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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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rý arasýnda teker teker iþgal etti. Rusya’-
nýn bu iþgallerinde Türk hanlýklarý büyük
zayiat verdi, fakat ahalisini Türkmen ve
Özbekler’in oluþturduðu Hîve Hanlýðý’nýn
zayiatý diðerlerinden daha aðýr oldu. Önce
Türkmenistan’ýn Hazar sahilinde yer alan
Kýzýlsu’ya yerleþen Ruslar, daha sonra Ko-
pet daðý stratejik mevkiine doðru uzanan
yol üzerindeki þehirleri ele geçirdiler. Türk-
menler, Nur Verdi Han ile Týkma Serdar
kumandasýnda 20 Ekim 1870’te Rus ka-
rargâhýna bir baskýn düzenledilerse de iþ-
gal kuvvetlerinin yoðun topçu ateþi karþý-
sýnda geri çekilmek zorunda kaldýlar. Al-
bay Markozov 1871 Eylülünde yaptýðý se-
ferlerle, bilhassa Rus askerî üssü haline
getirilen Kýzýlsu ile Hîve’ye doðru giden yol
üzerindeki bütün Türkmen kalelerini ve
köylerini yýkarak yapmayý planladýðý Hîve
seferi için engelleri ortadan kaldýrdý. Teh-
likenin büyüklüðünü sezen Türkmen lide-
ri Nur Verdi Han, Hîve Haný Seyyid Mu-
hammed Rahim Bahadýr Han’ý Hîve’de zi-
yaret edip Rus ilerleyiþine karþý verilecek
mücadeleyi görüþtü. Bu görüþmenin ar-
dýndan Hîve hükümdarý ile Ruslar arasýn-
da yapýlan yazýþmalar bir sonuç vermedi.
Ruslar’ýn 1872 yazýnda ve sonbaharýnda
Hîve Hanlýðý’ný istilâ hazýrlýklarýný gören
Nur Verdi Han, Rus kuvvetlerine karþý yeni
bir baskýn düzenledi, ancak yine Rus top-
çu ateþi karþýsýnda tutunamayýp büyük za-
yiatla geri çekildi. Ruslar 1873 baharýnda
Hîve Hanlýðý’ný iþgal ettiler. Rus kuvvetleri-
nin Hîve’yi kuþatmasý esnasýnda Türkmen-
ler baþþehirlerini kahramanca savundu-
larsa da Rus bombardýmanýna daha faz-
la dayanamayarak güneye doðru çekildi-
ler. Rus birlikleri Türkmen yerleþim birim-
lerini yaktý ve ellerine geçirdikleri halký kat-
letti. Ruslar’dan büyük darbe yiyen Hîve
Türkmenleri’nin bir kýsmý Rus hâkimiye-
tini kabul ederken bir kýsmý Karakum çö-
lünü aþýp Türkmenistan’daki kardeþleri-
nin yanýna sýðýndý.

Hîve’nin iþgali bütün Türkmenistan’da
þok etkisi yaptý. 1874’te Ruslar, Kafkas As-
kerî Valiliði’ne baðlý Hazar Ötesi Bölgesi Va-
liliði’ni kurduklarýný ilân ederek açýkça Türk-
menistan’ý iþgal etmek niyetinde oldukla-
rýný gösterdiler. Ardýndan valilik Türkmen-
ler’in iç iþlerine karýþmaya baþladý. 1874
Haziran sonlarýnda Nur Verdi Han’ýn baþ-
kanlýðýnda toplanan Türkmen meclisinde
Rus hâkimiyetinin kabul edilmeyeceði gö-
rüþü tekrarlandý. Türkmenler bir taraftan
savunma hazýrlýklarý yaparken bir taraf-
tan komþu ülkelerden yardým istediler. Ön-
ce Ýngiliz himayesindeki Afganistan Emir-
liði’ne, daha sonra doðrudan Ýngiltere’ye

bir heyet gönderip Afgan hâkimiyetine gir-
meye hazýr olduklarýný bildirdiler. Fakat bu
teþebbüslerinden bir netice alamadýlar.
Türkmenler eski düþmanlarý Ýranlýlar’la bir-
kaç defa ittifak kurma yolunu denediler-
se de Rusya, Ýran hükümetine bir nota ve-
rerek böyle bir anlaþmayý tanýmayacaðýný
bildirdi.

Ruslar 1877 baharýnda General Loma-
kin kumandasýnda büyük bir askerî hare-
kâta giriþtiler. Bunu haber alan Türkmen-
ler Bami, Burma ve Kýzýlarvat gibi sýnýr ka-
sabalarýný boþaltarak Göktepe müstah-
kem kalesine çekildiler. 12 Mayýs 1877’de
Nur Verdi Han kumandasýndaki Türkmen
kuvvetleriyle Rus birlikleri arasýnda ilk cid-
di muharebe Kýzýlarvat’ta meydana geldi.
Çarpýþma üstün topçu ve mitralyöz ateþi-
ne sahip Ruslar’ýn galibiyetiyle sonuçlandý.
Ancak bu yenilgi Türkmenler’in cesareti-
ni kýrmadý; büyük bir azimle haziran baþ-
larýnda tekrar Kýzýlarvat üzerine yürüdü-
ler. Fakat Kýzýlarvat’a geldiklerinde düþma-
nýn daha önce gitmiþ olduðunu gördüler.
Zira Türkiye ile Rusya arasýnda 1877-1878
harbi patlak verince Hazar’ýn doðusundaki
Rus birliklerinin bir kýsmý Kafkaslar’a ge-
ri çaðýrýldý. Rus birliklerinin geri çekilmesi
Türkmenler’e bir fýrsat verdiyse de savaþ
Osmanlý Devleti’nin yenilgisiyle sonuçlanýn-
ca Kafkaslar’a gönderilen Rus birlikleri
1878 sonlarýnda tekrar Hazar’ýn doðu sa-
hillerine dönmeye baþladýlar.

