
AVRUPA TÜCCAR! 

lerine karışılmıyor, "mürur tezkiresi" de
nilen seyahat izinlerini kolayca alabili
yorlardı. Avrupa tüccarı sınıfına girenle
re iki hizmetkarlarının bulunması, bun
lardan birinin istanbul dışında oturabil
mesi hakkı da tanınmıştı. Seratlı tücca
ra hukuki bakımdan da müste'min tüc
car gibi muamele ediliyor ve yabancı tüc
carla 4000 akçeyi aşan davaları istan
bul'a sevkediliyordu. Aralarındaki dava
lar gerektiğinde beylikçi tarafından rei
sülküttaba arzediliyor ve eğer "şer' - i şe
rif"e müracaat lazım gelirse, çarşamba 
günleri Reisülküttab Odası'nda veya Ba
bıali'de Arz Odası'nda bu davalara bakı
lıyordu (BA. KK. nr. 7538. s. 2). Müste'min 
tüccarla olan davalarında ise davalının 
tabi olduğu devletin ahidnamesi esas 
alınıyordu . İçlerinden birinin ölümü ha
linde terekesi tesbit edilerek varsa vari
sine veriliyor, varissiz ölenlerin malı ha
zineye kalıyordu . 

1839'da Ticaret Nezareti 'nin kurulu
şundan sonra ise Avrupa tüccarlarıyla il
gili işlere Ticaret Nezareti'nce bakılma

ya başlandı. Daha önce beylikçinin yap
tığı işi artık Ticaret nazırı yüklendi. Yani 
defterli tüccar arasına girebilmek, diğer 
tüccarın teklifi üzerine Ticaret nazırı ta
rafından yapılacak arzla mümkün olabi
lecekti. Ticaret Nezareti'ne bağlı bir Ti
caret Meclisi'nin (BA. MAD, nr. 211 92, s. 
3-4). 1850'de ise Ticaret Mahkemesi'nin 
kurulmasıyla Avrupa tüccarının ticaretle 
ilgili davaları da artık burada görülme
ye başlandı. Ticaret Mahkemesi'nin ku
ruluşundan sonra yanlış uygulamaları ön
lemek üzere ticari mahiyetteki davaların 
Ticaret Mahkemesi'nde, şer' -i şerife dair 
olanların şer'i mahkemelerde, müesses 
kanunlara dair olanların da Ali meclisler
de görülmesi gerektiği hakkında emir
ler verdi (BA. MAD, nr. 21192. s. 2). 

Osmanlı Devleti 'nin, gayri müslim re
ayasını Avrupa devletlerinin himayesin
den kurtararak onlara müste'min tüccar 
hak ve imtiyazları tanıması, ahidnameli 
devletleri memnun etmediyse de teşeb
büsü akamete uğratmak hususundaki 
gayretleri neticesiz kaldı. Özellikle, dev
letin gayri müslim tüccar hakkında ke
sin tavrı nı ortaya koyduğu 1806'dan son
ra yabancı himayesine giren birkaç tüc
car olduysa da gayri müslim tebaa ar
tık kendi adiarına ticaret yapmayı ter
cih etti. Bilhassa Avrupa tüccarı imtiya
zının verilişini takip eden yıllarda Napol
yon harpleri, bu statüye dahil olan. ta
rafsız Osmanlı bayrağı ile Akdeniz'de do
laşan . ticaret yapan Rum kaptan ve ge-
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mi sahiplerine büyük menfaatler sağla
dı. Bu sebeplerle, Sultan Il. Mahmud dev
rinde hayriye tüccarı* nın ortaya çıkı

şına kadar müslüman Osmanlı tebaası 
da Avrupa tüccarı adı ile ticaret yaptı . 

Ancak Tanzimat'tan sonraki uygulama
lar bu durumun kısmen bozulmasına se
bep oldu. Osmanlı tebaası olanlar, müs
te'min tüccarla olan davalarında, onlar 
gibi iyi yetişmiş avukatlarla mahkeme~ 
ye çıkamamaları ve ticaret davalarının 
istinaf mahkemelerinde yeniden görül
mesinin kanunen mümkün olmaması do
layısıyla çoğu davaları kaybettiklerinden, 
yeniden yabancı himayesine girmeyi ter
cih etmeye başladılar (Lutfi. VI . !02). 
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AVŞAR 

Türkiye Türkleri'nin 
ataları olan Oğuz elinin 

en tanınmış boylarından biri. 
_j 

Bu boyun adı Kaşgarlı Mahmud (XI. 
yüzy ıl ) ve Fahreddin Mübarek Şah' ın (XIII. 
yüzyıl baş ı ) listelerinde Afşar. Reşidüd
din (XIV. yüzyıl baş ı) ile ona dayanan Ya
zıcıoğlu (XV. yüzyıl ) ve Ebü'l-Gazi (XVII. 
yüzyıl ) listelerinde de Avşar şeklinde ge
çer. Moğol istilasından önceki vekayi'na
melerde Kaşgarlı ve Fahreddin Müba
rek Şah'ı teyiden Afşar şekline rastlan
maktadır. XIV-XVII. yüzyıllarda Anado
lu 'da her ikisi de görülmekle beraber 
Avşar şekli çok daha yaygındır. İran kay
naklarında bu boyun adı XVI. yüzyıldan 
itibaren sadece Afşar şeklinde yazılmak
tadır. Bugün iran'da bu boya mensup oy
maklar ve köylüler de boylarının adını 
aynı şekilde, yani "Afşar" olarak söyle
mektedir ler. Kaşgarlı ve Reşidüddin, di
ğer Oğuz boyları gibi Avşarlar' ın da dam
galarını vermişlerdi r. Bundan başka Re
şidüddin Avşarlar'ın, kendilerine en ya
kın diğer üç boy (Kızık, Beğdili , Karkın ) ile 
ortak olan tatemler inin tavşancıl, şölen-

lerdeki (tay) ülüşlerinin (koyunun yeme
leri için kendilerine törece tahsis ed i l riüş 

kısmı) sağ umaca (kısım) olduğunu bil
dirmişti r. Yine aynı müellife göre avşarın 
manası "çevik, ava meraklı" demektir. 

