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dar çini süslemeleriyle de bütün Orta Asya yapýlarý arasýnda seçkin bir yeri vardýr.
Moðollar’ýn 618’de (1221) Hârizm’i iþgali
sýrasýnda þehid düþen, Kübreviyye tarikatýnýn kurucusu Necmeddîn-i Kübrâ’nýn türbesi de Ürgenç’tedir. Harap þehrin dýþýnda
eski bir mezarlýk alanýnda yer alan türbe taçkapýsýndaki kitâbesine göre Kutluð
Timur tarafýndan yaptýrýlmýþtýr. 732’de
(1332) Ürgenç’i ziyaret eden Ýbn Battûta
kesin tarihi belli olmayan türbeden ve yanýndaki bir zâviyeden bahsetmektedir. Türbe mezarýn bulunduðu kare planlý, kubbeli bölümün önünde bir giriþle onun iki
tarafýnda zâviye mekânlarý olduðu düþünülen kubbeli birer odadan meydana gelmektedir. Necmeddîn-i Kübrâ Türbesi’nin
hemen karþýsýnda yer alan ve Törebeg Haným Türbesi’nin planýný daha küçük ölçülerde tekrarlayan Sultan Ali Türbesi XVI.
yüzyýlda yaptýrýlmýþ, ancak tamamlanamamýþtýr.
Kaleler. Çok harap durumdaki Türkmenistan kalelerinden Dihistan’da þehri kuþatan kerpiç sur duvarlarýnýn yýkýntýlarý halen görülebilmektedir. Merv’de çeþitli dönemlerde yaptýrýlan kalelerin kalýntýlarý içinde Sultankale, Selçuklu döneminden kalan en iyi durumdaki örnektir. Serahs’ta
sadece Ýçkale’nin tuðladan sur duvarlarý
kýsmen korunmuþtur. Ürgenç’te harap vaziyetteki Akkale de bir iç kale olarak inþa
edilmiþtir. Þehri kuþatan Taþkale surlarýndan ise eser kalmamýþtýr.
Sivil Mimari. Eski yollarýn önemli bir geçit ve kavþak noktasýnda bulunan Türkmenistan’da bugün ekserisi çöl alanlarýnda ve ýssýz yol güzergâhlarýnda harap durumda bazý kervansaray kalýntýlarý mevcuttur. Çoðu kümelenmiþ durumda birer
kerpiç yýðýný halinde görünen bu eserler,
Türk-Ýslâm mimarisinde kervansaraylarýn
erken örnekleri olmalarý bakýmýndan büyük önem taþýmaktadýr. Müslüman Arap-

lar’ýn ilk fetih devrinden itibaren bölgede
bir ribât geleneði baþlattýklarý bilinmektedir. Bugün “kale” ya da “köþk” diye adlandýrýlan bir grup eserin o dönemlerde inþa
ettirilmiþ ribâtlar olmasý ihtimali büyüktür. Merv’de Büyük Kýzkale ve Küçük Kýzkale köþkleriyle Merv yakýnlarýndaki Büyük Naimkale ve Küçük Naimkale yapýlarý bunlara örnek verilebilir. Daha sonralarý kervansaray denilen farklý bir yapý tipine dönüþecek olan bu mimari geleneðini
Sâmânîler sürdürmüþtür. X. yüzyýla tarihlenen Merv-Hârizm yolu üzerindeki Hürmüzferre Kervansarayý bu dönemin eseridir. Selçuklu devrinde yol güzergâhlarýnda çok sayýda kervansaray inþa edilmiþtir.
XI-XII. yüzyýllara mal edilen bu yapýlardan
Âmül-Hârizm yolundaki Dâye Hatun Kervansarayý, Merv-Hârizm yolundaki Ode Mergen (Merguen) Kervansarayý, Merv-Âmül
yolunda bulunan el-Asker Kervansarayý ile
Dihistan’ýn þehir surlarý dýþýnda yer alan
Dihistan Kervansarayý ahýr ve konaklama
birimlerinin tek avlu etrafýnda þekillendiði örneklerdir. XII. yüzyýlýn baþlarýnda yaptýrýldýðý tahmin edilen Eski Merv-Âmül
yolundaki Akçakale Kervansarayý dört eyvanlý iki avlu esasýna göre tasarlanmýþtýr.
Merv bölgesinde “kutlu þehir” denilen yerde bulunan Baþane Kervansarayý bu iki tipten farklý bir plan þemasýna sahiptir. Ýþlevi
bakýmýndan tartýþmalý olmakla beraber
plan özellikleriyle yapý Anadolu’daki Selçuklu dönemi sultan hanlarýnýn öncüsü sayýlmaktadýr. Türkmenistan’daki eski saray mimarisi konusunda yeterli bilgi yoktur. Halen çok harap vaziyette bulunan
Merv’deki Selçuklu Sarayý köþk, divanhâne ve çeþitli hizmet birimlerinden meydana gelmektedir. Ürgenç’teki saraydan
ise eser kalmamýþtýr. Türkmenistan’ýn eski konut mimarisine iliþkin bilgiler de sýnýrlýdýr. Yapýlan kazýlar sonucunda Merv
ve çevresinde IX-XIII. yüzyýllara ait bazý ko-

Eski Merv ile
Âmül
arasýnda
yer alan
Akçakale
Kervansarayý’nýn
kalýntýlarý

nut kalýntýlarý ortaya çýkarýlmýþtýr. Bunlarýn
planlarý genellikle merkezde bir ana mekânla dört yönde ona baðlanan bölümlerden oluþmaktadýr.
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XI. yüzyýldan itibaren
Oðuzlar’a verilen ad.

