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Ka vurd Bey şöy le di yor du: “Ben Türk’üm, 

sı cak ik lim be nim ve as ker le ri min ya ra-

tı lı şı na uy maz” (Mu ham med b. İb râ him, 
s. 333). Bu nun ya nın da ru tu bet li ha va-

sı, bol ya ğı şı ve or man lık bit ki ör tü süy-

le yi ne gö çe be ha yat tar zı na uy ma yan 

Ha zar de ni ziy le El burz dağ la rı ara sın da 

ka lan Ta be ris tan, Mâzen de ran, Rûyân 

ve Gîlân böl ge le ri de Türk men ler için el-

ve riş li sa yıl maz dı. Ne ti ce de Türk men ler, 

İran coğ raf ya sın da Ho ra san’ın do ğu su ve 

ku ze yi, El burz dağ la rı nın gü ney etek le ri, 

Irâk-ı Acem’in ku zey ba tı sı ve Azer bay can 

böl ge le rin de top lan dı lar. Bu coğ raf ya da 

hiç bir böl ge se rin yay la lar, gür akar su lar 

ve ge niş ot lak lar pe şin de ko şan gö çe be 

Türk ler için Azer bay can coğ raf ya sı ka dar 

çe ki ci de ğil di.

Sel çuk lu sul tan la rı nın İran coğ raf ya sın-

da ka lan Türk men kit le le ri ni yer le şik ha-

ya ta ge çir me ye ça lış tık la rı na da ir kay nak-

lar da her han gi bir bil gi yok tur. Bu nun la 

bir lik te özel lik le VI. (XII.) yüz yıl son la rı ile 

VII. (XI II.) yüz yı lın baş la rı na ait ba zı ono-

mas tik ve to po nimik de lil ler, gö çe be Türk-

men ler’den bir kıs mı nın çok ya vaş da ol sa 

yer le şik ha ya ta geç ti ği ni gös ter mek te dir. 

I. P. Pet ru şevsky’nin bir tet ki ki, XII. yüz yıl 

or ta la rın da Ho ra san’da ki Seb zevâr şeh-

rin de bu lu nan kırk bir aris tok rat ai le den 

yir mi dör dü nün Arap, on iki si nin İran, bi-

ri nin Türk asıl lı ol du ğu nu or ta ya koy muş-

tur (Pet ru şevsky, V [1948], s. 88). Yi ne 604 

(1207) yı lın da Er de bil’de ka le me alı nan bir 

tar la alım sa tım se ne din de Uy gur Tür kü 

ol du ğu an la şı lan Beg lik ta ra fın dan Uy-

gur harf le riy le ya zı lan bir şa hit lik kay dı, 

bu ta rih ler de Azer bay can coğ raf ya sın da 

yer le şik ha ya ta ge çen Türk ler’in var lı ğı nı 

gös ter mek te dir (Do er fer, XI II [1981], s. 
154, 159-160). XII. yüz yı lın son la rı ve XI II. 

yüz yı lın baş la rı na ait ba zı tar la alım sa tım 

se net le rin de ge çen Türk çe şa hıs ad la rı da 

bu du ru mu des tek le mek te dir (Gron ke, 
s. 533-546). Re şî düd din Faz lullåh-ı He-

medânî ta ra fın dan 709 (1309) yı lın da 

Teb riz ya kın la rın da ku ru lan Rab‘ıreşîdî 

Kül li ye si’ne ait vak fi ye de Ak-bu lak, Alın-

cak, Tek me-daş, Ce be lü, Dav şan te pe si, 

Ka ra ca lu, Kı zıl ca, Ku ru çay gi bi on lar ca 

Türk çe köy ve mez ra adı na rast lan ma sı 

(Vašfnâ me-yi Rab£-i Re şî dî, s. 318-329) 
Azer bay can coğ raf ya sın da yer le şik ha ya-

ta ge çen Türk men ler’in VI II. (XIV.) yüz yıl 

baş la rın da ar tık cid di bir ora na ulaş tı ğı nı 

or ta ya koy mak ta dır. Van gö lün de ki Lim 

(Adır) ada sın da bu lu nan bir Er me ni ma-

nas tı rı na ait 705 (1305) ta rih li Arap ça vak-

fi ye de yer alan Ha zar Beg, Emîr Beg, Köl, 

Tuz cu, Kan lı, Yo kuş, Şay-gel di, Yul duz hac 

ka le me al dı ğı bir met hi ye de İran’ın Türk-

men ler ta ra fın dan ha rap edil di ği ne dik kat 

çe ke rek şim di “iyi ta lih li şah” ta ra fın dan 

ye ni den ba yın dır ha le ge ti ril di ği ni be lirt-

mek te dir (Dîvân, s. 188-189).

