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 Saygı Değer okurlarımız;

 Dergimizin otuz dördüncü sayısı ile sizlerle bir-
likte olmaktan onur duyuyorum.

 Tüm halkımızın Cumhuriyet bayramını kutluyor; 
Önce Ülkemizin kurucusu Ulu önder Mustafa Kemal 
Atatürk ve silah Arkadaşları olmak üzere tüm şehitle-
rimize Allah’tan rahmet diliyorum.

 Geleceğin ülkemize, dünyamıza huzur ve mutlu 
yarınlar getirmesi dileklerimle…

 Hoşça kalın.

Okan AVŞARKOCAOĞLU
(Editör)
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Aslan AVŞARBEY

GİDERSİN GİTMESİNE DE...

Salınıp yürürken gâvurun kızı
Ömrümden bir ömür alıp gidersin 
Suçundan bihaber gönül hırsızı
Görenin gönlünü çalıp gidersin

Bakınca gözlerin şöyle derinden
Dayanmaz yürekler oynar yerinden 
Çevirir yüzünü geçer Şirin’den
Ferhat’ın aklını çelip gidersin

Anan çiçeklerden koymuş adını
Bağda güller eder dedikodunu
Gölgede bırakıp nice kadını
Kerem’in kalbini delip gidersin
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Ya o saçlarına nasıl vurgunum
Bir tel vermedin ya ona dargınım
Hatırıma düştü, ondan durgunum
Yanılır bir kötüyü bulup gidersin

Neden bana öyle durursun ırak
Yakın olman için bilsem ne gerek
Sadece et mi ki bendeki yürek 
Keser dilim dilim dilip gidersin

Kıymetsizdir al bu bendeki canı
Yeter ki tek sen ol canın cananı
Ah bir bilsen nasıl bütün cihanı
Emrine amade kılıp gidersin

Azıcık yüz bulup gülecek olsam
Şöyle gözlerine dalacak olsam
Kızarsın yanına gelecek olsam
Bir kalemde beni silip gidersin

Hazana çevirip gönül yurdunu
Viran edip koydun görsen ardını
Senin için çarpan kalbin derdini
Bilmem ki ne zaman bilip gidersin

Yakışır endamın o selvi boya
Bakmadım yüzüne ben doya doya
Yolunu gözlerken gün saya saya
Gelir, bir dakika kalıp gidersin

Şaşırıp yolunu bize gelince
Tutulur dillerim söze gelince
Şöyle bakıp da göz göze gelince
İçime bir sızı salıp gidersin

Gözlerin iki kor... Küçük gözlerin
Bir bana kör ele açık gözlerin
Bazen mahzunlaşır uçuk gözlerin 
Başka bir âleme dalıp gidersin

Bakışların oktur deler böğrümü
Böyle zulüm etmek söyle doğru mu
Zaten yaralı bu yanık bağrımı
Ortadan ikiye bölüp gidersin

Dilinde bal, bin bir işve sözünde
Gamzelerin birer mezar yüzünde
Senin yanındayken elin gözünde 
Düştüğüm hallere gülüp gidersin
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Ne kadar isterdim bir kere gülsen
Sevda denen derdin sırrını bilsen 
Dünyanın en güzel çiçeği olsan
Bir gün gelir sen de solup gidersin

Bu dünya fanidir kalırım sanma
Her gönüle Leyla olurum sanma
Mülki’den iyisin bulurum sanma
Bir kötüye düşer ölüp gidersin
Aslan AVŞARBEY (Mülki)
06.01.2018-Eskişehir

Boş bıraktın sana açık kolları
Duymadın yalvaran âşık dilleri
Mekânın Kaf Dağı, meçhul yolları
Sen de Anka Kuşu olup gidersin

Versen de her güne ıstırap keder
Katlanırım, derim böyleymiş kader
Bırakmam peşini son güne kadar
Ne zaman ki benden yılıp gidersin

Kulak vermedin şu gönül sazına
Gayrı dayanamaz oldum nazına
Kaybedince beni vurur dizine
Kara saçlarını yolup gidersin

Yönünü döndürür dost olan yüzler
Hatırına düşer dediğin sözler
Yüreğin burulur vicdanın sızlar
Acıyla kederle dolup gidersin

Pişmanlığın koru içini yakar
Anlarsın hatanı maziye bakar
Dolar gözyaşların içine akar
Çürütür sineni ulup gidersin
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Ahmet Z. ÖZDEMİR

SİZİN OLSUN BİNBOĞA’NIN DAĞLARI

 Anlatılanlara göre Osmanlılar, Avşarları yedi kez 
sürgüne göndermişlerdir. Halep’in Rakka yöresine, 
Yozgat-Bozok’a...

 Şiire kaynaklık eden olay, söylentilerin tersine, 
1865’te yapılan son iskândan öncedir. Çünkü son is-
kânda Binboğa dağları Ceritlere de öteki Türkmenler’e 
de verilmemiştir. Bilindiği gibi 1865 iskânıyla Ceritler 
Ceyhan yöresine, Bozdoğanlar Kadirli yöresine, Te-
cirliler de Osmaniye - Düziçi yöresine iskân edilmiş-
lerdi.

 Bu şiire kaynaklık eden öykü Çukurova halk ozan-
larından Kul Mustafa (Düşmez) ile Mahmut Taşka-
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Fırsatı ganimet bildi kötüler
Böyle kalmaz padişahın çağları
Eninize boyunuza eğlenin
Sizin olsun Binboğa’nın dağları

El kalmamış Binboğa’ya çıkacak
İp kalmamış salıncağa takacak
Hemen Avşar mıdır başa kakacak
Bir gün olur geri gelir sağları

Kadir Mevla’m eğer izi verirse
Hak-adalet er geç yerin bulursa
Eğer bir gün Avşar geri gelirse
Kovgun eder sizin gibi beyleri

Dadaloğlu’m Yetim Ali oldu adın
Ne meskenin kalmış ne kalmış yâdın
Yazıcıoğlu derler harammış sütün
Ben takmıştım taşıdığın tuğları

 Beri yanda Dadaloğlu da bu şölende bulunmak-
ta ve bu söylenenlere, hakaretlere tanık olmaktadır. 
Nihayet dayanamaz, kılık kıyafetine bakmadan sazını 
omuzladığı gibi meydana atılır ve konukların huzu-
runda bu şiiri söyler:

 Söz bitince ortalıkta bir sessizlik olur. Herkes bir-
birine bakışır. Yazıcıoğlu ise yapılan bu saygısızlığı af-

ya’ya göre şöyledir:

 Avşarlar, Yozgat-Bozok yöresine sürgün edilmiş-
tir. El-oba dağılmıştır, insanlar perişan olmuşlardır. 
Bu kargaşada Dadaloğlu da yakalanıp Payas kalesin-
deki zindana atılır. Fakat Dadaloğlu hasırdan bir ka-
nat yapar, bu zindandan (kaleden) atlayarak kaçar ve 
kurtulur.

 O sıralar Afşin’in Tanır kasabasında Şerefli Bey-
lerinden Yazıcıoğlu adında bir Türkmen beyi vardır. 
Dadaloğlu, kaçak olduğundan bu beyin yanına sığı-
nır, kılık- kıyafet değiştirerek bu beyin hizmetine gi-
rer. Adının da Yetim Ali olduğunu söyler. Günler böy-
lece gelir, geçer.

 Bir gün Yazıcıoğlu yörenin ileri gelenlerine büyük 
bir şölen verir. Bu şölene Malatya’dan, Maraş’tan, An-
tep’ten ve Kilis’ten ünlü konuklar çağrılır.

 Yenilir, içilir, sohbet koyulaşır. Dönüp dolaşır söz 
Avşar’a gelir. Yazıcıoğlu:

 “Avşarlar çok kavgacıydılar, sürgüne gittikleri iyi 
oldu. Onlar bizi Binboğa’ya çıkartmıyorlardı, hayvan-
larımızı sürüp götürenler de onlardı” der. Daha da atıp 
tutar, çok ağır konuşur.
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fetmez. Yetim Ali'nin gerçekte Dadaloğlu olduğunu 
anlar. Onu şiddetle azarlar, hemen idam etmek ister. 
Bundan sonra öfkeyle dışarı çıkar ve karısı Hasibe Ha-
tun'un yanına varır. Ona der ki:

— Bizim Yetim Ali olarak bildiğimiz meğer Dadaloğ-
lu'ymuş, onu yakalatıp hükümet askerlerine teslim 
edelim. Karşılığında ak akçe var, Osmanlı altını var, 
beylik var.

 Fakat Hasibe Hatun erdemli bir Türkmen kadını-
dır. Yapılan iyiliği bilir. Kocasına şöyle seslenir:

— Eğer Dadaloğlu bu ise, şu pınarın başına bir çadır 
kurdur, ona saygı göster. Çünkü biz onun çok yar-
dımını gördük, sen bir oba beyiyken, sana yardımcı 
olup aşiret başkanı yapan Avşarlardır, Dadaloğlu'dur, 
Tecirlilerdir.

 Bunu duyan Yazıcıoğlu azgın yüzle çıktığı şölene 
güler yüzle girer.

— Dadaloğlu, artık bildiğin gibi söyle, adını saklama. 
Benim beyliğim senin beyliğindir. Acın, ağrın benim-
dir, der ve onun gönlünü almaya çalışır.