2 Ocak 1879’da Türkmenistan’ýn iþgali-
ne karar verilip kumandanlýða Kafkas Or-
dusu Birinci Ordu Kumandaný General La-
zaryev getirildi. Lazaryev, Osmanlýlar’a kar-
þý yapýlan savaþta ve bilhassa Þeyh Þâmil
harekâtýný bastýrmada gösterdiði sertlik-
le meþhur bir kumandandý. Türkmenler,
Ruslar’ýn saldýrýya geçeceklerini öðrenince
Merv’de bir savaþ meclisi toplayarak sa-
vunma için gerekli tedbirleri aldýlar. Hazi-
ran baþlarýnda Ruslar’ýn hýzlý ilerleyiþi kar-
þýsýnda Büyük Bendesen Geçidi’nde zayiat
veren Türkmenler, Göktepe’ye çekilmek
zorunda kaldýlar. Bu arada General Lazar-
yev 26 Aðustos 1879 tarihinde kan zehir-
lenmesi sonucu öldü ve yerine Lomakin
geçti. Lomakin bütün birliklerini Bende-
sen’de toplayarak Göktepe’ye doðru iler-
lemeye baþladý. Yolda henüz boþaltýlma-
mýþ yerleþim yerleri Rus birlikleri tarafýn-
dan talan edildi ve ahalisi öldürüldü. Bu
arada Türkmenler, Göktepe Kalesi’nin du-
varlarýný yükselttiler, kadýn ve çocuklar için
kale dýþýnda bir yerleþim birimi kurdular.
Esas Göktepe Kalesi üç taraftan iç içe yük-
sek duvarlarla çevrilmiþ, her duvarýn önü-
ne derin hendekler kazýlmýþtý. Ruslar’ýn

dan dört ay sonra babasýnýn intikamýný al-
mak isteyen yeni Hîve Hükümdarý Abdul-
lah Han’ýn ordusuyla Türkmen ordusu ara-
sýnda meydana gelen savaþta Kuþid (Ko-
þut) Han önderliðindeki Türkmen kuvvet-
leri Hîve ordusunu maðlûp etti ve Abdul-
lah Han savaþ alanýnda öldü. 1855 ve 1856
yýllarýnda cereyan eden bu iki savaþýn ar-
dýndan Hîve Hanlýðý bir daha Türkmen-
ler’e ve Türkmenistan’a saldýrma cesare-
tini gösteremedi.

Türkmenler doðuda kazandýklarý bu za-
ferlere raðmen yine rahat yüzü göreme-
diler ve Ýran’ýn Horasan valisi Ca‘fer Kulý
Han kumandasýndaki ordunun sürekli bas-
kýsý altýnda kaldýlar. 1857 ve 1858 yýllarýn-
da Ýran ordularýnýn Türkmenistan’a yap-
týðý saldýrýlar baþarýlý olmadý. Batý Türk-
menistan’daki Türkmen kuvvetlerinin ku-
mandaný Nur Verdi Han, Ýran ordusunu
1858 baharýnda Karakale yakýnlarýndaki
Mancuk Tepe’de aðýr bir yenilgiye uðrat-
tý. Batý Türkmenistan’ý Karakale geçidi yo-
luyla iþgal edemeyeceðini anlayan Ýranlý-
lar, Türkmenistan’a Meþhed üzerinden ye-
ni bir sefer hazýrlýðýna giriþtiler. Bunu ha-
ber alan Türkmenler, üst üste gelen felâ-
ketlerle yýprandýklarýndan Ýranlýlar’a iste-
dikleri þartlarda barýþ yapmaya razý olduk-
larýný bildirdiler. Fakat kendisine ve ordu-
suna çok güvenen umumi vali Hamza Mir-
za, Türkmenler’in barýþ teklifini kabul et-
medi, Merv þehrine kadar ilerledi. Türk-
menler ise týpký atalarý Tuðrul ve Çaðrý
beylerin Gazne baskýsý neticesinde yap-
týklarý gibi Karakum çölüne çekildiler. Bu
arada Türkmen kuvvetlerinin kumanda-
ný Kuþid Han, Batý Türkmenistan’da Nur
Verdi Han kumandasýndaki Türkmen kuv-
vetlerinden ve diðer Türkmen boylarýn-
dan yardým alarak ordusunu güçlendirdi.
Kuþid Han kendilerini takip için çölde yü-
rüyüþe baþlayan Ýran ordusunun bir süre
sonra sýcaktan ve susuzluktan periþan ha-
le geldiðini tesbit edince âni bir baskýnla
Ýranlýlar’ý imha etti; Hamza Mirza birkaç
adamýyla birlikte kaçýp kurtulurken bü-
tün ordusunu ve toplarýný kaybetti. Kuþid
Han, kazandýðý bu zaferle Hîve’den sonra
Ýran’ý da kesin maðlûbiyete uðratarak ül-
kenin istiklâlini ilân etti. 1860-1884 yýlla-
rýnda Merv bölgesinin Ruslar tarafýndan
iþgaline kadar Türkmenler müstakil olarak
yaþadýlar.

