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 Saygı Değer okurlarımız;

 Dergimizin otuz beşinci sayısı ile sizlerle birlikte 
olmaktan onur duyuyorum.

 Öncelikle 10 Kasım 1938 Perşembe günü ebe-
diyete irtihal eden, Ülkemizin kurucusu Ulu önder 
Mustafa Kemal Atatürk’ü rahmetle ve minnetle yâd 
ediyorum. Ruhu şâd, mekânı cennet olsun.

 Bildiğiniz üzere dergimizi 2016 yılı Ocak ayın-
dan itibaren çıkarmaya başlamıştık. Ne mutlu bize ki 
kesintisiz olarak, istikrarlı bir şekil de devam etmek-
teyiz.

 Bizleri takip ettiğiniz, bizleri yalnız bırakmadığı-
nız için hepinize, çok teşekkür ediyorum.

 Geleceğin ülkemize, dünyamıza huzur ve mutlu 
yarınlar getirmesi dileklerimle…

 Hoşça kalın.
Okan AVŞARKOCAOĞLU

(Editör)
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Aslan AVŞARBEY

BİR BESTESİN SEN

Söz müziği bana ait
Dilimde bir bestesin sen
Hicranıma Allah şahit
Aldığım nefestesin sen

Mutluluğun resmi olan
Sevmeyince rengi solan
Kokusu dünyama dolan
Çiçeklerden destesin sen

Adını söylemem ele
İstemem düşmesin dile
Gizlice anarken bile
Titreyen bu sestesin sen

Ne bir eksik ne bir fazla 
Gülümsersin bin bir nazla
Bir bakışla iki sözle
Kalp çalmakta ustasın sen

Hatıran saklı derinde
Duruyor yerli yerinde 
Anınca her seferinde
Göze çöken sistesin sen

Beni aşk oduna yakıp
Soldurdun peşine takıp
Dostlarım benzime bakıp
Derler Mülkî hastasın sen

29.06.2018-Eskişehir
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Ahmet Z. ÖZDEMİR

YOL ALIP GİDİYOR GÖÇÜ AVŞAR’IN

 Avşarların sürgünü için padişahtan ferman çık-
mıştır. Artık göç için yol görünmüş, şimdi Avşar’a git-
mek düşmektedir. Vehbi Cem Aşkun’a göre Avşarlar 
bu kez Çorum’un Hüseyin Ovası’na sürülürler. Özel-
likle Torun obasının yaylası olan Gövdeli Dağları’n-
dan uzak kalmak Avşarlar’a güç gelir. Öyle anlaşılıyor 
ki bu kez sürgüne gönderilen Avşarların Torun obası-
dır.

 İşte Dadaloğlu bu olay üzerine söyler:
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Horasan: İran Horasan’ı. Avşarların, Selçuklular zamanında Horasan’dan 
on bir oymak halinde geldikleri söylenir.
Aksaya: Üç etekli Türkmen kadın entarisi, fistan.
Çıkılı, Çakmaklı, Kütüklü: Sarız, Pınarbaşı, Gürün üçgeni içinde ki Göv-
del dağlarındaki yurtlar.
Kiğılı: Maraş altında yer adı. Gövdelide de Kiğılı adlı yer adı vardır.
Hüseyin Ovası: Çorum ilinin Alaca ilçesinin ve köylerinin bulunduğu ge-
niş ova.
Sait Battal: Aşiret ileri gelenlerinden.
Filor fes: Fesin etrafını ipek mendille sararak şekil verile fes. (Eskiden er-
keklerin fes giydiği anımsanmalı).
Sankim: Sanki.
Kavim Kardeş: Boy ve soy bakımından birbirine bağlı insan topluluğu.

50 no’lu şiirin bir varyantıdır. Bu şiir, 1970 yılında Sarız ilçesi Kızılpınar 
köyünden Nuri Kara’dan derlenmiştir.

On bir kişi Horasan’dan çıkanda
Aksayaya yeşil düğme dikende
Çıkıp yücelerden engin bakanda
Yol alıp gidiyor göçü Avşar’ın

Avşar’ın uşağı şöhretli gezer
Gördüğü düşmanın bağrını ezer
On beş yirmi atlı bir ordu bozar
Yenilmez kuvveti gücü Avşar’ın

Çıkılı, Çakmaklı, Kütüklü yurdu
İndi Kığılı’ya çok safa sürdü
Hüsey’n Ovası’ndan haberler geldi
Acıya uğramış ucu Avşar’ın

Bitmesin ekini, selvi söğüdü
Sait Battal hiç içinde yoğudu
Filor fesli, dal püsküllü yiğidi
On kişiye yamaç üçü Avşar’ın

Coşkun sular gibi dolanıyorduk
Ne duruluyok ne bulanıyorduk
Firkattan firkata ulanıyorduk
Sankim neydi bunda suçu Avşar’ın 

Taşlar Dadaloğlu’m bağrını taşlar
Gözümüzden akar kan ile yaşlar
Bize yol görüktü kavim kardeşler
Kalmaz yanımızda öcü Avşar’ın
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Gülhan ÇABUCAK
(AvşarBabamBenim)

Günahkâr olsam da, Allahsız sanma!
İnsanlar sebebim!  Yüzüm kalmadı!
Her günahı baştan bilmedim amma
Sabır ver! Diyecek gücüm kalmadı...

Dostum yok cihanda, bilsem de kıymet!
Riyakâr fesatın, sözüyse gıybet,
Sorgusuz sualsiz, olur mu cennet?
Hakkı gör! Diyecek gücüm kalmadı...

ARIN GEL

Yalancıda dümen, yetmedi küfür;
Kalbindeyken kara: “Rabbim bin şükür”!
Kul isen insanın, yüzüne tükür!
Arın gel! Diyecek gücüm kalmadı...

Dünya yalan derler, aslıdır cennet!
İnsanoğlu nefsinde, cehalet cinnet,
iftira atanın, canına minnet!
Devran ol! Diyecek gücüm kalmadı...

Sevdalandım, yazdım, yaramaz dendi!
Saygı duydum, sustum, aramaz dendi!
Dost kalemden yorum! , yazamaz dendi!
Haktan kork! Diyecek, gücüm kalmadı...

Haddimi bildim hep, bir gün aşmadım!
Tek olan rabbimden, asla şaşmadım!
Bendimde çılgın sel olup taşmadım!
Rabbe sor! Diyecek gücüm kalmadı...

Kalbimle can öz’üm, gözümde perde
O suçsuz, ben düştüm, elimle derde
Gizlimdir saklımdır, sorma ne nerde
Gelme dur! Diyecek, gücüm kalmadı...

Mezar oldu cana gönül kafesim
Belki de aldığım, bu son nefesim
Gülhan ölmüş zaten, bitsin hevesim
Ruhum! Kal! Diyecek, gücüm kalmadı...
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HİLMİ BEY

 Pınarbaşı’nın hangi köyünden gittiğini bilmedi-
ğim, Kara Müftüoğulları adı ile tanınan aile, Kadirli’ye 
yerleşir. Müftü efendinin torunu ve Murat Bey’in oğlu 
Hilmi okur, öğretmen olur. Aniden hastalanır ve has-
tahanede çok genç yaşta ölür. 

 Aileden biri aşağıdaki ağıtı yakarak, Hilmi Bey’i 
ölümsüzleştirir.Y ı l m a z    I L I K
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Kadrili’nin önü dölek (1) 
Daha cahil kıyma felek
Hilmi Bey’im düğün kurmuş
Dolanacak ana gerek

Mektebi poyraza karşı
Irgalandı (2) koca çarşı
Yekin Hilmi Bey’im yekin
Talebelerin geldi karşı

Adana’dan doktor gelmiş
Cahil dayanamaz ilaca
Çifte bayrak donatmışlar
Yelgin (3) gidiyor salaca (4)

Kadirli’de yatan hasta
Kara kekil (5) deste deste
Yekin Hilmi Bey’im yekin
Emmilerin kara yasta

Adanalı toplanmışta
Maarife çekmişler teli
Kıyma felek kul oluyum
Murat Bey’in bir tek oğlu

Büyük doktor getirmişler
Kuru yere yatırmışlar
On makine (6) beş cipinen
Hilmi Bey’i götürmüşler

1-Dölek: Düz, engebesiz (toprak parçası): Dölek yer.
2-Irğalamak: Sallamak.
3-Yelgin: 1. Acele, Hızlı. 2. Tez giden.
4-Salaca: Hasta, yaralı ya da ölü taşınan sedye.
5-Kekil: Alına dökülen kısa saç, perçem, kakül.
6-Makine: Kamyon.
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OĞUZ’UM NERDE
Sınavı kazandı işe başladı
Adliye gördün mü Oğuz’um nerde 
Felek yine bildiğini işledi
Adliye gördün mü Oğuz’um nerde

Yirmi üç yaşında gözümün nuru
İçime düşürdü ateşi koru
Neyleyim dünyada yazı baharı
Adliye gördün mü Oğuz’um nerde

Dillerim dolaştı halime bakın
Oğuz’um kıymetlim yok deme sakın
Baban kavruluyor Oğuz’um yekin
Adliye gördün mü Oğuz’um nerde

Babayım yırtarım dağları taşı
Dert ile doldurdum yaralı döşü
Tükenmek bilmiyor feleğin işi
Adliye gördün mü Oğuz’um nerde

Gözümün pınarı akıyor durmaz
Fidanım bağrımı yakıyor durmaz
Perişan haldeyim kimseler bilmez
Adliye gördün mü Oğuz’um nerdeTuran KORKMAZ
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Sözümüz var idi düğün kurmadık
Vakti var dedikte bir şey sormadık
Alın yazısı bu bir gün görmedik
Adliye gördün mü Oğuz’um nerde

Haberin ulaştı Avşar eline
Gözyaşım karıştı akan seline
Kurbanlar adadım onun yoluna
Adliye gördün mü Oğuz’um nerde

Hastane köşesi dar geldi bana
Baharın neşesi har geldi bana
Genç yaşta gidişi zor geldi bana
Adliye gördün mü Oğuz’um nerde

Tabutu açında bende gireyim
Mor kekilli Oğuz’u mu göreyim
Varımı alsınlar canım vereyim
Adliye gördün mü Oğuz’um nerde

Battal deden orda her zaman yoklar
Sarar sinesine durmadan koklar
Sen küçük torunsun başını bekler
Adliye gördün mü Oğuz’um nerde

Adliye bir daha uğramam sana
Canımı Oğlumu getirin bana
Toros dağlarına bizim vatana
Adliye gördün mü Oğuz’um nerde

Bu Asri mezarlık bizleri bildi
Emmimi, dayımı hepsini aldı
Oğuz’um bedenin toprak mı oldu
Adliye gördün mü Oğuz’um nerde

TURAN amcan gözlerinden döküyor
Dereler söküldü çaylar söküyor
Ahmet emmim oğlu yola bakıyor
Adliye gördün mü Oğuz’um nerde

06-10-2018 Ahmet Korkmaz’ın 24 yaşında vefat 
eden oğlu Oğuzhan için yazılmıştır.

