkınları'n

dan daha fazla idi; ancak onlar da toplu 
bir halde değil muhtelif koliara ayrılmış 
bir şekilde bulunmaktaydılar. Bu Karkın 
kollarından en büyüğü, Dulkadırlı elinin 
en tanınmış boylarından Dokuz'un (diğer 
adı Bişanlul; şimdi Beşenli) bir abasını 
meydana getirmekteydi. Bu durum iki 
teşekkül arasında kabilevi bir akrabalık 