Oğuzlar'ın İslamiyet'ten önceki tarih
lerine dair rivayetlerde Avşar' la ilgili her
hangi bir hadiseden ve bu boya mensup 
beylerden bahsedilmez. Fakat İslamiyet'
ten öı:ıceki devirde hükümdar sülalesi çı
karmış beş boydan birinin de Avşar ol
duğu bildirilir (diğer boylar Kayı, Eymür. 
Yazır ve Beğd i li ) . Selçuklu hanedanının 
büyük siyasi başarıları ve Karahıtaylar' ın 

Türkistan'da hakimiyet kurmaları , Oğuz

lar'dan pek kalabalık kümelerin Seyhun 
boylarındaki yurtlarından ve hatta Man
gışlak ve Balkan (Balhan) bölgelerinden 
göçüp Orta ve Yakındoğu ülkelerine gel
melerine sebep oldu. Gelen yirmi dört 
Oğuz boyundan pek azı tar ih kaynakla
rında akisler bırakabiidiler ki bunlardan 
biri de Avşarlar'dır. 

1. Hılzistan'daki Avşar (Afşar ) Beyliği. 530 
(1135-36) tarihler inde iran ' ın HOzistan 
eyaletinde kalabalık sayıda bir Türkmen 
topluluğu yaşamaktaydı. Bu Türkmen 
topluluğu buraya, Karahıtaylar'ın Türkis
tan 'da hakimiyet kurmaları yüzünden 
meydana gelen baskılar sonucu göç et
mişti. Bu topluluğun içinde Avşarlar'ın 
kalabalık bir obası vardı. Bu Avşar aba
sının başında da Arslan oğlu Yakub bu
lunmaktaydı. Arslan oğlu Yakub HOzis
tan kasabasında oturuyordu. Avşarlar ile 
birlikte gelmiş olan kalabalık bir Salur 
(Salgur) obası da komşu KOh-gi!Oye böl
gesinde yurt tutmuştu . Bunların da ba
şında Mevdüd oğlu Sungur bulunuyor
du. Sungur S43'te ( 1148-49) Şiraz' ı zap
tederek Salgurlu Devleti'ni kurdu. Avşar 
beyi Yakub Fars'ı ele geçirmek veya Sun
gur'u kendisine tabi kılmak için bir kaç 
defa Salur beyinin üzerine yürümüş ise 
de başarı elde edememişti. Yakub Bey'
den sonra HOzistan'daki Avşarlar'ın ba
şına Şumla geçti. Şumla bu Avşar beyi
nin adı olmayıp Iakabı idi. Şumla 'nın asıl 

adının Aydoğdu ve babasınınkinin de Güç 
Doğan (Küş Togan. Küç Togan) olduğu bi
linmektedir. Şumla'nın Yakub Bey ile ak
raba olup olmadığı hakkında ise hiçbir 
kayıt mevcut değildir. Selçuklular'dan 
Sultan Mesud zamanında HOzistan ' ın bir 
kısmı ile LOristan'ın bazı yerlerini idare 
eden Şumla , bu son büyük Selçuklu hü
kümdarının ölümünden sonra HOzistan'a 
döndü ve burayı tamamıyla idaresi altı
na aldı. Böylece siyasi durumdan da fay
dalanarak HOzistan'da bir beylik kurma-



ya muvaffak oldu !550/ 1155) S71 'de 
( 1175) ölen Şu m la ve kendisinden sonra 
591 ( 1194-95) yılına kadar hüküm sü
ren oğulları Hüzistan'da kırk kadar ka
leye sahip idiler. Fakat hepsi de babala
rı gibi dirayetli olmadıklarından ülkele
rini Abbasiler'e kaptırdılar. Onlardan bi
rinin veya bazılarının para kestirdikleri 
de bilinmektedir. Burada. ei-Cezire ve 
Suriye 'yi idare etmiş olan Zengiler ha
nedanının Avşarlar·a mensup olmadık
ları da belirtilmelidir. 

2. Moğol Hakimiyetinden Sonraki Devir
lerde Avşarlar. )0.! ve )0.!1. yüzyıl Osmanlı 

tahrir defterlerinde Avşarlar'a ait pek 
çok yer adı görülmektedir ki bu yer ad
ları ile Avşarlar Kayılar'dan sonra ikinci 
sırada yer almaktadır. Bu da Avşarlar'ın 
Anadolu 'nun bir Türk yurdu haline gel
mesinde Kayı ve Kınıklar gibi birinci de
recede rol oynadıklarını kesin bir şekil
de göstermektedir. Yazıcıoğlu ·na göre 
Karamanoğulları da Avşar boyuna men
suptur. 

Moğol hakimiyetinin Anadolu 'ya ya
yılması üzerine Anadolu'dan Suriye'ye 
40.000 çadır Türkmen göç etmişti. Bu 
Türkmenler bilhassa Kuzey Suriye'de pek 
yoğun bir topluluk teşkil etmişler ve pek 
geniş bir saha içindeki siyasi hadisele
re. göçlere ve parçalanmalara rağmen 
Bozok ve Üçok şeklindeki eski el (il ) teş
kilatlarını da korumuşlardı. Daha ziya
de Halep. Antep ve Antakya bölgelerin
de yaşayan bu Türkmenler'in Bozok ko
lunu meydana getiren boyların başında 
Avşarlar geliyordu. Türkiye'de ve iran'
daki Avşar oymaklarının. Orta ve Batı 

Anadolu'daki bazı küçük oymaklar müs
tesna olmak üzere. hepsi bu ana koldan 
ayrılmışlardır. Ayrıca Dulkadırlı eli ara
sında İmanlu Avşarı adlı önemli bir Av
şar kolu olduğu gibi Kozan yöresinde de 
kuwetli bir Avşar kolu vardı. Kuzey Su
riye Avşarları ise başlıca üç aile tarafın
dan idare edilmiştir. Bu aileler Köpek 
oğulları. Gündüz oğulları ve Kut Begi 
oğulları idiler. Bu ailelerden Köpek oğul-

al Kasgarı ı ·ya lXI. yüzyıll. bl Residüddin'e lXlV. yüzyı ll , cl Ya· 
zıcı oğlu'na göre lXV. yüzyıli Avsar boyu damgas ı 

larının Antep bölgesinde. Gündüz oğul
larının Amik ovasında. Kut Begi oğulla
rının da Halep bölgesinde yaşadıkları 

anlaşılmaktadır. 