OĞUZHAN’A AĞIT 
Giderken içime közü bıraktın
Yanıyor yüreğim tütüyor oğul
Gülmedi kaderin sızı bıraktın
Neylesin şu ömür bitiyor oğul

Doktorlar gezdirdim derman aradım
İstanbul, Ankara gezdim taradım
İyiyim desende her gün uğradım
Bir güneş misali batıyor oğul

Baba oğul değil arkadaş olduk
Beraber ağladık, beraber güldük
Emmili, dayılı inan ki dolduk
Babamın koynunda yatıyor oğul
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Oğuz'um torunun konsun dalına
Teslim ettim baba senin koluna
Evlat acısı bu bakın halime
Derdime dertleri katıyor oğul

İşine başladı beş gün çalıştı
Sevinçliydi gülümsedi, yılıştı
Çocuklara harçlığını bölüştü
Elimi elinde tutuyor oğul

Gencecik yaşında murat almadın
İçimde bıraktın düğün kurmadım
Eller gibi şad olup da gülmedin
Baban zara düştü ötüyor oğul

Mezarın başında beklerim galan
Acını çekerim yaşamak haram
Yalvardım Allah’a benimdi sıram
Gün be gün içime batıyor oğul

Kuzeyin taşını güneye çektim
İnandım kadere boynumu büktüm
Giderken ardından gözyaşı döktüm
Gecemi gündüze katıyor oğul

Turan’ım acısı bizlerde kaldı
Kubilay canımız kaç sene oldu
Genç gitti yavrular peşinde kaldı
Baban yetimleri güdüyor oğul 08-10-2018 
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 Hatıralar insanı bir gölge gibi takip ediyor, olur ol-
maz zamanda sanki bir zaman tüneline girmişçesine 
geçmişe götürüveriyor...
 Sabah nereden denk geldi bilmiyorum, Urfa Hoy-
ratlarını en güzel seslendirenlerden biri olan Rahmetli 
Seyfettin Sucu “ türküsünü dinlemeye başladım. Tür-
kü beni 1974 yılına götürdü.
 Ceyhan’a taşınalı bir kaç yıl olmuştu. Köyden yeni 
çıkmış, trampadan (yumurta, buğday, arpa, yün verip; 
bisküvi-lokum, şekerleme aldığımız) paraya geçmiş-
tim. Para harcamaya da bayılıyordum ki bu ayrı bir 
yazının konusudur.
 Ceyhan’da komşuluk hukukunun henüz bitmedi-
ği, insan ilişkilerinin ziyadesiyle sıcak olduğu zaman-
lar. Hani, kapıya gelen Caynaklılar “Abılaaa ekmekden 
yemekten” dediğinde hiç birinin eli boş çıkarılmadığı 
zamanlar. Şimdinin dilencileri cüzi para verince be-
ğenmiyor, o dönem dertleri sadece karın doyurmak 
olduğundan para bile istemezlerdi.
 Sabah erken saatlerde kalkar, gün boyu oyun oy-
nardık, yorgun argın eve gelir, akşam yemeğini yer ye-
mez de uyuyuverirdik. Uyumasan ki ne çare, çocuk 
muhayyilemle pek anlamlandıramadığım “karartma” 
uygulanırdı. Akşam olunca bir telaş başlar, elektrik ya Necip TOPUZ

YİTİK SEVDALAR
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aynı manzara ile karşılaşırdım. Bir masanın başında 
oturur, kenarda pikaptan Seyfettin Sucu’nun “Zeynep” 
türküsü çalar, çoğunlukla da çilingir sofrasını kurmuş 
vaziyette görürdüm. Türkücü “Baba vallah Zeyno ge-
lin oluyor” dediğinde de tepki verir, kimi kez bütün 
odayı dolduran bir “of ” çeker yahut masaya yumru-
ğu vururdu. Pikap tekrar tekrar bu türküyü çalardı. 
Aslında böyle bir müzik aletini zenginlik alameti gibi 
algılardım, lakin Ali Ağabey’in evi bizimkinden fakir 
görünürdü gözüme de bu pikap bu evde nasıl var diye 
anlamakta güçlük çekerdim.
 Ali Ağabey’in nasıl bir derdin içinde olduğunu 
çok anlamaz, bu tepkisine pek de anlam veremezdim 
ama pikaba bakmak için can atar, ancak Ali Ağabey’in 
soğuk tabiatından ürker, pikabı inceleyemeden evden 
çıkar giderdim.
 Sonra o evden taşındık, tabiatıyla Ali Ağabey’den 
de bir daha haber alamadım.
 Ali Ağabey’in başka plağı yok muydu, yoksa özel-
likle mi o türküyü çalardı bilinmez. Fakirliğine rağ-
men o pikabı sırf o plaktaki türküyü dinlemek için al-
dığı kanaatine varmıştım. Sonraları bu hadise aklıma 
geldikçe onun, nasıl bir yitik sevdanın zehirli hançeri-
ni bağrına yediğini düşünüp durmuşumdur.
 O zaman Ali Ağabey’in yitik sevdasının şerefine 
türküde söylediği gibi haydin dostlar “Cephaneyi kar-
şı köye taşıyalım” .
 Güzel bir hafta sonu dilerim.

hiç yakılmaz yahut yakılıyorsa da çok kalın ışık sızdır-
mayan perdelerle sıkı sıkı bastırıldı. Bunun kontrolle-
ri de mahalle bekçileri tarafından takip edilirdi.
 Kıbrıs Barış Harekâtı üzerine aziz Milletimizde 
milliyetçi hassasiyetler ziyadesiyle yükselmişti. Buna 
dair hatıralarımdan biri de; Rahmetli Yusuf Amcam, 
bir gazete Yunanistan’da birinin köpeğine “Türk” diye 
isim verdiğine haberi üzerine hemen bir köpek alıp 
adını “Yunan” koymuştu. O köpek ölene kadar İnce-
yer köyünde tüm köylüler tarafından bu adla çağrıl-
mıştı.
 O günlerde komşuluk hukuku bu günlere nazaran 
çok ileriydi demiştik. Evde güzel bir yemek pişse mut-
laka bir tabak da komşuya verilirdi. Bu komşu hukuku 
sebebiyle tanıdığım ismini tam hatırlayamamakla bir-
likte Ali diye bildiğim bekâr yaşayan 25-30 yaşlarında 
bir ağabey vardı.
 Ceyhan’ın eski kerpiç evlerinden birinde otururdu 
Ali Ağabey. Ortadan biraz uzunca boylu, ziyadesiyle 
zayıf, kirli sakallı, soluk benizli, yüzüne bakınca bir 
hastalığı olduğu izlenimi uyandırırdı. İnsanlarla çok 
konuşmazdı.
 Annem hatırlı bir misafir gelince mutlaka Avşar 
tarhanası ve bizim için en hatırlı yemek olan içli köfte 
yapar, komşu hakkı diye de Ali Ağabey’e gönderirdi. 
Ali Ağabey hiç bir şey söylemeden verdiğim yemekle-
ri alırdı.
 Ali Ağabey’in evine her gittiğimde hemen hemen 
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ATATÜRK
Coğrafyamıza sınır
Çizen adam Atatürk.
Cumhuriyeti kurdu,
Hafifledi ağır yük.

Millet için önemli,
Onun için kutsaldı.
Ata’nın çizdiği yol,
Ulus için bayramdı.

Gençliğe emanet etti,
Gelecek yarınları.
Övün, çalış ve güven,
Ak olsun alınları.

Cumhuriyeti kurdu,
Paşalarla, beylerle.
En büyük mirasıdır,
Milletime hediye.

Dünyada barış dedi,
Hem de sulh cihanda.
Çok işler başardı,
Atam kısa zamanda.

Düşündüğünü yaptı,
Hiç hayalci olmadı.
Türkiye’nin ağır yükü,
Atamızı yormadı.

İlk öğretmenimiz o,
Türkçe harfler öğretti.
Onun insan sevgisi,
Beyinleri feth etti.

Karanlık beyinlere,
Cumhuriyet ışık olsun.
Doğru ile yanlışı,
Yaşayanlar bulsun.

Kutsal şanlı bayrağım,
İnmesin hiç göklerden.
Rengi al kanımızdan.
Ay yıldızı evrenden.

Ruhun şad olsun Atam,
Orduya minnettarız.
Senlik benlik olmasın,
Çok güzeldir yurdumuzA.Zeynep ŞAHİN
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PEKMEZ HALAYI

 Pınarbaşı, Sarız ve Tomarza ilçelerinde Avşarlar 
arasında yaygın olarak oynanan bu oyun, kadın-er-
kek beraber oynanabildiği gibi, erkekler ve kadınların 
da ayrı ayrı davul-zurna ile oynadıkları bir oyundur. 
Oyunun adının nereden geldiğini ve hikâyesini bilmi-
yorum.

 Ayrıca bu oyun Kayseri, Adana, Maraş üçgeninde 
bazı Türkmen köylerinde de oynanmaktadır.

 Bu halay daha çok erkekler arasında oynanmakta-
dır. Günümüzde kadın erkek karışıkta oynanabilmek-
tedir.

 Oyunun müziği müzisyen davul-zurna sanatçısı 
Hayrullah Erkip’in icrası dinlenerek; Kayseri ili, Pı-
narbaşı ilçesinin Kızılören köyünden Okan Avşarko-
caoğlu tarafından; Uşak Makamında, 4/4 ölçü ile no-
taya alınmıştır.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
/

27 28

5.Adım da sol ayak ile yere basıp, sağ ayağı yukarı çe-
kerek devam oyuna edilir.