Sel çuk lu sul tan la rı soy daş la rı nı ya Ho-

ra san’ın do ğu sun da tut ma ya ya da im pa-

ra tor luk eko no mi si ne ve şe hir kül tü rü ne 

en az za rar ve re cek şe kil de Azer bay can 

yo luy la Bi zans üze ri ne yön len dir me ye 

ça lış tı lar. İb nü’l-Esîr’in 440 (1048-49) yı lı 

olay la rıy la il gi li bir kay dı na gö re İb râ him 

Yi nal, Mâverâün ne hir’den ken di ya nı na 

ge len Oğuz lar’a bu ra da kal ma la rı nın ve 

ih ti yaç la rı nı bu ra da kar şı la ma la rı nın ül ke yi 

bü yük bir sı kın tı ya sok tu ğu nu, Bi zans’a 

doğ ru gazâya çı kıp ci had et me le ri nin 

da ha doğ ru ola ca ğı nı, böy le ce ga ni met 

el de ede cek le ri ni, ken di si nin de on la rın 

pe şin den gi dip yar dım cı ola ca ğı nı söy le di 

(el-Kâ mil, IX, 415). Ne ti ce de Dan da na kan 

Sa va şı’nı iz le yen on yıl içe ri sin de Türk men 

boy la rın dan önem li bir kit le nin Azer bay-

can’a, el-Cezîre’ye ve Do ğu Ana do lu’ya 

ulaş tı ğı an la şıl mak ta dır. Yi ne Do ğu Ho-

ra san’da bu lu nan ka la ba lık bir Türk men 

kit le si de yer le şik ha ya ta za rar ver me si ne 

en gel ol mak dü şün ce siy le Belh ve çev re-

sin de tu tul du (Öz gü den li, s. 94, 280). Bi-

zans üze ri ne yön len di ri len ka la ba lık göç 

dal ga sı ve bu göç dal ga sı nın önü nü aç mak 

için ya pı lan akın lar Sel çuk lu-Bi zans iliş ki-

le ri nin şe kil len me sin de et ki li ol du. Tuğ rul 

Bey, İb râ him Yi nal ve Ku tal mış gi bi Sel-

çuk lu hâne dan üye le ri ni Bi zans Dev le ti’nin 

di ren ci ni kır mak ve Azer bay can coğ raf-

ya sın da top la nan Türk men ler’in önü nü 

aç mak la gö rev len dir di. Tuğ rul Bey’in si-

ya se ti ni de vam et ti ren Sul tan Al pars lan 

Ar tuk, Dâniş mend, Sal tuk, Men gü cük, 

Çav lı ve Ça vul dur gi bi Türkmen bey le ri ni 

Ana do lu’da gazâ yap ma ya teş vik ederek 

Azer bay can coğ raf ya sın da yı ğı lan ka-

laba lık Türk men boy la rı nın önünün açıl-

ma sı nı sağ la dı (Re şî düd din Fazlul låh-ı 
Hemedânî, Câmi£u’t-te vâ rîÅ, II/5, s. 37-
38). Sel çuk lu sul tan la rı nın bu uzak gö-

rüş lü si ya se ti, bir yan dan Türk men ler’in 

İran coğ raf ya sın da ya rat tı ğı ra hat sız lı ğın 

önü ne ge çer ken di ğer yan dan on la ra ha-

yat tarz la rı için son de re ce el ve riş li ye ni 

yurt la rı nın ka pı la rı nı aç tı.