™

Seyhun (Siriderya) boylarýnda oturan
Oðuzlar arasýnda X. yüzyýldan itibaren Ýslâmiyet’in yayýlmasý sonucu ortaya çýkan
Türkmen tanýmlamasý, Mâverâünnehirli
yerli müslümanlar tarafýndan Ýslâmiyet’e
giren Oðuzlar için gayri müslim Oðuzlar’dan ayýrt edilmek üzere kullanýlmýþtýr. Türkmen adýnýn yerlilerce “müslüman Türk” anlamýnda yaygýnlaþmasý bu addaki topluluðun Ýslâmiyet’i kabul eden ilk Türk kavmi
olmasýyla ilgilidir. Türkmen kelimesinin nereden geldiði konusunda baþlýca iki görüþ
vardýr. Bunlardan birine göre Türkmen,
Türk adý ile Farsça “mân”dan (mânend)
gelmiþ olup “Türk’e benzer” demektir. Bîrûnî bu fikirde olduðu gibi Kâþgarlý Mahmud da Türkmen adýnýn bu þekilde açýklanmasýyla ilgili bir hikâye anlatýr. Ýkinci
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görüþe göre Türkmen, “Türkü’l-îmân”dan
(  ) אgelmektedir. Tarihçi Ýbn Kesîr’in

ileri sürdüðü bu görüþ XV. yüzyýl Osmanlý
tarihçisi Mehmed Neþrî tarafýndan da benimsenmiþtir. Ýbn Kesîr, Tuðrul ve Çaðrý
beylerin büyük bir güç ve itibar kazandýðýný, müslüman olan Türkler’in bunlarýn
etrafýnda toplandýðýný ve bunlara Türkü’lîmân denildiðini, halkýn Türkmen adýný
verdiði bu topluluðun aslýný da Selçuklular’ýn (Selâcika, Benî Selcûk) teþkil ettiðini kaydeder (el-Bidâye, XII, 48). Bugün ise
Türkmen adýnýn sonundaki “-men”in mübalaða eki olduðu (kocaman, azman) söylenerek “öz Türk” mânasýný taþýdýðý üzerinde durulmaktadýr.
Türkmen adý Oðuzlar hakkýnda umumiyetle XI. yüzyýlýn ikinci yarýsýndan itibaren kullanýlmaya baþlanmýþtýr. Fakat Oðuzlar bu adý çok uzun bir zaman benimsememiþtir. Müelliflerden bazýlarý Oðuzlar’ý
tanýtmak için, “Oðuzlar Türkmenler’den
bir topluluktur” þeklinde ifadeler kullanmýþtýr. Ancak XIII. yüzyýldan itibaren Oðuz
adýný taþýyan bir topluluk görülmez. Bu
yüzyýlda Seyhun boylarýndan Sakarya kýyýlarýna kadar uzanan çok geniþ sahada
yaþayan Oðuz asýllý topluluklar Türkmen
adýyla anýlmýþtýr. Bununla beraber Arapça
ve Farsça kaynaklarda Türkmen tabiriyle Oðuzlar’ýn kastedildiði anlaþýlmaktadýr.
Kaynaklar Oðuzlar’ýn Kýnýk boyuna mensup olan Selçuklular’dan Türkmen adýyla
bahseder. Büyük Selçuklu Devleti’nin kuruluþundan sonra Selçuklu ailesi Türkmenler yanýnda çeþitli kavimlere mensup kiþileri devlet hizmetine almýþtýr. Özellikle orduda gulâm asýllý kumandanlara görev verilmesi gibi sebeplerle dýþlandýklarýna inanan Türkmenler bu yüzden Selçuklu ailesinden ayrýlýp çeþitli olaylara karýþmýþtýr.
Nizâmülmülk, Türkmenler’in devlete zaman zaman zorluk çýkarmalarýna raðmen
Selçuklular’ýn kuruluþunda güçlüklere göðüs gererek büyük hizmetlerde bulunduklarýný, hânedanýn akrabasý sayýldýklarýný, bu
sebeple onlarýn her vesileyle devlet hizmetine alýnýp memnun edilmeleri gerektiðini
kaydeder (Siyâsetnâme, s. 132).
Türkmenler yaþadýklarý coðrafyaya göre þöylece tasnif edilebilir: Seyhun Boylarý. 548 (1153) yýlýnda Horasan’da Sultan
Sencer’i yenen Oðuzlar kuvvetli durumda
bulunduklarý sýrada, Mâverâünnehir’de Buhara yakýnlarýndaki Karagöl’den Seyhun
boylarýndaki Cend þehrine kadar uzanan
geniþ çöl bölgesinde Türkmenler (Terâkime) yurt tutmuþtu. 1220’de Seyhun boylarýnda kümeler halindeki pek çok göçe
raðmen yine de kalabalýk sayýda Türkmen
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yaþýyordu. Moðollar, Hârizm’in fethinde yararlanmak üzere Türkmenler’den 10.000
kiþilik bir kuvvet teþkil etmekle birlikte Hârizm’e giderken Türkmenler yolda isyan
ettiklerinden Moðollar onlardan birçoðunu yok etti. Geri kalanlar, Seyhun boylarýndaki Türkmenler’le birlikte göç ederek
Merv ve Amûye (Âmül) yörelerine geldi.
Moðol istilâsý yüzünden Türkmenler’in çoðu yurtlarýndan ayrýlýp Horasan’da toplandý. 1246’da Seyhun boylarýndaki Oðuzlar’ýn
yurtlarýndan geçen papanýn elçisi Plano
Carpini, Oðuz yurtlarýný þehir, kasaba, köy
ve kaleleri yýkýlmýþ harap bir ülke olarak
görmüþtü. 1273’te Seyhun boylarýný ziyaret eden Orta Asyalý müelliflerden Cemâl-i
Karþî buralarý Türkmenler’in ülkesi diye nitelendirmektedir. Karþî, Oðuz þehirlerinden Barçýnlýðkent’i Barçkent þeklinde kaydetmiþ, burada fýkýh ve tefsir ilimlerinde
uzman olan Hüsâmeddin Hâmid b. Âsým
adlý bir âlimle tanýþmýþtý. Cend þehrini de
ziyaret eden Cemâl-i Karþî evvelce büyük
bir þehir olan Cend’in þimdi harap durumda bulunduðunu, bununla beraber bir ticaret merkezi özelliði taþýdýðýný ve çarþýsýnda her türlü malýn görüldüðünü söyler. Müellif buradaki þeyhlerden Siðnâklý
Þeyh Kemâleddin’in Türkmenler arasýnda
“Þeyh Baba” diye tanýndýðýný ve büyük bir
saygýnlýðý olduðunu bildirir. Cemâl-i Karþî’nin verdiði bilgiden istilâ esnasýnda yapýlan tahribata ve büyük göçlere raðmen
XIII. yüzyýlýn ikinci yarýsýnýn ortalarýnda Aþaðý Seyhun bölgesinin hâlâ Oðuz ülkesi niteliðini koruduðu anlaþýlýr. Bu da þüphesiz
Aþaðý Seyhun bölgesinin Hârizm gibi Ýdil’in
aðzýnda oturan Cuci hânedanýnýn topraklarýna dahil edilmesiyle yakýndan ilgilidir.