6.Adım da sol ayakucunun soluna (çaprazına) sağ aya-
kucu ile yere vurulup, sağ ayağı yukarı çekerek oyuna 
devam edilir.

7.Adım da sağ ayakucu ile yere vurulup, sağ ayağı yu-
karı çekerek oyuna devam edilir.

8.Adım da sol ayakucunun soluna (çaprazına) sağ aya-
kucu ile yere vurulup, sağ ayağı yukarı çektikten sonra 
birinci figüre dönülerek oyuna böylece devam edilir.

OYUNUN OYNANIŞI:

 Oyuncular oyuna başlamadan önce serçe parmak-
larıyla el ele tutuşurlar:
1.Adım da sağ ayak ile sağ tarafa doğru üçlü yürüyüşle 
oyuna başlanır.

2.Adım da sol ayak ile sağ tarafa doğru üçlü yürüyüşle 
oyuna devam edilir.

3.Adım da sağ ayak ile sağ tarafa doğru üçlü yürüyüşle 
oyuna devam edilir.

4.Adım da sol ayakucu ile sağ ayakucu hizasında yere 
vurularak sol diz yukarı çekilerek oyuna devam edilir.
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BOLAT’TAN ÇIKIP DA ŞAR’A GİDERKEN
Polat’tan da çıktım Şar’a giderim
Gördüm Yörük kızını Şar’da nideyim
Albeni yanına oğlak güdeyim 
Kuzoluk yaylasında sar beni güzel

Yörük kızı davarı suya indirmiş
Zülüflerin döküp yüze indirmiş
Gerdanına lira altın dizdirmiş
O beyaz gerdana kurbanım güzel

Solmaz ARIK

Helkeleri alıp takmış koluna
Çıkmış Çinli Kavakpınar yoluna
Kara şalvar hoş yakışmış boyuna
O selbi boyuna kurbanım güzel

Görünce beğendim çok sevdim seni
Güzelliği yolumdan eyledi beni
Bu dağlar taşlar mı değildir yerin
Gönül sarayıma gelesin güzel

Yorulursun dağda taşta gezerken
Kalmayalım karanlığa gidelim erken
Ortaburun, Gümülek, Keldağ derken
Polatpınar’ına gidelim güzel

Her millet var Bolatpınar’da yaşar
Güzelsin görenler ardına düşer
Evimizin yolu harmandan geçer
Koca Geggere’den gidelim güzel

Keldağ, Gümülek, Develi burun
Orta buruna varınca Bolat’ı görün
Ben önden gidem sen geriden yürü
Topçunun deresinden gelesin güzel

Solmaz’ımın gönlü tutuldu sana
Kapanmaz kalbime açtığın yara
Keşke gitmeseydim nerdendi Şar’a
Dönülmez bir yola düşürdün güzel
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Gülseren AVŞARKOCAOĞLU

MALZEMELERİ:

1 Kg Un (4 Su Bardağı)
1 Çorba Kaşığı Yaş Maya
Su
3 Su Bardağı Sıvı Yağ
Tuz

HAMUR KIZARTMASI
(4 Kişilik)

HAZIRLANIŞI:

 Maya bir kap içerisinde ılık suda ıslatılır ve köpük 
köpük eriyinceye kadar bekletilir. Daha sonra aynı kaba 
un ve tuz eklenir. Hamurun kıvamı ele yapışmayacak kı-
vama gelene kadar yoğurulur. Yarım saat dinlendikten 
sonra hamurdan parçalar koparılarak bezeler oluşturu-
lur. Bezeler oklava kullanılmadan el ile yuvarlar olarak 
açılır.

 Önceden kızdırılmış sıvı yağında iki tarafı da pem-
beleşinceye kadar kızartılır.

  Sıcak sıcak çay ile servis yapılır.
Kaynak:
Emine AVŞARKOCAOĞLU
Gülseren AVŞAKOCAOĞLU
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MUHABBET TOHUMU EKİN
Gezdim manavı, kasabı,
Ucuzlamış çarşı pazar!
Herkesin varsa hesabı,
Hak dilerse neler yazar.

Üçe alır satar beşe,
Bakmıyor aya güneşe,
Sokaklarda bir telaşe,
Oyana bu yana gezer.

Ölçüye tartıya bakın,
Kul hakkına girme sakın,
Muhabbet tohumu ekin,
Yayılalım azar azar.

İncitmesin diller dili,
Yanıltmasın kullar kulu,
Yol Hak Teâlâ’nın yolu,
Sanmam kullarını üzer.

Mübarek gün öğlen vakti,
Gönlünde kin garez yoktu,
Hüsrani maziye baktı,
Deryada denizde yüzer.
03 Haziran 2017İbrahim MUCUK
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Okan AVŞARKOCAOĞLU
KURTAĞZI, KURT İZİ, CANAVAR 

AYAĞI MOTİFİ 
 Bu motif stilize edilmiş kurtayağı ve kurtağzı şek- Kaynak:

Çatalhöyük’ten Bugüne Anadolu Motifleri - Mine ERBERK       

lindedir. İyimserliğin ve korunmanın simgesi olan 
kurt karanlıkta görebilme yeteneğine sahip olduğu 
için ışığı ve güneşi sembolize etmektedir.

 Hititlere göre kurt tanrıların yoldaşı, ayaktaşıdır.  
Anadolu’ya yerleşen halklar koyun ve keçi sürüleri-
ne saldıran kurda karşı bir köpek türünün kurtla bir-
leştirerek kangal türünü elde etmişlerdir.  Göçebeler 
doğuda “canavar” adını verdikleri kangallarını yanla-
rından ayırmazlar.  Kangal kurdu boğazlayabilen tek 
hayvandır.

 Anadolu dokumalarında kurt izi, kurtağzı, cana-
var ayağı koruma amaçlı motiflerdir.  Nasıl modern 
psikolojide bir şeyden kaçmak değil de üzerine git-
mek esassa ilkel insan da bu yöntemi kullanarak kurt, 
akrep yılan gibi hayvanlardan birer parça üzerinde ta-
şıma yolunu seçmiştir.  Kurt dişi, akrep kuyruğu, yı-
lan derisi gibi parçaları üzerinde taşıdığında kendisini 
koruyacağını düşünmüştür.

 Kilim seccadelerde tarak,  parmak, canavar ayağı 
motifleri mihrap kısmını çevreleyen bordürlerde gö-
rülür.  Bordürle zemin arasına yerleştirilen bu motif-
ler, zeminler arası renk farklılıklarında dekoratif ve 
estetik bir nitelik kazandırır.
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Çizim: Okan AVŞARKOCAOĞLU
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ÖTER BÜLBÜLÜ

Her taşın başında öter bülbülü
Çıkıp Koçpınar’a varasım geldi
Güzel kokar dağlarının sümbülü
Şu bizim elleri göresim geldi

Menekşesi mordur, sümbülü sarı
Şu yüce dağların bol olur karı
Keltepe diyorlar Avşar diyarı
Yaylamıza çadır kurasım geldi

Haberini aldım ölüyle, sağın
Otları yeşermiş gelmiştir çağın
Dağların yücesi bizim Koçdağı’n
Çıkıp koyağına durasım geldi

Selam olsun benden Avşar eline
Nazlı biten ardıcına, gülüne
Elimde ki kırık sazın teline
Derdimi anlatıp, vurasım geldi

Söylüyorum böyle ismini sayıp
Gözüm de tütüyor olmuyor kayıp
Halil Daylak akrabaya uğrayıp
Onların halını sorasım geldiHalil DAYLAK
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Prof.Dr.Remzi KILIÇ

 Dulkadiroğulları Devleti (1337-1522) Elbistan, 
Maraş merkezli önemli bir Türkmen devletidir. Dul-
kadiroğulları Devleti Orta Anadolu’da Tokat’tan Ha-
lep’e kadar uzanan sahada hâkimiyet kurmuş ve iki 
yüz yıla yakın yaşamıştır. Osmanlı ve Memlûklu dev-
letleri arasında özellikle XV. yüzyılın ikinci yarısında 
Dulkadiroğulları Devleti üzerinde kıyasıya bir rekabet 
söz konusu olmuştur. Bilhassa, Osmanlı padişahı Fa-
tih Sultan Mehmet  (1451-1481) ile II. Bâyezit (1481-
1512) devirlerinde, Dulkadiroğulları tahtına kimin 
“Bey” olarak geçeceği hususunda, Osmanlı-Memlûk-
lu sultanları arasında sürekli bir mücadele ve üstünlük 
yarışı meydana gelmiştir.

 Osmanlılar, Alâuddevle Bozkurt Bey’in Dulka-

XV. YÜZYILIN İKİNCİ YARISINDA 
DULKADİROĞULLARI DEVLETİ 

ÜZERİNDE OSMANLI-MEMLÛKLU 
REKABETİ

Kılıç, R. (2011). XV. Yüzyılın ikinci yarısında Dulkadiroğulları devleti 
üzerinde Osmanlı-Memlûklu rekabeti. Uluslar Arası Dulkadir Beyliği 
Sempozyumu, Kahramanmaraş, (29 Nisan 1Mayıs 2011), C. III, ss. 229-
242.

*Prof. Dr. Remzi KILIÇ
Erciyes Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi

Özet:
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rı arasında altı defa savaşmışlardır. Çukurova, Tarsus, 
Adana ve havalisini ele geçirmek, Suriye toprakları-
na kadar hâkimiyetini genişletmek ve Hicaz bölgesine 
hizmet edebilmek için Osmanlılar, Memlûklu sultan-
ları ile mücadele içerisine girmişlerdir.