Ana do lu’ya git me yip İran coğ raf ya sın da 

ka lan Türk men ler bu coğ raf ya da ken di le ri 

için en el ve riş li böl ge le ri ara dı lar. Ol duk ça 

sı cak ve ku ru bir ik li me sa hip olan Gü-

ney İran, As ya boz kır la rı nın sert ik li mi ne 

alış mış olan gö çe be Türk men ler için ca-

zip de ğil di. Kir man Sel çuk lu Hü küm da rı 

Ri yad 1404/1984, V, 47-74; Ömer Ab düs se lâm 

Ted mürî, Lübnân mi ne’l-fet¼i’l-İs lâ mî ¼attâ su-
š† ¹i’d-dev le ti’l-Üme viy ye, Trab lus 1410/1990, 
s. 89-106; Yıl maz Can, İs lâm Şe hir le ri nin Fi zikî 
Ya pı sı, An ka ra 1995, s. 31-95, 102-146; M. Azeb 

De sû k¢, el-Æabâßilü’l-£Ara biy ye fî Bilâdi’ş-Şâm, 
Ka hi re 1998, s. 5-45; Halîl İb râ him es-Sâ mer râî 

v.dğr., Tâ rî Åu’l-£Arab ve ¼aŠâra tü hüm fi’l-En de-
lüs, Bey rut 2000, s. 65, 454-455; Ab dü lazîz ed-

Dûrî, Evrâš fi’t-târîÅ ve’l-¼aŠâre: Evrâš fi’t-tâ rî-
Åi’l-išti½âdî ve’l-ic timâ£î, Bey rut 2009, s. 97-112, 
241-262; Meh met Öz de mir, En dü lüs, An ka ra 
2014, s. 185-207; Kha lil At ha mi na, “Emevî Hi la-
fe ti Dö ne min de Arap İs kânı” (trc. Sa im Yıl maz), 
Sa kar ya Üni ver si te si İlâhi yat Fa kül te si Der gi si, 
sy. 2, Ada pa za rı 2000, s. 203-226.

ÿİs ma il Yi ğit

Sel çuk lu lar. 426 (1035) yı lın da Cey hun 

(Amu der ya) neh ri ni ge çe rek Ho ra san’a gi-

ren Sel çuk lu lar, Gaz ne li ler’e kar şı ka zan-

dık la rı za fe rin ar dın dan ön ce Ho ra san, ar-

dın dan İran coğ raf ya sı nın bü yük bir bö lü-

mü nü ele ge çir di ler. Sel çuk lu lar’ın ba şa rı sı 

ye ni Türk men boy la rı nın ka la ba lık kit le ler 

ha lin de İran coğ raf ya sı na gir me si ne ve si le 

ol du. Dan da na kan Sa va şı’nı (431/1040) ta-

kip eden yıl lar da Sel çuk lu hâki mi ye ti Or ta 

ve Ba tı İran’da hız la ya yı lır ken Türk men 

boy la rı nın Ho ra san üze rin den ba tı ya akı şı 

da de vam et mek tey di. Bu ge niş kap sam lı 

göç ha re ke ti yer le şik İran coğ raf ya sın da 

cid di ra hat sız lık la ra yol aç tı. Gö çe be Türk-

men boy la rı, kadîm bir zi ra at kül tü rü ve 

ge liş miş bir şe hir ha ya tı nın bu lun du ğu 

İran coğ raf ya sın da ka la ba lık hay van sü rü-

le ri için ge rek li ot lak la rı sağ la mak ta sı kın tı 

çek mek tey di. Ha yat tarz la rın dan do la yı sü-

rek li göç et mek zo run da ka lan bu kit le ler, 

za man za man göç yol la rı üze rin de mev cut 

yer le şik un sur la ra ait tar la ve bah çe le re 

bü yük za rar lar ver mek tey di. Gö çe be Türk-

men ler’den du yu lan ra hat sız lık, biz zat 

Abbâsî Ha li fe si Kåim-Bi em rillâh ta ra fın dan 

Türk men re is le ri ne ve Sul tan Tuğ rul Bey’e 

bil di ril di (İb nü’l-Esîr, IX, 349-350). Ken di 

boy bey le ri nin yö ne ti min de son de re ce 

ha re ket li ve di na mik bir ya pı ya sa hip olan 

Türk men ler, ay nı za man da is yan eden 

ve ya taht mü ca de le le ri ne gi ren Sel çuk lu 

hâne dan üye le ri ni des tek le mek tey di. İb râ-

him Yi nal, Ku tal mış ve Ars lan Ar gun gi bi 

hâne dan üye le ri nin Türk men ler’den güç 

ve des tek al dı ğı bi lin mek te dir. Nizâmül-

mülk’ün Siyâset-nâme’sin de ki ba zı ka-

yıt lar Türk men ler’in Sel çuk lu Dev le ti’ne 

ver di ği ra hat sız lı ğı açık bir şe kil de or ta ya 

koy mak ta dır (s. 139). Sel çuk lu Dev le ti’ni 

cid di bi çim de meş gul eden bu ra hat sız lık-

lar Sel çuk lu ida re ci le ri ni Türk men ler’e kar-

şı ted bir al ma ya zor la dı. Sel çuk lu dev ri İran 

şa iri Am‘ak-ı Bu hâ rî, Sul tan Al pars lan için 
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XI II. yüz yı lın or ta la rın dan iti ba ren Mo-