Fakat XIV. yüzyýlda Aþaðý Seyhun kýyýlarý
bir Türkmen ülkesi olma vasfýný kaybetmiþtir.
Hârizm. Moðol hâkimiyetinin baþlamasý üzerine Mangýþlak ve Balhan (Balkan)
Türkmenleri, Ýdil’in aðzýnda oturan Cengiz Han’ýn torunu Batu Han’a baðlandý.
Bu Türkmenler’e Sayýn Hanlu Türkmenleri denilmesi buradan gelir. Timur’un hizmetindeki Türkmen asýllý emîrler içinde en
ünlüsü Argun Þah’týr. Argun Þah, Buhara
yöresinde yaþayan Türkmenler’e mensuptu. Timur Çin seferine çýkarken Semerkant’ýn muhafazasýna onu býrakmýþtý. Argun Þah’ýn oðullarý da Timur’un oðlu Þâhruh’un en itibarlý emîrleri arasýndaydý. Yine Timur devrinde Emîr Sadr ile bozkýr
hayatýný yakýndan bilen Þeyh Dâvud’un da
Türkmen asýllý olduklarý bildirilir. XVI. yüzyýlýn baþlarýnda Mangýþlak yarýmadasýndaki Türkmenler’in pek çoðu Salur boyuna

mensuptu. Bu Salurlar Ýçki (iç) Salur ve
Taþký (dýþ) Salur adlarýyla iki kola ayrýlmýþtý. Ýçki Salurlar adý geçen yarýmadanýn kýyý
kesiminde, Taþký Salurlar doðuda Hârizm’den gelen ana yol üzerindeydi. Bunun dýþýnda Horasan’da Durun yöresinde Salur
adýný taþýyan oldukça kalabalýk bir topluluk yaþýyor ve Mangýþlak Salurlarý’ndan
ayýrt etmek için bunlara Horasan Saluru
adý veriliyordu. Taþký Salur ise Teke, Sarýk
ve Yomut oymaklarý tarafýndan temsil ediliyordu (bk. SALUR). Yine Mangýþlak’ta Esen
Eli adlý baþka bir topluluk vardý. Bu topluluk baþlýca Çavuldur (Çavundur/Çavdur),
Ýgdir, Soynacýlar ile diðer bazý küçük oymaklardan meydana geliyordu. Hazar denizinin doðu kýyýsýnda ve Mangýþlak’ýn güneyindeki Balhan daðlarý yöresinde Ersarý
oymaðý bulunuyordu. Oymaða adýný vermiþ olan Ersarý Bay XIV. yüzyýlda yaþamýþ
ve Ürgençli Þeyh Þeref’e 713 (1314) yýlýnda dinî meselelere dair Türkçe Muînü’lmürîd adlý bir eser yazdýrmýþtýr. Ersarý
oymaðýnýn da Salur’un bir obasý olduðu
söylenir. Göklen denilen topluluðun ise Etrek-Gürgen çaylarýnýn kýyýlarýnda oturduðu tahmin edilmektedir. Göklenler Kayý,
Beydili (Begtili), Bayýndýr gibi Oðuz boylarýnýn kollarýndan meydana gelmiþti. Vergilere ait rakamlar, birçok boya mensup kollardan teþekkül etmesine raðmen Göklenler’in nüfusunun Horasan Saluru ile Mangýþlak’taki Ýçki Salur ve Taþký Salur’dan az
olduðunu gösterir. Yine ayný yüzyýlda Esterâbâd sýnýrýnda yaþayan ve Safevîler’i sýkýntýya sokan Oklu (Ohlu) Türkmenleri müstakil bir topluluk halindeydi.
XVI. yüzyýlýn ilk yarýsýnda Ceyhun (Amuderya) ýrmaðý boyunca baþlýca üç topluluk
oturuyordu: Adaklý Hýzýr Eli, Ali Eli ve Teveciler. Þecere-i Terâkime’ye göre bunlar kökleri bakýmýndan öz Türkmen sayýlmýyordu. 1575-1578 yýllarý arasýnda Ceyhun yeniden yatak deðiþtirerek Hazar yerine Aral gölüne dökülmeye baþlayýnca adý
geçen üç topluluk bundan etkilendi, ayný
zamanda bütün Türkmenler’in ekonomik
hayatý darbe yedi. Ayný yüzyýlýn sonlarýna
doðru Etrek ve Gürgen çaylarý boylarýnda
Eymür ve Salurlar da yaþýyordu. Bu oymaklara Safevî ve Yaka Türkmen’i adý verilir. Safevî Hükümdarý Þah Abbas, hem
Türkmen akýnlarýný durdurmak hem de
Esterâbâd’ýn Özbekler’in eline geçmesini
önlemek için Eymürler’in beyi Ali Yâr’ý han
unvaný ile Esterâbâd valiliðine tayin etti.