1853-1856 Kýrým Harbi’nde Osmanlý, Ýn-
giliz ve Fransýz müttefik kuvvetlerine ye-
nilen Rusya, Avrupa ve Ortadoðu cephe-
sinde yayýlamayacaðýný anlayýnca gözünü
Orta Asya’ya dikti ve bazý bahanelerle Or-
ta Asya Türk hanlýklarýný 1864-1873 yýlla-
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topraklarýný iþgal etti (30 Ocak 1881). Böy-
lece Türkmenistan’ýn stratejik bakýmdan
çok önemli olan batý bölgesi Rus kontro-
lüne girmiþ oldu. Fakat Rus birlikleri, Ýngi-
lizler’in baskýsýyla Aþkabâd’dan sonra Türk-
men topraklarýnda ilerlemeyi durdurdular.
Bunun üzerine Merv bölgesindeki Türk-
menler, Ýngiltere’ye heyetler ve mektup-
larla baþvurarak Rus istilâsýna karþý ko-
runmalarýný istediler ve Ýngiliz tâbiiyetine
girdiklerini ilân ettiler; ancak bir netice
alamayýnca ülkelerinin geri kalan kýsmýný
savunmaya hazýrlandýlar. Fakat Rus bas-
kýsý ve entrikalarý yüzünden Türkmenler
arasýnda Ruslar’a karþý koyma gücü git-
tikçe zayýflamaya baþladý. Ruslar Ali Han-
Avar ile Nur Verdi Han’ýn dul eþi Gülcemal
Haným vasýtasýyla Türkmen ileri gelenle-
rini Rus hâkimiyetini kabul etmeleri hu-
susunda ikna etmeye çalýþtýlar. Böylece
1869’da baþlayan Türkmenistan istilâsý
tamamlanmýþ oldu.

Rus Hâkimiyeti Dönemi. Türkmenistan’-
daki Rus idaresi ve sömürüsünün Rus hâ-
kimiyetine giren diðer Türk ülkelerinden
tek farký, Ruslar’ýn Türkmenler’i daha sýký
kontrol etme imkâný veren özel bir kanun-
la yönetmeleri olmuþtur. Türkmenler’den
de aðýr vergiler alýnmýþ, topraklarýnýn en
zengin kýsýmlarýna el konarak pamuk eki-
mine ayrýlmýþtýr. Bu sömürüye karþý Türk-
menler uzun süre ses çýkaramadýlar. Ülke-
de bütün idare ve mevkiler Ruslar’ýn eli-
ne geçmiþ, Türkmen ileri gelenlerine an-
cak küçük memurluklar verilmiþti. Çarlýk
idaresinin bu istibdat rejimi XX. yüzyýlýn
baþlarýna kadar devam etti. XIX. yüzyýlýn
sonlarý ile XX. yüzyýlýn baþlarýnda diðer Türk
ellerinde olduðu gibi Türkmenistan’da da
bir siyasal uyanýþ gerçekleþti. Ancak Türk-
menler’in giriþtiði mücadele baþarýsýzlýk-
la sonuçlandý. Zira Ruslar, harekâtýn ileri
gelenlerinin bütün mal ve arazilerini elle-
rinden aldýklarý gibi yeni birtakým vergiler-
le halký cezalandýrma yoluna gittiler. Rus-
lar’ýn Türkmenler üzerinde kurduklarý bu
baský rejimi çok geçmeden halkýn tepki-
siyle karþýlaþtý. Rus mezalimine karþý ilk
baþ kaldýrý Hîve civarýndaki Yomut Türk-
menleri arasýnda görüldü. Fakat Hîve ha-
nýnýn Ruslar’dan yardým istemesi üzerine
Cüneyd Han idaresindeki bu ayaklanma
baþarýlý olamadý. Türkistan’da 1916’da mil-
lî ayaklanmanýn hýzla yayýlmasý Türkmen-
ler’i de etkiledi, Cüneyd Han’a büyük bir
sempati ve taraftar kazandýrdý. Rusya’da-
ki Bolþevik Ýhtilâli’nin ardýndan Hîve’de ku-
rulan Genç Hîveliler Meclisi’nin Rus kuv-
vetleri tarafýndan daðýtýlmasý ve Ruslar’ýn
Türkmenler üzerine yürümesi Cüneyd Han’ý