ğol is tilâsı nın önün den ka çan ye ni gö çe be 

Türk men boy la rı Ana do lu’ya gir di. Sel çuk-

lu ida re si bu bü yük göç ha re ke ti ni dü zen li 

bi çim de yön len di re bi le cek gü ce ve imkâna 

sa hip de ğil di. Ye ni ge len kit le içe ri sin de 

da ha ön ce Or ta As ya ve İran coğ raf ya-

sın da yer le şik ha ya ta geçmiş bu lu nan 

Türk men ler Ana do lu’da da köy, ka sa ba 

ve şe hir le re yer leş me yi ter cih eder ken gö-

çe be kit le nin bü yük bö lü mü uç la ra doğ-

ru çe kil di. Gö çe be Türk men ler’in uç lar-

da top lan ma sın da Sel çuk lu sul tan la rı nın 

tel kin le ri nin ya nı sı ra ot lak, su kay nak la rı 

ve gazâ ru hu gi bi se bep le rin de et ki li ol-

du ğu an la şıl mak ta dır. Yi ne Bay cu No yan 

ile bir lik te Ana do lu’ya gi ren Mo ğol boy la-

rı nın Or ta Ana do lu’da ki ot lak ve yay lak la rı 

ter cih et me si, 676 (1277) yı lı son ra sın da 

Ana do lu’da ki Mo ğol bas kı sı nın iyi ce art-

ma sı ve XI II. yüz yı lın son çey re ğin de Or ta 

Ana do lu’da ya şa nan ka rı şık lık, is yan ve sa-

vaş lar da Türk men ler’in uç la ra çe kil me-

sin de önem li rol oy na mış gö rün mek te dir.
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Te mir, Kır şe hir Emi ri Ca ca Oğ lu Nur el-Din’in 
1272 Ta rih li Arap ça-Mo ğol ca Vak fi ye si, An ka-
ra 1989, s. 113; a.mlf., “Die Ara bisch-ui gu risc-
he Vakf-Ur kun de von 1326 des Emirs Şe ref el-
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yer le şim mer kez le ri nin ku rul ma sın da et-

ki li olu yor du. Özel lik le İç Ana do lu’da ye ni 

is kân yer le ri nin be lir len me sin de ve ba zı 

şe hir le rin oluş ma sın da bu ih ti ya cın bü yük 

ro lü ol muş tur. Pa zar ih ti ya cı için gi di len 

yer de cu ma na ma zı nın da kı lı na bil me si is-

kân da önem li bir ter cih fak tö rü idi (Bay ka-
ra, Ana do lu’ nun Sel çuk lu lar Dev rin de ki 
Sos yal ve İk ti sadî Ta ri hi, s. 36-37). Sel çuk-

lu sul tan la rı, ay nı dü şün ce ler le Ana do lu’da 

VI. (XII.) yüz yı lın son çey re ğin de is tik rar lı 

bir ida re nin ku rul ma sı nın ar dın dan gö çe-

be Türk men ler’i yer le şik ha ya tın ve ti ca ret 

yol la rı nın yo ğun laş tı ğı Or ta Ana do lu’dan 

uzak tut ma ya ça lış tı ve on la rı uç la ra git-

me ye teş vik et ti. Si yasî ve coğ rafî şart la-

rın ya nı sı ra muh te me len bu si ya se tin de 

et ki siy le Türk men ler özel lik le XI II. yüz yı lın 

baş la rın dan iti ba ren Ana do lu’ nun uç böl-

ge le rin de yo ğun laş ma ya baş la dı.

