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(dört), Cüneyd Okay (dört), Jan Schmidt
(dört), Geng Shý-mýn (dört), Grace Marti-
ne Smith (dört), Nuran Tezcan (dört) ile
üçer makalesi yayýmlanan Virginia Aksan,
Turan Alptekin, Gönül Ayan, Yusuf Çotuk-
söken, Gerhard Doerfer, Nüket Esen, Ro-
ger Finch, Joseph Fletcher, Richard N. Frye,
Sevgi Ýyi, Ali Ýhsan Kolcu, M. Fatih Köksal,
Hasibe Mazýoðlu, Ýskender Pala, M. A. Yek-
ta Saraç, Osman Fikri Sertkaya, Maria Eva
Subtelny, John R. Walsh, Dursun Yýldýrým
ve Peter Zieme baþta olmak üzere dün-
yanýn farklý üniversitelerinde görev yapan
450’nin üzerinde bilim adamý tarafýndan
kaleme alýnmýþtýr. Büyük boyda ve çeþitli
sayfa hacimlerinde basýlan derginin birkaç
sayýsý dýþýnda kapaðýna Fâtih Sultan Meh-
med’in tuðrasýnýn bulunduðu sade bir gra-
fik düzeni hâkimdir. Hâtýra ve armaðan sa-
yýlarýnda derginin adandýðý kiþiye ait fotoð-
raflarla bazý makalelerin içinde konuyla il-
gili görüntü malzemelerine de yer veril-
miþtir.
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TÜRKMENÝSTAN

Orta Asya Türk cumhuriyetlerinden.
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˜ ™

Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliði’-
nin daðýlmasýyla 27 Ekim 1991’de baðým-
sýzlýðýný kazanan Türkmenistan kuzeyden
Kazakistan, kuzey ve kuzeydoðudan Özbe-
kistan, güneydoðudan Afganistan, güney-
den Ýran ve batýdan Hazar gölü ile çevrili-
dir. Resmî adý Türkmenistan Cumhuriye-
ti olup yüzölçümü 488.100 km², nüfusu
5.450.000 (2010 yýlý tah.), baþþehri Aþka-
bâd (727.000), diðer önemli þehirleri Çar-
çöv (Çârcûy, 214.000), Taþavuz (Taþauz/Da-
þoðuz, 163.000) ve Merv’dir (Mari, 116.000).

I. FÝZÝKÎ ve BEÞERÎ COÐRAFYA

Türkmenistan’ýn yeryüzü þekilleri olduk-
ça sade bir görünüm arzeder. Ülke top-
raklarýnýn yaklaþýk % 95’inin ortalama yük-

seltisi deniz seviyesinden 150-300 m. ara-
sýnda deðiþen düzlüklerden meydana ge-
lir. Türkmenistan’ýn kuzeyinde, Kazakis-
tan-Özbekistan (Karakalpakistan) toprakla-
rýnda yer alan Üstyurt platosunun güney
uzantýlarý yayýlýr. Ülkenin batýsýnda ve mer-
kezî kýsmýnda bulunan ve Özbekistan’ý ge-
çerek kuzeyde Kazakistan’a doðru uza-
nan Karakum (Garagum) çölü (350.000 km²)
Türkmenistan topraklarýnýn yaklaþýk % 72’-
sini kaplar; ülkedeki bütün çöllerin ülke yü-
zölçümündeki oraný ise % 90’ý aþar. Türk-
menistan’ýn en alçak noktasý, kuzeyde Öz-
bekistan sýnýrý yakýnýndaki Vpadina Akça-
naya deniz seviyesinden 81 m. aþaðýdadýr.
Ülkenin baþlýca daðlarý güneybatýda Ýran
sýnýrý boyunca uzanan Kopet (Küpet) dað-
larýdýr. En yüksek noktasý Gora Ayribaba
zirvesi 3139 metreye ulaþýr. Üçüncü jeolo-
jik zamanda teþekkül eden Alp-Himalaya
kývrýmlarýnýn uzantýlarý olan bu daðlýk sa-
ha tektonik bakýmdan birinci derece dep-
rem kuþaðý üzerinde yer alýr. 5 Ekim 1948’-
deki deprem sonucunda Kopet daðlarý
eteðindeki baþþehir Aþkabâd büyük ölçü-
de hasar görmüþ ve daha sonra yeniden
inþa edilmiþtir. Türkmenistan’ýn güneyin-
de Afganistan sýnýrý boyunca yüksek pla-
tolar (Karaabil yaylasý) yer alýr.