Eymürler sayýca bölgedeki Oklu ve Göklenler’den daha azdý. Bunlarýn Mangýþlak’tan yakýn bir zamanda Etrek-Gürgen
bölgesine geldikleri anlaþýlýr. XVI. yüzyýlýn
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ikinci yarýsýnýn ortalarýnda Emba suyu kýyýlarýnda oturan ve kendilerine Nogay da
denilen Mangýtlar’ýn yaptýðý akýnlara dayanamayan Teke ve Yomutlar, Küçük Balhan ile Kýzýlarvat ortasýndaki Küren daðý
çevresine göç etti. 1639’da, Ýdil’in aðzýnda
oturan Kalmuklar’ýn akýnlarý sonucu Mangýþlak’taki diðer Türkmenler de Balhan
taraflarýna geldi. Böylece Mangýþlak yedi
asýr sonra bir Türkmen yurdu olma niteliðini kaybetti. XVIII. yüzyýlda Esterâbâd
bölgesinde Oklular’ýn yerini Salur boyundan gelen Yomutlar aldý. Bunlar Afþarlar
ve Zendler ile mücadelelerinde Kaçarlar’a
yardým etmekteydi. Ýranlý tarihçilerden birine göre Kaçar Devleti’nin kurucusu Aða
Muhammed Þah’ýn annesi Yomutlar’ýn baþbuðu Begenç’in kýzýydý. Esen Eli topluluðu Kalmuklar’a tâbi olarak Mangýþlak’ta
kalmýþtý. Kalmuklar bunlardan bir zümreyi XVIII. yüzyýlda Kuzey Kafkasya’ya göçürdü. Yaþadýklarý yörenin adýyla Stavrapol Türkmenleri denilen bu Türkmenler,
Orta Asya’daki Türkmenler’le münasebetlerini kesmedi ve Mahtumkulu’yu onlar
da büyük þairleri saydý. Stavrapol Türkmenleri varlýklarýný günümüze kadar sürdürmüþtür.
XIX. yüzyýlýn baþlarýnda Hîve Hanlýðý’nýn
Kungratlar’ýn eline geçmesi, Buhara Hanlýðý ile Ýran þahlýðýnýn zayýf duruma düþmesi Türkmenler’i daha fazla bir hareket
serbestliðine kavuþturdu. 1824’te Teke ve
Salurlar, Hîve hanlarýna ait yeni Merv’i zaptederek ellerine geçirdikleri esirleri Buhara hanýna gönderdi. Tekeler tek baþlarýna
gittikçe kuvvetlendiler. Teke baþbuðu Kuþid Han, Hîve Hükümdarý Muhammed
Emin Han’ý 1855’te Serahs yakýnýnda aðýr
bir yenilgiye uðrattý ve Hîve haný savaþ
meydanýnda kaldý. Kuþid Han, yeni Hîve
hükümdarý Abdullah Haný ayný âkýbete uðrattýðý gibi 1860’ta toplarla mücehhez Kaçar ordusuna karþý parlak bir zafer kazandý. Fakat 1873’te Ruslar’ýn Hîve Hanlýðý’ný
egemenlikleri altýna almalarý durumu deðiþtirdi. 1879’da Ruslar, Türkmenler’in çarýn hâkimiyetini kabul etmeleri teklifini þiddetle reddetmeleri üzerine harekete geçtilerse de Göktepe’de aðýr bir yenilgiye uðradýlar (Eylül 1879). Fakat bu baþarý uzun
sürmedi, Ruslar 1881’de Türkmen elini imparatorluklarýna kattýlar.
Hârizm Türkmenleri’nin büyük oymaklarý Esen Eli (en önemli oymaklarý Çavdur
< Çavuldur ve Ýgdir), Yomut (Salur’dan),
Teke (Salur’dan), Salur, Sakar (Salur’dan),
Emreli (>Yemreli, Salur’dan), Sarýk (Salur’dan), Göklen (bazý obalarý Kayý, Bayýndýr, Beydili) olup bunlardan altýsý Oðuz

Salur boyuna mensuptur; ayný zamanda nüfuslarý fazla olanlardýr. 1819’da düzenlenen Muravyev’in listesinde Esen Eli
8000, Göklenler 40.000 çadýr gösterilirlerken Salur’a mensup oymaklardan Teke’nin
50.000, Salur’un 4000, Ersarý’nýn 100.000,
Yomut’un 40.000, Sarýk’ýn 20.000, Sakar’ýn
20.000 çadýr olduðu bildirilmiþtir. Ebülgazi Bahadýr Han’ýn Þecere-i Terâkime’sine göre yukarýda adlarý geçen Salur asýllýlardan baþka Yaya, Cabý, Kaltak, Burkas
Eli, Azlar ve Olam Ürgençli oymaklarý da
Salur boyundan çýkmýþtýr. 1819 listesindeki rakamlara göre 285.000 çadýr olan bütün Türkmenler’in nüfusundan 237.000
çadýrý ( % 83’ü) Salur’a mensuptu. 1863
tarihli Vambery’nin listesine göre 196.500
çadýr olan Türkmen nüfusundan 172.500
çadýrýný (% 87’sini) Salur boyundan çýkan
oymaklar teþkil ediyordu. Ayrýca Salurlar,
Anadolu’daki Türk yerleþmesinde önemli
rol oynamýþ boylardan biridir. Ýran’da Selçuklular devrinde iki beylik kurdular. Salur’dan sonra Türkmenistan Türkmenleri’nin teþekkülünde Çavuldur boyu gelir.
Onlarý Eymir ve Ýgdir boylarý izler, bunlarýn nüfuslarý 1000-2000 çadýrdan fazla deðildir. Göklen topluluðuna baðlý Kayý, Bayýndýr ve Beydili, Oðuz boylarýnýn adlarýný
taþýyan obalardan her birinin nüfusu 500
çadýrdýr.