Ana do lu’da da ha XII. yüz yıl dan iti baren 

Ak sa ray, Ala şe hir, Bur gu lu, Göl hi sar, Ilgın, 

Ka ra hi sar gi bi Türk çe ad lar ta şı yan yer-

le şim yer le ri nin ku rul du ğu ve ya pek çok 

es ki yer le şim ye ri nin ar tık Türk çe adlar la 

anıl ma ya baş lan dı ğı bi lin mek te dir. XI II. 

yüz yı la ait vak fi ye ler de Ay-te kin, Gün-doğ-

du, Ar pa-çi men, Koz lu de re, Tur gut, Emîr, 

İnan çi ni gi bi Türk çe köy ve mez ra ad la rı-

na rast lan mak ta dır (Tu ran, TTK Bel le ten, 
XI/42 [1947], s. 225-226; Te mir, Kır şe hir 
Emi ri Ca ca Oğ lu, s. 113; Po lat, s. 93). Vak-

fi ye ve resmî bel ge ler de sık sık kar şı la şı lan 

Türk çe yer ad la rı, Türk men ler’in ar tık bu 

ta rih ler de da ha yo ğun bi çim de yer le şik 

ha ya ta geç ti ği ni gös ter mek te dir. Tun-

cer Bay ka ra ta ra fın dan tes bit edi len, bu 

dö neme ait yir mi iki köy adından sa de ce 

be şi nin Sel çuk lu ön ce si köy isim le ri nin de-

vamı ni te li ğin de olu şu, on ye di kö yün ise 

ye ni isim ler ta şı ma sı, XI II. yüz yıl da Ana-

do lu’da is kân ha re ket le ri nin ya nı sı ra de-

mog ra fik ya pı nın na sıl ge liş ti ği ni or ta ya 

koy mak ta dır (Ana do lu’ nun Sel çuk lu lar 
Dev rin de ki Sos yal ve İk ti sadî Ta ri hi, s. 76). 
Türk men ler şüp he siz sa de ce ken di kur-

duk la rı ye ni köy ve mez ra la ra de ğil yer li 

halk ta ra fın dan ter ke dil miş ya da nü fu su 

ol duk ça azal mış es ki köy, ka sa ba ve şe-

hir le re de yo ğun bi çim de yer leş miş ler dir. 

XIV. yüz yıl baş la rı na ait resmî bel ge ler den 

Türk çe köy ve mez ra ad la rı nın ço ğal ma-

ya de vam et ti ği gö rül mek te dir (Te mir, 
WZKM, LVI [1960], s. 238-239; Açı kel – Sa-
ğır lı, I, 67-89). Bü tün bu ge liş me ler ne ti-

ce sin de, Ana do lu’da Sel çuk lu fe tih le ri ni 

ta kip eden yak la şık iki bu çuk asır içe ri sin-

de yer li hal kın ya nı sı ra müs lü man-Türk 

gö çe be, köy lü ve şe hir li le rin den olu şan 

den ge li bir iç ti maî ya pı te şek kül et miş tir.

gi bi Türk çe yer ad la rı, bu dö nem de ben-

zer bir dö nü şü mün Do ğu Ana do lu’da da 

ya şan mış ola bi le ce ği ni dü şün dür mek te dir 

(Pa pa zi an, I/1, s. 408-411). Bü tün bu ka-

yıt lar, her ne ka dar plan lı bir is kân si ya se-

ti nin so nu cu ol ma sa da İran coğ raf ya sın-

da ki Türk men ler’in özel lik le Azer bay can 

ve Ho ra san gi bi ken di ha yat tarz la rı na 

uy gun böl ge ler de ya vaş ya vaş yer le şik ha-

ya ta geç me ye baş la dı ğı nı gös ter mek te dir. 

442 (1050) yı lın dan iti ba ren Bi zans sı nı rı 

önün de yı ğı lan ka la ba lık Türk men kit le le ri 

Ma laz girt za fe ri nin (463/1071) ar dın dan 

kı sa sü re de Ana do lu’ nun iç le ri ne doğ ru 

ya yıl dı lar. Ken di boy bey le ri nin ida re sin de 

ya rı gö çe be bir ha yat tar zı na sa hip olan 

bu Türk men ler baş ta Ana do lu Sel çuk lu 

Dev le ti ol mak üze re Dâniş mend li ler, Sal-

tuk lu lar, Men gü cük lü ler ve Ar tuk lu lar gi bi 

si yasî te şek kül le rin ku ru lu şun da ve ge liş-

me sin de önem li rol oy na dı lar.