Türkmenistan’da sert bir kara iklimi hü-
küm sürer. Yazlar çok sýcak ve kuraktýr.
Kýþ aylarý ise çok soðuk geçer. Türkmenis-
tan yaðýþ yönünden oldukça fakir bir ül-
kedir. Güneybatýdaki yaylalarda 200-300
mm. arasýnda deðiþen yýllýk yaðýþ miktarý
çöl bölgelerinde 150 milimetrenin altýna
düþer. En yaðýþlý mevsim ilkbahar, en az
yaðýþlý mevsim yazdýr. Bu yaðýþ þartlarýna
baðlý olarak ülkede orman örtüsü yok de-
necek kadar azdýr. Akarsu vadileri ve dað-
lýk bölgelerde aðaçlýklar, düzlüklerde boz-
kýrlar, bunun dýþýndaki yerlerde çöl bitki-

len bazý kiþileriyle bunlarýn eserleri üzeri-
ne inceleme ve deðerlendirmeler, biyog-
rafi ve bibliyografya çalýþmalarýyla Türk
edebiyat tarihçiliðinin bir kýsým meselele-
rine dair hazýrlanmýþ yazýlar önemli bir yer
tutmaktadýr. Ahmet Hamdi Tanpýnar’ýn
Aydaki Kadýn romanýnýn müsvedde halin-
de ortaya çýkarýlan metniyle II. Abdülha-
mid dönemi fotoðraf albümlerinden önem-
li miktarda fotoðrafýn yer aldýðý bölümler
dikkat çeken yayýnlar olmuþtur. Türklük
Bilgisi Araþtýrmalarý yýlda bir sayý halin-
de 2009’a kadar düzenli biçimde otuz üç
sayý yayýmlanmýþtýr. 2000 yýlýnda üç cilt,
2002, 2003, 2004, 2007, 2008 ve 2009 yýl-
larýnda ikiþer cilt olarak neþredilen dergi-
nin toplam cilt sayýsý kýrk biri bulmuþtur.
Ýlk sayýsýnda belirtildiði gibi dergide Türk-
lük dünyasýna ve bunun tarih boyunca iliþ-
ki kurduðu kültür daireleriyle ilgili bilim-
sel inceleme ve deðerlendirmelere de yer
verilmiþtir. Makalelerin yer aldýðý bölüm-
den sonra “Tenkit-Critica” kýsmý bulunmak-
tadýr.

Türklük Bilgisi Araþtarýmlarý’nda
üçüncü sayýdan itibaren çýkan hâtýra ve
armaðan sayýlarý þunlardýr: Ali Nihad Tar-
lan (nr. 3), Orhan Þaik Gökyay I-II (nr.
6-7), Halasi-Kun (nr. 8), Niguca Bicig/
Francis Woodman Cleaves (nr. 9), Raiy-
yet Rüsumu/Halil Ýnalcýk I-II (nr. 10-
11), Imperial Self-Portrait/The Sultan
Abdülhamid II’s Photographic Albums
(nr. 12), Gerhard Doerfer Festschrift (nr.
13), Fahir Ýz I-II (nr. 14-15), Richard Nel-
son Frye Festschrift I-II (nr. 16-17), An-
nemarie Schimmel (nr. 18), Abdülbaki
Gölpýnarlý I-II (nr. 19-20), Hasibe Mazý-
oðlu I-II-III (nr. 21-22-23), Agâh Sýrrý Le-
vend I-II-III (nr. 24/I-II-III), Ioanna Ku-
çuradi (nr. 25), Barbara Flemming (nr.
26-27), Günay Kut I-II-III-IV (nr. 27/I-II,
28/I-II), Eleazar Birnbaum (nr. 29), Or-
han Okay I-II-III (nr. 30/I-II-III), Þinasi
Tekin I-II-III-IV (nr. 31/I-II, 32/I-II).