Ýran. Moðollar’ýn gelmesi üzerine Horasan, Azerbaycan, Irâk-ý Acem ve Arrân’da yaþayan Türkmenler’in hepsi veya çoðu
Anadolu’ya göç etti. Kaynaklarda Ýlhanlýlar devrinde Ýran’da Türkmenler’in yaþadýðýndan söz edilmez. Bu dönemde Sâve
yöresinde Kalaçlar’ýn (Halaç) varlýðý bilinmektedir. Celâyirliler devrinde XIV. yüzyýlýn sonlarýna doðru Arrân’da Çobanlý Türkmenleri mevcuttu. Çobanlý Türkmenleri’nin Anadolu’dan Ýran’a Çobanlýlar tarafýndan getirilmiþ olmasý muhtemeldir. Timur’un oðlu ve halefi Þâhruh Mirza, Ýran’ýn
en geniþ kýsmýný devletinin sýnýrlarý içine
almakla beraber Azerbaycan, Arrân ve
Irak’ý Karakoyunlular’a býrakmak zorunda
kalmýþtý. Karakoyunlular, Þâhruh’un ölümünden (1447) sonra yeni baþarýlar kazanarak Horasan dýþýnda bütün Ýran’a hâkim oldular. Karakoyunlu elini teþkil eden
Sa‘dlý, Alpagut, Duharlý, Baharlý ve Aðaçeri oymaklarý Arrân, Azerbaycan ve Irâk-ý
Acem’i de yurt tuttular. Ünlü Kaçar oymaðý da Akkoyunlular devrinde Bozok (Yozgat)
bölgesinden Gence’ye göç etmiþti. 1469’da Karakoyunlular’ýn yerini Akkoyunlular
aldý. Akkoyunlular, Erzincan’ýn batýsýndan
Horasan’a, Þirvan’dan Basra’ya kadar uzanýyordu. Akkoyunlular devrinde Anadolu’dan Ýran’a yeni oymaklar gitti. Bunlar Pür-

nek, Musullu, Koca Hacýlu, Avþar (Afþar),
Bayat gibi oymaklardý. 1501’de Akkoyunlular’ýn yerine Safevîler geçti. Anadolu’dan
Ýran’a en çok bu dönemde göçler oldu.
Ýran’da Safevîler’den sonra iktidara gelen
Avþarlýlar ve Kaçarlar, Safevîler’in hizmetindeki Türkmen oymaklarý tarafýndan kurulmuþtur.
Anadolu. 1071 Malazgirt Savaþý’nýn ardýndan on yýl içinde Türkler, Adalar denizine ve Marmara’ya kadar uzanan bütün
Anadolu’yu fethettiler. Fakat ayný yüzyýlýn
sonlarýnda baþlayan Haçlý seferleri yüzünden büyük kayýplar verdiler. Ýran’daki iç mücadele yüzünden desteklenmeyen
Türkler, Orta Anadolu’ya çekilmek zorunda kaldý. Türkmenler, Ankara-Konya arasýnda toplu halde yaþayýp hem Haçlý hücumlarýna hem Bizans’ýn saldýrýlarýna karþý geçilmez bir set teþkil ettiler. Bu Türkmenler’e Uç Türkmenleri adý veriliyordu.
Horasan’da “diyâr-ý Rûm” denilince akla bu
Uç Türkmenleri geliyordu, yani XII. yüzyýlda Anadolu Uç Türkmenleri ile tanýnýyordu. 1146’da Bizans’a karþý kazanýlan Düzbel zaferinden sonra Türkmenler köyler
kurarak ve metrûk köyleri iskâna açarak
yerleþmeye baþladýlar. Türkistan ile Anadolu arasýnda kurulan göç kanalýyla güçlendiler. Þehirlerde yaþayan kozmopolit halk
köylerde yerleþmiþ Türkmenler’e Türk diyordu. Türk adýnýn uzun süre “köylü” anlamýnda kullanýlmasý Türkmenler’in köyler kurarak yerleþmelerinden ileri gelmiþtir. Moðol istilâsý yüzünden Türkistan, Ýran
ve Arrân’dan Anadolu’ya pek çok Türk geldi. Gelenler arasýnda göçebe topluluklarýn yanýnda çok sayýda yerleþik halk da
vardý. XIII. yüzyýlýn ikinci yarýsýnýn ortalarýnda yerleþik hayat hemen her yerde geliþti ve Türkler þehirlerde de çoðunluðu
teþkil etti. Bununla birlikte hâlâ kalabalýk
sayýda göçebe Türkmen topluluklarý bulunuyordu. Bunlardan Antalya-Denizli Türkmenleri, Kuzey Afrikalý Coðrafyacý Ýbn Saîd el-Maðribî’ye göre 200.000 çadýra yakýndý. Kütahya-Eskiþehir Türkmenleri ise
30.000 çadýrdý. Bu kümenin Marmara bölgesiyle Batý Anadolu’nun iskânýnda rol oynadýðý þüphesizdir. Ýbn Saîd, Kastamonu
Türkmenleri’nin sayýsýný 100.000 çadýr olarak verir. Yirmi dört Oðuz boyundan biri
olan Çepniler’den kalabalýk bir küme ise
Sinop bölgesinde yaþýyordu. Bunlar, 1277’de Sinop’u almak isteyen Trabzon Rum
imparatorunu denizde karþýlayýp maðlûp
ettik. Çepniler doðuya doðru ilerleyerek
Ordu bölgesinde Bayramlý Beyliði’ni kurdular. Karaman Türkmenleri ise Ermenek,
Mut, Silifke, Gülnar ve Anamur þehirlerini
içine alan bölgede hayat sürüyordu. Ma-
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latya-Maraþ bölgesinde Aðaçeriler vardý;
bunlar bilhassa ormanlýk kesimlerde bulunuyordu. Güneydoðu Anadolu ve Suriye
Türkmenleri, Moðol baskýsý yüzünden buralara gelmiþlerdi. Memlük kaynaklarýnda
bu Türkmenler’in 40.000 çadýr (200.000
kiþi) olduðu bildirilir. Bunlar Bozok ve Üçok
adlý Oðuz ikili teþkilâtýný muhafaza eden
son topluluktur. XV. yüzyýl Memlük müelliflerinden Halîl b. Þâhin ez-Zâhirî 180.000
asker çýkardýklarýný söyler. Bu rakam abartýlý görünmekle birlikte nüfus yoðunluðuna iþaret eder. Doðu Anadolu Türkmenleri de baþlýca Karakoyunlular’la Akkoyunlular’dan meydana geliyordu ve XIV. yüzyýlda tarih sahnesine çýkmýþlardý. Ayrýca
Türkiye’nin diðer bölgelerinde daha az nüfuslu Türkmen topluluklarýnýn yaþadýðý söylenebilir. Meselâ Sinop bölgesinde olduðu
gibi Kelkit vadisinde de pek kalabalýk bir
Çepni grubu bulunuyordu. Bunlardan kuvvetli bir kol XIV. yüzyýlýn ikinci yarýsýnda kuzeyde Kürtün, Giresun ve Görele arasýndaki geniþ yörenin fetih ve iskânýnda önemli rol oynadý.