tekrar harekete geçirdi. Bu arada bazý
Rus birliklerinin Hîve’den çekilmesini fýr-
sat bilen Cüneyd Han, Hîve þehrini ele ge-
çirmeyi baþardý (Þubat 1918). Cüneyd Han,
Hîve’yi tam iki yýl Türkmen egemenliði al-
týnda tuttu. Ancak Özbekler’le ihtilâfa düþ-
mesi yüzünden durumu sarsýldý; sonun-
da Sovyet taraftarý Özbekler’in de çaðrý-
sýyla Hîve üstüne yürüyen Kýzýlordu birlik-
lerine yenilerek Karakum çölüne çekilmek
zorunda kaldý. Cüneyd Han’ýn mücadele-
si devam ederken Batý Türkmenistan’da
Ruslar’a karþý ayaklanmalar sürüyordu. Al-
bay Oraz Serdar, emrindeki Türkmen kuv-
vetleriyle isyan etti, fakat mücadelesinde
baþarýya ulaþamadý. Rusya’daki iç savaþý
kazanan Kýzýlordu birlikleri, bütün Türk
ellerindeki kurtuluþ hareketlerini ve bu
arada Türkmenistan’daki millî ayaklanma-
yý bastýrdý. Cüneyd Han mücadelesinden
vazgeçmedi ve Ruslar’ý 1931 yýlýna kadar
uðraþtýrdý. En büyük baþarýyý da 1924’te
Türkmenler ile Özbekler’in birlikte çýkar-
dýklarý isyanda gösterdi. Ruslar’ýn kontro-
lündeki birçok kasabayý ele geçirip Hîve
üzerine yürüyen Cüneyd Han, Türkistan’-
dan gelen Rus takviye birliklerinin yetiþ-
mesiyle þehri alamadý.

Oraz Serdar ile Cüneyd Han’ýn önder-
liklerinde yürütülen istiklâl savaþýnýn Kýzý-
lordu birlikleri tarafýndan kanlý bir þekilde
bastýrýlmasýndan sonra Türkmenler, mü-
cadelelerini parti içinde sürdürmek için
Türkmenistan Komünist Partisi’ne girme-
ye baþladýlar. Türkmenler’e ulusal, kültü-
rel ve ekonomik hiçbir hak vermek iste-
meyen Rus komünistlerine þiddetle kar-
þý çýktýlar. Ayrýca düzenlenen kongrelerde
müslümanlarý ve Türkler’i birliðe çaðýra-
rak haklarýný korumaya karar verdiler. Türk
komünistlerinin giriþtiði bu mücadele Sov-
yetler’i son derece tedirgin etti. Özbek,
Kazak ve Türkmenler’in dayanýþmasýný en-
gellemek için Sovyetler bazý tedbirler al-
maya, eski çekiþmeleri körüklemeye ve
aralarýndaki kabile ihtilâflarýndan faydala-
nýp Türkistan Türkleri’ni birbirlerinden ayýr-
maya baþladýlar. Çok geçmeden Rus Ko-
münist Partisi Merkez Komitesi Politbüro-
su, Türkistan komünist partilerinin istek-
leri doðrultusunda ayrý ayrý cumhuriyet-
ler kurulacaðýný ilân etti (12 Haziran 1924).
Bunun üzerine teþkil edilen Merkezî Top-
rak Komitesi cumhuriyetlerin sýnýrlarýný
tesbit iþine giriþti ve Eylül 1924’te çalýþ-
malarýný Rus Komünist Partisi’nin onayý-
na sundu. Komitenin kararlarý onaylanýn-
ca her cumhuriyetin komünist partisi ile-
ri gelenleri yeni komiteler oluþturup ken-
di idarî, ekonomik ve kültürel programla-

9 Eylül sabahý üç koldan Göktepe üzerine
ilerleyiþini Berdi Murad Han, Kara Batur
kumandasýndaki süvarilerle durdurmaya
çalýþtýysa da baþarýlý olamadý. Rus ordusu
ile Türkmen süvarileri arasýndaki çarpýþ-
malar silâh üstünlüðüne sahip Ruslar’ýn
galebesiyle neticelendi. Türkmenler’in sü-
vari kuvvetlerini bertaraf eden Lomakin
ordusu Göktepe önlerinde kaleyi bombar-
dýmana baþladý. Göktepe Kalesi’ni, kadýn
ve çocuklarýn bulunduðu Yengiþehir’i ha-
rabeye çeviren Rus bombardýmaný kýsa za-
manda binlerce Türkmen’in ölümüne yol
açtý. Rus askerleri Göktepe Kalesi’nin bi-
rinci surundan içeri girince Türkmenler’le
göðüs göðüse savaþtýlar; Türkmenler ký-
sa zamanda Rus birliklerine büyük zayiat
verdirince Ruslar Hazar kýyýlarýna çekildi-
ler. Göktepe’deki Türkmen baþarýsý Rus-
lar’ýn Orta Asya’daki yenilmezliði inancýný
sarstý. Rusya’da, Türkistan’da, Avrupa baþ-
þehirlerinde bu olay tam bir Rus yenilgi-
si olarak kabul edilirken Ýslâm ülkelerinde
bir zafer sevinci yarattý, Ýstanbul’daki ga-
zetelerde Türkmen zaferini kutlayan ya-
zýlar çýktý.