3. )0.!1 ve XVII. Yüzyıllarda Anadolu'da 
Avşarlar. a) Halep Türkmenleri. Akkoyun
lu ve Safevi devletlerinin Türk göçebe 
teşekküllere dayanması dolayısıyla Ana
dolu'dan İran'a göç eden Türkmen top
lulukları arasında Avşarlar da vardı. An
cak yine de XVI ve XVII. yüzyıllarda Ana
dolu 'da Avşarlar'ın yoğun bir şekilde Ha
lep Türkmenleri içinde bulunduğu dik
kati çeker. Nitekim XVI. yüzyılın ilk yarı
sında yapılan tahrir* de Halep Türkmen
leri arasında Köpekli Avşarı ve Gündüz
lü Avşarı boyları ile müstakil bir Avşar 
oymağı görülmektedir. Bunlardan Kö
pekli Avşarları on beş obaya ayrılmıştı. 

Bu abalardan Köçeklü. Sekiz, Alplu. Delü
ler. Aydoğmuş Beglü kayda değer. Bun
lardan Köçeklü daha sonra müstakil ve 
büyük bir oymak haline gelmiş. Sekiz. 
Suruç'un Şeyh Çoban köyünde yerleşmiş, 

Alplu'nun bir bölüğü iran'a gitmiş, Delü
ler ise varlığını son zamanlara kadar sür
dürmüştür. Köpeklü Avşarı ' nın Yeni İl ve 
Boz Ulus'ta bazı kolları vardır. Gündüz
lü Avşarı'nın ise nüfusu daha az olup 
sekiz abadan meydana gelmektedir. Bu 
husus Gündüzlü Avşarı 'ndan önemli bir 
kısmın İran ' a gitmiş olması ile izah edi
lebilir. Müstakil Avşar oymağına gelince. 
bu oymak )0.!1. yüzyılın ikinci yarısında 
1 SS vergi hanesinden ibaret idi. Mem
lükler devrinde dirlik* sahibi olan bu oy
mak Osmanlı devrinde de bu dirliğini 

muhafaza etmiştir. XVI. yüzyılın ikinci 
yarısında özellikle oymakların başların
daki eski bey ailelerinin ortadan kalktı
ğı görülmektedir. Bunun sonucu oymak
ların başındaki bey ailelerinin yerlerini 
abaları idare eden ve " ağa" unvanını ta
şıyan kethüda aileleri almıştır. Nitekim 
1 S81 yılında Avşarlar ' ın başında Receb. 
Bahri ve Küçük Minnet adlı kethüdalar 
bulunuyordu. Bunlardan Receb oğulları 
öyle bir nüfuz ve kudrete sahip olmuş
lardı ki. XVII. yüzyılda Avşarlar çok defa 
Receblü Avşarı adıyla tanınmışlardır. Bu 
Avşarlar'ın daha )0.!1. yüzyılın ikinci yarı
sında Zamantı ırmağı boylarında yayla
ya çıktıkları da bilinmektedir. Avşarlar 
1687 yılında Avusturya'ya yapılan setere 
çağınldıkları gibi. Receb oğulları ile di
ğer bey ve kethüdaların idaresinde 1690 
yılındaki setere de katılmışlardır. 

Diyarbekir bölgesindeki Boz Ulus ara
sındaki Avşar varlığının büyük bir kısmı 
yahut hepsi Halep Türkmenleri Avşarla-
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rı'nın kollarından meydana gelmiştir. 978 
( 1570-71) yılında Boz Ulus'taki Avşar kol
larından Mehmed Kethüda ' nın idaresin
deki 804 vergi nüfuslu Avşar kolu ile 367 
ve 1 09 nüfuslu Köpeklü Avşarı o baları 
dikkati çekmektedir. Bunlardan başka 
diğer kethüdaların idaresinde daha bir
çok Avşar abaları vardır. Avşarlar'ın Boz 
Ulus'un her üç kümesindeki abalarından 
bazıları. Boz Ulus'un )0.!11. yüzyılın başla
rında Orta Anadolu'ya göç eden teşek
külleri arasında bulunmuşlar ve daha 
çok Karaman eyaletinde yurt tutmuşlar
dır. Boz Ulus'un bilhassa Şam Türkmen
leri'ne mensup bazı Avşar abaları ise Boz 
Ulus'un bir kısmı ile eski yerlerinde kal
mıştır. Vesikalarda "Boz Ulus Mandesi" 
(Boz Ulus kalıntısı) adı verilen bu kısım . 

XVIII. yüzyılın sonlarında Rakka bölgesi
ne iskan edilmişse de bu topluluğa men
sup abalar birer ikişer Anadolu'nun batı 
taraflarına gitmişlerdir. 1716 yılında Ba
lıkesir vilayetinin Mihaliç kazasında gö
rülen Köpeklü Avşarı obası . Boz Ulus'a 
bağlı olan Köpeklü Avşarı ' ndan başkası 

değildir. Diğer taraftan Boz Ulus' a da
hil olan Avşarlar'dan bazı abaların diğer 
birçok Türkmen oymakları gibi Şah Ab
bas devrinde iran·a gitmiş oldukları an
laşılmaktadır. b) Dulkadırlı Avşarları. Dul
kadırlı eli arasındaki Avşarlar aslında 