Türkmenler, Batý Anadolu ve Marmara
bölgeleriyle Karadeniz kýyýsýnda Ordu ve
Giresun yörelerini fethettiler. Beyliklerin
birçoðu fethedilen yerlerde kuruldu. Böylece Türkmenler, Türkiye tarihinin ikinci
devri olan Beylikler devrinin âdeta kurucusu olmuþtur. XIV. yüzyýlýn ilk yarýsýnda
baþlayýp XV. yüzyýlýn ikinci yarýsýnýn ortalarýnda sona eren bu dönemde Türk edebiyatý büyük geliþme gösterdiði gibi Türkçe de resmî dil haline geldi. Türkmen beylikleri içlerinden biri olan Osmanlýlar tarafýndan ilhak edildi. Mýsýr, Suriye ve Ýran’da yazýlmýþ eserlerde Osmanlý hânedaný
Türkmen asýllý olarak anýlýr. Osmanlý kaynaklarýnda ise ailenin Oðuz elinden geldiði yaygýn biçimde ifade edilir. XVI. yüzyýlda Trabzon’dan Ýskenderun’a çekilecek bir
hattýn batýsýnda kalan kýsýmda yerleþik hayat çok hâkim bir durumdaydý. Türkiye’nin bu kesiminde oymaklar topraða baðlanmýþtý. Onlardan pek çoðunun kýþlaklarýnda kerpiçten ve taþtan yapýlmýþ evleri vardý. Sivas-Kýrþehir arasýndaki bölgede
yaþayan Uluyörük adlý topluluk kýþlaklarýnda çiftçilik yapmakta ve kethüdâlar tarafýndan idare edilmekteydi. Konya bölgesinde Atçeken ismi verilen oymaklar ise
soylu atlar yetiþtirmekle mükellef tutulduklarý için çiftçilik yapmalarýna izin verilmiyordu. Batý yörüklerinde umumiyetle “cemaat” adý verilen oymaklar varsa da bunlarýn
çoðunda yerleþik hayat egemendi.
XVI. yüzyýlda tam anlamýyla göçebe hayatý sürdüren topluluklar Halep Türkmen610

leri ile Bozulus’tur. Halep Türkmenleri, Moðol baskýsý üzerine XIII. yüzyýlda Antep ve
Suriye’ye göçen 40.000 çadýrlýk Türkmenler’den büyük çoðunlukla Bozok kolunun
kalýntýsýdýr. Bu koldan önemli topluluklar
daha önce Maraþ, Elbistan, Malatya, Yozgat bölgelerine göç etmiþler ve kalabalýk
gruplar halinde Ýran’a da gitmiþlerdi. Bunlardan baþka yine XVI. yüzyýlda Halep Türkmenleri’nin Bozulus’ta ve Yeni Ýl’de de (Sivas-Kangal bölgesi) önemli kollarý vardý.
Halep Türkmenleri’ni teþkil eden büyük
oymaklar Beydili, Bayat, Avþar, Ýnallý ve
Harbendeli’dir. Harbendeliler bilhassa Malatya bölgesinde iskân faaliyetinde bulundular. Günümüzde Malatya bölgesindeki
Türkmenler’in önemli bir kýsmý Harbendeliler’in torunlarýdýr. Harbendeliler’den kalabalýk bir kol Ýran’a gitti ve bu ülkede Hüdâbendeli adýyla anýldý. Onlardan bazý oymaklar Batý Anadolu’ya göçtüler ve orada Harmandalý ismini aldýlar. Bu oymaklardan baþka Karkýn, Kýzýk, Acürlü, Peçenek, Dayer, Kýnýk, Eymür, Bahadýrlý ve diðer bazý obalar da Halep Türkmenleri’ne
dahildi. Halep Türkmenleri’nden baþka Hama, Humus, Þam ve Trablus’ta Türkmen
oymaklarý bulunuyordu. 40.000 çadýrlýk
Türkmen kümesinin Üçok kolu ise Çukurova bölgesinde yurt tuttu ve topraða baðlandý. Bozulus Türkmenleri, Doðu Anadolu’da tam göçebe yaþayýþý geçiren bir topluluktur. Bunlar Mardin’in güneyindeki topraklarda kýþlamakta, Erzincan-Erzurum
arasýndaki yerlerde yaylamakta olup üç
koldan meydana gelmiþlerdi: Diyarbekir
Türkmenleri, Dulkadýrlý ve Halep Türkmeni oymaklarý. Eski Akkoyunlu elinin kalýntýsý olan Diyarbekir Türkmenleri’nin baþlýca oymaklarý Tabanlý, Oðulbeyli, Musullu,
Hamza Hacýlý, Çavuldur (Çavundur), Dodurga, Karkýn, Alpagut idi. Dulkadýr oymaklarý da Cevid Sultan Hacýlý, Köçekli, Avcý,
Dodurga, Ceceli, Gündeþli, Çaðýrganlý, Kýzýlkocalý, Þam Bayatý, Karkýn idi. Halep Türkmeni oymaklarý kolu ise Köpekli Avþarý,
Gündüzli Avþarý, Harbendeli, Beydili, Acürlü, Ýnallý Bayat ve Karakoyunlu obalarýndan oluþuyordu. Sivas’ýn güneyinde Mancýlýk, Gürün ve Hekim Haný arasýndaki yörede yaþayan oymaklar genelde Osmanlý
tahrirlerinde Yeni Ýl Türkmenleri adýyla geçer. Bunlarýn vergileri III. Murad’ýn annesi Nurbânu’nun Üsküdar’da yaptýrdýðý caminin evkafýna baðlanmýþtý. Bundan dolayý topluluða Üsküdar Türkmeni adý da
veriliyordu. Yeni Ýl biri Dulkadýrlý’ya, diðeri Halep Türkmenleri’ne mensup olmak
üzere iki koldan meydana gelmiþti. Halep
Türkmenleri’ne mensup kola Yaban Eri

deniliyordu. Dulkadýrlý kolu ise umumiyetle çiftçilik yapýyordu. Yaban Eriler’den çoðunun Beydili boyuna mensup obalardan
meydana geldiði söylenebilir.
