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unsur mihrap da geç bir döneme ait olup 
sanat değeri yoktur. 
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Recez vezni dışındaki 
bir vezinle yazılmış şiir 

(bk. ŞİİR). 
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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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KARKIN 

L 
Oğuz boylanndan biri. 
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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 



olduğu şeklinde yorumlanabilir. Dulkadırlı 
ulusu içinde yer alan bu grup daha sonra 
İfraz-ı Zulkadriyye oymakları içerisinde 
görülmektedir. Diğer bir Karkın kolu da 
Dede Kargın adlı bir şeyhin Göksun'da bu
lunan zaYiyesine hizmet etmekteydi. Hacı 
Bektaş-ı Veli Vilayetname 'sinde geçen 
"Dede Garkın" büyük ihtimalle aynı şahıs 
olmalıdır. Bugünkü Göksun halkı ne De
de Kargın ne de zaYiyesiyle ilgili bilgiye sa
hiptir. Bunların yanı sıra Diyarbekir yöre
sinde Boz-ulus Türkmenleri arasında üç 
obaya ayrılmış. nüfusça az Karkın abaları 
görülmektedir. XVI. yüzyılda Birecik yö
resiyle Mardin'in güneyinde Dede Karkın 
adlı köyler vardı : günümüzde ise Malat
ya'nın Yazıhan ilçesine bağlı aynı isimde 
bir köy bulunmaktadır. Ancak bu ünlü 
Türk velisinin mezarı büyük bir ihtimalle 
Göksun'daki zaviyesindedir. Yine Malat
ya'ya bağlı Türkmen cemaatleri içinde 
Carsten Niebuhr'un 1 000 çadır olarak bil
dirdiği bir Dede Karkın cemaati daha var
dı. Bu grup 1734 yılında Alacahan'a iski'ın 
edilmek istenmişse de daha sonra bun
dan vazgeçilmiştir. Aynı şekilde Antep yö
resinde 100 çadırlık bir Dede Karkın oyma
ğı yaşadığı gibi XIX. yüzyılın ikinci yarısın
da da Saruhan sancağında Dede Karkınlı 
oymağı mevcuttu. öte yandan Hamld -ili 
(İ sparta - Burdur il leri) sancağının Eğridir 
kazasında 250 vergi nüfuslu oldukça bü
yük bir Karkın oymağı daha vardı. Kay
naklarda bu Karkın oymağının Karamanlı 
boyuna tabi olduğu bildirilmektedir. Ay
rıca Teke-ili (Antalya) . İçel, Tarsus ve Ada
na sancaklarında Karkın oymakları gö
rülmekteyse de bunların nüfusları azdı. 
1102 ( 1691) yılında Rakka eyafetine yer
leştirilen Beydili abaları arasında muhte
melen Antep yöresindeki Göçer Karkın
lar'ın kolu olan bir Karkın abasının adı 
geçmektedir. 
BİBLİYOGRAFYA : 

BA. TD, nr. 397 , 777 , 1040 (H alebJ : nr. 402 
(Dulkadırlı); nr. 561 (Bozulus); nr. 121 (Hamid) : 
Reşidüddin, Cami'u 't·tevaril; (n ş r. Behmen Ke
rim!). Tahran 1338, I, 41 ; Yazıcızade Ali, Tarih-i 
Al-i Selçük, TSMK, Revan Köşkü , nr. 1390, s. 
22; Vilay etname (haz. Abdülbaki Gölpınarlı) . İs 
tanbul 1958, s. 22; C. Niebuhr, Vayage en Ara
bie, Amsterdam 1780, II, 338; Türkiye'de Mes
kiın Yerler Kılavuzu, Ankara 1946, s. 295;Cen
giz Orhonlu. Osmanlı imparatorluğunda Aşi
retleri is kan Teşebbüsü, istanbul 1963, s. 58 , 
78, 137; FarukSümer. Oğuz/ar: Türkmenler, 
istanbul1980, s. 312-314, 439-440,461, 625; 
a.mlf., "Bozoklu Oğuz Boylarına Dair", DTCFD, 
Xl ( ı95 3 ). s. 86-89, 101-102; Yusuf Halaçoğıu , 

XV/ll. Yüzyılda Osmanlı imparatorluğu 'nun is
kan Siyaseti ve Aşiretlerin Yerleştirilmesi, An
kara 1988, s. 51, 87 , 107, 108. 

Iii FARUK SüMER 

1 
KARLIDAG, Abdullah Cevdet 

-, 

(bk . ABDULLAH CEVDET). 
L .J 

1 
KARLI - İLİ 

-, 

Batı Yunanistan ' da 

L 
bir Osmanlı sancağı. 
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Patras körfezinin kuzeyi ile Arta körfe
zinin güneyi arasında bulunan tarihi san
cağın batısında İyon denizi, doğusunda 
Navpaktos (İnebahtı) dağlık yöresi bulun
maktadır. Osmanlı dönemindeki Karlı - ili 
adı "Karlo'nun (Carlo Tocco) toprakları" an
lamındaki Karlo ilinden bozmadır. 

Karlı- ili 1460-1821 arasında Osmanlı 
sınırlarına dahildL Ancak etrafta bulunan 
Venedikliler. Franklar ve Güney İtalya'daki 
Aragon Krallığı 'na karşı. kısmen de stra
tejik sebeplerle Osmanlılar'ın burasıyla 
ilgilenmeleri daha önceki tarihlere git
mektedir. Bölgeye kayda değer bir müs
lüman Türk yerleşmesi olmamışsa da 
XVIII. yüzyıldan itibaren daha çok ihtida
lar dolayısıyla yavaş yavaş İslami bir hayat 
belirmeye başlamıştır. Bu durum özellikle 
Vrahori (Agrinion) ve Zapandi (Megalohori) 
kasabalarında görülür. Günümüzde Yu
nanistan'ın Aetolo-Akarnania bölgesinin 
merkezi olan Vrahori esasen XVII. yüzyıl
da Osmanlılar tarafından kurulmuştur. 