Dergide yer alan makaleler Þinasi Tekin
(yirmi), Gönül Alpay Tekin (yirmi), Günay
Kut (on üç), Robert Dankoff (on iki), Ele-
azar Birnbaum (on), Hatice Aynur (sekiz),
Cem Dilçin (yedi), Omelian Pritsak (yedi),
Zehra Toska (yedi), Yusuf Azmun (altý),
Mine Mengi (altý), Kurtuluþ Öztopçu (al-
tý), Edith Gülçin Ambros (beþ), George
L. Bata (beþ), Francis Woodman Cleaves
(beþ), Ýnci Enginün (beþ), Ýsmail E. Erün-
sal (beþ), Cemal Kurnaz (beþ), Namýk Açýk-
göz (dört), Helga Anetshofer (dört), Fatma
Yýlmaz Büyükkarcý (dört), Tülay Demirci-
oðlu Gençtürk (dört), Güler Güven (dört),
Mustafa Kaçalin (dört), Ý. Güven Kaya
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TÜRKMENÝSTAN

Türkmenistan’ýn nüfusu son elli yýlda
üç kattan fazla artmýþtýr. Sovyet Sosya-
list Cumhuriyetleri Birliði dönemine ait
nüfus sayýmlarýna göre Türkmenistan’ýn
1959’da 1.516.375 olan nüfusu 1979’da
2.764.700’e, 1989’da 3.523.300’e ulaþmýþ-
týr. Nüfus yoðunluðu kilometrekareye on
bir kiþi civarýndadýr. Ülke topraklarýnýn bü-
yük bir kesimi yerleþmeye elveriþsiz alan-
lardan meydana geldiði için nüfusun bü-
yük kýsmý Kopet daðý eteklerinde, Ceyhun
ve Murgab nehirleri boyunca ve güneyde-
ki daðlarýn eteklerinde yer alan vahalarda
toplanmýþtýr. Hazar gölü kýyýsýnda sanayi
tesislerinin bulunduðu sahalarda yeni yer-
leþim birimleri kurulmaktadýr. Karakum
çölü ile güneyde Kopet daðýnýn yüksek ke-
simleri hemen tamamýyla nüfustan yok-
sundur. Türkmenistan’da Türkmen ve Öz-
bek etnik gruplarýnda gözlenen yüksek nü-
fus artýþý yýllar itibariyle etnik yapý içinde
Türkmenler lehine, Rus ve diðer Slav grup-
larý aleyhine deðiþmektedir. Nitekim top-
lam nüfus bakýmýndan Türkmenler’in ora-
ný 1959’da % 60,8 iken 1989’ da 72, 1995
sayýmýnda 76,7’ye yükselmiþ, ayný dönem-
de Ruslar’ýn oraný 17,3’ten 6,7’ye gerile-
miþtir. Türkmenistan’da nüfusun % 90’-
dan fazlasý Türk (Türkmen, Özbek, Kazak,
Tatar, Âzerî) ve genelde Sünnî ve Hanefî
mezhebine mensup müslümandýr. Slav ýr-
kýndan gelen Ortodoks hýristiyanlarýn ora-
ný % 10’dan az olup bu oran giderek düþ-
mektedir. Ülkede resmî dil Türkmence’-
dir. Ayrýca Rusça, Özbekçe ve Kazakça da
konuþulur. Türkmenistan nüfusunun yak-
laþýk yarýsý kýrsal kesimde, yarýsý þehirler-
de yaþamaktadýr. Türkmenler’in çoðu, es-
kiden “yurt” adý verilen geçici yerleþim bi-
rimlerinde hayvan sürüleriyle beraber ko-
nar göçer bir hayat sürüyordu. Günümüz-

de göçebe Türkmenler’in büyük kýsmý köy-
lerde yaþamakta ve pamuk ziraatý ile ge-
çimini saðlamaktadýr.