Kuzey Suriye Avşarları'nın bir kolu olup 
Maraş, Kars (Kadirli ). Yeni İl ve hatta Bo
zak bölgesine dağılmış bir halde bulu
nuyorlardı. Bu Avşarlar' ın en önemli ko
lu İmanlu Avşarı olup Maraş bölgesinde 
yaşamakta idi. )0.!1. yüzyılın birinci yarı
sında İmanlu Avşarı'nın yirmi yedi aba
dan meydana geldiği görülmektedir. Bu 
abalardan bir kısmı Suriye çölünde kış
lamakta. Maraş'ın muhtelif yerlerinde 
de yaylamakta idi. XVI. yüzyılın ikinci ya
rısında İmanlu Avşarı abalarının çoğu 
yaylak veya kışiakiarında ve Antep çev
resindeki birçok köylerde yerleşerek gö
çebe hayatı terketmiş, bunlardan kala
balık bir kol da İran'a gitmiştir. c) Yeni 
İl Avşarları. Sivas- Gürün arasında yaşa 

yan ve Yeni İl adı verilen Türkmen top
luluğundaki Avşarlar'dan üç oba (Boynu 
Kısalu. Delüler. Sekiz) Köpeklü Avşarı'na. 
diğerleri de (Bidil Avşarı. Taifi Afşarı. Kızıl 

Süleyman) İmanlu Avşarı'na mensup bu
lunuyorlardı. Bunlardan Bidil Avşarı Yeni 
İl'in çözülmesi üzerine batıya göç etmiş 
ve Ankara · nın Bala kazası içinde yurt 
tutmuştur. Ankara ' nın Mugan gölü ya
kınlarındaki bir yer bu oymağın adını ta
şımaktadır. d) Sis (Kozan) Avşarları. 1 S 19 
yılında Sis yöresindeki Avşar kolu yir-
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mi sekiz obaya ayrılmıştı. Bunlardan bir
kaçı müstesna diğerlerinin çeşitli ekin
liklerde çiftçilik yaptıkları görülmekte
dir. Sis Avşarları'nın buraya 1375 yılın
daki Memlük fethi sonucunda Suriye'
deki ana Avşar topluluğundan gelmiş ol
dukları şüphesizdir. Çünkü Çukurova'nın 
fethine Memlük ordusu yanında Bozok
lu ve Üçoklu Türkmenleri de katılmışlar
dı. Fakat bu Avşarlar'ı, XVIII. yüzyıldan 
itibaren Halep bölgesine gitmeyip Çuku
rova'da kışlamaya başlayan ve Zamantı 
ırmağı kıyılarında yayiayan Avşarlar ile 
karıştırmamalıdır. Bu sonuncular, daha 
sonraki yüzyıllarda yaşamış Halep Türk
menleri Avşarları'dır. 

Bütün bu Avşar topluluklarından baş
ka, yine XVI. yüzyılda Uşak bölgesinde 
beş obaya ayrılmış oldukça kalabalık bir 
Avşar kolu yaşadığı gibi, Sivrihisar ve 
Aydın bölgelerinde de aynı adı taşıyan. 
nüfusları çok az oymaklar bulunuyordu. 

4. XVIII ve XIX. Yüzyıllarda Anadolu'da 
Avşarlar. Ana boyun asıl kalıntısı olan 
Halep Türkmenleri Avşarları'nın torunları 
çeşitli olaylara rağmen 1865'te Fırka-i ls
lahiyye gelinceye kadar güçlü bir oymak 
olarak Anadolu'da varlıklarını sürdürdü
ler. 1691'de Rakka bölgesine iskanı em
redilen Türkmenler arasında bazı Avşar 
oymakları da vardı. Bunlar, Boz Ulus'un 
eski yurdunda kalan kısmına bağlı Av
şarlar ile Yeni iı 'e mensup Avşar oymak
ları idiler. Rakka bölgesinde sonraları 

Avşar Sucağı denilen yerin bunların yer
leştirildikleri yöre olduğu bilinmektedir. 
Halep Türkmenleri Avşarları ise Receb
lü Avşarı, Kara Gündüzlü Avşarı, Bahrili 
Avşarı ve diğerleri olmak üzere dört beş 
oymağa ayrılmıştı. 

Avşarlar XVIII. yüzyıldan itibaren kış
lak olarak Halep yerine Çukurova'ya git
meye başlamıştır. Bunların Çukurova'da
ki kışiakları Ceyhan kıyılarında idi. Dev
leti, Zamantı ırmağı kıyılarında yerleşe
ceklerine inandırmış olmalarına rağmen 
yerleşmek şöyle dursun sık sık komşu 
oymak ve köylerin hayvanlarını sürmüş
ler, bazan da tüccar kafilelerini basmış
lardı. Nitekim bu yüzden 1703 yılında 
Hakka'ya sürüldülerse de fazla kalma
yıp oradan kaçtılar ve Çukurova, Kayse
ri , Elbistan. Maraş yöresinde baskın ve 
yağmalara devam ettiler. Avşarlar 1856 
yılında tekrar yerleştirilmeye çalışıldı ise 
de yine başarı sağlanamadı. Nihayet İs
tanbul'dan 1865 yılında Çukurova 'ya gön
derilen Fırka-i lslahiyye, onları kışlak veya 
yayiaklarından birinde yerleşmeye mec-
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bur bırakınca . Avşarlar yayiaklarında yer
leşmek istediklerini bildirdiler. Fakat bu 
sırada yayiaklarına Kafkas muhacirleri 
yerleştirildiği için pek verimsiz toprak
larda yerleşmek zorunda bırakıldılar. Bu
gün Avşarlar Kayseri 'nin Pınarbaşı, To
marza, Sarız kazalarıyla bunlara bağlı 

yetmişten fazla köye yerleşmiş olup es
ki oymak teşkilatlarını henüz unutmuş 
değildirler. Ünlü Avşar kilimlerini de çok 
çalışkan Avşar kadınları dokurlar. 