 XVI. yüzyılda Osmanlı Devleti, iki yüz yılı aşmış bir 
Müslüman–Türk devleti idi. Fatih Sultan Mehmet ile 
başlayan ve II. Bâyezit ile devam eden Osmanlı-Mem-
lûklu ilişkileri, âdeta Sünnî İslam’ın bayraktarlığını 
elde tutma mücadelesine dönüşmüştür. Osmanlılar, 
Türkler de öteden beri var olan “İlây-ı Kelimetullah” 
ve “Nizâm-ı Âlem” anlayışına dayanarak, Sünniliği bir 
devlet siyaseti haline getirmişlerdi. Yavuz Sultan Selim 
(1512-1520) ve Kanuni Sultan Süleyman (1520-1566) 
aynı siyaseti takip etmişlerdir. 1514 yılında Çaldıran 
savaşı ile Şii-Safeviler’e ağır bir darbe indiren Yavuz 
Sultan Selim, Sünnî Müslüman olan Dulkadiroğulla-
rı’na 1515’de bir sefer düzenleyerek Elbistan-Maraş ve 
havalisini Osmanlı Devleti hâkimiyeti altına almıştır.

* Erciyes Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi, 
kilicremzi@gmail.com

Giriş:

 Dulkadiroğulları Devleti’nin kurucusu Zeyned-
din Karaca’ya Memlûklu Sultanı tarafından Kahire’ye 

diroğulları tahtına geçmesi için çaba sarf ederken, 
Memluklar Şah Budak Bey’i tahta geçirmek için uğ-
raşmışlardır. Osmanlılar bu hususta üstünlüklerini 
kabul ettirmişlerdir. Ancak Memlûklu sultanları da 
asla rekabetten geri kalmamışlardır. Bir biçimde ne ya-
pıp yapıp Dulkadiroğulları Devleti üzerinde Osmanlı 
Devleti’ne karşı nüfuzunu kullanmaya devam etmek 
istemişlerdir. Hatırı sayılır orta ölçekli bir Türkmen 
devleti olan Dulkadiroğulları da siyasetleri gereği ba-
zen Memlûklu sultanlarına, bazen de Osmanlı sultan-
larına yakın olarak, siyasî varlık ve hâkimiyetlerini 
sürdürmeyi başarmışlardır.

 Osmanlı Devleti; Mısır, Suriye, El-Cezire, Güney 
Anadolu ve Hicaz’a sahip olan Memlûklu Devleti ile 
XIV. yüzyılın ikinci yarısından itibaren dostane mü-
nasebetler içerisinde olmuşlardı. Memlûklu sultanla-
rı, Rumeli’de fetihler kazanan bu gaziler ocağını hep 
desteklemişlerdi. Osmanlılarda devamlı başarılar 
kazandıkça hediyeler ile Memlûklu sultanlarına ilti-
fat etmekteydiler. I. Bâyezit (1389-1402) ve II. Murat 
(1421-1451) devirleri iki devlet arasında böyle müs-
pet ilişkiler ile geçmişti.

 Ancak, Fatih Sultan Mehmet ve II. Bâyezit devir-
lerinde durum değişmiştir. Dulkadiroğulları meselesi 
ve Hicaz Su Yolları meselesi ön plana çıkmıştır. Os-
manlı Devleti ile Memlûklu Devleti 1485-1491 yılla-
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müracaatı müdahale ve Mekke emirini tahrik sayarak 
yapılan teklifi reddetmiş ve bu hadise iki taraf arasın-
da gerginliğe ve soğukluğa neden olmuştu[2].

 Bununla beraber öteden beri, Osmanlılar ile Mem-
lûklular arasında bir anlaşmazlık konusu olan Dul-
kadirli toprakları meselesi gün geçtikçe kritik bir hal 
aldı. Fatih’in Osmanlı topraklarına katmayı düşündü-
ğü Dulkadirli toprakları üzerinde Mısır Memlûklular’ı 
hassasiyetle duruyorlardı. Oysa Fatih Sultan Mehmet, 
damat olduğu Dulkadirli topraklarına Memlûklular’ın 
el uzatmasına tahammül edemiyor, her şeyden önce 
kayınbabasına ve kayınlarına ait olan bu toprakların 
eğer bir tarafa bağlanması icap ediyorsa, o tarafın Os-
manlı tarafı olmasını istiyordu. Çünkü güneye doğ-
ru yönelmek gerekirse, Osmanlı kuvvetlerinin Mısır’a 
gidebilmesi için önce Dulkadiroğulları topraklarının 
Osmanlıların hâkimiyeti altına alınması gerekiyordu. 
Fatih Sultan Mehmet’in Dulkadir Beyliği ile yakından 
ilgilenmesi bir bakıma Mısır yolunun güvenlik altı-
na alınması anlamına geliyordu. Çünkü iki devletin 
Dulkadirli ülkesi toprakları üzerindeki iddiaları, ken-
di devletleri bakımından Osmanlı ve Memlûklular’ın 
Dulkadiroğulları’nı himayeye ve nihayet onlara fiilen 
yardımda bulunmaya sevk etti. Her iki tarafın fiilen 
Dulkadiroğulları’na müdahalesi aralarının rekabetle 
açılmasına sebep olmuştur[3].

çağırılarak, Türkmenlerin Emiri olarak kabul edildi-
ğine dair bir menşur verilmiştir. Böylece 1337 yılın-
da Memlûklular’ın himayesi altında Maraş ve Elbistan 
havalisinde yaklaşık iki asır kadar devam edecek olan 
bir beyliğin temeli atılmış oluyordu. Karaca Bey’e El-
bistan-Maraş bölgesine dönerken Kahire’de muhteşem 
bir tören yapıldı ve zamanın adetlerine göre maiyeti-
ni teşkil eden Türkmenlerin her birine kıymetli hedi-
yelerle birer hilat verilmiştir[1]. Kuruluşu bu şekilde 
gerçekleşen Dulkadiroğulları Devleti’nin Mısır ve Su-
riye’de hüküm süren Memlûklular tarafından kendile-
rine tâbi bir Türkmen devleti olduğunu görmekteyiz.

 Osmanlı Devleti ile Memlûklu Devleti arasındaki 
iyi münasebetlerin karşılıklı mücadeleye dönüşmesi 
Sultan II. Mehmet zamanında başlamıştır, diyebiliriz. 
İstanbul’un fethinden sonra Fatih Sultan Mehmet, Os-
manlı Devleti’ni İslam Medeniyetinin en büyük siyasî 
kudreti yapmak istemiştir. Fatih Sultan Mehmet’in 
Hicaz güzergâhındaki suyollarının tamiri meselesiyle, 
Dulkadiroğulları arasındaki beylik mücadelesinden ve 
bir teşrifat meselesinden dolayı Memlûklu sultanıyla 
araları açıktı. Fatih Sultan Mehmet, Hicaz’dan dönen 
ulemadan birinden, hacıların yollarda susuzluktan 
çok sıkıntı çektiklerini duymuş ve 1459’da Memlûk-
lu Sultanı Seyfeddin İnal’a bir mektup göndererek 
suyollarını tamir ile imkân nispetinde yeni havuzlar 
yapmasına müsaade istemiştir. Seyfeddin İnal’da bu 
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 Osmanlı Devleti ile Memlûklu Devleti arasında-
ki asıl münaferetin ve mücadelenin sebebi Dulkadi-
roğulları üzerindeki hâkimiyet-rekabet meselesidir. 
Kuruluşundan itibaren Memlûklular’a tâbi olan Dul-
kadirli hanedanı arasındaki beylik ve saltanat dava-
sına, akrabalık sebebiyle Osmanlıların müdahaleleri 
yüzünden olmuştur. Vaktiyle Fatih’in dedesi Çelebi 
Mehmet, Dulkadiroğlu Süli Bey’in küçük kızı ile ev-
lenmişti. Fatih Sultan Mehmet’te Dulkadiroğlu Süley-
man Bey’in kızı Sitti Mükrime Hanım’ı almıştı. 1465 
senesinde Fatih Sultan Mehmet’in kayınbiraderi olan 
Melik Arslan Bey, Dulkadir Beyi idi. Melik Arslan’a 
karşı çıkan kardeşi Şah Budak, muhalefet bayrağını 
açarak Kahire’de bulunduğu sırada 1465’de kardeşi 
Melik Arslan’ı öldürtmüş ve Memlûklu Sultanı tara-
fından Dulkadiroğlu beyliği kendisine verilmişti[6].

 Şah Budak Bey, Maraş ve Elbistan’a geldiği zaman 
Dulkadirli Türkmen beyleri bunun emirliğini kabul 
etmeyerek Osmanlıların yanında bulunan diğer kar-
deşleri Şehsuvar Bey’i isteyerek bunun kendilerine Bey 
yapılmasını Fatih Sultan Mehmet’ten ricâ etmişler-
dir[7]. Şehsuvar Bey, 1465’de Osmanlı Devleti hima-
yesine iltica ederek, aynı yıl bir menşur ile Artukâbad, 
Bozok vesaire yerler kendisine verilmiş, amcası Rüs-
tem Bey yerine emir olması için Memlûklu sultanına 
bir mektup yazılmıştı. Dulkadiroğulları işine müda-
hale eden Osmanlı hükümdarı bir menşurla Şehsuvar 

 Aslında Memlûklu-Dulkadirli mücadelesi de baş-
langıçtan itibaren hep var olagelmişti. Dulkadiroğul-
ları Devleti’nin kurucusu Zeyneddin Karaca Bey, Bey-
liği’ni büyütmek ve genişletmek için Memlûklular’a 
karşı giriştiği mücadele sonucu esir edilmiştir. 1353 
yılında Karaca Bey, Memlûklu askerlerine karşı mağ-
lup olmuş, götürüldüğü Kahire’de Bâbu Züveyle’de iş-
kence ile idam edilmişti. Bu kapı da Şehsuvar Bey de 
1472’de idam edilecektir[4].

 Dulkadir Devleti, Fatih devrinde Osmanlı, Ak-
koyunlu ve Memlûklu devletlerinin nüfuzlarının çar-
pıştığı bir yer idi. Bilhassa Fatih’in kayınbabası olan 
Dulkadir Beyi Süleyman Bey vefat ettikten sonra oğul-
ları arasındaki anlaşmazlık, komşu devletlerin Dul-
kadiroğulları üzerindeki iştahlarını artırdı. Süleyman 
Bey’den sonra Dulkadir Beyi olan oğlu Melik Arslan 
Bey (1454-1465), Dulkadir topraklarını bir müddet 
Uzun Hasan’a karşı müdafaa etmiş, neticede bir kısım 
yerleri ve bu arada Harput’u ona bırakmak zorunda 
kalmıştı. Bundan dolayı şikâyet etmek ve yardım al-
mak üzere Mısır’a gitmiş olan Arslan Bey, yine o sıra-
larda Kahire’de bulunan kardeşi Şah Budak Bey tara-
fından öldürülmüştü[5].