Ülkede en önemli tarým ürünü pamuk-
tur. Üretilen diðer tarým ürünleri buðday,
arpa, mýsýr, çeltik, susam, kavun, karpuz,
üzüm, meyan kökü ve doðal ipektir. Türk-
menistan pamuk üretiminde Orta Asya
cumhuriyetleri içinde Özbekistan’ýn ardýn-
dan ikinci, dünyada ise onuncu sýrada yer
alýr. Pamuk Murgab, Tecen ve Kopet daðý
eteklerinde ekilir. Türkmenistan son yýl-
larda üretilen pamuðun iþlenmesine ve ül-
ke içinde deðerlendirilmesine önem ver-
mekte, üretimin büyük bölümü kolektif
çiftliklerde (kolhoz) ve devlet çiftliklerin-
de (solhoz) yapýlmaktadýr. Türkmenistan’-
da yarý kurak ve kurak sahalarda steple-
rin geniþ alanlar kaplamasý küçükbaþ hay-
vancýlýðýn geliþmesine zemin hazýrlamak-
tadýr. Geniþ bozkýrlarda en fazla koyun bes-
lenir. Ülkedeki koyunlarýn çoðu karakul ko-
yunu türündendir. Karakul koyunu deri-
sinden astragan kürkü imal edildiði için
çok deðerlidir. Bu sebeple astragan kürkü
ülkenin önemli ihraç ürünlerinden birini
teþkil eder ve üretimi daha çok Çarçöv þeh-
rinde toplanmýþtýr. Türkmenler’in Ahal Te-
ke atý da dünyaca ünlüdür.

Türkmenistan’ýn baþlýca yer altý kaynak-
larý doðal gaz, petrol, sülfür, kükürt, kur-
þun ve kromdur. Kömür, mineral tuzlar,
alüminyum, potasyum, nitrojen, magnez-
yum, iyot ve sodyum sülfat diðer önemli
yer altý kaynaklarýný oluþturur. Ülkede yýl-
lýk petrol üretimi 9-10 milyon ton (2009
yýlý) arasýnda deðiþmektedir. Kalitesi ol-
dukça yüksek olan petrol Hazar’ýn güney-
doðu kýyýlarý ile Nebit daðý çevresinden çý-
karýlmaktadýr. Türk cumhuriyetleri arasýn-
da en fazla doðal gaz rezervine ve yýllýk üre-
tim kapasitesine sahip ülke Türkmenis-
tan’dýr. Doðal gaz yataklarý Davraz, Bay-
ramali, Nebit daðý, Karaboðaz gölü çevre-
si ve Çeleken yarýmadasýnda yer alýr. Ül-
kede doðal gaz rezervlerinin büyük ölçü-
de yüzeye yakýn ve kolay iþletilebilir olma-
sý maliyeti düþürdüðünden büyük þirket-
lerin ilgisini çekmektedir. Türkmenistan’-
da 2009 yýlý verilerine göre doðal gaz üre-
timi 70-80 milyar m³ arasýnda deðiþmek-
tedir. Üretimin ancak % 10’u yurt içinde
tüketilmekte ve özellikle elektrik santral-
lerinde kullanýlmaktadýr. En büyük doðal
gaz santrali Merv þehrindedir. Ýhraç ürün-
leri doðal gaz, ham ve rafine edilmiþ pet-
rol, pamuk ipliði, tekstil, elektrik enerjisi,
el yapýmý halý ve pamuk yaðýdýr. Baðýmsýz-
lýktan sonra ülkenin ekonomik büyümesi
doðal gaz ihracatýna baðlýdýr. Üretilen do-