Dulkadýrlý eli baþlýca Maraþ, Elbistan ve
Yozgat yörelerinde yurt tutmuþtur. Dulkadýrlý elinin Bozulus ve Yeni Ýl arasýnda
kollarý olduðu gibi kalabalýk bir grubu da
Ýran’a gitti. Bu kol orada Zülkadr adýyla
tanýndý. En büyük Dulkadýr oymaklarý Karacali (bazý obalarý: Yazýr, Sevinçli, Oruç Beyli,
Ulaþlý, Urcanlý, Kazancýlý, Söylemezli), Dokuz
Biþanlý (bazý obalarý: Karkýn, Hacýlar, Dokuz
Koyunlu, Karamanlý), Cerid (bazý obalarý: Mamalý, Oruç Gazili, Kara Hasanlý), Kavurgalý,
Döngeleli, Akça Koyunlu (bazý obalarý: Mûsâ
Hacýlý-Mûsâcalý-Çalýþlý), Eymür, Çimeli, Ýmanlý Afþarý, Çaðýrganlý, Gündeþli, Tecirli idi.
Dulkadýrlý elinin Yozgat ve komþu yörelerdeki en önemli oymaklarý da þunlardý: Akçalý, Kýzýl Kocalý, Akça Koyunlu, Þam Bayatý, Sevgülen, Çiçekli. Dulkadýrlý elinin Kadirli ve Kozan sancaklarýnda da kollarý vardý. Sivas-Kýrþehir arasýndaki geniþ bölgede yaþayan Uluyörükler Þarkpâre, Ortapâre ve Yüzdepâre adlý üç kola ayrýlmýþtý. Bu
kollarý teþkil eden oymaklara bölük deniliyordu. Uluyörük’ün Ýlhanlýlar veya onlarýn Anadolu’daki halefleri Eretnalýlar zamanýnda oluþturulduðu anlaþýlýr. Bu topluluðun en önemli oymaklarý Ýlbeyli, Çepni, Ak Salur, Gerampa, Tostlu, Çungar, Ustahacýlý (Ustacalu-Ustaçlu), Dodurga, Turgutlu, Karakeçili, Akkoyunlu, Ýnallý, Çavurçu idi. Konya, Akþehir, Aksaray ve Karaman yörelerinde Türk oymaklarý Selçuklular devrinden beri soylu atlar yetiþtiriyordu. Bunlara Atçeken oymaklarý deniliyordu. Ayný bölgede yaþayan oymaklarýn
bir kýsmý Atçeken sayýlmýyordu. Bunlardan bazýlarý þunlardýr: Hocantýlý (Orta Asya’daki Hucend þehrinden), Yapa, Çepni,
Kayý, Peçenek, Tatar (Moðol), Bektaþlý, Bozkýrlý, Urunguþ, Hintli, Bozdoðan, Cemallý
(Ürgüp), Bereketli, Yahyalý (Yavaþ Karahisarý). Ýç Ýl’deki büyük oymaklar Oðuz Hanlý
(Selinti ve Anamur), Bozkýrlý (Taþlýk Silifke),
Hoca Yunuslu (Gülnar), Beydili (Gülnar), Bozdoðan (Silifke), Þamlý idi (Taþlýk Silifke).
Çukurova bölgesinde henüz oymak teþkilâtýný muhafaza edenler Kara Îsâlý, Kusun,
Kuþtemir, Ulaþ, Gökçeli ve Elvan boylarýdýr.
XVI. yüzyýl sonlarýnda baþlayan ve XVII.
yüzyýlýn ilk on yýlýnda devam eden Anadolu’daki Celâlî hareketleri Orta Anadolu
köylerine felâket getirdiði gibi Uluyörük,
Ankara yörükleri ve Atçekenler’in daðýlmalarýna da sebep oldu. Diðer topluluklarýn da düzeni bozuldu. Doðu Anadolu’-
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da yaþayan Bozulus 1022’de (1613) Orta
Anadolu’ya geldi. Bozulus’un bir kýsmý eski yurdunda kalmýþtý. Hükümet Bozulus’un
geldiði yere gönderilmesini emrettiyse de
bu emir hiçbir zaman uygulanmadý ve Bozulus Orta Anadolu’da yerleþti. Daha sonra bazý oymaklarý Batý Anadolu’ya ve Ege
adalarýna gittiler. Orta ve Batý Anadolu’da Türkmen adlý oymaklarýn görülmesi Bozulus’un geliþiyle ilgilidir. Osmanlý Devleti,
1102’de (1691) Türkmen oymaklarýnýn harap durumdaki yerlere yerleþtirilmesine
giriþti. Dört kola ayrýlan Bozulus obalarý
evler yaptýlar ve oturak hayata geçmeye
baþladýlar. Dâniþmendli adlý büyük Türkmen oymaðýnýn Aydýn ve diðer bazý yerlerde iskân edilmesi baþarý ile neticelendi.