 Beri taraftan da Dadaloğlu bu sonucun Hasibe 
Hatun'dan olduğunu anlar ve şu Türkü'yü söyler:

ACEMİ İMAMA SAF ETTİN BENİ

Felek senden şikâyetim çok benim
Tilki derisinden tef ettin beni
Ya ben mi yanlışım yoksa imam mı?
Acemi imama saf ettin beni

Dadaloğlu'm güler iken ağladı
Aktı gitti gözüm yaşı çağladı
Erkek çakal kollarımdan bağladı
Amma dişi aslan affetti beni
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Gülhan ÇABUCAK
(AvşarBabamBenim)

Bir geceyi bine böldüm
Acımı dindiremedim
İlim irfan alıp geldim
Acı mı dindiremedim

Ben neler çektim saymadım
Biçare dertten aymadım
Avşar Babama doymadım
Acı mı dindiremedim

O ötem, yanım, berimdi
Damarım kanım terimdi
Dizinin dibi yerimdi
Acı mı dindiremedim

Yarama merhem yâr idi
Dövse de bana kâr idi
Gülhan’ım sözüm var idi
Acı mı dindiremedim

ACIMI DİNDİREMEDİM
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SOLAK EŞKIYA
 Cumhuriyetin ilk yıllarında Pınarbaşı, Tomarza 
ve Sarız kırsalında Solak adında ünlü bir eşkıya ya-
şardı. Bu eşkıyanın iki karısı yedi çocuğu vardı. Para 
ile adam öldürür herkesin istediğini tereddüt etme-
den yerine getirirdi. Çoğu kimseler düşmanından de-
ğil Solak eşkıyadan korkarlardı. Her hangi bir olaya 
karıştığı zaman, izini kaybettirir uygun bulduğu bir 
zamanda köyüne gelirdi. Korkusundan onu kimse 

Y ı l m a z    I L I K

Jandarmaya ihbar edemezdi. Böyle bir zaman da köye 
geldi.

 Gençliğin de sevipte evlenemediği Eşe’nin kocası 
öl müştü. Eşe’ye başsağlığı dilemek için onun evine 
gitti. Tesadüf o anda Eşe’nin evinde kendisinden baş-
ka kimse yoktu. Eve girip sedire oturdu. Eşe ona hoş 
geldin dedikten sonra.

Solak: “Çok üzüldüğümü söyleyemem, yine de başın 
sağ olsun. Nihayet kocan öldü. Ben seni istiyorum. 
Şimdi elime düştün. İki karım var sende gelirsen üç 
olur ne çıkar. Sende beni istiyorsun, bana geleceksin 
değil mi? Öyle değil mi kız, haydi söylesene?”

Eşe: “Şuraya terbiyenle geldin, terbiyenle git. Ben iki 
avrat üzerine varacak karı değilim. Hem de sen eşkı-
yanın birisin. Ben senin gibi eşkıya biri ile evlenmem. 
Bu gün değilse yarın, karıların çocukların ölü haberi-
ni alırlar. Benden vazgeç.  Hiç de umutlanma.”    

Solak: “Ciddi ciddi bakarak; Kız demek ben eşkıya ol-
duğum için beni beğenmiyorsun, öyle mi? Şimdi sen 
görürsün diyerek Eşe’ye saldırdı. Boğuşma bir hayli 
zaman sürdü kaba kuvvete gücü yetmeyeceğine aklı 
kesen Eşe, dur Solak dur? Bilmiyordum beni bu kadar 
istediğini, hem de sevdiğini, şimdi inandım diyerek 
kendini Solağın kuvvetli kollarından kurtararak yana 
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fırladı.”

 Solak iki kolları ve iki dizinin arasından fırlayıp 
çıkan Eşe’ye yorulmuş bir kurt gibi baktı kaldı. Eşe’nin 
konuşmasını bir şeyler söylemesini bekledi. 

Eşe: “Solağın canavar gibi bakışından ürktü. Konuş-
masını yumuşatarak, uydurma şefkatli gözlerle baktı. 
Solağa yaklaştı yanına oturup, elinden tuttu. Bak So-
lak’ım senin yanına nasıl geldim hemen. Görüyorsun 
ki ben de sana tutkunum. Kocamı ben hiç sevmedim 
zati beni gönülsüz vermişlerdi. Onun öldüğüne öyle 
sevindim ki şimdi beraber olmak ne güzel. Seni dene-
mek için böyle kızdım. Sana hangi kadın karşı koya-
bilmiş ki ben karşı geleyim.”

 Solağın ağır ağır hırsı indi kalkıp sedire oturdu. 
Eşe’yi dinliyor gözlerini ondan ayırmıyordu. 

Eşe: “Bu aşkımı sana ispat edeceğim, ama kocam öle-
li daha bir ay olmadı. Kırkı çıksın, kırk birinci günü 
akşam gel beni kaçır. Ben de seni karanlık kavuşunca 
mezarlıkta dikili büyük salın arkasında beklerim inan 
bana. Şu anda sen de beni el âleme rezil etme. Haydi, 
şimdi git birileri gelmeden. Beni de mezarlıkta beklet-
me mutlaka gel, söz veriyorum sana...”

 Solak, yenilmiş acemi bir güreşçi gibi ayağa kalk-

tı. İşaret parmağını Eşe’ye uzatarak; Bana bak, hiç bir 
kahbelik kabul etmem. Bu gün ile on beş gün say par-
maklarınla, seni gelip mezarlıktan alacağım. Dağa gö-
türeceğim, bir daha da düze inmeyeceğim. Sözünde 
durmaz, bana bir kahbelik yapacak olursan, bil ki so-
nun ölümdür. 

Eşe: “Solak’ım ben seni bilmez olur muyum? Dağlarda 
seninle diken üstünde yatsam, bana gül bahçesi olur. 
Sen de sözünde durmayıp, ellerin dilinde zil taktırıp 
oynatma beni. Bu günle on beş gün, seni mezarlıkta 
beklerim. Emi aslanım Solak’ım benim.”

 Solak sakinleşti, güler yüzle, kız bu sözlerini çok 
beğendim ve gidiyorum. Geri kalanı da sen düşün di-
yerek çıkıp gitti.   

 Eşe Pazara gidip kendisine entarilik pazen kumaş 
almayı bahane ederek Aziziye’ye gitti. Aziziye’ye va-
rıp kumaş aldıktan sonra, beraber gittiği köylülerine, 
Tepe Mahallede bir tanıdığını görmeye gideceğini, bir 
saate kalmayıp geri geleceğini söyleyerek ayrıldı. Doğ-
ru Jandarma karakoluna gitti. Karakol kumandanına 
gözyaşları içinde Solakla aralarında geçen her detayı 
anlatarak onlardan yardım istedi. Yıllardır Jandarma 
Solak’ı takip ediyor bulamıyordu. Mahkemeden de 
vur emri çıkmıştı. Bir türlü ele geçiremiyorlardı. Bu 
ünlü eşkıyayı, yakalamak için bundan daha iyi fırsat 
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ele geçmezdi. Eşe ile aralarında neyi nasıl yapacakla-
rını anlaştılar. Kumandan Eşe’nin omzundan tutarak, 
Bacım senin sayende, çok masum ve günahsız kişiler 
ölümden kurtulacak. Bundan sonra ne sıkıntın olursa 
olsun gel bu karakol sana daima açık olacak dedi. Eşe 
gözyaşı ile kumandanın elini öperek, hiç bir şey olma-
mış gibi köylülerinin yanına döndü. Daha sonra da 
köylerine geldiler. 

 Kararlaştırılan gün akşamı köy evlerinin lambala-
rı sönerken, ay ışığında Solak’ın at üstünde geldiği gö-
rüldü. Eşe de evden çıktı mezarlığa doğru yürüdü. So-
lak da mezarlığa geldi. Mezar taşlarının arasında atını 
gezdirerek Eşe Eşe diye hafif sesle çağırmaya başladı. 
Solak’a cevap olarak, bir Jandarma erinin sesi... Teslim 
ol Solak! Solak bu sesi duyar duymaz gerisine bakma-
dan karavana ya bir el silah sıktı. İkinci silah sesi, bü-
yük bir mezar taşının arkasında pusu da bulunan Jan-
darmanın silahının sesi oldu. Tam göğsünden Solak 
kurşunu yedi. Attan aşağıya düşerek kısa bir zamanda 
öldü. Sabaha kadar ölüsünün yanına kimseler vara-
madı. Sabahleyin daha fazla asker gelerek, bu namlı 
eşkıyanın ölüsünü halka göstermek için o zamanki adı 
ile Aziziye şimdi Pınarbaşı kazasına götürüp üç gün 
boyunca halka teşhir ettiler. Böylece çevre köylüler ve 
kasabalılar rahat bir nefes aldı. Eşe’nin sayesinde.

 Eşkıya da olsa cani de olsa herkesin bir yananı, se-
1- Kefiye: yünden dokunmuş geniş ve kalın atkı.
2- Yamçı: Filik yününden yapılmış aba (giysi).
3- Yılışmak: Yapmacık davranışlarla hoş görünmeye çalışmak.

Mezarın içine düşmüş
Otlar yolmuş tutam, tutam
Seni vuran bir Jandarma
Utan babam oğlu utan

Mor kefiye (1) sallar elim
Duyunca kırıldı belim
Nasıl kıydın, itin oğlu 
Yedi yetim, çifte gelin

Ayar babam oğlu ayar
At üstünde, tavşan kovar
Halı, heybe, kara yamçı (2)
Korkuyorum nazar değer

Atların alır yarışı.
Söyler yılışı yılışı (3)
Aziziye’ye elettiler
Düşman gülüşü, gülüşü

veni olur. Solak’ın da yanan bir bacısı vardı. Kardeşine 
aşağıdaki ağıtı yaktı.
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GİTME
Sen dağlara gitme gülüm
Dağlar seni bana vermez
Kar yağarda tipi vurur 
Dağlar seni bana vermez

Turan KORKMAZ

Boran eksilmez başından
Çıkamasın yokuşundan 
Aktın gözümün yaşından
dağlar seni bana vermez

Aldanma açan gülüne 
Güvenemem bülbülüne 
Alır götürür seline 
Dağlar seni bana vermez

Alevinden ateşinden 
İter benimde döşümden 
Gelmek isterim peşinden 
Dağlar seni bana vermez

İşte gülüm böyle dağlar 
Viran oldu bizim bağlar
İçim yanar dışım ağlar 
Dağlar seni bana vermez

Turan derki gücüm yetmez 
Benim çilelerim bitmez
Gülüm açmaz bülbül ötmez 
Dağlar seni bana vermez

Turan KORKMAZ- 8- 13.02.2003
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 Bu sabah türkülerini modern formda okuyanlar-
dan ilk ve en güzel örneklerinden biri Tülay German’ın 
“Burçak Tarlası” türküsü denk geldi. Buna dair bir kaç 
kelam etmek de farz oldu doğrusu.