leri görülür. Ülke topraklarýnýn yaklaþýk %
3,5’i tarým alaný, % 17’si otlak, kalaný ya
kýsmen otlak þeklinde kullanýlabilen çöl ve-
ya tamamen çöldür. Türkmenistan’ýn baþ-
lýca akarsularý, Aral gölüne dökülen Cey-
hun (Amuderya), güneydeki daðlardan do-
ðup Karakum çölünde kaybolan Murgab
ve Tecen (Herîrûd), Hazar’a dökülen Artek’-
tir. Ülkede sulama büyük önem taþýmak-
tadýr. Bu sebeple Tecen, Murgab ve Cey-
hun ýrmaklarýndan Karakum çölünün su-
lanmasý amacýyla 1950’de yapýmýna baþ-
lanan Karakum Kanalý’nýn 1954-1959 yýl-
larýnda tamamlanan 400 kilometrelik ilk
bölümü Ceyhun ile Murgab akarsularýný
birbirine baðlamaktadýr. Kanalýn ikinci kýs-
mý olan Murgab-Tecen arasýnda 140 kilo-
metrelik bölümü 1960’ta, Tecen-Aþkabâd
arasýnda yer alan 257 kilometrelik üçün-
cü bölüm 1962’de tamamlanarak Ceyhun
nehrinin sularý Aþkabâd’a kadar getirilmiþ-
tir. Orta bölümü Ahal bölgesi içerisinde
yer alan Karakum Kanalý, baþta Ceyhun ol-
mak üzere Murgab, Tecen ve Kopet dað-
larýndan inen periyodik akýþlý küçük akar-
sularýn suyunu alýr ve Türkmenistan’ý boy-
dan boya geçerken çöl sahasýna hayat ve-
rir. Ülkenin kuzeybatýsýnda 12.000 km² yü-
zölçümünde Karaboðaz gölü (Garabogazköl
aylagy) yer alýr. Hazar gölünden çok ince
bir kum seddiyle ayrýlan Karaboðaz gölü
su seviyesinin yükseldiði dönemlerde Ha-
zar gölüyle birleþtiðinden coðrafî olarak
bazan göl, bazan Hazar’ýn körfezi özelliði
gösterir. Gölün tuzluluk oraný Hazar’a ký-
yasla çok yüksek olduðundan burada he-
men hemen hiçbir canlý yaþamaz. Ayrýca
ülkenin Özbekistan sýnýrýnda deniz seviye-
sinden aþaðýda bulunan, sularý tuzlu Sa-
rýkamýþ gölü (Sarygamyþ köli) yer alýr.

Türkmenistan
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diðer þehirlerinde baþ gösteren çeþitli is-
yanlar valiler tarafýndan bastýrýldýysa da
Emevîler’in son valisi Nasr b. Seyyâr ile Ab-
bâsî ihtilâlinin önderlerinden Ebû Müslim-i
Horasânî arasýndaki mücadele Emevîler’in
aleyhine sonuçlandý ve Nasr eyalet merke-
zi Merv’i Ebû Müslim’e býrakmak zorunda
kaldý (130/748). Hârûnürreþîd’in ölümünün
ardýndan oðullarý Emîn ile Me’mûn arasýn-
daki mücadelede galip gelen Me’mûn, Bað-
dat’a gitmeden önce devleti bir süre Merv’-
den yönetti. Türkmenistan topraklarý Ab-
bâsîler döneminde bölgede kurulan Tâhi-
rîler (821-873) ve Sâmânîler’in (819-1005)
egemenliðine girdi. Serahs-Merv arasýnda-
ki bölgede meydana gelen Dandanakan Sa-
vaþý’nda (431/1040) Gazneliler’i aðýr bir ye-
nilgiye uðratan Selçuklular bölgenin hâki-
miyetini ele geçirdiler ve Büyük Selçuklu
Devleti’ni kurdular. Merv þehri Selçuklu-
lar’ýn önemli yönetim merkezlerinden bi-
ri haline geldi. Büyük Selçuklu Devleti’nin
kuruluþuyla Türkmenler’in tarihinde yeni
bir devir baþladý. Ancak Selçuklu hüküm-
darlarý batý cephesinde Bizanslýlar ve Haç-
lýlar’la meþgul olduklarý için Türkmenler es-
ki vatanlarý Türkmenistan’a fazla ilgi gös-
teremediler Bu yüzden bazý Türkmen boy-
larý Selçuklu Hükümdarý Sultan Sencer’e
karþý ayaklandý. Daha sonra gelen Moðol
istilâsý Selçuklu Devleti’nin ve Türkmen-
ler’in kaderini deðiþtirdi. Türkmen boyla-
rýnýn bir kýsmý Mâverâünnehir, Horasan ve
Mangýþlak’a kadar uzanan bölgelerde kalýr-
ken bir kýsmý Anadolu’ya ve Azerbaycan’a
yerleþti. Türkmenistan’da kalan Türkmen-
ler ile Ön Asya’ya giden Türkmenler’in ka-
derleri farklý seyirler izledi.