Dulkadiroğulları Devleti Üzerinde Fatih Devri 
(1451-1481) Osmanlı- Memlûklu Rekabeti:
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edilmiştir. Bu durum karşısında Memlûklu Sultanı Ka-
yıtbay, Fatih Sultan Mehmet’e mektuplar göndererek 
Şehsuvar Bey’i korumamasını rica etmiştir. Osmanlı 
hükümdarı II. Mehmet, Şehsuvar Bey’e daha ileri ha-
reketlerde bulunmamasını bildirmişse de, Şehsuvar 
Bey bunu dikkate almamıştır. Bunun üzerine Osman-
lılar da Dulkadiroğulları’na yardımı kesmiştir.

 Bu tarihlerde Anadolu üç büyük devletin menfa-
atlerinin çatıştığı bir ülke haline gelmişti. Osmanlı, 
Memlûklu ve Akkoyunlu devletleri Anadolu’da hâ-
kimiyetlerini genişletmek için Türkmen beylerinin 
dostluğunu kazanma yarışına girmişlerdi. Türkmen 
beyleri de kaybettikleri beylik mücadelesini kazan-
mak için sık sık destek gördükleri güçlü hanedanların 
katkısı ile bir gün ülkelerini tekrar ele geçirme çabası 
içerisinde idiler. Osmanlıların müttefiki olan Şehsu-
var Bey, Memlûklular’a karşı giriştiği faaliyetlerden, 
Şam ve Halep valilerinin kendisine gönderdiği Sultan 
Fatih’e duymuş oldukları saygı mektuplarından bahse-
diyordu. Şehsuvar Bey, bilhassa Dulkadirli-Memlûk-
lu ihtilafı üzerinde durarak, Memlûklular ile bir an-
laşmaya varmanın mümkün olmadığını Fatih Sultan 
Mehmet’e bildiriyordu. Osmanlı hükümdarı, Şehsu-
var Bey’e verdiği cevapta onun yaptığı hizmetleri tak-
dir etmekle beraber, Dulkadirlilerin Memlûklular’a 
saldırısını tasvip etmiyordu. Şimdilik Memluklar ile 
uzlaşma yoluna gitmesinin daha uygun olacağını bil-

Bey’i Dulkadiroğulları Bey’i tayin ederek bir miktar 
kuvvetle Elbistan’a göndermiştir. Bu suretle Şehsuvar 
Bey Dulkadiroğulları Devleti başına geçmiş (1466) ve 
Şah Budak Bey Memlûklu ülkesine kaçmıştır[8].

 Fatih Sultan Mehmet, Dulkadir Devleti’ni Mı-
sır’daki Memlûklular’a karşı himayesine almak istiyor-
du. Bu fırsatı değerlendirerek Şehsuvar Bey’i Bozok 
ve Dulkadir Türkmenlerinin başına geçirdi. Dulkadir 
Devleti’nin başına geçen Şehsuvar Bey, Memluk Sul-
tanı Hoşkadem’in tâbiiyet teklifini reddetti. Bunun 
üzerine Memluklar, Şehsuvar Bey’in karşısına amcası 
Rüstem Bey’i çıkardılar. Şehsuvar Bey, amcasını ber-
taraf ettiği gibi, Memlukların elindeki Besni, Gerger, 
Birecik ve Rumkale şehirlerini de zapt etti. Memluk 
Sultanı Hoşkadem Dulkadir beyini cezalandırmak 
için Şam valisi Berdi Bey kumandasında bir orduyu 
Elbistan’a gönderdi. Şah Budak Bey’in kılavuzluk ettiği 
Memlûklu ordusu önce 1467 yılı sonbaharında Turna 
Dağı eteklerinde, 1468 ilkbaharında ise Antep yakın-
larında Dulkadirli kuvvetlerine yenildi. Şehsuvar Bey, 
yeni Memlûklu Sultanı Kayıtbay’a barış teklifinde bu-
lunmuş ise de, Sultan Kayıtbay bunu reddederek, Dul-
kadirliler üzerine yeni kuvvetler sevk etmiştir[9].

 Şah Budak, Memlûklu takviye kuvvetleri ile Maraş 
ve Elbistan’a gelmiş ise de Şehsuvar Bey’e karşı başa-
rılı olamamış, Memlûklu kuvvetleri defalarca mağlup 
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Sultan Fatih, bu teklifi uygun buldu ve Memlûklu el-
çisine uygundur cevabı verilmiştir[12].

 Dulkadiroğlu Şehsuvar Bey, 1471’de Memlûklu or-
dusuna karşı yaptığı Antep savaşında mağlup olarak 
kaçıp Zamantı Kalesi’ne sığındı. Zamantı Kalesi’nde 
Şehsuvar Bey, Memlûklu komutanı Emîr Yeşbek De-
vadar tarafından kuşatma altına alındı. Teslim oldu-
ğu takdirde kendisine yeniden Dulkadirli ülkesinin 
verileceği vadi ile kandırılıp teslim alındı ve Mısır’a 
gönderilip orada asılarak öldürüldü[13]. Karaman 
seferine katılmadığı için Osmanlı padişahı Fatih Sul-
tan Mehmet, Şehsuvar Bey’e kızgın olduğundan O’na 
yardım etmemiştir. Memlûklu kuvvetleri tarafından 
yakalanan Şehsuvar Bey, Kahire’de Bâbü’z-Züveyle’de 
1472’de asılarak idam edilmiştir[14].

 Dulkadiroğulları tahtına Şehsuvar Bey yerine, tek-
rar Memlûklu Sultanı tarafından Şah Budak Bey ta-
yin olundu. Şah Budak Bey’in Memluklar tarafından 
ikinci defa tayini üzerine, Osmanlı Devleti de diğer 
kardeşi Alâuddevle Bozkurt Bey’i bir miktar asker-
le Dulkadirli ülkesine gönderdi. Alâuddevle Bozkurt 
Bey, 1471’den itibaren mücadeleye atıldı ve Osmanlı 
Sultanı Fatih’in yardım ve desteği ile 1479‘da Dulkadir 
Beyliği’ni elde etmiştir[15]. Aslında Fatih, Dulkadir-
li ülkesini Osmanlı nüfuz ve hâkimiyeti altına almak 
istiyordu. Fakat Akkoyunlu padişahı Uzun Hasan ile 

diriyordu. Çünkü Fatih, Uzun Hasan ile arasının açık 
olduğu bir sırada Şehsuvar Bey’in Memluklar ile ihti-
lafa girmesini pek uygun görmemektedir. Oysa Şeh-
suvar Bey, Halep üzerine akınlar yaptırıyor ve Mem-
luklar elinde bulunan Darende’yi kuşatmıştı. Sultan 
Kayıtbay ise Mısır’da Şehsuvar Bey’e karşı yeni bir se-
fer hazırlığı içerisindeydi[10].

 Şehsuvar Bey,  Dulkadiroğullarının da bağım-
sız büyük bir devlet olması için gayret gösteriyor-
du. Osmanlı, Akkoyunlu veya Memlûklu devletleri 
gibi kuvvetli bir hanedanlık oluşturmak istiyordu. O, 
Türkmenlerin ileri gelenleri ile yaptığı bir görüşmede 
kendisinin de Osmanlı hükümdarı gibi, bir sultan ol-
duğunu ileri sürdükten sonra Fatih’in kendisine ver-
miş olduğu Osmanlı bayrağını yırtarak isyan bayrağını 
kaldırmıştı. Gerçekten Dulkadir Beyi müstakil bir hü-
kümdar gibi davranarak, kendi adına hutbe okutmaya 
ve para bastırmaya başladığı gibi, Melik’ül-Muzaffer 
imzası ile yazdığı mektuplarda Suriye halkını kendi-
sine itaate davet etti[11]. Mısır askerlerinin yapılan 
savaşlarda mağlubiyeti üzerine, Memluklar Şehsuvar 
Bey’den intikam almak için ağır ve kıymetli hediye-
ler ile Sultan Fatih’e başvurdular. Mısır hükümetinin 
Dulkadir memleketine karşı katiyen istilâ fikri besle-
mediği, Şehsuvar Bey’in te’dibine Osmanlı Devleti’nin 
razı olması halinde Dulkadir memleketinin Osmanlı 
idaresine geçmesine rıza gösterileceği beyan olundu. 
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mücadele, Karaman’ın fethi ve Batı’ya yapılan seferler, 
O’nun Dulkadiroğulları Devleti işlerine müdahalesine 
engel olmuştu. Alâuddevle Bey’in Osmanlı sarayına 
sığınması, bu arzusunu gerçekleştirmek isteyen Fatih 
Sultan Mehmet’e bir fırsat vermişti[16].

 Alâuddevle Bey’in Fatih Sultan Mehmet’in yardımı 
ile Dulkadirli tahtını ele geçirmesi, zaten bozuk olan 
Osmanlı-Memlûklu münasebetlerini daha da gergin-
leştirdi. Belki de Fatih’in son seferi Mısır üzerine ya-
pılmış olacaktı. Çünkü Fatih, 3 Mayıs 1481 tarihin-
de Gebze’de ansızın öldüğü vakit doğuya doğru sefere 
çıkmış bulunuyordu. Fatih’in vefatı üzerine Alâud-
devle Bey, ustaca bir manevra ile Memlûklu tehlike-
sini uzaklaştırmakta geç kalmadı. Mısır’a “kendisinin 
kardeşinden daha bağlı ve itaatkâr olduğunu” bildire-
rek Sultan Kayıtbay’ı sakinleştirmeyi başardı. Alâud-
devle Bey’in itaatinden emin olan Memlûklu Sultanı 
Kayıtbay, Şah Budak Bey’i Şam Kalesi’ne hapsettirdi. 
Bununla beraber Alâuddevle Bey, Memlûklu sulta-
nına karşı davranışının Osmanlılar tarafından yanlış 
anlaşılmaması için yeni Osmanlı padişahı II. Bâyezit’e 
karşı dostluk münasebetlerine girişmeyi de ihmal et-
memiştir[17].