İlkçağ'larda bölge Aetolia ve Akarnania 
olmak üzere iki federasyona ayrılmıştı. Bi
zans döneminin ortalarından itibaren de 
Vonitsa, Aetos, Acheloos, Angelokastro 
ve Dragomesto piskoposluklarına taksim 
edilmişti. Osmanlılar zamanında Akar
nania Ekseremere (Xeromeri) ve Vonitsa, 
Aetolia ise Engilikasrı (Angelokastro) , Vra
hori 1 Vrahor (VIoho) ve Valtos (Valtoz) ka
zalarına bölünmüştü. Kale isimlerine bağ
lı olarak yapılan bu taksimatın Osmanlı
lar öncesinde bölgenin yönetim merkez
Ierinin bulunduğu kalelere atıfla belirlen
diğ i anlaşılmaktadır. Engilikasrı Kalesi '
nin kalıntıları bugün hala aynı adla anı
lan köyün yukarısında mevcuttur. Aetos 
(Aydos). Dragomesto ve Vonitsa kale ka
lıntıları da günümüzde ayakta olmasına 
karşılık Vloho ve Valtos kaleleri tamamen 
kaybolmuştur. 

Karlı-ili'nin insanları İlkçağ'larda ge
nellikle yüksek kale duvarlarıyla çevrili şe
hirlerde yaşardı. Milattan sonra 467'den 
itibaren Vandallar'ın , 548-549'dan sonra 
da Avarlar'la Slavlar'ın işgalleri neticesin
de bölgedeki antik medeniyet kayboldu. 
Ayrıca 522'de meydana gelen büyük bir 
deprem Batı Yunanistan' ı tamamen tah-
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rip etmişti. Milattan sonra 587'den iti
baren Avar-Slav koalisyonu bölgeye iyice 
hakim oldu. Muhtemelen bu tarihten son
ra çok sayıda Slav buralara göç etti ve 
yerleşim yerlerine Slav adları verdi. Böl
genin bu dönemden itibaren 750 yılına 
kadar olan tarihi neredeyse hiç bilinme
mektedir. 750 yılı civarında Bizanslılar 
Kephalonia askeri bölgesini kurdular. 827 
ve 829'da Arap korsanlarının Akarnania 
kıyılarını yağmaladığı kaydedilmektedir. 
881 ile 886 yılları arasında merkezi Nav
paktos olan diğer bir askeri vilayet Niko
polis kuruldu. Bu tarihten sonra bölgenin 
yeniden hıristiyantaşması ile Slavlar ve 
diğer işgalcilerin yavaş yavaş Helenleşme 

süreci başladı. Arap coğrafyacısı İdrlsl, 
XII. yüzyılın ortalarında Vonitsa'nın du
varlarla çevrili küçük birticaret şehri ol
duğunu yazmaktadır. 

Haçlılar'ın 1204'te İstanbul'u alması ve 
Bizans İmparatorluğu'nun ikiye ayrılma
sından sonra Batı Yunanistan'da belli 
başlı merkezleri Arta (N arda) ve lonnina 
(Yanya) olan Epirus Despatiuğu kuruldu. 
Aetolo- Akarnania da bu yeni devletin 
topraklarına dahildL 1 323'te İtalyan asıllı 
Giovanni Orsini despotluğun başına geç
ti. 1346 yılında Sırplar Epirus ve Tesalya'
yı zaptettiler. 1359'da Gjin Bue Shpata ve 
Peter Ljosha idaresindeki Arnavut birlik
leri Engilikasrı ve Arta'ya hakim oldular. 
Bölge Arnavut tarihçiliğinde Shpata Ar
navut Prensliği olarak tanımlanırken Yu
nan tarihçileri aynı dönemi "hırsız baron
lar zamanı" şeklinde adlandırır. Bu devir
de buralara ciddi sayıda Arnavut yerleşi
mi gerçekleşti. Osmanlı döneminde böl
gede ihtida edenlerin büyük bir kısmı da 
esasen bu Arnavutlar' dır. Bölgenin 1 521 
ve 1 562 tarihli en eski Osmanlı tahrirle
rinde Arnavutlar'ın kurduğu ve Pal eo
Katuna. Katuna, Lepura gibi Arnavutça 
adlar taşıyan yerleşim birimlerine ait ka
yıtlar bulunmaktadır. 

1374'te Arnavutlar, Valtos'un kuzeyin
deki stratejik öneme sahip Arta'yı ele ge
çirdiler. 1380'de V anya Despotu Thomas 
Arnavutlar'a karşı Osmanlılar'dan yardım 
istedi; bölgeye Lala Şahin kumandasında 
asker gönderildi. Dört yıl sonra da Timur
taş Paşa Arta'ya h ücum etti. 1390'da Ga
zi Evrenos ve Vahşi beyler Arta'yı zaptet
tiler. 1399'da İyonya adalarının İtalyan 
dükü Carlo Tocco (I.) Vonitsa toprakları ile 
Zaverda köyüne saldırdı. Osmanlılar'ın 
yardımıyla Xeromeri bölgesindeki Kandi
li, Varnaka, Aetos ve Katochi kalelerini ele 
geçirdi. Aetolo-Akarnania'da hakimiyet 
tesis etmek isteyen Carlo'ya karşı Arna
vutlar ve İtalyanlar Osmanlılar'dan yar-
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