Mâverâünnehir’de ve Horasan’da kalan
Türkmenler, Özbek-Kazak, Kýrgýz ve Kara-
kalpaklar’la birlikte önce Moðollar, daha
sonra Timurlular hâkimiyetinde varlýklarý-
ný devam ettirirken Mangýþlak bölgesinde-
ki Türkmenler, o yörenin istilâ yollarý üze-
rinde bulunmamasýndan faydalanýp XVII.
yüzyýlýn ortalarýna kadar müstakil ve ra-
hat bir hayat yaþadýlar. Fakat 1637 ve 1700
yýllarýnda, bilhassa Kazaklar’a indirdikleri
darbe ile Orta Asya’nýn Rus istilâsýna açýl-
masýna sebep olan Moðol asýllý Kalmuk-
lar’ýn hücumlarýna uðradýlar. Mangýþlak
bölgesinde yaþayan Türkmen boylarýnýn en
büyüðü olan ve Salur boyundan gelen Teke
Türkmenleri, bir zamanlar Tuðrul ve Çað-
rý kardeþlerin rakiplerinden korunmak için
sýðýnak þeklinde kullandýklarý Kopet daðý
bölgesine çekildiler. Orada Yomud (Yomut),
Ýmrali ve diðer Türkmen boylarýyla birlik-
te yaþayarak daha da güçlendiler. Ancak
bu durum Hîve Hanlýðý ile Ýran Þahlýðý’nýn

dikkatini çekti; daha büyük bir kuvvet ha-
line gelmelerini önlemek için bu iki ülke
Türkmenler üzerine sefer düzenlemeye
baþladý. Türkmen-Özbek koalisyonunun
ayakta tuttuðu Hîve Hanlýðý’nýn baþýnda
bulunan Ebülgazi Bahadýr Han, Türkmen-
ler’e yaptýðý âni baskýnlarla onlara büyük
zararlar verdi. Türkmenler bu yaralarýný
henüz saramamýþken bu defa Ýran Safevî
Devleti’nin hücumuna uðradýlar. Ýran’da
yaþayan Avþar Türkmenleri’nin beylerin-
den Nâdir Han’ýn (Nâdir Þah) Ýran’da ege-
menliði ele geçirmesinden sonra Türkme-
nistan’da hâkimiyet kurmak istemesi ve
buna Türkmenler’in karþý çýkmasý yüzün-
den cereyan eden mücadelelerde Nâdir
Þah, Türkmenler’e karþý çok acýmasýz dav-
randý.