Dulkadiroğulları Devleti Üzerinde II. Bâyezit Dev-
ri (1481-1512) Osmanlı-Memlûklu Rekabeti:

 II. Bâyezit, kendisine muhalefet eden kardeşi Gı-
yaseddin Cem Çelebi’yi dostça karşılayarak, onu mü-
cadeleye teşvik eden Memlûklu Sultanı Kayıtbay’ın 
Çukurova’ya hâkim olan Üçoklar ile Maraş ve Elbis-
tan’a sahip olan Bozokları daimi baskı altında tutması 
üzerine, Dulkadirli Alâuddevle Bozkurt Bey’i hima-
yeye karar verdi. Esasen, Dulkadir Beyi, II. Bâyezit’i 
Memluklar aleyhine teşvik etmekte idi. Başlangıçta, 
Osmanlılardan himaye gören Alâuddevle Bozkurt Bey, 
Memlukların Halep ve Safed naiplerini Nisan 1484’de 
arka arkaya mağlup etmişti. Kayseri valisi Yakup Paşa 
kuvvetleri ile birleşerek, Elbistan sahrasında Osmanlı 
askerinin gayreti ile Halep naibini öldürüp Rumkale, 
Birecik ve Antep naipleri ile Halep Büyük Hâcibi başta 
olmak üzere birçok Memlûklu beyini esir etmiştir[18].

 II. Bâyezit devrinde Osmanlı Devleti, Mısır ve Su-
riye’nin hâkimi ve İslam dünyasının en saygın hüküm-
darı olan Memlûklu sultanına karşı uzun ve yıpratıcı 
bir seferler dizisi (1485-1491) başlatmıştır. Memluklar, 
Güney Anadolu üzerinde egemenlik iddia ediyor, ken-
dilerini yalnız Dulkadiroğulları Beyliği’nin değil, Ka-
ramanoğulları Devleti’nin de hamisi sayıyorlardı. Os-
manlılar ile Memluklar arasında açık rekabet, 1468’de 
Osmanlıların Karaman’ı fethiyle başlamış, Osmanlılar 
etkilerini Dulkadir Beyliği’ne de yaymaya kalkınca çe-
kişme yeniden alevlenmişti. Ayrıca, Fatih Sultan Meh-
met, en büyük gazi sıfatıyla, İslam dünyasında öncelik 
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iddia ediyor, dolayısıyla bu sınır beylikleri üzerinde 
üstün hakları olduğunu ileri sürmekteydi. Sultan Meh-
met’in vefatıyla yarıda kalan son Anadolu seferinin de 
Memluklar üzerine olması mümkündü[19].

 Osmanlılara karşı Memlûklu Sultanı Kayıtbay 
büyük hazırlıklara girişti ve askerlerine pek çok para 
dağıttı. Atabek ül-Asâkir Emir Özbek komutanlı-
ğında birçok emirlerini büyük Memlûklu kuvvetleri 
ile Halep’e gönderdi. Emir Özbek verilen görev üze-
rine maiyetindeki kuvvetler ile Bağraz Dağı’nı aşıp 
Ceyhan Suyu kıyısında Ayas Hisarı’na vasıl oldu. Bu 
kale de toplar döktüren Emir Özbek, yeniden hareket 
ederek Adana Köprüsü’nü de geçti. Seyhan Suyunda 
Memlûklu ordusunu durdurma çabaları fayda verme-
di. Adana savaşında Osmanlı Paşaları şehit oldukları 
gibi pek çok Osmanlı askeri de Halep, Şam üzerinden 
Kahire’ye esir olarak götürüldüler[20]. Bu son durum 
üzerine, Ereğli’de bulunan Anadolu Beylerbeyi Herse-
koğlu Ahmet Paşa, esas Osmanlı kuvvetlerinin başına 
geçerek Memlûklular’a karşı savaşmışsa da o da esir 
edilmiştir. 1486 yılı Kasım ayında Emir Özbek zincir-
lere vurulmuş Osmanlı askerlerini halka teşhir ederek 
Kahire’ye merasimle girmiştir. Aralık 1486’da Kayıt-
bay Kahire’ye getirilen Hersekoğlu Ahmet Paşa ve Os-
manlı askerlerini İstanbul’a dönmek üzere serbest bı-
rakmıştır. Bu durum Memlûklu Kayıtbay’ın Osmanlı 
padişahı II. Bâyezit ile anlaşmaya bir vesile aramasın-

dan ileri geliyordu[21].

 Buna rağmen Osmanlıların Memlûklu sultanına 
karşı büyük bir savaş hazırlığı içerisinde olduğunu 
görmekteyiz. Osmanlılar ile Memluklar 1485’den 1491 
senesine kadar altı defa savaşmışlardır. Osmanlılar 
1486’da Karamanoğulları Devleti’ni tamamen ortadan 
kaldırdıktan sonra Memlûklular’a karşı Adana hava-
lisini ve Gülek Kalesi’ni ve boğazını zapt etmişlerdi. 
Osmanlıların himayesi ile Dulkadiroğlu Alâuddevle 
Bozkurt Bey, Memlûklular’a karşı mücadele etmesine 
rağmen mağlup olmuştu. Ayrıca Hersekoğlu Ahmet 
Bey, birçok komutan ile Memlûklular’a esir düşmüş 
ve daha sonra serbest bırakılmıştı[22]. 1487 ‘de Ve-
ziriazam Davut Paşa maiyetinde bir Osmanlı ordusu 
ile sefere çıkarak, Adana ve Tarsus şehirlerini ve ha-
valisini tekrar Memlûklu kuvvetlerinden alarak, Var-
saklı ve Turgutlu Türkmenlerini itaat altına almıştır. 
1488 yılında ise Osmanlı Devleti, Memlûklular’a karşı 
Rumeli Beylerbeyi olan Hadım Ali Paşa’yı Veziriazam 
olarak büyük bir Osmanlı ordusu ile Çukurova’ya gön-
dermiştir. Nisan-Mayıs 1488’de Osmanlı ordusu, pek 
çok top-tüfeng olduğu halde, Konya-Ereğlisi, Gülek 
Boğazı, Adana, Tarsus, Ayas hisarı başta olmak üzere 
Küvâre, Nemrun, Milvan ve Kozan hisarlarını biri biri 
ardından zapt ettiler[23].

 Daha sonra 1489 yılında Memlûklu kuvvetleri, Os-
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manlıları mağlup ederek tekrar birçok şehir ve kale ele 
geçirmişlerdir. Osmanlıların Çukurova’dan çekilmele-
ri üzerine henüz mukavemet eden kalelerin büyük bir 
müşkülat içerisinde kaldıkları anlaşılmaktadır. Bu son 
mağlubiyete rağmen, Sis (Kozan) ve Tarsus kaleleri-
ni yeniden takviye ederek, Memluk sultanlığını tehdit 
eden kilit noktaları tutan Osmanlılar, Şam Türkmen-
lerinin gayretiyle Şam Kalesi’nden kaçan Şah Budak’a 
yardımcı olarak yeni anlaşmazlıkların ortaya çıkma-
sına sebep olmuşlardır. Bu sırada Veziriazam Davut 
Paşa’nın bir memurunu Sultan Kayıtbay’a göndererek 
sulh talebinde bulunması da dikkat çekicidir. Osmanlı 
kuvvetlerinin Çukurova’da Memlûklular’a yenilmeleri, 
Bozok ve Üçok Türkmenleri ile diğer boy ve ulusların 
Memluklar tarafına geçmelerine sebep olmuştur. Ni-
tekim Osmanlılara taraftar olan Dulkadiroğlu Alâud-
devle Bozkurt Bey, Memlûklu Sultanı Kayıtbay ile an-
laşarak, oğlunu rehine olarak Mısır’a gönderdiği gibi, 
kızını da Atabek’ül-Asâkir Emir Özbek’in oğluna ver-
miştir[24].

 Alâuddevle Bozkurt Bey’in Memluklar ile anlaş-
ması üzerine, Osmanlılar kendilerine iltica eden Şah 
Budak Bey’e yardım etmeye karar vermişlerdir. Bu 
maksatla Amasya sancak beyi Hızır Beyoğlu Mahmut 
Paşa ile Kayseri sancak beyi  Mihaloğlu İskender Bey’i, 
Karaman Beylerbeyi Mahmut Bey’i birlikte Memluk-
lar üzerine sefere göndermişlerdir. Ancak, Alâuddevle 

Bey’in büyük oğlu Bâyezit’in menşuru ile Kırşehir hâ-
kimliği yapmış olan Şahruh Bey’i yakalayarak gözle-
rine mil çekmesi, Şah Budak Bey’in Türkmen ümerası 
ile arasının açılmasına sebep olmuştu. Memlûklular’a 
karşı Elbistan civarında meydana gelen savaşta Şah 
Budak ve onunla işbirliği yapmış olan Osmanlı kuv-
vetleri yeniden mağlup oldular. Alâuddevle’nin tertibi 
ile kurulan bir tuzağa düşen Kayseri beyi İskender esir, 
oğlu ise maktul düştü. İbn-i Kemal, Âşık Paşazâde ve 
İdris-i Bitlisî gibi Osmanlı kaynaklarına göre Şah Bu-
dak, kardeşi Alâuddevle Bey’e esir düşerek İskender 
Bey ile birlikte Mısır’a Sultan Kayıtbay’a gönderilmiş-
tir[25].