Türk men ler kı sa sü re içe ri sin de yay lak-

kış lak ha va sı na sa hip olan Do ğu Ana do lu’-

nun ya nı sı ra Gü ney, Ku zey ve Ba tı Ana do-

lu’da ki uç böl ge le rin de yer leş ti ler. Sel çuk-

lu hâki mi ye tin de Do ğu Ana do lu ye ni den 

is kân edil me ye baş lan dı. Da ha son ra ki ta-

rih ler de bu böl ge ye Türk me nia de nil miş tir 

(Bay ka ra, At sız Ar ma ğa nı, s. 61-66). XI. 

yüz yıl dan son ra Ana do lu’ya ge len Türk-

men ler yay la la ra ve dağ etek le ri ne is kân 

edil di ler. Dağ etek le ri ne yer leş ti ri len ler ço-

ğun luk la kış la ma ya ge len Türk men ler’di. 

Bu se bep le Ana do lu’da “Ağıl” ad lı yer le-

şim mer kez le ri bir hay li çok tur. Bun la ra 

Sel çuk lu lar dö ne min de ki vak fi ye ler de de 

rast lan mak ta dır. Ma laz girt za fe ri ni ta kip 

eden yüz yıl içe ri sin de ne Ana do lu Sel çuk lu 

sul tan la rı ne de Dânişmend li ler, Men gü-

cük lü ler ve Sal tuklular gi bi bey lik le rin ken-

di le ri ne tâbi olan göçe be Türk men boy la rı-

nı yer le şik ha ya ta ge çir me ye ça lış tık la rı na 

ya da plan lı bir is kân si ya se ti ta kip et tik-

le ri ne da ir el de bil gi bu lun ma mak ta dır. 

Bu nun la bir lik te da ha XII. yüz yı lın he men 

baş la rın dan iti ba ren kay nak lar da za man 

za man köy ler de yer leş miş bu lu nan Türk-

men ler’le il gi li ka yıt la ra rast lan mak ta dır 

(Ana do lu’da ilk Türk men kö yü ka bul edi-
len Sa ğu dai / Sö ğüd için bk. Tu ran, Sel-
çuk lu lar Za ma nın da Tür ki ye, s. 156). Ana-

do lu’da Türk is kâ nı nın ön cü le ri olan bu 

Türk men ler’in Or ta As ya’da yer le şik ha-

ya ta geç miş Türk ler ol ma sı muh te mel dir. 

Ana do lu Sel çuk lu sul tan la rı Türk men ler’i 

ve hı ris ti yan aha li yi ül ke nin men fa at le ri ni 

göz önü ne ala rak is kân et miş tir. Me selâ 

II. Kı lı çars lan hı ris ti yan çift çi le ri ta rı mı ge-

liş tir mek ama cıy la ül ke si ne yer leş tir miş ti. 

Pa zar ye ri ve cu ma na ma zı ih ti ya cı ye ni 
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def ter ler de ko nar gö çer ler le il gi li ka yıt lar 

var dır. Si vas, Bo zok, Ka ra man, Ada na, 

İçel, Ha mid, Su ri ye, Ba tı Ana do lu ve Ru-

me li’de ki bir çok ka za da yer le şik ol ma yan 

aha li yer le şik ler le iç içe, yay lak ve kış lak-

lar da kay de dil di. Si vas san ca ğı gi bi ba zı 

böl ge le rin ko nar gö çer le ri ise yo ğun luk la-

rı do la yı sıy la ay rı def ter le re ya zıl dı (Yö rü-
kân-ı Si vas Def te ri, TK, TD, nr. 16).

XVI. yüz yıl da ki bü yük yö rük te şek kül le ri 

ve bu lun duk la rı böl ge ler şöy le dir: Dul ka-

dır lı ve Ha lep Türk men le ri adıy la da anı lan 

Ye ni İl Türk men le ri, Ha lep ve Si vas ara-

sın da Dul ka dır lı boy la rı Ma raş, El bis tan, 

Kay se ri ve Bo zok böl ge le rin de; Boz-ulus 

XVI. yüz yıl da Di yar be kir yö re sin de iken 

XVII. yüz yıl da Ka ra man, An ka ra, Kü tah-

ya ve Ay dın ke si min de; Ulu-yö rük, Si vas’ın 

ku zey ve do ğu sun da ki böl ge ler le Sam sun-

An ka ra hat tın da, Üçok lu’dan Ra ma zan lı 

ulu su ise İs ken de run’dan Alan ya’ya ka dar 

uza nan alan da idi. Bu grup la rın yer le şik 

ha ya ta ge çiş sü reç le ri ya vaş ve ken di li ğin-

den ol du. Bu sü re cin en açık şe kil de iz-

len di ği böl ge ler den bi ri Bo zok san ca ğı dır. 