“Sabahtan kalktım da ezan sesi var
Ezan sesi değil burçak yası var
Varın bakın bu dürzünün kaç tarlası var
Ah ne yaman zor imiş burçak yolması
Burçak tarlasında gelin olması”

 Daha önceki bazı yazılarımızda folklor (halkbi-
lim) araştırmalarına olan ilgimden bahsetmiştim. Bu-

Necip TOPUZ

AHMET ŞÜKRÜ ESEN
(Bir Hukuk Ve Kültür Adamı)

nun sebeplerinden biri de Ahmet Şükrü Esen’dir. Kim 
olduğuna geçmeden önce hikâye ilginçtir.

 Bizler köylerde oda oturmalarında, özellikle Avşar 
ağıtlarını dinlerdik. Bu dinlediklerimi ufak tefek yazı-
ya aktardığım da olmuştu. Lakin bir tevafuk her şeyi 
değiştirdi.

 Yıl 1985, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesine 
yeni başlamışım, bilenler hatırlar, o tarihte Hukuk Fa-
kültesinin birinci sınıf öğrencilerinden tek numaralı 
olanlar “Yeni Anfi” olarak bilinen dışarıda, İktisat Fa-
kültesi binasının yanında ders görürdük. Fakültenin 
ara sokağı olarak diyebileceğimiz, ana duvarının ya-
nından o tarihte Basın-Yayın olarak bilinen yere doğ-
ru giderken duvar üstlerinde her zaman sergi açıp ki-
tap satanlar olurdu.

 Bir gün arkadaşlarla yürürken söz Avşarlıktan 
açılmıştı, ben en ünlü ağıtları Avşarlar söyler dedim, 
o sırada sergide bir kitap gördüm “Anadolu Ağıtları”! 
kitabı göstererek hatta bakın bu kitaptaki ağıtların ek-
seriyeti bizim yöreye aittir. Dedim ve bunu söyleyip 
kitabı elime aldım, rastgele bir sayfa açtım o da ne? 
Bizim soyadımızı veren Topuz Bey’in ağıdı.  Açtığım 
ilk sayfada bizden bir ağıtla karşılaşmak çok şaşırtı-
cıydı. Arkadaşlara ağıdı gösterdim, bu dedeme ait de-
dim. Böyle bir tevafuka arkadaşların hiç biri inanma-
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dı tabi... O esnada kitabı aldım tabii ilk işim okumak 
oldu.

 Kitabı yayına ünlü edebiyat adamı Fuat Köprü-
lü’nün asistanı Pertev Naili Boratav ve Remy Dor ha-
zırlamış. İlginçtir Pertev Naili Bey siyasi nedenlerden 
dolayı bilimsel faaliyetlerine uzun yıllar Fransa’da de-
vam etmiştir. Fuat Köprülü’nün bir diğer asistanı ise 
Hüseyin Nihal Atsız’dır. Aralarındaki siyasi görüşler-
deki tezada rağmen, her ikisinin çalıştıkları bilme ge-
tirdikleri yenilikler, Fuat Köprülü’nün ne kadar büyük 
bir sosyal bilimci olduğunun işaretidir kanaatimce.

 Ahmet Şükrü Esen’in hayatı çok ilginçtir. Kendisi 
rüştiyeyi bitirdikten sonra yargı camiasına zabıt kâti-
bi olarak başlar. Aslında Cumhuriyetin ilk yıllarında 
hakim savcıların mesleki gelişimleri ve hakimlik mes-
leğinin kaynağını anlamak bakımından Ahmet Şükrü 
Bey’in hayatı dikkat çekicidir. Dediğimiz gibi memu-
riyete zabıt kâtibi olarak atanır, daha sonra yurdun çe-
şitli yerlerinde müdde-i umumilik (Cumhuriyet Sav-
cılığı) vazifesi ile yargı mensubu olarak görürüz. 1923 
ilâ 1930 yılları arasında Kayseri’de müdde-i umumi 
olarak çalışmıştır. Araştırmalarının kahir ekseriyeti-
ni de burada yapmıştır, daha sonra Mahkeme-i Asliye 
(asliye mahkemesi üyeliği, o tarihlerde asliye mahke-
meleri de 3 üyeli idi) Azalığı ve son olarak da Adana 
Ağır Ceza Reisliği yapmakta iken milletvekili olmuş-

tur.

 Bilinen en eski folklor araştırmacılarından biridir. 
Ahmet Şükrü Bey, Dadaloğlu’nun tanınmasında bü-
yük rol oynamıştır. Aslen Antalya İbradı’lıdır.

 Burçak tarlası, Gesi Bağları gibi meşhur olmuş 
birçok türkü Ahmet Şükrü Bey’in notları arasında bu-
lunmuştur.

 Ahmet Şükrü Bey’in araştırmaları üç kitapta top-
lanarak İş Bankası yayınları tarafından okuyucuya 
sunulmuştur. (Anadolu Ağıtları, Anadolu Türküleri, 
Anadolu Destanları)

 Ahmet Şükrü Bey’in savcı olması ve ağıtlar dâhil 
folklora ilgisi beni çok etkilemişti. Adeta hayat çizgi-
min örtüştüğünü düşünmüştüm. Bu kitaba rastladık-
tan sonra folklor araştırmaları ile ilgili ne yapabilece-
ğimi araştırmaya başlamış, derleme teknikleriyle ilgili 
metodoloji kitapları ve sair temin edip, tekniği öğren-
meye çalışmıştım, o gün bu gündür folklor derlemele-
ri yapmak her zaman en büyük keyifim olmuştur.

 Bu vesile ile Türk Kültürüne hizmet eden bu güzel 
insanları saygı, minnet ve şükranla anıyorum.

 Ruhları şad olsun...
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ANA OLAN AĞLAMAZ MI?
Bir acı duydum derinden
Kalemim düştü elimden
Taştı geldi yüreğimden
Pınar oldu iki gözüm

Her gün acı her gün hüzün
Bu kaçıncı vahşet oldu
Tomurcuk gül, lale soldu
Umutlar hep toprak oldu

Kalleştir pusuda yatan
Kan gölüne döndü vatan
Allah’ım şaşırtma bizi
Düşmanın kör olsun gözü

Hazırdır hep oğlu kızı
Vatını için ölmeye
Heveslenmeyin bölmeye
Evlatlar, ailenin gözü.

Çekilir her türle nazı.
Çıkarın ne çirkin yüzü.
İnsan olan ağlamaz mı?
Buna Çare aramaz mı?

A.Zeynep ŞAHİN
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Kin, bencillik başa belâ.
Kandırıyor süslü dünya.
Ne sana kalır, ne ona.
Aklı olan anlamaz mı?

Geçmişten ibret alınmaz mı?
Senlik, benlik hiç bitmiyor.
Bilgi görgü kâr etmiyor.
Dili, rengi fark etmiyor.

Ana olan ağlamaz mı?
Yüreğini dağlamaz mı?
Hak izin vermez taşkına,
Kul neden döndü şaşkına?

Söyleyin Allah aşkına
Neden göz kör, kulak sağır,
Taşınmıyor şelek ağır
Dünya kurulalı böyle

Kârlı olan var mı söyle?
Yaradanım yardım eyle
Kan gölü oldu bu vatan
Sayısız kefensiz yatan.
A.Zeynep ŞAHİN
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ÇİMENLİ BAHÇE
 Kayseri ili, Pınarbaşı ilçesinin Şabanlı köyünden 
Emin Yıldırım tarafından, Hürü Yıldırım’dan derlen-
miştir. Oyun yalnız Kadınların, erkeklerin ve kadın-er-
kek karışık oynanabilen Ağırlama şeklinde türkülü bir 
oyunudur.

 Oyun Kayserinin Pınarbaşı, Tomarza ve Sarız il-
çelerinde Avşarlar tarafından, demece-çevirmece de-
diğimiz; karşılıklı iki gruptan veya tek sıra halinde 
oynayan oyuncuların iki ayrı grup şeklinde türkü söy-
lemeleri ile oynanır. Önce bir grubun söylediği tür-
künün sözlerini, ikinci grubun tekrarlaması şeklinde 
oynanmaktadır.

Oyunun müziği Kayseri ili, Pınarbaşı ilçesinin Kızılö-
ren köyünden Okan Avşarkocaoğlu tarafından, Uşak 
Makamında, 4/4 ölçüsünde notaya alınmıştır.

 Oyunun müziği Okan Avşarkocaoğlu tarafından, 
Uşak Makamında, 4/4 ölçüsünde notaya alınmıştır.