 Bu sert ve acımasız savaşların sebebi başlangıçta, 
Dulkadirli Alâuddevle Bozkurt Bey idi. Bu yüzden 
Osmanlı Devleti ile Memlûklu Devleti arası iyice bo-
zulmuştu. Her iki devlet arasında Çukurova’da başla-
yan savaş altı yıl sürmüş ve genellikle Osmanlı kuv-
vetlerinin mağlubiyeti ile sonuçlanmıştır. Alâuddevle 
Bey, Osmanlıların yardım çağrılarına rağmen her de-
fasında bir bahane bularak sefere katılmamıştır. Zira 
O her iki devletin çatışmasını kendi menfaatine uygun 
bulmuştu. 1491 yılında Osmanlı- Memlûklu savaşının 
sona ermesinden sonra, Dulkadir Bey’i her iki dev-
letle dost geçinmeye çalışmıştır[26]. Böylece devletini 
güçlü kılmaya çalışmış ancak, bir müddet daha salta-
natının ömrünü uzatmaktan öteye gidememiştir.
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 Bundan sonra Osmanlı Padişahı II. Bâyezit ile 
Memlûklu Sultanı Kayıtbay arasında sürdürülen mü-
zakereler, karşılıklı gidip gelen elçiler ve barış görüş-
meleri neticesini vermiştir. Gelirlerinin mukaddes 
yerlere tahsisi kabul edilen Adana ve Tarsus’un anah-
tarları, Sultan Kayıtbay tarafından hürmetle kabul 
edilen Osmanlı elçisine verilmiştir. Kahire’de tutuklu 
bulunan Osmanlı esirlerini serbest bırakan Kayıtbay, 
Emir Canbulatoğlu Yaşbek’i elçi olarak Osmanlı pa-
dişahına göndermiştir. Yapılan anlaşma gereği, Gülek 
Hisar’ı sınır kabul edilerek Çukurova eskiden olduğu 
gibi, Şam’a ilhak edilmiştir. Bu sebeple Osmanlı-Mem-
lûklu münasebetlerinin gittikçe düzelmiş olduğunu 
görmekteyiz. Nihayet, II. Bâyezit’in ortanca oğlu Kor-
kut Çelebi’nin amcası Cem Çelebi gibi, Mısır’a gidip 
Şam veya Kudüs’e yerleşme teşebbüsü, bu iyi müna-
sebetler yüzünden her hangi bir gerginliğe sebebiyet 
vermemiştir. Memlûklu Sultanı Kansu Gavri, bir yıl-
dan fazla Mısır’da kalan Şehzâde Korkut Çelebi’nin 
Mısır ülkesinde kalmasının münasip olmayacağını 
ifade ederek Antalya’ya dönüşünü sağlamıştır[27].

 Bu arada XVI. yüzyıl başında Dulkadiroğulları 
yeni bir tehdit ile karşı karşıya gelmiştir. Tebriz’de Şah 
İsmail, Safevî Devleti’ni kurduktan bir zaman son-
ra, gücünü toplayarak, büyük bir ordu ile Erzurum, 
Erzincan, Sivas yolu ile Dulkadiroğulları Devleti’nin 

başkenti olan Elbistan üzerine 1507 yılında tahripkâr 
ve sonuçları ağır bir sefer yapmıştır[28]. Buna rağmen 
Alâuddevle Bey, Dulkadir Devleti’nin varlığını devam 
ettirebilmek için bölgenin büyük devletleri arasında 
bir bakıma denge politikası izleyerek, kendi menfaa-
tini sağlamaya çalışmıştır. Osmanlı, Memlûklu ve Sa-
fevî devletleri arasındaki rekabetten istifade etme si-
yasetini gütmüştür[29]. Dulkadir ülkesinin stratejik 
konumunu sonuna kadar kullanmaya çalışmıştır.

Sonuç:

 Yaklaşık olarak iki yüz yıl boyunca varlığını de-
vam ettiren Oğuzların Bozok koluna mensup Dulka-
diroğulları Devleti, Maraş, Elbistan, Kayseri, Halfeti 
gibi bölgelerin Türkleşmesini sağlamıştır. Memlukla-
rın bir uç beyliği olmalarına rağmen sürekli onlar ile 
mücadele ederek Anadolu’da Memlûklu hâkimiyetini 
önlemişlerdir. Anadolu’nun Türkleşmesine, Türk kül-
türünün yerleşmesine katkı sağlamışlardır[30].

 XV. yüzyılın ikinci yarısında Dulkadiroğulları 
Devleti üzerinde Osmanlı Devleti ile Memlûklu Dev-
leti arasındaki rekabet, Fatih Sultan Mehmet ve II. 
Bâyezit devirlerinde adeta zirveye çıkmıştır. Bunun 
sebepleri arasında, Dulkadiroğullarının büyük bir 
Türkmen devleti olarak yücelmek ve yükselmek gaye-
si ve bundan dolayı hem Memluklar ile hem Osmanlı 
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Devleti ile devamlı dostane ilişkiler kurma çabası içe-
risinde olduklarını görmekteyiz. Osmanlı Devleti, İs-
tanbul’un fethinden sonra büyük bir imparatorluk ol-
mak, Roma’nın,  Selçukluların, Abbasilerin toprakları 
üzerinde İslam Medeniyetinin yegâne varisi ve tem-
silcisi olarak bütün Müslümanların hamisi sıfatıyla 
hareket ediyordu. Bu yüzden Memlûklu ülkesine, Hi-
caz işleri bahanesi ile güneye Suriye ve Mısır toprak-
larına müdahale için Karamanoğulları ve Dulkadiro-
ğulları ülkelerine karşı Memlûklular’ı kendisine rakip 
görmekteydi. İslam Medeniyetinin egemen olduğu 
coğrafya ve devletler üzerinde en güçlü ve en büyük 
devlet olma iddiası ile hareket eden Sultan Fatih ve II. 
Bâyezit, Akkoyunlu, Karamanoğulları, Dulkadiroğul-
ları, nihayet Memlûklu Devleti üzerinde de kesin bir 
hâkimiyet kurmak istiyorlardı. Osmanlı Devleti bütün 
bunları XVI. yüzyıl başlarında Sultan Selim devrinde 
tamamlayacaklardır.

 Gerek Osmanlı padişahı Fatih Sultan Mehmet, 
gerekse II. Bâyezit, Memlûklu ülkesini tamamen Os-
manlı hâkimiyetine almayı düşündükleri için öncelik-
le Dulkadiroğulları meselesinin halledilmesi gereğin-
den hareket ederek hem Dulkadiroğulları ülkesinin iç 
işlerine karışmışlar, hem de Memluklar ile mücadele-
ye önce dolaylı, sonra da doğrudan doruya girişmiş-
lerdir. Dulkadiroğlu hükümdarı Alâuddevle Bozkurt 
Bey ise, izlediği ince siyaset marifetiyle iki güçlü Sün-

nî Müslüman devlet arasında ancak 1480-1515 yılları 
arasında saltanatını otuz yıl kadar devam ettirebilmiş-
tir. Netice de Osmanlı hâkimiyeti kaçınılmaz olmuş-
tur. Osmanlılar 1514’de yapılan Çaldıran savaşı son-
rası, önce Dulkadiroğulları ülkesini 1515’de, sonra da 
Memlûklu ülkesini, 1516 Mercidâbık, 1517 Ridaniye, 
1518 Mısır seferi ile hâkimiyeti ve idaresi altına almış-
tır.
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Ayfer Avşar ÇABUCAK

ZİLLİYE BAK ZİLLİYE

Yüzü kirden görünmüyor 
Yapar boya erinmiyor
Yıkasa da arınmıyor 
Zilliye bak sen zilliye!

Potinleri sektirmeli 
Pontil giymiş sıktırmalı 
Yandan marka diktirmeli
Zilliye bak sen zilliye!

Diz üstünde etek mini 
Sevdiriyor kendisini 
Öldürüyor yosma beni 
Zilliye bak sen zilliye!

Burnundan dumanlar tüter 
İşvesi cilveden beter 
Naz etme kız bana yeter 
Zilliye bak sen zilliye!

Allı pullu yanağına
Oje sürmüş tırnağına 
Yüzük takar parmağına 
Zilliye bak sen zilliye!

Kızım daha yaşın küçük 
On beşinde aklın kaçık 
Ağzında süt kokan çocuk 
Zilliye bak sen zilliye!

Ayfer diyor oyuna bak 
Türlü türlü huyuna bak 
Kızım biraz soyuna bak 
Zilliye bak sen zilliye!

17.09.2018 16.54
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Aziz DOLU

ŞEHİR EFSANESİ

 “Şehir efsanesi” olarak adlandırılan bir kavramı 
duymuşsunuzdur. Kavram, aslı olmayan ama halkın, 
gerçek olduğunu düşündüğü hayalî durumları belirtir. 
Günlük hayatta sıkça karşılaşılan ve batıl inanç olarak 
adlandırılan durum da üç aşağı-beş yukarı buna ben-
zer aslında. İnsanoğlu, bilime ve gerçeğe aykırı bu tür 
inançlardan az veya çok etkilenir ve/veya etkilenmiş-
tir. Bu tür inançlar dinî olabileceği gibi dindışı konu-
ları da kapsayabilir. İnsan toplulukları arasında şehir 
efsanesi yahut batıl inanç olarak değerlendirilebilecek 
misaller o kadar çoktur ki.

 Şimdi sizlere bir başka efsaneden; “Cumhuriyet 
efsanesi” olarak adlandırdığımız bir göz boyamadan 
daha doğrusu yalandan söz edelim. Bunun için de, 
-hep birlikte- Kurtuluş Savaşı yıllarına gidelim. Maca-
ristan’dan, Moğolistan’a; Kazan’dan, Kartaca’ya kadar 
uzanan geniş bir coğrafyaya dağılmış olarak yaşayan 
Türklerin bir “var oluş” mücadelesine giriştiği o zor 
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yıllara! Türkiye Türkleri, 20. Yüzyılın başında büyük 
bir ölüm-kalım mücadelesi verirken; Türkistan’da da 
durum pek farklı değildir. Türkler için felaketler yüz-
yılı olan 19. Yüzyılda ve 20. Yüzyılın başlarında Bal-
kan Türkleri neredeyse soykırıma varan toplu kıyım-
lara (katl-i âm), tecavüzlere, yağmalamalara uğramış; 
Amerikalı tarihçi Mc. Carty’nin -özellikle- Balkan 
ülkelerinin ve Avusturya, Fransa, İngiltere gibi taraf 
ülkelerin arşivlerinde yaptığı incelemeler sonucunda 
edindiği bilgilere bakılırsa büyük çoğunluğu Oğuz/
Avşar Boyundan olan 2,5 milyondan fazla Türk katle-
dilmiştir. Tataristan’la başlayan toplu kıyım ve eritme 
(asimilation) zamanla Kırım’a, Kafkasya’ya, Sibirya’ya 
ve Batı Türkistan’a (Özbekistan, Kazakistan, Kırgızis-
tan, Tacikistan, Türkmenistan) uzanmış Rus ve Er-
meni Taşnak birliklerinin toplu kıyımları, tecavüzleri, 
yağma hareketleri ve buna tepki olarak “bağımsız Tür-
kistan” davasının yiğit savaşçısı Korbaşı Ergaş; Ruslar 
ve Türkler tarafından “Madamin” olarak adlandırı-
lan Mehmet Emin Bek (Bey), yine Türklerin “Şirmat”, 
-bir gözündeki hafif şaşılık nedeniyle- Rusların “Kör 
Şirmat” dedikleri Şir Muhammed Bek gibi yiğitlerin 
öncülüğünde (leader) “Basmacılar” adıyla Türkistan 
Millî Kurtuluş Hareketinin doğması ile birlikte özel-
likle 1916-1920 yıllarında kanlı çarpışmalar yaşanmış-
tır. Rusların makam-mevki teklifini kabul etmeyerek 
Batı Türkistan’a geçen ve yer yer gerilemeye başlayan 
Basmacılar Hareketini derleyip-toparlamaya çalı-