Türkmenler'in acı ve üzüntülerini ağıt 
ve bozlak şeklindeki ezgilerle dile getir
dikleri bilinmektedir. Avşarlar bunları 

söylemekte en önde gelen oymaklardan 
biridir. Bozlak onların mOsiki hayatları
na o derece hakim olmuştur ki kahra
manlık maceralarını anlatan türküleri 
bile bozlak makamında söylerler. Onla
rın adını taşıyan bir bozlak (Avşar bozla
ğ ı ). özellikle Yozgat ve Kırşehir yörele
rinde okunur. "Avşar beyleri" türküsü 
ise Burdur. Antalya, Deni~li ve Muğla 
bölgesinin en sevilen türkülerinden biri 
olarak söylenir. "Avşar zeybeği" aynı yö
relerde, "Avşar halayı'' ise Kırşehir, Yoz
gat ve Keskin yörelerinde oynanmakta
dır. Avşarlar büyük Türkmen şairi Dada-

. loğlu'nun da kendi oymaklarından oldu
ğunu söylerler. 

S. İran Avşarları (Afşar). Kaynaklarda 
daima Afşar yazılışı ile anılırlar. Daha XII. 
yüzyılda iran'ın Hüzistan eyaletinde Ars
lan oğlu Yakub, Şumla ve oğulları ida
resinde Avşarlar'ın bir beylik kurdukları 
daha önce görülmüştü (550/ 1155). Bun
dan sonra XV. yüzyılın sonlarına doğru 
bu ülkede yeniden Avşarlar'a rastlanır ki 
bunlar Akkoyunlu fethi neticesinde Ana
dolu'dan gelmiş Avşarlar idiler. 1501'de 
Safevi Devleti· nin kuruluşundan sonra 
da iran'a yeni Avşar oymakları geldiler. 
iran'daki büyük Avşar varlığını Anadolu'
dan gelen bu Avşar oymakları meydana 
getirdi. Bu Avşarlar çeşitli bölgelerde 
yaşamakta ve ayrı ailelerin idaresinde 
bulunmakta idiler. Bu da daha çok on
ların iran'a farklı zamanlarda göç etmiş 
olmalarından ileri gelmiştir. 

6. Mansur Bey (Kuh - GIIUye) Avşarları. 
Uzun Hasan Bey'in henüz Akkoyunlu hü
kümdarı olmasından önce, onun yakın 
adamlarından biri olan ve Küh - Gilüye 
valisi bulunan Avşar Mansur Bey kala
balık bir Avşar grubuna sahipti. Şüphe
siz Suriye Avşarları'na mensup olan Man
sur Bey daha sonra diğer birçok Akko
yunlu beyleri gibi Safevi Devleti kuru
cusu Şah ismail'e itaatini arzetmiş ve 

onun tarafından 1 505'te Fars valisi ta
yin edilmiştir. Akkoyunlular'ın yükseliş , 

çöküş ve nihayet yıkılışma şahit olan ve 
en sonunda Kızılbaş tacını giyen Avşar 
Mansur Bey'in oğul ve torunlarının Şah 
Abbas devrine kadar Küh-Gilüye vilaye
tini idare ettikleri bilinmektedir. Bunlar
dan Mansur Bey evladından Halil Han 
1 0.000 Avşar'a kumanda ediyordu. Ha
lil Han'ın oğlu Şah Kulı Han ile akraba
sından Hasan Han, uzun yıllar Küh - Gi
lüye'de birbirlerine hasım olarak yaşa
dıktan sonra, Şah Kulı Han 998 ( 1590) 
yılında Şiraz'da Şah Abbas'ın teşvi kiyle 

hasmı Hasan Han tarafından öldürüldü. 
Gelişen olaylar üzerine Avşarlar yurtla
rından çıkarıldılar. Onlardan bir bölüğü 
Horasan'a, bir bölüğü de Urmiye'ye gitti. 
Böylece Küh-Gilüye bölgesi Avşar yurdu 
olmak vasfını kaybetti. Küh - Gilüye Av
şarları Gündüzlü ve Araşlu abalarından 
meydana gelmişti. Gündüzlü obası XIV ve 
XV. yüzyıllarda Suriye 'de yaşayan Gün
düzlü Avşarı ' nın bir kolu olup Akkoyun
lu fethi sonucu Mansur Bey'in idaresin
de iran'a göç etmişti. 

Avşarlar ' dan bir kol da XVI. yüzyılın 
birinci yarısında Hüzistan'da yaşamak
taydı. Bu Avşarlar da Gündüzlü Avşarı ' n

dan olup buraya Akkoyunlu fethi dolayı
sıyla gelmişlerdi. Bunların başında 946'
da (1 539-40) Mehdi Kulı Sultan bulunu
yordu ve bu bey, Şah Tahmasb'ın emriy
le kardeşi tarafından öldürülmüştü. Bun
dan sonra Hüzistan Avşarları'nın başın
da Haydar Kulı Sultan ile Ebü'I-Feth Sul
tan bulunmuşlardır. Şah İsmail ve Tah
masb devirlerinde hangi Avşar abasına 
mensup oldukları bilinmeyen birçok Av
şar beyleri görülmektedir. 

Şah Tahmasb'ın 1576'da ölümü sıra
sında Safevi Devleti hizmetinde altı Avşar 
beyi görülmektedir. Bunlar Tahmasb'
ın oğullarından Ahmed Mirza'nın lalası 

Araşlu Afşarı ·ndan Aslan Sultan, Küh
Gilüye'de 10.000 Avşar'ın başında bulu
nan Halil Han, Save Valisi Mahmud Sul
tan. Kirman Valisi Yakub'un kardeşi Yu
suf, Hezarcerib Valisi İskender, Horasan'
da Ferah ve Esfüzar Valisi Yeğen Sultan 
ile yine Horasan'da bir yerin valisi Kö
roğlu Hüsrev Sultan idi. Bu beylerin bu
lundukları yerlere göre Avşarlar'ın HQ
zistan, Küh- Gilüye, Kirman ve Horasan 
olmak üzere dört bölgeye dağılmış bir 
halde yaşadıkları anlaşılmaktadır. Bu 
dört bölgeden Küh-Gilüye iran'daki Av
şarlar'ın ana kolunun veya en kalabalık 
kısmının oturduğu yerdi. Şah Tahmasb'ın 



halefieri Il. Şah İsmail (ö 9851 1577) ve 
Muhammed (hal'i 995 / 1587) devirlerin
de Avşarlar bu dirlik bölgelerini ve dev
let idaresindeki mevkilerini korudu lar 
ve Ustacalu. Şamlu , Tekelü ve Türkmen 
oymakları arasındaki mevki ve ihtiras 
mücadelelerinin dışında kaldılar. 