Göktepe yenilgisi baþþehir Petersburg’-
da büyük tepkilere yol açtý. Ertesi yýl Ge-
neral Lomakin’in yerine önce General Ter-
gukasov, ardýndan 1877-1878 Türk-Rus
Harbi’nde Plevne’de Osman Paþa’ya karþý
savaþan General M. D. Skobelev komutan
tayin edildi. Skobelev mühimmat ve yiye-
cek ulaþýmý için Hazar’ýn doðusundan Gök-
tepe’ye bir demiryolu yapýmýný baþlattý. Ni-
san 1880’de hazýrlýklarýný tamamlayarak
Türkmen topraklarýna girdi. Bu arada Nur
Verdi Han’ýn 5 Mayýs 1880’de ölmesi Türk-
menler üzerinde büyük etki yaptý. Fakat
hemen toparlanarak Nur Verdi Han’ýn kü-
çük oðlu Mahtumkulu’yu han seçip Týkma
Serdar ile üç kiþilik bir danýþman heyeti
tayin ettiler. Ruslar, 1 Ocak 1881’de Gök-
tepe’nin bütün yollarýna hâkim olan Yen-
gikale’ye iki koldan saldýrýp burayý zaptet-
tiler. Ardýndan Türkmen ve Rus kuvvetleri
arasýnda çarpýþmalar baþladý. 18-23 Ocak
tarihleri arasýnda Göktepe surlarýnýn altý-
na mayýn yerleþtiren Ruslar 24 Ocak’ta ge-
nel taarruza geçtiler. Daha sonra Rus bir-
likleri geri çekildi ve mayýnlar ateþlenerek
kale surlarý havaya uçuruldu. Tekrar hü-
cuma geçen Ruslar askerleri ve panik için-
deki halký mitralyöz ve top ateþine tut-
tular. Aman dileyen halkla birlikte bütün
Göktepe müdafileri þehid oldu. Skobelev,
neþrettiði bildiride Göktepe’den kaçanlar-
la diðer Türkmenler’in Rus çarýnýn hâkimi-
yetini kabul etmelerini istedi. Ýleri harekâ-
ta devam edip Aþkabâd’a kadar Türkmen
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Türk dili üzerindeki çalýþmalar hýzlanmýþ-
týr. Ruslaþtýrma ve Sovyetleþtirme çaba-
larý kültür alanýnda da görülmüþ, edebi-
yatta millî ruhu aksettirecek eserler ya-
saklanmýþtýr. Türk lehçelerinde proletarya
ve kolhoz edebiyatý oluþturulmasý, konu
olarak “Büyük Kardeþ” Rus milletinin Rus
olmayan milletlere karþý iyilik ve yardýmla-
rýnýn ele alýnmasý, büyük oranda Rus edip-
lerinden yapýlacak tercümelerin yayýmlan-
masý yoluna gidilmiþtir. Bunun yanýnda
Ruslar, Ýslâm dini aleyhindeki faaliyetle-
riyle Türkler’i eski kültür geleneklerinden
uzaklaþtýrýp Rus kültürünün etkisine sok-
mak için neþriyata giriþmiþler, hatta din
adamlarýný Ýslâm’ý kötüleyen demeçler ver-
meye ve yazýlar yazmaya zorlamýþlardýr.
Türkmenler ayrýca zorla ateizm eðitimine
tâbi tutulmuþtur. 1917’de 500 caminin
bulunduðu Türkmenistan’da camilerin he-
men tamamý Sovyet devrinde yýkýlmýþ ve-
ya kapatýlmýþtýr. Baþþehir Aþkabâd, Orta
Asya baþþehirleri içinde camisi olmayan
yegâne þehir haline gelmiþtir. Fakat Sov-
yetler bütün zorlamalara raðmen arzula-
rýna ulaþamamýþ, Türkmenistan’da Mah-
tumkulu gibi þahsiyetlerle ilgili araþtýrma-
lar yapýlmaya baþlanmýþtýr. Türk aydýnla-
rýnýn bu cesurane hareketi Türk cumhu-
riyetlerinin baþýndaki yerli komünist ida-
recileri tarafýndan da desteklenmiþtir. Sov-
yetler’in Türkmenistan’a yaptýðý en önem-
li hizmet pamuk yetiþtirmek amacýyla Ka-
rakum Kanalý’ný açtýrmasý olmuþ, bu ka-
nal Türkmenistan’a âdeta yeni bir hayat
getirmiþtir.