OYUNUN OYNANIŞI (Oyunun Temel Figürleri):

 Demece-çevirmece usulüyle türkü söylenerek ilk 
harekete sağ ayak ile başlanır. Üç atım attıktan son-
ra dördüncü adımda sol ayakucu hafifçe yere vuru-Okan AVŞARKOCAOĞLU



ht
tp

://
w

w
w.

av
sa

re
lle

ri.
co

m
/

ht
tp

://
w

w
w.

av
sa

re
lle

ri.
co

m
/

33 34

Çimenli bahçede bulgur eliyor (2. tekrar koro)
Kendi görünmüyor sesi geliyor (2. tekrar koro)
Uyan uyan uyan sevdiğim uyan (Alkışlar ile Hep Bir-
likte 2 tekrar)

Çimenli bahçenin gülü ben olsam (2. tekrar koro)
Şu giden yosmanın yâri ben olsam (2. tekrar koro)
Uyan uyan uyan sevdiğim uyan (Alkışlar ile Hep Bir-
likte 2 tekrar)

Çimenli bahçede bulgur seçiyor (2. tekrar koro)
Eğilmiş sağ yana suyun içiyor (2. tekrar koro)
Uyan uyan uyan sevdiğim uyan (Alkışlar ile Hep Bir-
likte 2 tekrar)

Çimenli bahçede bulgur seçiyor (2. tekrar koro)
Seçtiği bulguru yere saçıyor (2. tekrar koro)
Uyan uyan uyan sevdiğim uyan (Alkışlar ile Hep Bir-
likte 2 tekrar)
Uyan uyan uyan sevdiğim uyan (2 tekrar sonu hızlı)

ÇİMENLİ BAHÇE DE

lur. İkinci figürde tekrar sol ayak ile geriye doğru veya 
olduğu yerde üç adım atıktan sonra dördüncü adım-
da sağ ayakucu hafifçe yere vurulur. Bağlantı bölümü 
hep birlikte söylenerek aynı figürler alkışlar eşliğinde 
tekrarlanır.
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BOLATPINAR’DIR O KÖYÜMÜN ADI

Evimiz yüksekte, camiye bakar
Köyümün önünden ırmağı akar
Hasretin yakıyor, burnum da tüter
Özledim be köyüm, seni özledim

Bolatpınar’dır O köyümün adı
Gelmiştir baharı, gelmiştir tadı
Düştü aklıma, yüreğim sızladı
Özledim be köyüm, seni özledim

Ali, Yakup, Salih, Hayati, Mehmet
Kavuşturur bizi yaradan elbet
Üzülme der gönlüm üzülme sabret
Özledim dostlarım sizi özledim

Solmaz’ım der birkaç satır yazayım
Nasip eyle Ya Rab gidip gezeyim
Gireyim baraja, suda yüzeyim
Şar, Çakırlar, Ayvat’ı özledim

Solmaz ARIK

Solmaz ARIK
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Gülseren AVŞARKOCAOĞLU

MALZEMELERİ:

1 Adet koyun ya da kuzu kellesi
4 Adet koyun ayağı
4 Diş sarımsak
Karabiber
Toz kırmızıbiber
Tuz

KELLE PAÇA

HAZIRLANIŞI:

 Kelle ve koyun ayaklarını ocak ateşinde iyice ütüle-
yin. Tüylerin hepsini yakın. Hiç tüy kalmadığına emin 
olun. Sonra, beyazlayıncaya kadar, bıçakla kazıyın. Ayak-
ların kıl dağarcığını çıkarın. Bir müddet suda ıslattıktan 
sonra, tekrar temizleyin.

 İyice temizlenen kelle ikiye ayırın. Burnun içi yere 
vurarak temizleyin ve yıkayıp derin bir tencereye koyun.
Tuz ve yeteri kadar su ilâve edip kaynatın. Tencere üstün-
de biriken köpükleri tamamen alın. İyice pişince, kelleyi 
kırarak beyni çıkarın, etleri kemiklerden ayırıp, ayrı bir 
tencere alın. 

 Ayıkladığınız etleri, baş ve ayakların piştiği suya ko-
yup 1-2 taşım kaynatın.
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Kaynak:
Emine AVŞARKOCAOĞLU
Gülseren AVŞAKOCAOĞLU

 Sarımsakları ayıklayıp havanda dövün. Arzuya göre, 
toz kırmızıbiber ve karabiber katın. Limon eşliğinde ik-
ram edin.
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YÜCE MİLLETİM!
Şırnak Şenoba’dan acı haber var,
Başımız sağ olsun yüce milletim.
Bu vatan uğruna ölenlere yar,
Başımız sağ olsun yüce milletim!

İbrahim MUCUK

Kato Dağları’na mevzi kurdular,
Terör bitsin diye karar verdiler,
Bir akşamüzeri canın sürdüler, 
Başımız sağ olsun yüce milletim!

Gitti aslanların yandı yürekler,
Sanmasın ağladı dindi yürekler,
Hep sınır taşları onları bekler,
Başımız sağ olsun yüce milletim!

Haber salın ovasına, bağına,
Sarıldı vücutlar al bayrağına,
Düştü gül tohumlar bak toprağına,
Başımız sağ olsun yüce milletim!

Anaları sussun, eşleri gülsün,
Türk Milleti birlik düşmanlar bilsin,
Bugün ırmaklarda çağlayan selsin,
Başımız sağ olsun yüce milletim!

Bu vatana hizmet görev aşkınız,
Cenneti aladır varın köşkünüz,
Hüsrani der al bayrağa düşkünüz,
Başımız sağ olsun yüce milletim!
31 Mayıs 2017 Elim bir Helikopter Kazasında 
şehit olan Mehmetlerin aziz hatıralarına atfen... 
Selam olsun,
Yüce Türk Milletine...
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Okan AVŞARKOCAOĞLU

AKREP MOTİFİ
 İnsanlar akrebin zehrinden korktuklarından dola-
yı kendilerini akrebe karşı korumak için değişik ma-
denlerden yapılmış akrep biçiminde takıları veya ak-
rep kuyruğunu üzerlerinde taşıyarak korunduklarına 
inanırlar. İşte akrep motifi de Akrebin kötülüğünden 
korunmak için dokunur.

 Anadolu insanı evlerinde akrebin yürümesinin 
zor olduğu dokuma kilimler kullanır. Nasıl kendisini 
nazardan korumak için göz işaretli nazarlıklar kulla-
nıyorsa, zararlı mahlûkata karşı da kilimlerinde, do-
kumalarında akrep motifini kullanmaktadır. Akrep 
motifi zeminde ve dış bordür süslemelerinde kullanıl-
maktadır.

 Akrep motifi korunma amaçlı motiflerden biridir. 
Bu motif şeytanın ruhunu temsil eder. Efsaneye göre 
akrep şöyle der: Ben ne doğal bir ruhum ne de şeytan. 
Bana dokunan herkese ölüm getiririm. İki boynuzum 
bir kuyruğum var. Boynuzlarımın adı acımasızlık ve 
nefret; kuyruğum ise hançerdir. Ben sadece bir kez 
doğururum. Diğer yaratıklarda bereket işareti olan 
doğum benim için bir ölüm işaretidir.” Her an pusuda 
öldürmek üzere bekleyen akrep, körü niyetin ve ne-
densiz kavganın bir simgesidir.
Kaynak:
Çatalhöyük’ten Bugüne Anadolu Motifleri - Mine ERBERK       
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Çizim: Okan AVŞARKOCAOĞLU
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ÂŞIKLARI SAY DA BAŞTAN

Âşıkları Say da baştan bir dolan
Gardaş Bu Kültürün özü âşıklar
Sayayım Köroğlu, Karacaoğlan
Halkın Kelamıyla, sözü âşıklar

Suçluların Suçu gider mi affa
Sayıp âşıkları düzeyim safa
Erzurumlu Emrah bak Kul Mustafa
Görünmeyenlerin gözü Âşıklar

Söylendi ağıtlar birde maniler
Nerede âşıklar nerde haniler
Kaldı mı Dadaloğlu Bak Seyraniler
Dertlenip çaldılar sazı âşıklar

Gütmeyin de aranız da kemliği
Bu Halk kaybetmesin nolur benliği
Unutmazsan Ruhsatiyle şenliği
Daima sizlerden razı âşıklar

Erzurum’da Kars’ta uzundur kolu
Hangisini sayayım âşıklar dolu
Reyhani, Sümmani bak Çobanoğlu
Mevsimin baharı, yazı Âşıklar

Halil Daylak örnek aldı sizlerden
Sizde razı olun nolur bizlerden
Gidiyorum koyduğunuz izlerden
Bu Kültürün tadı, tuzu âşıklar

Halil DAYLAK
11.01.2018

Halil DAYLAK
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Prof.Dr.Remzi KILIÇ

Özet:

 Türkmenistan toprakları tarihi bakımdan Büyük 
Selçuklu Devleti’nin ortaya çıktığı önemli bir coğraf-
yadır. Selçuklular, kendileri gibi Türk soyundan gelen 
Gazneliler Devleti’ne karşı 1040 yılında kazandıkları 
Dandanakan Meydan Savaşından sonra bir Müslü-
man Türk devleti olarak tarih sahnesine çıkmışlardır. 
X. asır ortalarında Orta Asya’da Müslümanlığı kesif 
bir şekilde kabul eden Oğuz toplulukları, Türkmen 
adını almışlardır. Müslümanlığı kabul eden Türkmen-
ler, XI. asır ortalarında Türk-İslam tarihinin en büyük 
devletlerinden biri olan Selçuklu Devleti’ni Türkme-
nistan topraklarında güçlü bir siyasî teşekkül haline 

BÜYÜK SELÇUKLU DEVLETİ’NİN
TÜRKMENLER TARAFINDAN
KURULUŞU FALİYETLERİ VE

TÜRKMENİSTAN’IN STRATEJİK 
ÖNEMİ

Kılıç, R. (2011). Büyük Selçuklu Devleti’nin Türkmenler tarafından ku-
ruluşu, faaliyetleri ve Türkmenistan’ın stratejik önemi. Türkmen Halkı-
nın Kemale Gelmesi ve Dünya Medeniyetine Çıkış Tarihi I. Uluslararası 
Bilim Konferansı, (22-25 Şubat 2011), Aşkabat- Türkmenistan, ss. 1-9, 
Bildiri sunulmuş ve özeti yayımlanmıştır.

Prof. Dr. Remzi Kılıç
Erciyes Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi
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içerisinde Türkmenistan sahası siyasî ve askerî hâki-
miyet içinde, büyük Türk devletlerinin mücadele ala-
nı olmuştur. Tarihî ipek yolunun, doğu batı arasında 
ticari kervan yollarının önemli bir geçit yeridir.