Şah Abbas devrinde ( 1587 -1628) Avşar
lar başlıca şu obalara ayrılıyorlardı: Gün
düzlü. Araşlu, Usalu (veya Usallu, sonra 
Usanlu). Eberlü. Alplu. İmanlu Avşarı. Ab
bas devrinde Küh- Gilüye Avşarları'ndan 
bir bölük Urmiye yöresine, bir bölük de 
Horasan'da Ebiverd yöresine gönderil
diler. Bu sebeple KQh - Gilüye bir Avşar 
yurdu olma vasfını kaybettiği gibi HQ
zistan'daki Gündüzlü Avşarı da pek za
yıf bir duruma düştü. Araşlular da Küh
Gilüyeli. diğer bir ifade ile Mansur Bey 
Avşarları'ndan idiler. Şah Muhammed 
devrinin son yıllarında ( 1584- ı 587) Usa
lu ile birlikte İsfahan taraflarında yaşı
yorlardı. Şah Abbas Araşlular'ı Huvar. Rey 
ve Simnan taraflarına sürdürdü. Araşlu'
dan büyük bir bölüğün daha sonra Ur
miye bölgesindeki boydaşlarının yanları
na gittiği görülüyor. Usalular'ın Şah Ab
bas devrinden önce İsfahan bölgesinde 
oturdukları bilinmektedir. Abbas devrin
de ise İmam Kulı Han'ın idaresinde Batı 
İran'da Gaverüd yöresinde yurt tutmuş
lardır. Eberlü'nün de Şah Abbas devrin
den önce Kazvin bölgesinde yaşadıkları 
görülmektedir. Abbas bunların bir bö
lüğünü Ebiverd'e göndermiş, sonraları 
bunlara Gündüzlü'den de bir kol katıl
mıştır. İşte Afşar Nadir Şah'ın Kırklu oy
mağı. herhalde Eberlü veya Gündüzlü'
den çıkmış bir obadan başka bir teşek
kül değildir. Alplu Avşarı'na gelince, bu 
oymak Halep Türkmenleri arasındaki Kö
peklü Avşarı ' nı meydana getiren kollar
dan biri idi. Alplu obasının Şah Abbas 
devrinde İran 'a gelmiş olması pek muh
temeldir. Çünkü Alplu'ya dair. özellikle 
XVII. yüzyıldan itibaren Osmanlı kaynak-

larında bir bilgiye rastlanmadığı gibi Şah 
Abbas devrinden önce de İran tarihle
rinde adı görülmüyor. İmanlu Avşarı'na 
gelince, bu oba Türkiye· deki Dulkadırlı 

eli arasında yaşayan büyük İmanlu Av
şarı'nın bir koludur. Bu kolun İra n 'a Şah 
Abbas devrinde geldiği kuwetle ileri sü
rülebilir. Çünkü daha önce onun da adı 
İran'da yazılmış hiçbir kaynakta geçme
mektedir. Diğer taraftan XVI. yüzyılın 

sonlarında başlayan ve uzun bir zaman 
devam eden eelali ayaklanmaları yüzün
den pek çok oymağın ve köylülerin iran·a 
gidip Şah Abbas'ın hizmetine girdiği bi
linmektedir. Şah Abbas öldüğünde (ı 0371 
1628) Avşarlar'dan yalnız Horasan'da Pe
rah ve Esfüzar Beylerbeyi Erdoğdu Han 
(Aiplu'dan). Urmiye hakimi Kelb Ali Sul
tan (İmanlu'dan) ve Gaverüd hakimi imam 
Kulı Sultan (Usalu'dan) devlet hizmetin
de idiler. Bunun sebebi de Şah Abbas'ın 
Safevi Devleti'ni kuran ve yaşatan Kızıl
baş Türk oymaklarının çoğuna ağır dar
beler vurarak İran içine dağıtması, buna 
karşılık Osmanlılar'ı taklit ederek mey
dana getirdiği Kullar Ocağı'na mensup 
beyleri yükseltip onlara devletin en bü
yük mevkilerini vermiş olmasıdır. 

XVIII. yüzyılın ilk çeyreğinin sonların
da. yani Nadir Şah'ın siyasi sahnede gö
rünmek üzere bulunduğu sırada Avşar
lar ' ın dağılışı şöyle idi: a) Urmiye Avşar
ları . Urmiye gölünün batısında Selmas 
ile Uşnu ( Uşn iye) arasında bulunan Ur
miye şehri ve bölgesi. Avşarlar'ın kala
balık bir halde yaşadıkları yurtlarından 
biri idi. Burada ilk defa İmanlu Avşarı 
yurt tutmuştu. Bu oymağın bir kolu son
ra Kasımlu adını taşıdı ki bu da Şah Ab
bas devrinde İman lu Avşarı ·nın başın
da bulunan Kasım Sultan'dan gelmek
tedir. Urmiye Avşarları'nın diğer oymak
ları Gündüzlü ve Araşlu idiler. Bunlar da 
buraya Küh- Gilüye'den gelmişlerdi. Yi
ne bu Avşarlar'dan bir oymak da Mah
mudlu adını taşıyordu ki onun da Araş-