Dulkadýrlý eline mensup yirmi kadar oymak Çukurova’da Ayas, Berendi ve Kýnýk
yörelerinde yerleþtirildiyse de bu iskân baþarýlý sonuç vermedi. Çukurova’nýn bilhassa doðu kýsmý XIX. yüzyýlýn ikinci yarýsýna
kadar oymaklara kýþlak vazifesini görmekte devam etti. Üçüncü iskân yeri olan Halep’in kuzeyindeki Menbic yöresine Ýlbeyli oymaðý yerleþtirildi. Ýlbeyliler günümüzde de bu yörede oturmaktadýr. Fakat Halep Türkmenleri’ne mensup olarak Hama,
Humus ve Trablus çevrelerinde daðýnýk þekilde yaþayan oymaklarýn Hama-Humus
arasýndaki harap topraklarda iskânýnda
baþarý saðlanamadý.
Osmanlý Devleti, Aneze Araplarý tarafýndan bir kýsým köyleri yýkýlan, geri kalanlarý
da haraca baðlanan Rakka bölgesini þenlendirmek için bir teþkilât kurarak Beydili’nin Halep Türkmenleri ile Yeni Ýl’e mensup bütün obalarýný, Bozulus’un göç etmemiþ kalýntýsýný, Halep Türkmenleri ile
Yeni Ýl’e baðlý diðer oymaklarý Belih ýrmaðýnýn Akçakale’den Rakka’ya kadar uzanan kýyýsýnda yerleþtirdi. Bütün bu oymaklar bir yýl sonra Anadolu’ya kaçtýlarsa da
çoðu tekrar iskân yerlerine gönderildi ve
kaçmamalarý için bazý tedbirler alýndý. Devlet bu iskânda ýsrarcý olmuþ, Aneze urbânýnýn hücumlarýný Rakka beylerbeyiliði ve
yerleþtirilen oymaklarla önleyebileceðine
inanmýþtý. Fakat bu yöre Türkmen oymaklarýnýn yaþamasýna uygun deðildi. Anezeler de Rakka yörelerinden uzaklaþtýrýlamamýþtý. Bundan dolayý Türkmenler’le urbân
arasýnda çatýþmalar çýktý. Rakka en sonunda problem çýkaran iskân dýþý Türk oymaklarý için bir sürgün yeri haline geldi.
Devletin aldýðý tedbirlere raðmen Rakka
ve Urfa bölgesine yerleþtirilen oymaklardan çoðu ayrý ayrý zamanlarda Anadolu’ya
kaçmayý baþardý. Beydili obalarýnýn ekserisi, Baraklar ve diðer bazý oymaklar XIX.

yüzyýla kadar Rakka’da kaldýlar, bu yüzyýlda onlar da Rakka’yý terkettiler. Rakka iskânýnda büyük ýstýrap çeken Beydililer ile
Baraklar bir asýrdan fazla bir zamandan
beri Gaziantep yöresiyle ona komþu yörelerdeki köylerinde yaþamaktadýr. XIX. yüzyýlda Çukurova’da âyanlarýn hâkim olduðu dönemde Avþar, Bozdoðan, Cerid ve Tecirli oymaklarý öne çýkmýþtý. Fýrka-i Islâhiyye’nin çalýþmalarý sonucu fýrsat buldukça
yaðmalama hareketlerine giriþiyordu. Tecirliler Osmaniye, Ceridler Ceyhan kazasý
dahilinde yerleþti. Bozdoðanlar da Kadirli ve Ceyhan kazalarýnda iskân edildi. Avþarlar ise Pýnarbaþý, Tomarza, Sarýz kazalarýndaki yetmiþten fazla köyde oturmaktadýr.
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TÜRKÜ
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Ezgi ile söylenen
anonim halk edebiyatý
nazým biçimi.

™

Köken bakýmýndan Türk kelimesinin nisbet eki alarak “Türkî” þeklinde oluþtuðu,
daha sonra Türkçe söyleyiþe uydurulduðu
kanaati yaygýndýr. Türküye “þarký, deyiþ,
deme, hava, ninni, aðýt” da denilmekte,
Anadolu’da türkü karþýlýðýnda yer yer “yýr”
adý da kullanýlmakta, Tatar Türkleri’nin türküye “beyit” dedikleri bilinmektedir. Türküye Azerbaycan Türkçesi’nde “mahný”, Baþkýrtça’da “halk yýrý”, Kazakça’da “türki, türük, halýk ani”, Kýrgýzca’da “eldikýr, türkü”,
Özbekçe’de “türki, halk kaþiði”, Tatarca’da “halk cýrý”, Türkmence’de “halk aydýmý”, Uygurca’da “nahþa, koça nahþisi” denilmektedir. Türkü, âþýk þiirleri gibi düzenleyicisi bilinenler yanýnda çoðunlukla
düzenleyicileri bilinmeyen, sözlü gelenekte oluþup geliþen, çaðdan çaða ve yöreden
yöreye deðiþip zenginleþen, bazan bozulmalara uðrayan ve her zaman ezgi eþliðinde söylenen þiirlerdir. Türk halk þiirinin de
en eski nazým biçimlerinden biridir. Bu adý
taþýyan ilk manzumeye XV. yüzyýl baþlarýnda Horasan’da rastlandýðý kaydedilmekte, Anadolu’da ise ilk örnekleri XVI. yüzyýlda görülmektedir. Ýnsanlarýn yaþadýðý
her çeþit olayý, bu olaylarýn toplum içindeki yankýlarýný, kahramanlýklarý ve tarihî olaylarý konu edinen türküler bir kültür hazinesidir. Herkesin anlayabileceði sade, tabii
bir dille ve hece ölçüsüyle söylenenler yanýnda aruzla söylenmiþ az sayýda örneðine de rastlanan türkülerin klasik edebiyat
nazým biçiminde olanlarýna “divan, selis,
semâi, kalenderî, satranç” gibi adlar verilmektedir.
Türküler iki kaynaktan beslenir. Asýl türküler söyleyenleri bilinmeyen, halkýn ortak malý olan ve halký derinden etkileyen
bir olay üzerine yakýlanlardýr. Bu olay bütün milleti ilgilendirecek kadar önemli olabileceði gibi dar bir çevreyle de sýnýrlý kýlabilir. Aþk, gurbet, ölüm, kahramanlýk, fetih, seferberlik, doðal âfetler, oymak kavgalarý, eþkýya baskýnlarý, bir kalenin düþ611