 Oğuzlar, X. asırda Hazar Denizi’nin doğusundan 
itibaren Siriderya’nın (Seyhun) orta mecralarına ka-
dar uzanan sahalarda yaşıyorlardı. Oğuzların başında 
Yabgu unvanını taşıyan bir hükümdar bulunmaktaydı. 
Selçuklu ailesinin atası olan Selçuk Bey’in atası Dukak, 
bu devlet teşkilâtı içinde emrinde bir ordu bulunan en 
nüfuzlu kumandanlardan biriydi. Tuğrul Bey, Çağrı 
Bey, Sultan Alparslan, Sultan Melikşah, Sultan Sencer 
ve diğer Selçuklu-Türkmen hükümdarları ve bunlar 
zamanında devlet idaresi ve yönetimi nasıl yürütül-
müştür. Ortaçağ’da Selçuklular ile Gazneliler, Batı Ka-
rahanlılar arası mücadele, Harzemşahlar’ın ortaya çı-
kışları sürecinde Türkmen şehirleri ve Türkmenlerin 
durumu değerlendirilecektir. Ortaçağ’da Türkmenis-
tan halkı, Türkmenistan topraklarının stratejik öne-
mi, Selçuklular devrinde Türkmenler ve Türkiye ile 
olan münasebetleri, Anadolu’ya yapılan Türk-Türk-
men muhacereti nasıl olmuştur.

Giriş:

 Selçuklu İmparatorluğu, tarihte Türklerin yüzden 
fazla kurmuş olduğu siyasî teşekkül arasında yer alan 

getirmişlerdir.

 Büyük Selçuklular, tarihî ve stratejik bakımdan 
önemli olan; Merv, Nişâbur, Dandanakan, Tûs, Abı-
verd, Cürcan, Nesâ, Ürgenç, Karakum Çölü, Amul, 
Serahs, Meşhed, Beyhak gibi, Türkmen kentleri ve 
toprakları üzerinde kurulmuştur. Selçuklu Devle-
ti’nin hâkimiyet sahası en geniş zamanında, doğuda 
Orta Asya’da Balkaş Gölü, Issık Göl, Tarım Havzası, 
Doğu Türkistan’dan, batıda Ege ve Akdeniz sahillerine 
kadar, kuzeyde Aral Gölü ve Hazar Denizi, Kafkasya 
ve Karadeniz’e, güneyde Arabistan Yarımadası dâhil 
Umman Denizi’ne kadar uzanıyordu. Selçuklu-Türk-
menleri, eski büyük medeniyet merkezlerinin çoğunu 
içine alan bu geniş ve biri birinden çok farklı coğrafî 
sahalarda, 1040-1157 yılları arasında çeşitli topluluk-
ları barış ve huzur içerisinde yaşatmayı başarmışlar-
dır.

 Türkmenistan coğrafyasında kurulan ve on mil-
yon km kare topraklara ulaşan, Büyük Selçukluların 
hâkimiyet sahasında bugün otuz kadar ülke bulun-
maktadır. Bu geniş sahada yaşayan insanların hemen 
hemen hepsi Müslüman’dır. Türkmenistan toprakları, 
tarih boyunca Türkler ile meskûn olmuş ve Çin ülke-
sinden başlayarak Türkistan, İran, Anadolu ve Avru-
pa’ya kadar uzanan tarihî ticaret ve seyahat yollarının 
çok önemli ve stratejik bir merkezidir. Tarihî çağlar 
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bulunduğu vasal devletler: Kirman, Anadolu, Suriye 
ve Irak Selçukluları gibi. 2. Başlarında Türk soyundan 
hükümdarların bulunduğu vasal devletler: Doğu’da, 
Karahanlılar, Gazneliler, Harzemşahlar, Batı’da: Da-
nişmentler, Mengücekler, Saltıklar gibi. 3. Başlarında 
Türk olmayan hükümdarların bulunduğu vasal dev-
letler: Büveyhîler, Bâvendîler, Ukayl Oğulları, Mezyed 
Oğulları gibi. Vasal devletlerin başta bulunan Selçuk-
lulara karşı birtakım umumî mükellefiyetleri vardı. 
Tâbi hükümdar metbûuna senede muayyen bir vergi 
verirdi. Hutbe de O’nun adını kendinden evvel oku-
turdu. Hatta vasal hükümdar, oğlunu veya kardeşini 
rehin olarak tabii olduğu hükümdarın sarayına gön-
derirdi[2].

 Selçuklu devletinin sosyal ve etnik bünyesi, İslam 
olduktan sonra Türkmen adını alan Oğuz boyları idi. 
Selçuklu hanedanı ise yirmi dört Oğuz boyundan biri 
olan Kınık boyundan çıkmıştır. Büyük Selçuklu dev-
letinin kuruluşuna yirmi dört Oğuz boyunun iştirak 
ettiği anlaşılmaktadır. Dandanakan (1040) savaşını 
müteakip, devletin bünye değiştirmeye başladığını, 
Gazneliler’den iltica eden Gulâm sistemine göre yetiş-
miş general ve askerlerin devlet hizmetine alındığını 
görmekteyiz. Devrin klasik İslam devlet tipine uygun 
olarak, askerî teşkilat kadrolarını doldurmak üzere, 
küçük yaştaki Türk çocukları satın alınırdı. Bilhassa 
Samanoğulları Devleti (819-1005) zamanında dikkat-

dört büyük imparatorluktan biridir. Hunlar, Göktürk-
ler, Selçuklular ve Osmanlıların üçüncüsüdür. Türk 
Milleti’nin İslam Medeniyeti içerisinde kurmuş oldu-
ğu ilk imparatorluktur. Selçuklu Devleti’nin temelleri 
Türkmenistan’da yani İslamlaşmış bir muhitte atılmış-
tır. Bu nedenle Selçuklular eski Türk toplumu değer-
leriyle İslami değerlerin uyumlu bir şekilde kaynaştığı 
Türk-İslam devletidir. Selçuklu-Türkmen devletinin 
sınırları doğuda Sibirya’dan batıda Marmara denizi ve 
Ege kıyılarına, kuzeyde Kafkaslardan güneyde Mısır’a 
kadar uzanmaktaydı. Yani Afrika hariç bütün İslam 
dünyasını içine alan, hatta Anadolu’yu da İslam yur-
du haline getirdiği düşünüldüğünde, Büyük Selçuklu 
Devleti’nin ortaya çıkışı, Türk ve İslam tarihi açısın-
dan ne kadar büyük bir mana ifade etmektedir. Zira 
Selçuklular Türkmenistan coğrafyasında kurulmuş 
oldukları için bu bölgenin stratejik önemini de ortaya 
koymaktadırlar. Selçuklular Türk gücü ile İslam ima-
nını birleştirmek suretiyle XI-XIII. asırlarda haklı ola-
rak tarihe silinmez damgalarını vurmuşlardır[1].

 Selçuklular ortaçağda kurulmuş olan Türk-İslam 
devletlerinin en büyüğü ve birleştirici özelliği olan 
bir devlettir. Asya’da Türkmenler tarafından kuru-
lan devletler topluluğu sayılabilir. Muhtelif devletler 
başta bulunan Selçukluların vasalları idiler. Selçuk-
lu vasallarını üç kategoriye ayırmak mümkündür: 1. 
Başlarında Selçuklu soyundan olan hükümdarların 
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 Türkmenistan tarihinde hiç şüphesiz Selçuklu 
Türklerinin çok büyük rolü bulunmaktadır. Bu açıdan 
bakıldığında Türkmenistan ve Türkiye Türkleri ara-
sında tarihi birçok noktalar kesişmektedir. Türklerin 
tarih boyunca kurdukları hanedanların en mühim-
lerinden birisi Selçuklulardır. Onlar yirmi dört Oğuz 
boyundan Kınıklara mensuptur. Türkmenler Selçuk-
lular etrafında toplanarak Gazneli topraklarına akınlar 
yaptılar. Merv, Baverd ve Serahs mıntıkalarını 1038’de 
Gazneli ordusunu yenerek ele geçirdiler[5].

 Türkmenistan topraklarında Selçuklular henüz 
ortaya çıkmadan evvel, orta ve yakın doğuda X. as-
rın sonlarında şu devletler bulunmaktaydı. İslamlığın 
doğu hududu üzerinde Karahanlılar (840-1212), Ma-
veraünnehir ve Horasan’da Samanoğulları (819-1005), 
bugünkü Afganistan ve Pakistan devletlerinin hâkim 
olduğu bölgelerde Gazneliler (962-1183), Mısır ve Su-
riye’de Fatımîler (969-1171), Anadolu, Balkanlar ve 
İtalya’da Bizans İmparatorluğu (324-1453) bulunuyor-
du. Selçuklu-Türkmenler, Samanoğulları Devleti’nin 
müsaadesiyle Maveraünnehire doğru inmeye başla-
dıkları sıralarda, Karahanlılar ve Gazneliler ile Sama-
noğulları Devleti, İran ve Maveraünnehir hâkimiyeti 
için birbirleriyle mücadele halindeydiler. Samanoğul-
ları mağlup edilerek hanedanlıkları sone erdi. Kara-
hanlı hükümdarı İlke Nas ile Gazneli hükümdarı Sul-
tan Mahmud arasında 1001 tarihinde yapılmış olan 

le tespit edilmiş esaslar dâhilinde yetiştirilir ve hassa 
kıtalarında vazifelendirilirdi. Bunlar arasında devlet 
kuracak kadar kabiliyet gösteren generaller çıkmıştır. 
Bu sisteme göre yetişmiş Türklerin sayılarının artması 
devletin tekâmülünde mühim bir merhaledir. Görü-
lüyor ki, Selçuklular da hâkim zümre Türk olup esas 
kitlenin üzerinde ince bir tabaka teşkil etmektedir[3].