Baðýmsýz Türkmenistan. Türkmen aydýn-
larýnýn ekonomik sömürüye ve kültürel
asimilasyona karþý çýktýklarý açýklýk (glast-
nost) devrinde Türkmenistan Komünist
Partisi’nin baþýna Saparmurad Atayeviç
Niyazov getirilmiþti. Leningrad Üniversi-
tesi’nde elektrik mühendisliði tahsil eden
Niyazov, Türkmenistan’a dönüþünde par-
ti teþkilâtýnýn muhtelif kademelerinde ça-
lýþmýþ, kýsa zamanda dikkatleri üzerinde
toplamýþ, M. Gorbaçov’un Moskova’da Sov-
yetler Birliði’nin baþýna geçtiði yýl Türk-
menistan Komünist Partisi birinci sekre-
terliðine seçilmiþtir. Niyazov’un Türkme-
nistan’da ilk iþi halk arasýnda birliði sað-
lamak olmuþ ve bunda baþarýya ulaþmýþ,
daha sonra Türkmenistan’ýn haklarýný sa-
vunan aydýnlarýn yanýnda yer almýþtýr. Yap-
týðý konuþmalarda Sovyetler’in Türkme-
nistan’a çok az gelir býraktýðýný, bu duru-
mun Türkmenistan’ý fakirleþtirdiðini söy-
lemiþtir. Niyazov’un ikinci çýkýþý Türkmen
diliyle ilgilidir. Türkmenler’in Rusça’nýn et-
kisiyle ana dillerini kullanmada uðradýkla-

rý ezikliði görmüþ, Türkmen dilini cumhu-
riyetin resmî dili haline getirmiþ, 1989’da
Türkmenistan hükümetinin aldýðý bir ka-
rarla Türkmence Rusça ile birlikte cum-
huriyetin resmî dili ilân edilmiþtir. Bu et-
kinlikleri Niyazov’u halkýn nazarýnda popü-
ler hale getirmiþ, 1990’da yapýlan cumhur-
baþkanlýðý seçimini % 99,5 oyla kazan-
mýþtýr. Sovyetler Birliði’nde cereyan eden
geliþmeleri dikkatle takip eden Cumhur-
baþkaný Niyazov dengeli bir siyaset izle-
miþtir. Nihayet 1991 Aðustosunda Sovyet-
ler Birliði’nin daðýlmasýndan sonra ülkenin
istiklâlini ilân etmeden önce konuyu halk
oyuna sunmuþ ve halkýn % 93’ü Türkme-
nistan’ýn istiklâli için oy kullanmýþtýr. 27
Ekim 1991’de toplanan Türkmenistan Par-
lamentosu Türkmenistan’ýn baðýmsýzlýðý-
ný ilân etmiþtir.

Türkmenistan’ýn baðýmsýzlýðýný ilk taný-
yan ve ülkede büyükelçilik açan devlet Tür-
kiye olmuþ, buna karþýlýk Türkmenistan
da ilk büyükelçiliðini Türkiye’de açmýþtýr.
Türkiye’nin yardýmlarýyla Türkmenistan,
Birleþmiþ Milletler Ekonomik Ýþbirliði Teþ-
kilâtý ve Ýslâm Konferansý Teþkilâtý’na üye
kabul edilmiþtir. Bu arada baþta Türkiye
olmak üzere dost ülkelerle ikili anlaþma-
lar yapýlmýþtýr. Ýstiklâline kavuþtuktan son-
ra Saparmurad Türkmenbaþý önderliðin-
de ekonomik, sosyal ve siyasal kalkýnma-
sýný hýzla tamamlayan Türkmenistan hem
bölgede bir istikrar unsuru hem istikbale
güvenle bakan bir ülke haline gelmiþtir.
Türkmenistan’ýn istediði malî krediyi Tür-
kiye karþýlamýþ ve ilk yýllarýnda Türkiye bu
cumhuriyete yardýmcý olmuþtur. Bu arada
Cumhurbaþkaný Turgut Özal’ýn teþvikiyle
Türk iþ adamlarý Türkmenistan’ýn pek çok
projesini desteklemiþ ve büyük yatýrýmlar
yapmýþ, iki ülke arasýndaki ticaret hacmi
yüksek seviyelere ulaþmýþtýr. Diðer Türk
cumhuriyetlerinde görüldüðü gibi Türki-
ye, Türkmen öðrencilere Türk üniversite-
lerinde okuma imkâný vermiþtir. Binlerce
Türkmen öðrenci Türkiye’ye gelerek öð-
renim görmüþ, önemli bir kýsmý çalýþma-
larýný tamamlayýp ülkesine dönmüþtür. Bu
arada Millî Eðitim Bakanlýðý ile özel öðre-
tim kurumlarý Türkmenistan’da açtýklarý
Türkmen-Türk kolejleriyle Türkmen hal-
kýnýn eðitimine önemli ölçüde katkýda bu-
lunmaya çalýþmaktadýr.

III. KÜLTÜR ve MEDENÝYET

Türkmenler, XVI. yüzyýlýn sonlarýna ka-
dar bir devlet kurma imkânýný elde ede-
medikleri için kültür hayatlarý oldukça sö-
nük geçmiþtir. Buna raðmen Türkmenler
arasýnda pek çok edip ve þair yetiþmiþtir.