XVIII. yüzyýlýn ikinci yarýsýnda kendileri-
ni toparlayan Türkmenler, Ýran ile Hîve’-
nin baskýsýndan kurtulmak için bugünkü
Doðu Türkmenistan’ýn Merv bölgesine doð-
ru yayýlmaya baþladýlar. Liderleri Oraz Han
önderliðinde Tecend Derya nehri kenarýn-
da Tecend Kalesi’ni (Oraz Kalesi) inþa edip
kendilerini emniyete almaya çalýþtýlar. Fa-
kat 1830’lu yýllar Türkmenler’in aldýðý bu
tedbirlere raðmen acýlarla geçti; bu arada
Hîve Hanlýðý’nýn yeni hücumlarýna mâruz
kaldýlar. Büyük kayýplarla saldýrýlarý durdu-
ran Türkmenler bu defa batýdan Ýran’ýn
saldýrýlarýna uðradýlar. Ýran’ýn Türkmen eli-
ne ve Herat’a doðru yayýlmasýný Ruslar bil-
hassa teþvik ediyordu. Zira Ýran, Rusya ile
yaptýðý iki savaþý üst üste kaybedince 1813
Gülistan ve 1828 Türkmençay antlaþma-
larýný imzalamak durumunda kalmýþ, böl-
gede büyük toprak ve nüfuz kaybýna uð-
ramýþtý. Bu antlaþmalar çerçevesinde Rus-
ya’ya ödenmesi gereken savaþ tazmina-
týndan kurtulan Ýran, Türkmenistan ve He-
rat bölgesinden yeni topraklarý ilhak et-
mek amacýyla Türkmenler üzerine sefer-
ler düzenledi. Horasan’daki Türkmen boy-
larýna karþý yapýlan ilk seferin ardýndan
Ýranlýlar, son derece tahripkâr saldýrýlarýna
Horasan’ýn kuzeyinde ve kuzeydoðusunda
devam ettiler. Fakat Türkmenler’in Türk-
menistan’ýn en önemli geçit yollarýndan
biri olan Karakale’de iyi bir müdafaa sa-
vaþý vermeleri Ýranlýlar’ýn daha fazla ilerle-
mesini önledi. 1830-1860 yýllarý Türkmen-
ler’in Ýran ile Hîve Devleti arasýnda varlýk-
larýný koruma mücadelesiyle geçti. 1855’-
te Hîve Hükümdarý Muhammed Emin Han
âni bir baskýnla Türkmenler’e büyük ka-
yýplar verdirdi. Ancak bir grup Türkmen
fedaisinin Hîve hükümdarýnýn otaðýný ba-
sarak kendisini öldürmesi üzerine Hîve or-
dusu geri çekilmek zorunda kaldý. Bu olay-

ðal gaz ve petrolün dýþ satýmýnda eski bo-
ru hatlarý sebebiyle Rusya’ya olan baðým-
lýlýk, 2000’li yýllardan itibaren Ýran ve Çin
ile yeni boru hattý güzergâhlarý inþa edi-
lerek aþýlmaya çalýþýlmaktadýr. Türkmenis-
tan’ýn baþlýca ithal ürünleri makine ve ekip-
man, gýda, canlý hayvan ve hayvansal ürün-
ler, alkollü ve alkolsüz içecekler, tütün ve
tütün mâmulleri, sanayi için kimyasal ürün-
ler, aðaç ve mâmulleri, deri, kürk ve kâðýt-
týr. Türkmenistan’ýn kültürel mirasý önem-
li turizm potansiyeli oluþturur. Tarihî Ýpek
yolu güzergâhý üzerinde bir vaha þehri olan
Merv, Büyük Selçuklu Devleti’ne baþkent-
lik yapmýþtýr. Selçuklu sultanlarýndan Sen-
cer’in Merv’deki türbesi Türkmenistan’ýn
sembolü konumundadýr.
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II. TARÝH

Ülke adýný Türkmenler’den alýr. Ýslâm
kaynaklarýnda müslüman Oðuzlar’a Türk-
men denilirdi. Ýslâm’dan önce Sâsânîler’in
hâkimiyetinde kalan Türkmenistan top-
raklarý, Hz. Osman döneminde Basra Va-
lisi Abdullah b. Âmir ile Abdullah b. Hâzim
ve Ahnef b. Kays gibi kumandanlarýn 31
(651) yýlýndan itibaren Ýran ve Horasan böl-
gelerinde yürüttükleri fetih faaliyetleri sü-
recinde Ýslâm topraklarýna katýldý. Özellik-
le Horasan’ýn merkezi Merv þehrinin alýn-
masýndan sonra Orta Asya’daki fetih ha-
rekâtý buradan sevk ve idare edildi. Eme-
vîler devrinde Merv, Serahs ve Horasan’ýn
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