 Anavatan toprakları dışında kurulmuş olan Türk 
devletlerinin başına gelenler Türkmen toprakları dı-
şında kalan Selçuklu hanedanlarının da başına gel-
miştir. Zamanla İran medeniyeti tesirini göstermeye 
başlamıştır. Gerçekten İmparatorluğun sonuna kadar 
hükümdarlar ve hanedan azaları Türkçeyi unutma-
mışlarsa da, devletin resmi dili Farsça olmuştur. Sa-
ray dili ile birlikte ordu dili Türkçe olmaya devam et-
miştir. Anadolu Selçuklu Devleti (1077-1308) ise bir 
istisna teşkil etmektedir. Kuruluşundan itibaren millî 
bir devlet olma yolunda Anavatan-Türkmenistan 
coğrafyasında olduğu gibi, Anadolu topraklarında da 
Oğuz-Türkmenleri, Anavatan’dan binlerce kilometre 
uzakta yeni bir Anavatan meydana getirmişlerdir. Bü-
yük Selçuklu İmparatorluğu’nda olduğu gibi Anadolu 
Selçuklu Devleti’nde de resmi dil Farsça olmuştur[4]. 
Ancak Oğuz-Türkmenleri nasıl Türkmenistan’da 
Türkçeyi muhafaza etmişler ise, Anadolu’da ki Selçuk-
lu devletini kuran Oğuz-Türkmenleri de Türkçeyi ve 
Türk kimliğini öylece korumuşlardır.
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tecrübe devrinde Tuğrul ve Çağrı Beyler kendilerini 
geliştirmiş ve Türkmenleri devamlı surette Batı Ka-
rahanlılar ve Gazneliler karşısında galip ve güçlü tut-
mayı başarmışlardı. Nihayet Selçuklular, Gazneli Sul-
tan Mesud’u 23 Mayıs 1040’da Dandanakan savaşında 
mağlup ederek, Tuğrul Bey’i Horasan hâkimi ilan etti-
ler. Çağrı Bey Merv de kaldı. Tuğrul Bey, Nişabur’a ve 
amcaları Musa Yabgu’da Herat’a gitti. Tuğrul Bey, Bü-
yük Selçuklu İmparatorluğu’nun ilk hükümdarı oldu 
(1040-1063). Türkmenistan’da Selçuklu Türkmenleri-
nin kurmuş olduğu bu sülaleye hala hürmet edilmek-
le beraber, Türkmenistan Türkleri kendilerini onların 
devamı saymakla, büyük bir tarih şuuruna sahip ol-
duklarını göstermektedirler[9].

 Merv’de yapılan kurultayda eski Türk devlet ge-
leneğine göre Selçukluların hâkim olduğu toprak-
lar ile ileride fethedilmesi planlanan ülke ve şehirler 
hanedan mensupları arasında paylaştırıldı. Serahs ve 
Belh’in dâhil olduğu Ceyhun ile Gazne arasındaki böl-
ge, merkezi Merv olmak üzere Çağrı Bey’e, Herat mer-
kez olmak üzere Bust ve Sîstan yöresi Musa Yabgu’ya 
verildi. Başşehir Nişabur’da kalan Tuğrul Bey, Irak ve 
Batı topraklarını aldı. İbrahim Yınal’a Kuhistan, Ars-
lan Yabgu’nun oğlu Kutalmış’a Cürcan ve Damgan, 
Çağrı Bey’in oğlu Kavurd Bey’e Kirman ayrıldı. Bun-
lar Tuğrul Bey’e tâbi olacaklardı. Çağrı Bey bölgede 
uzun süre Gazneliler ile mücadele etti ve Belh, Toha-

anlaşmaya göre; Maveraünnehir Karahanlıların, Ho-
rasan ise Gaznelilerin hâkimiyet altına geçmiştir[6].

Selçuklu Devleti’nin Türkmenler Tarafından
Kuruluşu ve Faaliyetleri:

 Selçuk’a bağlı Oğuzlara Selâcika, Selcûkıyyan ve 
Türkmen denilmiştir. Kısa zamanda Selçuk Bey’in iti-
bari sadece Türkmenler arasında değil, bölgede hü-
küm süren Samaniler ve Karahanlılar arasında da ya-
yılmıştır. Selçuk Bey, 1007’de 105 yaşlarında Cend’de 
vefat etmiştir. Selçuk Bey’in oğullarından Arslan Bey 
985’de kendine tâbi Oğuzlar ile Buhara yakınlarında-
ki Nûr kasabasına yerleşmişti. Selçuklulara tâbi Türk-
menlerin en kritik anlarda bile onlara bağlılıklarını 
sürdürmesi, Selçuk Bey’in ölümünden sonra torunla-
rı Tuğrul ve Çağrı beylerin en sıkıntılı zamanlarında 
dahi çevrelerinde kendilerine hizmete hazır büyük kit-
leler bulmalarının, onların asil hanedanlara mensup 
olmalarından kaynaklandığı ileri sürülmektedir[7].

 Oğuzların Kınık boyuna mensup olan Selçuk-
lu hanedan adını Oğuz Devleti’nin ordu kumandanı 
Selçuk Bey’den almaktadır. Selçuk Bey’in Mikail, Ars-
lan (İsrail), Musa, Yusuf ve Yunus adlı beş oğlu var-
dı. Mikail’in ölümü üzerine oğulları Davud (Çağrı) 
ve Muhammed (Tuğrul) dedeleri Selçuk Bey tarafın-
dan büyütülmüştür[8]. Uzun süren bir mücadele ve 



ht
tp

://
w

w
w.

av
sa

re
lle

ri.
co

m
/

ht
tp

://
w

w
w.

av
sa

re
lle

ri.
co

m
/

59 60

itibaren Büyük Selçuklu Devleti’nin başşehri olmuş-
tur. Sultan Sencer (1118-1157) uzun süren saltanatı 
boyunca Merv’i geliştirmek için büyük gayret sarf etti. 
Sultan Sencer devrinde her açıdan en parlak dönemini 
yaşayan Merv, çok sayıda medrese ve kütüphanesiyle 
bir ilim ve kültür merkezi haline gelmişti[12].

 Esasen Selçuklu Devleti, Türk-İslam ve dünya ta-
rihinde önemli bir yer tutar. Avrupalıların Haçlı sefer-
lerine Selçuklular başarı ile karşı koydular. Selçuklu 
devlet adamları eğitime ve bilimin gelişmesine önem 
vermişlerdir. Selçuklu medreseleri gelişmiş ve ülke-
nin her tarafına yayılmıştır. Selçuklu eğitim tarihinde 
Ahilik gibi bir yaygın eğitim kurumu, Atabeylik gibi 
şehzâdelerin yetişmesi için bir uygulama ortaya çık-
mıştır[13]. Selçuklu Tuğrul Bey başta olmak üzere, 
Alparslan, Melikşah, Sultan Sencer ve Nizamülmülk 
gibi devlet adamları ulemaya, sanatkârlara ve öğret-
menlere büyük saygı göstermişler, eğitim ve öğretimin 
yayılmasına çalışmışlardır. İlk Selçuklu medreseleri 
1040’da Nişabur’da Tuğrul Bey tarafından kurulmuş-
tur. Alparslan devrinde 1067’de Bağdat’ta Nizamiye 
medreseleri adı ile önemli eğitim öğretim kurumla-
rı açılmıştır. Sultan Melikşah ve Başvezir Nizamül-
mülk’ün katkı ve çabaları ile Bağdat, Musul, Basra, 
Merv, Nişâbur, Amul, Rey, Tûs, Herat, Belh, İsfahan 
gibi, önemli kentlere yaygın bir şekilde Selçuklu med-
reseleri açılmıştır[14].

ristan, Tirmiz, Velvâliç, Kubâdiyan ve Vahş şehirlerini 
ele geçirdi[10].

 İlk devirde devlet doğuda müdafaa, batıda ise ta-
arruz siyaseti takip etmiştir ve doğuda emniyeti temin 
edecek tedbirleri almıştır. İkinci imparatorluk devrin-
de devlet doğuya daha fazla önem vermek lüzumunu 
duymuş ve payitahtını önce Nişabur’a sonra da Merv’e 
nakletmiştir[11]. Selçuklular devrinde Abbasî halife-
leri ile olan münasebetler, taht mücadeleleri, Bâtıniler 
ile olan mücadeleler, Bizans İmparatorluğu, mahallî 
hanedanlar ile olan münasebetler, Selçuklu soyundan 
gelen vasal devletler ile mücadeleler bu devletin tari-
hinde önemli bir yer tutmaktadır.

 Selçukluların çoğunluğu Türkmen coğrafyasında 
bulunan şehirlerde teşkilatlanması Türkmenlerin son 
derece güvenilir ve devletlerine bağlı olduklarını da 
göstermektedir. Merv şehri Selçuklular zamanında 
altın çağlarından birini yaşamıştır. Merv şehri Doğu 
Horasan hâkimiyetini eline alan Çağrı Bey’in idare 
merkezi olmuştu. Çağrı Bey ve oğlu Alparslan Merv’de 
kendi adlarına sikke bastırdılar. Alparslan’ın Selçuk-
lu tahtına geçmesiyle (1063) birlikte Merv her zaman 
Horasan’ın idaresi ile görevlendirilen Selçuklu şehzâ-
delerinin merkezi haline gelmiştir. Sultan Melikşah 
(1702-1092) zamanında surları yeniden inşa edilen 
Merv, Sultan Sencer devrinde Sâve savaşıyla 1119’dan 
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 Selçukluların, sayıları yüz bine ulaşan ve üç yüz fil 
ile destekli Gazneli ordusuna karşı Merv yakınların-
daki Dandanakan hisarı önünde bugünkü Taşrâbâd 
mevkiinde üç gün süren (22-24 Mayıs 1040) kanlı 
çarpışmalardan sonra galip gelmesi sonucu, Selçuklu 
Devleti müstakil bir siyasi teşekkül olarak kabul edil-
miştir. Netice de Gazneliler Horasan topraklarını ke-
sin olarak kaybederken İran Türkmenler için hiçbir 
mukavemeti kalmayan açık bir ülke durumuna düş-
müştü. Cuma namazından sonra Tuğrul Bey, Selçuk-
lu Devleti’nin sultanı ilan edilerek,  çeşitli ülkelere ve 
Abbasi halifesi Kâim-Biemrillâh’a fetihnameler gön-
derilmişti. Merv Kurultay’ında öncelikle Türklerin es-
kiden beri sahip oldukları “cihan hâkimiyeti ülküsü” 
uyarınca gerek doğuda ve gerekse batıda hedeflenen 
fetihler kararlaştırıldı. Tuğrul Bey’in imzası ile Abbasi 
halifesine gönderilen mektupta: Horasan bölgesinde 
adaletin tesis edildiği, Hak yolunda yürüneceği, Hali-
fe’ye sadakatle bağlı kalınacağı ifade ediliyordu[15].