rýný hazýrladýlar. Bu çalýþmalar 27 Ekim’-
de tamamlandý ve Türkistan’da Özbek,
Kazak, Kýrgýz, Karakalpak, Tacik gibi sos-
yalist cumhuriyetler ortaya çýktý. Türkme-
nistan Cumhuriyeti’nin sýnýrlarý Hazar ký-
yýlarýndan Merv bölgesine kadar uzanýyor-
du. Buhara Cumhuriyeti’nin Türkmenler’-
le meskûn Kerki ve Çârcûy vilâyetleriyle
Hârizm Cumhuriyeti’nin Türkmen bölge-
leri olan Taþavuz, Ýlyali, Parsu, Künye Ür-
genç, Mangýt, Ambar-Mamak, Sadavar,
Dargan-Ata ve Hocaeli’nin bir kýsmýný içi-
ne alýyordu. 1869 yýlýndan itibaren Ruslar,
Türkmenistan’ý istilâya baþladýklarý za-
man Türkmen, Rus ve Ýngiliz kaynaklarý-
nýn verdiði bilgilere göre Türkmen nüfu-
su 1.150.000 civarýnda idi. Gayri resmî ola-
rak verilen bu nüfusun 300.000’i Ýran ve
Afganistan’da, 450.000 kadarý Buhara ve
Hîve hanlýklarýnda, 400.000’i de müstakil
Türkmen Cumhuriyeti’nde yaþýyordu. Fa-
kat Türkmenler, istilâ hareketinin devam
ettiði on iki yýl içinde pek çok telefat ver-
diklerinden nüfuslarýnda büyük bir düþüþ
meydana geldi. Rus iþgali altýna giren Türk-
menler’in nüfusundaki en büyük düþüþ-
ler, 1917 Bolþevik Ýhtilâli’nden sonra Rus-
ya’da çýkan iç savaþla 1930’larda Sovyet-
ler’in uyguladýðý mecburi iskân politikasýn-
da ve II. Dünya Savaþý esnasýnda gerçek-
leþti. 1970 resmî sayýmýna göre Türkmen-
ler’in nüfusu 1.510.000 idi. Doðum yüzde-
si çok yüksek olan Türkmenler’in nüfusu
1979’da yapýlan seçim sonuçlarýna göre 2
milyonu geçmiþ bulunuyordu.

Gaspýralý Ýsmâil Bey’in Türk lehçeleri ara-
sýndaki farklýlýklarý en aza indirerek ortak
bir dil oluþturulmasý yolundaki çalýþmala-
rýna karþýlýk Ruslar her Türk Cumhuriye-
ti’ne kendi lehçesini ayrý bir dil gibi kabul
ettirmiþ, böylece Türkler arasýndaki dil ve
kültür birliðini bozmak istemiþ, daha son-
ra alfabeye el atýlmýþtýr. Bütün Türk dün-
yasýnda olduðu gibi Türkistan’da da Arap
alfabesi kullanýlýyordu. Ruslar, 1928’de
Türkler için Rus Kiril harfleriyle karýþýk bir
Latin harfleri sistemini uygulamaya koy-
muþ, II. Dünya Savaþý’nýn baþlamasýyla bu
alfabenin kullanýmý yasaklanmýþ, her Türk
lehçesi için birbirinden farklý Kiril alfabesi
uygulamasý zorunlu kýlýnmýþtýr. Latin al-
fabesiyle yazýlan bütün kitaplar toplatýla-
rak imha edilmiþ, bütün okullarda Rusça
öðrenimi mecburi tutulmuþtur. Dil saha-
sýnda Türk cumhuriyetlerinin uðradýðý bu
baskýya karþý bir müddet sonra Türk ay-
dýnlarý mücadele etmeye baþlamýþtýr. Cen-
giz Aytmatov ve Olcas Süleymanov gibi
edip ve þairlerin önderliðinde sürdürülen
mücadele bugün iyi bir seviyeye ulaþmýþ,
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ÿMehmet Saray

™ MÝMARÝ. Neolitik devirlerden itiba-
ren yerleþimin tesbit edildiði Türkmenis-
tan’da özellikle Part ve Sâsânîler’in mima-
ride önemli geliþme kaydettikleri anlaþýl-
maktadýr. X. yüzyýlda bölgede güçlü bir
idare kuran Sâmânîler’in de mimarlýkta
ileri olduklarý söylenebilir. Fakat XI. yüzyýl-
da Selçuklular’ýn Horasan ve Hârizm’de
egemenlik kurmalarý ile sanat ve mima-
ride yeni bir devir baþlamýþtýr. Bu dönem-
de Merv baþta olmak üzere Serahs, Dihis-
tan, Nesâ gibi þehirlerde önemli imar fa-
aliyetleri gerçekleþtirilmiþtir. 1157’de Bü-
yük Selçuklu Devleti’nin yýkýlmasýyla böl-
gedeki mimari geleneði Hârizmþahlar de-
vam ettirmiþtir. Bu devirde özellikle baþ-
þehir Ürgenç’in (Gürgenç/Köhne Ürgenç)
önemli mimari eserlerle donatýldýðý anla-
þýlmaktadýr. Fakat 618’deki (1221) Moðol
istilâlarý neticesinde Selçuklu ve Hârizm-
þahlý yapýlarý büyük ölçüde yok edildiðin-
den her iki dönemin mimari eserlerinden

pek azý günümüze ulaþabilmiþtir. Moðol
istilâlarýnýn ardýndan uzun bir duraklama
devrinden sonra Hârizm’de yeniden can-
lanma baþlamýþ, XIV. yüzyýlýn ilk yarýsýnda
Altýn Orda Hanlýðý’nýn Hârizm valisi Kut-
luð Timur’un Ürgenç’teki imar faaliyetle-
riyle þehir yine parlak bir dönem yaþamýþ-
týr. Timurlular’ýn yýkýlmasýyla bölgede or-
taya çýkan idarî boþluk, Özbek hanlarý-Sa-
fevîler arasýndaki sürekli mücadeleler ve
Rus istilâlarý yüzünden XVI. yüzyýldan iti-
baren Türkmenistan mimarisinde gerile-
me dönemi baþlamýþtýr. Ardýndan çoðun-
lukla eski gelenekleri daha basit ölçülerde
tekrarlayan ve fazla bir yenilik getirmeyen
yapýlar görülmektedir.