Bir Avşar 
ailesi ile 
Avşar 

kadın ları -
Pınarbaşı 1 
Kayseri 

AVŞAR 

lu 'dan çıktığı anlaşılmaktadır. Urmiye 
Avşarları'nın tarihi, geçen yüzyılın ikin
ci yarısında Avşar'ın Mahmudlu oymağı 
Boybeyi ailesinden Mirza Reşid tarafın
dan yazılmıştır (Tarfl]-i Afşar, nşr. M. Ra
miyan - Ş Afşar. Tebriz 1345-1346) b) 
Hamse Avşarları. Hamse, Kazvin ile Zen
can arasındaki idari bölgenin adıdır. Bu 
idari bölgenin başşehri de Zencan idi. 
Altı bölük yani kazadan meydana gelen 
bu idari bölgede de Avşarlar, bilhassa 
Kazvin'in güneybatısındaki yöreden baş
layıp (bu yöre hala Afşar ad ını taşır) Sayın

kale ve Sultaniye'ye kadar uzanan yer
lerde ve kuzeydeki Yukarı Tarum ve Aşa
ğı Tarum'da ve hatta Halhal çevresinde 
yoğun bir şekilde yaşamakta idiler. Bun
lara genellikle Hamselü Avşarı denilirdi. 
XVIII. yüzyıla ait kaynaklardan. burayı 

idare eden Avşar beyleri de Hamselü. 
Tarumi ve Halhali nisbeleri ile anılırlar
dı. Hamse Avşarları'nın çoğunun Eberlü 
oymağından olduğu bilinmektedir. Yine 
XVIII. yüzyılda adı geçen Kutulu Avşarı'
nın Hamse Avşarları'ndan olması müm
kündür. c) Kirman Avşarları. Burada Şah 
Tahmasb devrinden beri Avşarlar yaşa
makla beraber diğer bölgelerdeki gibi 
siyasi bir varlık gösterememişlerdiL Kir
man Avşarları'nın hangi oba veya aba
lardan meydana geldikleri de bilinme
mektedir. d) Horasan Afşarları. Şah Tah
masb devrinde Horasan'da Herat'ın gü
neyindeki Esfüzar bölgesi ile Sistan'da
ki Perah bölgesi Avşar beyleri tarafın
dan idare edilmiştir. Fakat daha sonra 
buradaki Avşarlar'ın ne oldukları bilin
memektedir. Bununla beraber Kirman 
Avşarları belki bunlar veya bunlardan 
olabilirler. Asıl Horasan Avşarları, Şah 

Abbas'ın KQh - Gilüye'den Ebiverd sınır 
bölgesine sürdüğü Gündüzlü ve Araşlu 
oymaklarına mensup obalar idi. Anlaşıl
dığına göre Nadir Şah'ın adını duyurdu
ğu günlerde bu adlar ortadan kalkmış 
ve onların yerini Köse Ahmedlü ve Kırk
lu almıştır. Nadir Şah 'ın da bunlardan 
Kırklu obasına mensup olduğu bilinmek
tedir. Bu kalabalık Avşar toplulukların
dan başka HQzistan'da (Gündüzlü'den). 
KQh-GiiQye'de (aynı oymaktan veya Araş
lu'dan) ve Pars'ta KazerQn bölgesinde çok 
daha az nüfuslu Avşar oymakları vardı. 
XVIII. yüzyılın ilk çeyreğindeki İran Av
şarları'nın dağılışma ait bu tablonun pek 
değişikliğe uğramadan zamanımıza ka
dar devam ettiği söylenebilir. 

Avşarlar. Kaçar Feth Ali Şah devrinde 
iran'ı ziyaret etmiş olan A. Dupre'nin 
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eserinde, iran'da Türkçe konuşan oymak
ların nüfus bakımından başında yer al
maktadır. Bu seyyaha göre Urmiye Av
şarları Kasımlu ve Araşlu adlı iki kala 
ayrılmakta, bu kollar da Karaçlu, İmam
lu, Davudlu, Usallu, Kılıçlu, Gani Beglü, 
Kileli, Tutmaklu, Adaklu, Kara Hasanlu, 
Ali Beklü, Terzilü, Şah Buranlu, Yeher
lü, KO h - GHOyelü gibi abalardan meyda
na gelmektedir. Bu Avşarlar'ın nüfusla
rı hakkında da 25.000 rakamı verilmek
tedir. Yine aynı seyyaha göre Avşarlar'
dan diğer kollar Hamse'de 10.000 kişi, 
Kazvin çevresinde 5000 kişi, Hemedan 
yöresinde 7000 kişi, Tahran çevresinde 
7000 kişi, HOzistan'da Şüşter yakınların

da 10.000 kişi, Kirman'da 6000 kişi, Ho
rasan'da 8000 kişi, Fars'ta 5000 kişi ve 
Mazenderan ·da da 5000 kişi yaşamak
ta idi. XIX. yüzyılın ortalarında iran'ı zi
yaret etmiş olan Lady Shell'in eserinde 
de Avşarlar'ın yurtları, nüfusları ve ha
yat tarziarına ait bilgi verilmektedir. Ona 
göre: Urmiye yerleşik 7000 ev; Mazende
ran 100 ev; Usanlu, Mazenderan SO ev; 
Kazvin- Tahran arasında 900 çadır; U san
lu, Huvar ve Demavend'de 1000 çadır 
ve ev; Afşar Şah Sevenler i Hamse 2500 
çadır. Hamse 200 ev; Kirman 1500 ev; 
Kaçar -Afşar (Türk ve Lekler'den oluşmuş 
bir oymak), Fars 250 Türk evi, 1 00 Le k 
evidir. Zamanımızdaki İran Avşarları '
nın hemen hepsi yerleşik hayata geçmiş, 
kendi tabirleriyle "tat" olmuşlardır. Yal
nız 30-40 yıl önce HOzistan' daki Gün
düzlü Avşarları, KOh - Gl! üye'deki Ağaçe
ri topluluğu arasındaki Afşar oymağı ile 
Kirman 'daki 5000 çadırlık Afşar küme
sinde göçebe hayatın özellikleri devam 
etmekte idi. 
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1736-1804 tarihleri arasında 
İran'da hüküm süren bir 

Türk hanedanı. 

Hanedanın ilk hükümdan Nadir Şah, 
Oğuz (Türkmen) elinin Avşar (Afşar) bo
yuna mensup olduğu için bu hanedana 
İran kaynaklarında Afşariyye (Afşarlılar) 
denilir. Türk ilim aleminde ise aynı ha
nedan daha ziyade Afşarlar olarak ta
nınmaktadır. 