 Sultan Tuğrul Bey’in devletinin sınırları kuzey, 
güney, doğu ve batı istikâmetinde devamlı genişlemiş 
ve yayılmıştı. Tuğrul Bey’in önemli icraatlarından biri 
de, Türkmen akınlarını Anadolu’ya düzenli olarak ka-
nalize etmek suretiyle Türkiye’nin ebedi bir Türk yur-
du olmasına katkısıdır. Oğuzlar büyük topluluklar ha-
linde Selçuklu ülkesine göç etmeye başladılar. Tuğrul 
Bey hâkim olduğu ülkelerin halkını korumak, refah 

seviyelerini yükseltmek, bu arada devletin temelini ve 
askerî gücünü oluşturan Türkmenlere yurt bulmak ve 
iskân etmek, onların geçim imkânlarını hazırlamak 
durumunu da başarı ile sağlamıştır. Anavatan Türkme-
nistan’dan Anadolu’ya isabetli bir biçimde o zamanki 
Bizans ülkesine Türkmenleri muhaceret yolu ile iskân 
eylemiştir. İran ve Azerbaycan ülkelerinde gerçekle-
şen Selçuklu fetihleri ile Anadolu kapısı Türkmenlere 
açılmıştır[16]. 1048 Pasinler, 1064 Ani ve 1071 Malaz-
girt zaferleri ile Sultan Alparslan (1063-1072) devrin-
de artık Türkmenler baştanbaşa Anadolu’yu Türkiye 
(Türkmen Yurdu) haline getirmişlerdir.

 Sultan Alparslan’ın Bizans İmparatorluğu’na kar-
şı kazandığı mühim zaferlerden sonra dur durak bil-
meyen Türkmen göçleri Anadolu’ya yönelmiş, Büyük 
Selçuklu Devleti’nin vasalı konumunda olan Anadolu, 
Suriye ve Irak Selçuklu Devletleri gelen soydaşlarına 
yeni yurtlar, yeni kentler, yeni yerleşim yerleri ve iskân 
mahalleleri açmışlardır. Böylece hem Anadolu’nun 
hem de Ortadoğu’nun Türkmenler ile X-XII. asırlarda 
tamamen yerleşik hale geldiğini açıkça görüyoruz.

 Tuğrul Bey, Abbasîlerin Şii Büveyhoğulları Dev-
letinin baskıları karşısında Bağdat’a davet edilmiş ve 
1055 yılında Halife Kaim-Biemrillâh tarafından tören 
ile karşılanmıştır. Abbasîler ile dostane münasebet-
ler kurmuştur ve Halife tarafından kendisine “Sultâ-
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nu’l-Mağrib ve’l-Maşrık” unvanı verilmiştir.  Selçuklu-
lar Irak ve İran’da Şii-Bâtınî fırkaları ve mazarratlarını 
bertaraf etmişlerdir[17]. Büyük Selçuklular çeşitli top-
lulukları ve inanç mensubu halkları bir arada adalet 
ve huzur içerisinde yönetmeyi başarmışlardır.

Sonuç:

 Devletin kurucusu Tuğrul ve Çağrı beylerin Merv 
kurultayı ile aldığı kararları ve Selçuklu devletinin ge-
leceğe dönük siyaset stratejisini kendinden sonra gelen 
Sultan Alparslan, Melikşah, Berkyaruk, Muhammed 
Tapar ve Sultan Sencer gibi siyaset ve devlet adamla-
rının da sadakatle uyguladığını görüyoruz. Netice de 
Büyük Selçuklu hanedanı Türkmenistan topraklarına 
sığmayıp, taşarak, İran, Anadolu, Suriye, Irak, Mavera-
ünnehir, Karadeniz, Umman, Hazar denizi, Yemen ve 
Doğu Türkistan’a kadar uzanan sahalarda on milyon 
km kareyi aşan bir sahada hâkimiyet ve hükümranlık 
tesis etmiştir. Bu devletin kurucu ve yönetici kadro-
su genel olarak Türkmenlerdi ve Türk devlet geleneği 
üzere kurulmuştu.

 Selçuklu Devleti, Türk-İslam Medeniyetinin XI. ve 
XII. asırlarda ki, en güçlü ve en büyük devletidir. Bu 
devlet bugünkü Türkmenistan sahasında kurulmuş ve 
Türkmenler bu devletin her bakımdan kurucu ve des-
tekleyici yegâne unsurudur. Türkmenistan’da kurulan 

Selçuklu Devletini kuran Türkmenler, Anadolu’yu da 
Türkmen muhaceratı ile Türkiye denilen Türkmen 
yurdu, Türk vatanı haline getirmişlerdir. Türkiye Sel-
çuklu Devleti’ni (1077-1308) kuran, Türkmenistan’da 
kurulmuş olan Büyük Selçuklu Devleti Sultanı Melik-
şah’ın (1072-1092) emri ile gelen Kutalmışoğlu Süley-
man Şah ve oğullarıdır. Anadolu’nun Türkleşmesinde 
alperenlerin yanı sıra, Saltuk Gazi, Mengücek Gazi, 
Artuk Gazi, Danişmend Gazi ve Sökmen Gazi gibi 
şahsiyetlerin büyük hizmetleri olmuştur.

 Türkmenistan toprakları binlerce yıldan beri 
Türkler ile meskûn bir sahadır. Tarihi Çin Seddi’nden 
başlayıp Anadolu üzerinden Avrupa’ya giden ticaret 
ve ipek yolları üzerindedir. İran ile Turan toprakları 
arasında Türkmenistan çok stratejik bir bölgedir. Ana-
dolu veya Türkiye coğrafyası ise on beş bin yıldan beri 
çeşitli milletlerin ve medeniyetlerin yaşadığı ve tarihe 
gark olduğu, insanlık tarihi kadar eski medeniyetle-
rin kurulduğu stratejik bir bölgedir. Her iki coğraf-
yanın binlerce yıldan itibaren Türkler hâkimiyetinde 
olması tarihi bir hakikattir. Türkiye Coğrafyası Asya 
ile Avrupa ve Afrika kıtalarını biri birine başlayan ve 
tarihi pek çok eski uygarlığa merkezlik yapmış kavşak 
noktalarının buluştuğu yerdir. Anadolu’nun stratejik 
önemi çok büyüktür. Türk-Türkmen atalardan miras 
kalan bu kıymetli ve stratejik öneme her zaman sa-
hip olan değerli ülkelerin ilelebet Türk hâkimiyetinde 
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kalması için nesilden nesile çalışmak ve en yüksekte 
bayrağı genç kuşaklara emanet etmek gerekir. Dostluk 
ve kardeşlik ruhu içerisinde Türkiye ve Türkmenistan 
Anavatan topraklarına sahip çıkmalıdır.
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Ayfer Avşar ÇABUCAK

AZİM Mİ KALDI

Bu yalan dünyada gafil avlandım
Kendi gafletimle gülüp eylendim
Feleğe kahrettim küsüp söylendim
Karalı bahtımı dağlar giderim

Sildim defterimden mazim mi kaldı
Mücadele verecek azim mi kaldı
Dünya nimetinde gözüm mü kaldı
Düştüm de yollara ağlar giderim

Ele güne karşı kinaye eylemem
Gem vurur ağzıma kötü söylemem
Enine boyuna kesip boylamam
Kervanın peşine bağlar giderim

Başımda delice tufanlar eser
Ağustos ayının sıcağı basar
Ayfer der eş dosta selamı keser
Gözyaşım sel gibi çağlar giderim…
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Aziz DOLU

OĞUZLAR, MACARLAR,
TUĞRUL (TURUL) KUŞU…

 Macarların millî simgesi olan Turul kuşu, pençele-
ri ile Attila’nın kılıcını tutar. Bu simgeyi, Macaristan’ın 
her bir köşesinde görmeniz mümkündür. Hatta bir-
birinin devamı olan I. ve II. Dünya Savaşları sonrası 
yapılan anlaşmalarla Macaristan’dan koparılan tarihî 
Macar topraklarında yaşayan Macarlar bile bu millî 
simgeyi kutsal bir emanet olarak yeni kuşaklara (ne-
sil) aktarmaktadır.

 Macar efsanelerinde Turul olarak adlandırılan 
kuşa Oğuz Türkleri “Tuğrul” der. Tuğrul’un, Oğuz 
Kağan’ın eşlerinden birini gökyüzünden getiren kuş 
olduğuna inanılır. Türkçedeki Gökçe, Gökçen, Göksel 
gibi kadın adları kim bilir belki de bu annemizden ka-
lan bir hatıradır. Efsaneye göre Oğuz Kağan ile Tuğrul 
(Turul) kuşu tarafından gökten getirilen ilk annemizin 
evliliğinden Bozoklar yani Gün Han, Ay Han ve Yıl-
dız Han dünyaya gelmiştir. Oğuz Kağan, Altın Yay’ı bu 
üç oğluna vermiştir. Yöneticilik özellikleri ağır basan 
Bozoklar birçok devlet kurmuşlardır. Moğol Türkçe-
sinde bulunan benzer anlamdaki Bosoh fiilinin “yük-
selmek, güneşin doğması” gibi anlamlara geldiğini de 
biliyoruz.
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 Tuğrul (Turul) kuşu, kartal türlerinin atasıdır. Av-
rupa Hunlarının, Selçukluların bayrağındaki yırtıcı 
kuşun Tuğrul (Turul) olduğunu rahatlıkla söyleyebi-
liriz. Yine efsaneden hareketle Bozokların on iki ko-
lundan ikisi olan Kayıların ongunu, şahin; Avşarların 
ongunu ise şah kartalıdır. Büyük Selçuklu Devletinin 
kurucusu Tuğrul Bey ile Osmanlı Devletinin kuru-
cusu olan Osman Gazi’nin babası Kayı Beyi Ertuğrul 
Gazi’nin adı da Tuğrul (Turul) kuşundan gelir.