924’ten (1518) iti ba ren Os man lı ül ke si ne 

da hil edi len Dul ka dır lı Bey li ği’nin bir uzan-

tı sı olan böl ge, Os man lı ida re si ta ra fın dan 

böl ge de ya şa yan Türk men kit le le ri nin üst 

adı na izâfe ten Bo zok san ca ğı di ye tas-

nif edil di. İl hak tan son ra ki ilk tah rir 931 

(1525) yı lı do lay la rın da dır. Bu tah rir de böl-

ge de ya şa yan aha li he nüz yer le şik ha ya ta 

geç me di ğin den ko nar gö çer sis te mi ne gö-

re, ya ni “cemâat-i Ha lil lü, an kabîle-i Ağ-

ca ko yun lu, Kı zıl ca in mez ra sın da yay lar lar 

/ otu rur lar” şek lin de kay de dil miş ken 962 

(1555) yı lı ka yıt la rın da ya zım şek li bu de fa 

“Mez ra-ı Kı zıl ca in, Ağ ca ko yun lu’dan Ha lil lü 

ce ma ati mü te mek kin dir” şek li ne dö nüş-

müş tür. Da ha son ra ki tah rir dö ne min de 

ise yer le şim mer ke zi ar tık köy (kar ye) ola-

rak ve kla sik tah rir dü ze ni ne gö re ad lan dı-

rıl mış tır: “Kar ye-i Kı zıl ca in, an kabîle-i Ağ-

ca ko yun lu.” Yer le şen aha li nin ce ma at ve 

ka bi le adı nın zik re dil me si du ru mu ise ya rı 

ya rı ya azal dı. Ko nar gö çer ka bi le ve ce ma-

at dü ze nin de kış lak ve mez ra lar da ya vaş 

ya vaş top ra ğa yer leş me ye ça lı şan grup lar 

978’le re (1570) ge lin di ğin de ar tık köy ler de 

yer le şik hal de kay de di lir ken ay nı za man da 

sta tü de ği şi mi de ya şan dı. Dev let nez din-

den, yö rük ya da Türk men ola rak ni te len-

di ri len ko nar gö çer ka rak ter le riy le ad lan dı-

rıl mak tan çı kıp ra iy yet sta tü sü ne geç ti ler. 

Dev let bu dö nem de sü re ce yal nız do lay lı 

bi çim de mü da ha le et ti; ye ni ye ni top ra ğa 

alı şan bu hal ka es ki den be ri köy / ra iy yet 

ya zı lan la rın tâbi ol du ğu ver gi le ri ay nen 

uy gu la mak ye ri ne resm-i çift gi bi dü zen li 

ol ma yan, Ana do lu’da bü yük kit le ler den 

ko pup kü çük grup lar ha lin de ay rı lan oba-

la rın ve ya ai le le rin tek ke le re ya kın böl ge-

ler de yer leş me si ne ve top rak la uğ raş ma-

la rı na ön ayak ol du lar. Nu red din Ca ca oğ lu 

Vak fi ye si gi bi Ana do lu Sel çuk lu la rı ve Bey-

lik ler dö ne min den kal ma va kıf lar da va kıf 

akar la rı ara sın da çok sa yı da kö yün bu lun-

ma sı bu yer leş me nin er ken dö nem le ri ne 

da ir bir fi kir ve rir. An cak yer le şik ha ya ta 

ge çen kü çük grup la rın ya nın da da ha bü-

yük grup lar ola rak ko nar gö çer ha yat tar zı 

ve boy teş kilâtı içe ri sin de ya şam la rı nı sür-

dü ren grup lar da var dır. Ya pı lan tah min-

le re gö re bun la rın sa yı sı XI II. yüz yıl da en 

az 3 mil yon ci va rın day dı. Ay rı ca 1 mil yo na 

ya kın Türk men nü fu su da köy ve ka sa ba-

lar da yer le şik du rum day dı.

Sel çuk lu ve Bey lik ler dö ne mi top lum-

sal ya pı sın da gö rü len ko nar gö çer ek sen 

ilk dö nem Os man lı top lu mun da de et ki li 

ol du ve Ru me li’nin is kâ nı bu çer çe ve de 

ger çek leş ti. Bey lik ler dö ne min de sı nır la-

rın be lir gin ol du ğu yer ler de ko nar gö çer 

kit le le rin ha re ket le ri de sı nır lan mak tay dı. 