Nadir Şah (as ıl adı Nedr~ Nezr Kulı), Ho
rasan'daki Ebiverd sınır yöresinde yaşa
yan Avşar' ın Kırklu abasına mensup idi. 
Kaynakların bazılarında babası İmam Ku
lı'nın deriden elbise dikicisi (postin-düz) 
olduğu söylenir. Nadir'in de Kırklu aba
sının mütevazi bir mensubu bulunduğu 
tahmin edilmektedir. Soyluluk gelenek
lerine çok bağlı göçebe topluluklarda da 
bu gibi şahsiyetterin yükselmelerinin pek 
güç olduğu bir vakıadır. Fakat ne olur
sa olsun Nedr Kulı yani Nadir, sahip ol
duğu birçok yüksek meziyetlerle kendi 
tarihçisinin bile yazmaktan usandığı sayı
sız mücadelelerden sonra Horasan'ın ta
nınmış emirlerinden biri durumuna yük
seldi (1!37 1 !725) Bu tarihte İran, istila 
ve işgallerle ağır bir buhran içine düş
müş bulunuyordu. Başta Safevller'in dev
let merkezi İsfahan olmak üzere ülke
nin büyük bir kısmı Afganlar tarafından 
idare edildiği gibi Erivan, Gence, Tebriz, 
Hemedan ve Kirmanşah eyaletleri de Os
manlı hakimiyetine geçmişti. Ruslar da 
Şirvan 'ı işgal etmişler, Gllan'a da asker 
çıkarmışlardı. 

Çeşitli bölge ve yöreleri idare eden 
Safevi emirleri de bu buhranı fırsat bi
lip başlarına buyruk bir şekilde hareket 
etmekte idiler. Safevi Hükümdan ll. Tah
masb ile yanındaki devlet adamları ise 
bu sırada Horasan'a çekilmek zorunda 
kalmışlardı ( !!39 1 1727). Avşar Nadir Ku
lı Beg, Tahmasb ve yanındakilere kendi
sinin farklı bir şahsiyet olduğunu tanıt
makta gecikmedi. Aynı yıl Safevi hüküm
darının başkumandam ve Kaçar Devle
ti'nin kurucusu Ağa Muhammed Şah'ın 
dedesi Feth Ali Han görevden uzaklaştı
rıldığı gibi Meşhed de zaptedildi. Şehri 
Tahmasb değil Nadir Kulı Beg idaresi al
tına aldı. Afgan Hükümdan Eşref'in Sim
nan'a gelmesi Tahmasb' ı Nadir Kulı Beg'e 
çok daha yaklaştırdı. Bu da Avşar reisi
nin gayelerine uygundu. Onun için işleri 
eline aldı; şahın adına hareket ediyor gi
bi göründü, hatta bu münasebetle Tah-

masb Kulı Han adını taşıdı. Tahmasb Ku
lı Han, Eşrefi birbiri arkasından ağır ye
nilgilere uğratarak Afgan hakimiyetine 
son verdi ( !!42/ !729). Afgan askerinin 
geriye kalanlarını kendi büyük gayesinin 
tahakkuku için hizmetine almaktan çe
kinmeyen Tahmasb Kulı Han bu şekilde 
Kızılbaş Türk askerini de daha fazla za
af içine düşmekten kurtardı. İran'ın ku
zeybatı eyaletlerini Osmanlılar'ın elinden 
geri aldı ( !!43 / 1730). Fakat başkuman
dan (sipehsa lar) Tahmasb Kulı Han batı
da daha fazla kalarnadı; iktidarının baş
lıca dayanağı olan Horasan'da bazı ha
diseler çıkması üzerine süratle buraya 
döndü. Horasan'da duruma hakim oldu
ğu gibi Herat meselesini de arzu ettiği 
şekilde halletti. 

Şah Tahmasb ise herkesçe bilinen aczi
ne rağmen başkumandanın ülkenin ger
çek sahibi imiş gibi davranmasını hoş 
karşılamıyordu . Bu sebeple batıdaki ba
zı eyaletleri yeniden zaptetmiş olan Os
manlılar'a karşı tek başına harekete geç
ti. Kazanacağı bir zaferin durumunu kuv
vetlendireceğine ve başkumandam da 
emirlerine itaat etmek zorunda bıraka
cağına inanıyordu. Fakat Hemedan ya
kınındaki Kurican'da Bağdat Valisi Ah
med Paşa ile yaptığı savaşı kaybetmesi 
(Eylül 173 ı) bütün ümitlerini suya dü
şürdü; Osmanlı başarılarının devam et
mesi üzerine de barış yapmak zorunda 
kaldı (Ocak !732). Bu barışı yaparken 
başkumandanın fikrini almaması Nadir'e 
beklediği fırsatı verdi ve yapılan antlaş
mayı kabul etmediğini, baharda askeri 
ile harekete geçeceğini belirten beyan
namesi ile Tahmasb'ı halkın gözünden 
iyice düşürdü. Ardından İsfahan'a gelip 
şahı tahttan indirerek yerine oğlu Ab
bas'ı geçirdi (7 Ağustos 1732), kendisi de 
saltanat naibi oldu. Abbas bu sırada ye
di aylık (bir rivayete göre iki aylık) bir be
bekti. Bundan sonra Osmanlılar'a savaş 
açtı ve onları eski sınırlarına çekilmeye 
mecbur bıraktı. Dağıstan beylerini de 
itaat altına aldı, sonra iran'ın bütün böl
ge ve yörelerinin temsilcilerini Azerbay
can'daki Mugan bozkırında topladı 1 ı 148/ 
!736) Hulefa-yi Raşidin'den Hz. EbO Be
kir, Ömer ve Osman ile Hz. Aişe'ye "seb
bolunma"sının (sövüp sayma, ilenme) müs
lümanlar arasında çok kan dökülmesi
ne sebep olduğu belirtHip bundan vaz
geçilmesi istendi. Nevruz'un kutlanma
sının ve diğer bazı adetterin İslamiyet'e 
aykırı olduğu ifade edildi. Bunların ya
saklanması kabul edildiği gibi saltanat 
naibinin de iran şahı ilan edilmesi karar-