 German (Cermen) halklarının Attila’dan ve Avru-
pa Hunlarından çok etkilendiği; German (Cermen) 
asıllı bir halk olan Almanların, bu simgeyi Türkler-
den aşırdığı da unutulmamalıdır. Kaldı ki, Almanca 
ile Türkçe dolayısı ile Almanlar ve Türkler arasındaki 
tarihî bağlar da yavaş yavaş gün yüzüne çıkmaya baş-
lamıştır.

 Biraz da yakın tarihten söz edelim. Macar bilgin, 
kütüphaneci, ressam Zajti Ferenc yaptığı araştırmalar 
sonucu Macarların, Vusun Türklerinden olduğunu ve 
Altayların batısından göçtüklerini tespit eder. Dahası 
Türk Tarihi Tetkik Cemiyeti’nin (Türk Tarih Kurumu) 
kurucusu, koruyucusu (hami) ve başkanı olan Atatürk 
tarafından 6 Temmuz 1932 yılında Ankara’da yapılan 
1. Türk Tarih Kongresi’ne davet edilir. Ferenc, yaptığı 
konuşmada Macarların da Türk olduğunu kanıtlarıy-
la birlikte ortaya koyar. Ferenc, -kongre sonrasında- 

Çankaya Köşkü’nde verilen akşam yemeğine buyur 
edilir. Atatürk, onur konuğuna hemen sağındaki san-
dalyeyi ayırtmıştır. Türklük ve Türk tarihi üzerine hoş 
bir sohbet gecenin ilerleyen saatlerine kadar uzayıp 
gider.

 Atatürk’ün, yemekte onur konuğu Zajti Ferenc’e 
söylediği sözler dimağlara, hafızalara kazınmıştır: 
“Profesör! Türkler ve Macarlar iki kardeş millettir. 
Dilleriyle, kültürleriyle, menşeleriyle iki kardeş mil-
let… Fakat bu iki kardeş millet ne yaptı? İki kardeş 
millet gibi mi, kendi yüksek millî gayelerini (ülkü) ve 
büyük istikbali (gelecek) düşünen ve gören iki olgun 
kardeş millet gibi mi hareket etti. Hayır, ne yazık ki 
hayır… Biz Türkler, ilâ-i kelimetullah diye, bir fedaî 
gibi İslâm âleminin önüne geçtik; siz Macarlar, ru-
hullah diye, gene bir fedaî gibi Hıristiyan dünyasının 
önüne düştünüz ve asırlarca birbirimizi kırdık ve kar-
şılıklı kırıştık, değil mi? Fakat ne için? Hangi büyük 
maksat, hangi millî gaye, hangi yüksek istikbal için? 
Ve kimin için? Kimin hesabına? Böyle yapacağımıza, 
eğer gurur ve ihtirasa, boş dâvalara, vahi, hayalperest 
emellere ve başkalarının maksatlarına kapılmayıp ta, 
iki kardeş millet el ele, sulh içinde birleşseydik, hem 
kendi milletlerimizin hem de bütün insanlığın refah 
ve saadetine hizmet etmez miydik?”

 Atatürk’ün konuşması sona erince kimsenin bek-
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lemediği sarsıcı (shock 
/ şok) bir olay yaşanır. 
Macar bilgin yüzü kı-
zarmış, gözleri yaşarmış 
bir halde ayağa kalkar, 
sandalyesini geriye iter 
ve Atatürk’ün önünde 
diz çöker. Gazi’nin elini 
iki eliyle kavrar. Tekrar 
tekrar öperek; yüzüne, 
gözlerine sürer. Orada 
bulunan herkes sarsıntı 
(shock / şok) geçirmek-
tedir.

 Evet, canlar!. Oğuz-
lar ve Macarlar kardeştir. 
Dahası, dünya tarihin-
den Türkleri çıkarırsanız 
geriye magazin haberle-
rinden başka bir şey kal-
maz. İşte biz bu yüzden 
Türk’üz, Türkçü’yüz, 
Atatürkçü’yüz! Masallar 
sizin olsun; destanlar bi-
zim!

Aziz Dolu Atabey
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Okan AVŞARKOCAOĞLU

OĞUZLARA DAİR 4

 Anadolu’da Hıristiyan halktan… Kitle halinde 
herhangi bir İslamlaşmanın vuku bulduğu üzerinde, 
Türk, Bizans, Ermeni, Gürcü, Süryani ve Arap kay-
naklarında… Pek zengin Osmanlı arşiv vesikalarında 
da bu hususta bir kayıt elde edilmemiştir …

 Türk ve daha doğru bir ifade ile İslam devletlerin-
de, Hıristiyanların Müslüman olmaları halinde gelir-
lerinde mühim bir yeri olan haraç ve cizyenin ortadan 
kalkacağı kaygısı da vardı. Öte yandan eğer toplu halde 
dönmeler olsa idi, Müslüman olan bu yerli toplulukla-
rını Bulgaristan’daki Pomaklar, Arnavutlar ve Boşnak-
lar gibi, kendi ana dillerini konuşur görecektik. Rize 
şehri ile köylerinde Türkçe konuşulması Türk yerleş-
mesinden ileri gelmiştir. Gerçekten biz Rize yöresinin 
ünlü Oğuz boyu Çepniler tarafından iskân edildiğini 
iyice biliyoruz .

 Türk nüfusu… Erzurum, Ahlât, Harput gibi yöre-
lerinde ve diğer bazı şehir ve kasabalarında kuvvetle 
tesirini gösterebilmiştir… Moğol istilası sebebiyle ge-
len Türkmenlerin kalabalık bir kısmı da bu bölgelerde 
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örmüşler ve ırmaklar üzerine taştan büyük köprüler 
yapmışlardı. Öte yandan sağlık işlerine de önem ve-
rerek başlıca Selçuklu şehirlerinde hastahâneler inşa 
edilmiş ve pek çok medrese ile de süslenmişti. İşte 
edebi Türkçeyi bu medreselerden yetişenler yaratmış-
lardır. Tabii bunlardan bahsederken Selçuklu devrinin 
aşağı yukarı 230 yıl kadar sürdüğü, bunun bir asrının 
Bizans’la devamlı mücadele, 50 yılının da Moğol hâ-
kimiyeti ile geçtiği unutulmamalıdır… Anadolu’daki 
Hıristiyanların pek çoğu şehirlerde yaşıyordu. Çünkü 
kendilerini devlet en emin bir şekilde oralarda koru-
yabilirdi. Bunların ehemmiyetleri ancak devlete mun-
tazam vergi vermeleri ve müstahsil (üretici) insanlar 
olmalarından ileri geliyordu; değil ise siyasi hayatta 
hiç bir rolleri olmamıştı .

 Selçuklu şehirlerinde Türklerden başka çoğunluk-
la İran’dan gelmiş sanatkâr tüccar ve okumuş kimse-
lerden mürekkep (oluşmuş) başka Müslümanların da 
yaşadıklarını biliyoruz .
1-  Faruk Sümer Oğuzlar (Türkmenler) Tarihleri - Boy Teşkilâtı – Des-
tanları. İstanbul, 2016, s.9.
2-  Faruk Sümer Oğuzlar (Türkmenler) Tarihleri - Boy Teşkilâtı – Des-
tanları. İstanbul, 2016, s.9.
3-  Faruk Sümer Oğuzlar (Türkmenler) Tarihleri - Boy Teşkilâtı – Des-
tanları. İstanbul, 2016, s.9,10.
4-  Faruk Sümer Oğuzlar (Türkmenler) Tarihleri - Boy Teşkilâtı – Des-
tanları. İstanbul, 2016, s.10.
5-  Faruk Sümer Oğuzlar (Türkmenler) Tarihleri - Boy Teşkilâtı – Des-
tanları. İstanbul, 2016, s.10.

yurt tutmuştu. Bu Türkmen kümesini başlıca Karako-
yunlular ve Akkoyunlular temsil ediyorlardı. Ayrıca 
yine aynı bölgelere Uyratlar, Sutaylılar ve diğerleri ol-
mak üzere Moğollar da gelmişlerdi. Bu Türk ve Moğol 
nüfusu bölgelerin kavmi çehresini değiştirebilecek bir 
yoğunlukta olup, tesirini de göstermeye başlamıştı. 
Fakat iç çekişmeler yüzünden Moğol unsurunun çoğu 
buradan ayrıldı. Çok geçmeden XV. yüzyılda yaptık-
ları fetihler ile Karakoyunlulardan da kalabalık bir 
topluluk İran’a göç etti. Akkoyunlulara gelince, onlar 
Doğu ve Güney Anadolu’nun en büyük kısmını idare-
leri altına almışlardı. Fakat Akkoyunluların, Karako-
yunluların siyasi faaliyetlerine son verip onların top-
raklarını ellerine geçirmeleri üzerine önemli sayıda 
Akkoyunlu Türk’ünün de İran’a gitmesine yol açmış-
tır. Bunu da Safeviler’e bağlanmış olan veya onların 
hizmetinde bulunmak isteyen Türk oymaklarının gi-
dişi takip etti. Bölgelerin bugünkü kavmi durumunu 
ise Osmanlı hâkimiyeti hazırlamıştır. Eğer bu bölgeler 
Safevilerin elinde kalsa idi, Türkçenin oralarda rakip-
siz bir dil haline gelmesi pek muhtemeldi .

Selçuklu kudreti en yüksek noktasına 1240 tarihinde 
ulaşmıştı. Bu esnada… Türkiye mamur ve müreffeh 
bir ülke halinde idi. Selçuklu hanedanı, şuurlu bir ik-
tisat siyaseti güderek birinci derecedeki milletlerarası 
ticaret yollarını Türkiye’den geçirmeye muvaffak ol-
muştu. Bu maksatla, ülkelerini bir kervansaray ağı ile 