Külliyeler. Selçuklu döneminden itiba-
ren Türkmenistan’da külliyelerin inþa edil-
diði bilinmektedir. Fakat XI-XIII. yüzyýl-
lardan ayakta kalabilen büyük çaplý bir kül-
liye mevcut deðildir. Bununla beraber ya-
pýlan incelemelerden Merv’deki Sultan Sen-
cer Türbesi’nin büyük bir külliyenin çekir-
deði durumunda olduðu tesbit edilmek-
te, kaynaklardan Sultan Alâeddin Tekiþ’in
Ürgenç’te türbe, medrese ve kütüphane-
den meydana gelen bir külliye inþa ettir-
diði öðrenilmektedir. Bu külliyeden yalnýz-
ca türbe günümüze ulaþabilmiþtir. Ýlk in-
þasý XII. yüzyýla kadar uzanan ve mescid,
türbe, divanhâne gibi mekânlarý içeren
Kerki’deki Astanababa yapý kompleksiyle
XIV. yüzyýldan baþlayarak XX. yüzyýla ka-
darki eklemelerle türbe, medrese, mes-
cid, hankah bölümlerinden oluþan Ürgenç’-
teki Ýbnü’l-Hâcib yapýlar manzumesi de kü-
çük birer külliye sayýlabilir. Aþkabâd ya-
kýnlarýnda eski Anev’de bulunan Anev Ca-
mii 860 (1456) yýlýnda iki katlý medresesi
ve türbe bölümüyle bir külliye halinde in-
þa edilmiþtir. Bilhassa cephesindeki çini
süslemeleriyle önem kazanan ve Timurlu
dönemi mimarisinin yöredeki en güzel ör-
neði olan yapý 1948 depreminde yýkýlarak
harabe haline gelmiþtir. Merv yakýnlarýn-
da medrese, cami, kervansaray, hankah ve
çeþitli binalarý içeren Ahun Baba Külliyesi
gibi son dönemlerde (XIX. yüzyýl sonlarý)
yaptýrýlan çok üniteli yapýlar da bölgede
köklü bir külliye geleneðinin varlýðýna iþa-
ret etmektedir.

Camiler. Türkmenistan’da az sayýda ör-
neði bulunan eski camiler cuma ve na-
mazgâh mescidleri þeklinde iki grupta in-
celenmektedir. Cuma camilerinin yerleþim
yerlerinin merkezinde inþa edilmesine kar-
þýlýk daha küçük boyutlu namazgâh ca-
mileri yerleþim yerlerinin dýþýnda yaptýrýl-
mýþtýr. Camilerin ana mekânlarý çoðunluk-
la mihrap önünde kubbeli veya eyvan bi-

Türkmen þairlerinin en meþhuru Türk-
menler’in millî þairi olan Mahtumkulu’-
dur (ö. 1783’ten sonra). XIX. yüzyýlýn ikinci
yarýsý, diðer Orta Asya Türkleri’nde oldu-
ðu gibi Türkmenler için de kültürel alan-
da bir uyanýþ devridir. Rus istilâsý ve onu
takip eden esaret yýllarýnýn getirdiði ýstý-
raplar Türkmenler arasýnda yeni bir uya-
nýþa yol açmýþtýr. Kültür sahasýnda Türk-
lük bilincinin uyanýþýný saðlayan Gaspýralý
Ýsmâil Bey’in fikirleri Türkmenler arasýn-
da yayýlmýþ, XIX. yüzyýlýn sonlarýna doðru
açýlan modern okullardan pek çok Türk-
men aydýný yetiþmiþtir. Bunlarýn en meþ-
hurlarý Göktepe’deki Rus katliamýný þiirle-
rinde dile getiren Gayip Verdi Miskin Kýlýç
ile (Molla Kýlýç) komünist rejimine raðmen
Türkmenistan’ýn ve Türkmenler’in istiklâl
ve hürriyeti için mücadele eden Abdülha-
kim Kulmuhammedoðlu Kör Molla, Berdi
Kerbebovoðlu, Vogayoðlu, Garaca Burunoð-
lu, Amandurdu Alamýþoðlu gibi edip ve
þairlerdir. Bunlar mücadelelerine bütün
baskýlara ve güçlüklere raðmen 1930 yýlý-
na kadar devam etmiþtir. 1930 baþlarýn-
dan itibaren Stalin önderliðindeki Mark-
sist rejimin baský ve terörüyle bu þair ve
edipler eserleriyle birlikte yok edilmeye ça-
lýþýlmýþtýr (Türkmen dili ve edebiyatý için
bk. TÜRK).
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