Hal bu ki Ana do lu pla to su bu tür den si ya-

sal bö lün müş lük ve sı nır la ma la ra imkân 

ver me mek tey di. So nuç ta sos yal ve kül tü-

rel bir li ğin do ğal uzan tı sı şek lin de si ya sal 

bir lik zo run lu ha le gel di ve fark lı bey lik-

ler de ya şa yan züm re ler hız la ge liş mek te 

ola na ka tıl ma ko nu sun da te red düt gös-

ter me di. Ana do lu’da si ya sal bir li ği zo run-

lu kı lan hu sus, bu tür den ge çi ci sı nır la rın 

hem ko nar gö çer le rin ha re ke ti hem de 

ti carî ha yat ve pa zar için en gel teş kil et-

me si dir. Si ya sal bir lik sağ la nın ca Ana do lu 

pla to su üze rin de ha re ket eden ko nar gö-

çer ler kı şın Su ri ye top rak la rı na in me ye, 

ya zın Si vas böl ge si ne çık ma ya imkân ve-

ren bir es nek li ğe ka vuş tu lar. Bu züm re-

ler yay lak ve kış lak lar da kısmî zi ra at la da 

uğ raş mak tay dı. Os man lı yö ne ti mi bu tür-

den ya tay ha re ket le re bir sta tü ve re rek 

dü zen ge tir di, on la ra kon trol lü bir ha re-

ket imkânı sağ la dı. Bu ya pı lır ken de ko nar 

gö çer ha ya tın eko no mik bü tün le yi ci li ği ve 

top lum sal iş le vi göz önün de bu lun du rul-

du. Yay lak-kış lak böl ge le ri nin sı nır la rı ve 

göç gü zergâhla rı be lir len di, top lu lu ğun 

dev let le iliş ki le rin de ara cı olan bir boy be-

yi, voy vo da ya da ket hüdâ, kazâî iş ler için 

de bir ka dı var dı. XVI. yüz yı lın or ta la rı na 

ge lin di ğin de ko nar gö çer te şek kül le rin 

var lık la rı nı bü yük öl çü de sür dür mek le 

bir lik te bun la rın ka yıt al tı na alın dı ğı, ver-

gi len di ril di ği ve ha yat la rı nın bir dü ze ne 

so kul ma ya ça lı şıl dı ğı gö rü lür. Bu tes bi ti 

doğ ru la ya cak ve ri ler tah rir def ter le rin-

de mev cut tur ve he men her böl ge ye ait 
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ÿOs man Ga zi Öz gü den li

Os man lı lar. Ana do lu Sel çuk lu la rı ve 

Bey lik ler dö ne min de par ça la nan bü yük 

boy ya pı la rı na men sup kü çük grup la rın 

ve bun la rın tem sil ci le ri nin is kân sü re ci 

Os man lı lar dö ne min de Ana do lu coğ raf-

ya sın da gi de rek da ha da ge niş le di. Bu 

dö nem de Ho ra san eren le ri ya da Rum 

ab dal la rı di ye anı lan, ço ğu bir ka bi le ye 

men sup, hat ta bir oba nın / bo yun ön de 

ge len tem sil ci si ni te li ğin de ki ba ba ve ab-

dal la kap lı der viş le rin Ana do lu sat hı na ya-

yıl mış va zi yet te ken di in şa et tik le ri tek ke 

ve zâvi ye ler ara cı lı ğı ile yer le şik ha ya ta 

ge çiş le ri dik ka ti çe ker. Ha cı Bektâş-ı Velî, 

Emir ci Sul tan, Ba rak Ba ba, De de Gar kın, 

Sa ru Sal tık gi bi der viş ler da ha çok yol 

gü zergâhla rı na ve ge çit le rin ya kın la rı na 

ko na rak tek ke in şa edip ge len ge çen le re 

dinî ve sos yal hiz met ler su nar ken gay ri 

müs lim kom şu la rın da İs lâmlaş ma sın da 

önem li rol üst len di ler. Bun lar XIV. yüz-

yıl dan iti ba ren Bal kan lar’da da fa ali yet 

yü rüt tü ler. Or ta As ya ge le ne ğin de ye ti-

şen der viş ler ken di boy la rın dan olan ve ya 