şan Enver Paşa, Tacikistan’da şehit düşmüştür. Doğu 
Türkistan’da Uygur ve Kazak Türklerinin devletleşme 
mücadelesi Rusların ve Çinlilerin işbirliği ile defalar-
ca sekteye uğramış; son olarak 1949 yılına gelindiğin-
de Doğu Türkistan ordusunun cephanesi tükenmiş ve 
bunun üzerine Osman Batur Han, -savaşçılarının ha-
yatını kurtarmak için- Çinlilere teslim olmak zorunda 
kalmıştır. Böylece Doğu Türkistan İslâm Cumhuriyeti 
de fiilen son bulmuş; 1952 yılına gelindiğinde Çinliler, 
Doğu Türkistan topraklarının tamamını işgal etmiştir. 
Kısacası Balkanlardan, Saha (Sakha/Saka) Yeri’ne ka-
dar uzanan coğrafyada yaşanan olaylar Türk milletinin 
bir var oluş-yok oluş sürecine girmesine yol açmış; soy-
kırımlar, toplu kıyımlar, tecavüzler, yağmalamalar alıp 
başını gitmiştir. Hatta Ruslar, Tataristan Türklerinden 
oluşturdukları Müslüman Kızıl Ordusunu Özbekistan 
taraflarına gönderip; kardeşi, kardeşe kırdırma taktiği 
uygulamaktan bile geri durmamışlardır. Yine ağırlık-
lı olarak “Rus yanlısı” din adamlarından oluşturulan 
“Müslümanlar Bürosu” gibi kuruluşlarla Türkistan’da, 
Sovyet devriminin telkinini (propaganda) bile yap-
tırmışlardır. Sonuç olarak Sibirya, Kafkasya ve Batı 
Türkistan ne yazık ki Rusların işgaline uğramıştır. Bu 
süreçte sadece ve sadece Anadolu Türklüğü ayakta ka-
labilmiş; doğruyu söylemek gerekirse (tâbir-i câiz ise) 
uçurumun kenarından dönülmüştür. Emperyalistle-
rin ve ülkemizdeki “yerli” işbirlikçilerinin Atatürk’e 
niçin bu kadar düşman olduklarını sanırım daha iyi 
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anlamışsınızdır.

 Kazan, Kırım, Astırahan, Hokant gibi adlarla anı-
lan hanlıkları birer birer yutan -Çarlık ve devamında 
Sovyet- Rusya, Hive Hanlığına saldırır. Aralık 1919’da 
saldırıya geçen Rus birlikleri, Şubat 1920’de Hive hanı 
Sait Abdullah’ı tahttan indirir. Moskova’ya götürülen 
Hive hanı burada aç bırakılmak suretiyle öldürülür. 
Nisan 1920’ye gelindiğinde Hive Hanlığına ait toprak-
ların büyük bölümü Sovyet Rusya’nın eline geçmiştir. 
Rusya gözünü bu kez de Batı Türkistan’daki bir baş-
ka Türk devletine; Buhara Hanlığı’na diker. Buhara 
ve havalisinde, Buhara Hanlığı (devamında Buhara 
Halk Cumhuriyeti) hüküm sürmektedir ve başında 
da -Türkiye’ye geldikten sonra Kocaoğlu soyadını ala-
cak olan- Osman Hoca (Xoca/Khoca/Koca) bulun-
maktadır. Ankara Hükümeti bu kardeş Türk devletini 
resmen tanımıştır. Mustafa Kemal Paşa ile danışık-
lı olarak gizlice Türkistan’a giden Teşkilat-ı Mahsu-
sa’nın efsanevî casusu Kuşçubaşı Eşref Bey İran, Af-
ganistan ve Hindistan (Pakistan ve Bangladeş dâhil) 
Müslümanları ile Ankara Hükümeti arasında irtibat 
kurmuş; ardından da Buhara’ya geçmiştir. Ankara ile 
Buhara arasında resmî ilişkilerin başlaması da bu za-
mana denk gelir. Buhara Halk Cumhuriyeti Başkanı 
Osman Kocaoğlu’nun öncülüğünde; Mustafa Kemal 
Paşa ve arkadaşlarınca yürütülen bağımsızlık savaşı-
na yardım etmek için büyük bir yardım kampanyası 

başlatılır. Öyle ki kampanya Afganistan’a, Hindistan 
Müslümanlarına (O tarihte Hindistan, Pakistan ve 
Bangladeş henüz tek devlettir.) kadar uzanır. İşte Pa-
kistan millî şairi Muhammed İkbal’in sırtındaki tek 
ceketle katıldığı kampanya, bu kampanyadır. Burada 
bir yanlışı daha düzeltelim. Kampanyaya destek olan-
lar her ne kadar “Müslümanlar” olarak adlandırılsa da 
yardımlar bölgedeki Türk topluluklarından gelmiştir. 
Benzer bir yanılgı daha doğrusu aldatmaca Trablus-
garp Savaşı için de söz konusudur. Şöyle ki, Enver 
Paşa başkanlığında Batı Trablus’a (Libya) giden Türk 
subaylarının örgütlediği insanlar yerli Araplar değil; 
1700’lerin başından, 1800’lerin ilk çeyreğine kadar bu 
bölgede bir beylik de kurmuş olan Karamanoğlu Av-
şarlarıdır. Hatta bazı Arap aşiretlerinin, Devlet-i Âli’ye 
(Osmanlı) karşı İtalyanlarla işbirliği yaptığı da bilinen 
bir gerçektir.

 Anadolu’da sürdürülen ve “Kuva-yı Millîye” olarak 
adlandırılan millî kurtuluş hareketinin başarıya eriş-
mesinde Türkistan yardımlarının katkısı büyüktür. 
Sonradan, cumhuriyet tarihinin unutulmazları ara-
sında yerini alacak olan Osman Kocaoğlu kişisel ser-
vetinin büyük bölümüyle yardım kampanyasına ka-
tılır. Bu servet, Timurlular Devleti’nin hazinesi olup; 
miras yoluyla -bu devletin devamı niteliğindeki- Bu-
hara Hanlığına kalmıştır. İleri görüşlü bir devlet ada-
mı olan Osman Kocaoğlu, Rusların, Buhara Hanlığını 
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işgal edeceğini öngörüp; Timur Han’ın hazinelerini 
Türkiye’ye nakletmek istemiştir. Dahası bizzat Timur 
Han’a ait Kur’an-ı Kerim, kalpak ve üzeri değerli taş-
larla süslü üç adet kılıçtan oluşan bir de hediye kutusu 
hazırlanarak, Kuşçubaşı Eşref ’e teslim edilir. Kılıçlar-
dan biri, Kuva-yı Millîye’nin önderi olan Gâzi Mustafa 
Kemal Paşa’ya; diğeri, İtilaf Devletlerinin silah ve lo-
jistik desteğini ardına alarak ilerleyen Yunan ordusu-
nu İnönü Ovası’nda durduran Batı Cephesi Komuta-
nı İsmet Paşa’ya ve sonuncusu ise İzmir’e girecek olan 
ilk Türk zabitine (subay) verilecektir. Kur’an-ı Kerim 
ve kalpak ise Gazi Mustafa Kemal’e gönderilmiştir ve 
Paşa, bu kalpağı savaşın sonuna kadar başından hiç 
çıkarmayacak, gururla taşıyacaktır. Atatürk’ün bu he-
diyelerden çok etkilendiğini hatta meclis kürsüsünden 
milletvekillerine hitaben oldukça duygusal bir de ko-
nuşma yaptığını ve bu teşekkür konuşmasının, Hâki-
miyet-i Millîye adlı gazetenin 8 Ocak 1922 tarihli sa-
yısında (nüsha) yayımlandığını da belirtelim. Buhara 
hazinesiyle ilgili süreci çağrıştırması açısından, Kad-
dafi sonrası çıkan iç savaş sırasında Libya hazinesinin 
güvenlik amaçlı olarak -son kale olarak görüldüğün-
den olsa gerek- Türkiye’ye taşındığına ilişkin söylenti-
leri de hatırlatmak isteriz.

 Osman Kocaoğlu’nun Timur Han’ın hazinesinin 
büyük bölümü ile katıldığı söz konusu kampanya çer-
çevesinde halkın da desteği ile 100 milyon altın ruble 

değerinde yardım toplanır. Bu toplanan yardım, o dö-
nemin parası ile 56 milyon Osmanlı altını etmekte-
dir. Hazar Denizi’nin güneyi (İran ve Arap Ülkeleri) 
o sıralar İngilizlerin etkisi, tehdidi hatta yer yer işga-
li altında olduğu için Buhara’da toplanan yardımların 
Rusya üzerinden gönderilmesi kararlaştırılır. Sonra-
sında ne mi olur? Lenin’in emri ile 56 milyon Osmanlı 
altını tutarındaki bu yardımın ancak 11 milyonu An-
kara Hükümeti’ne ulaştırılır. Sözde paraya-pula önem 
vermeyen Komünistlerin el koyması daha doğrusu 
çalması sonucu geriye kalan 45 milyonluk meblağ 
Sovyet Rusya’nın hazinesine gider. Ülkemizdeki bilgi-
siz (cahil) yahut ideolojik açıdan kör ve/veya takıntılı 
çevrelerin bozuk plak gibi tekrar edip durdukları “Rus 
yardımı” safsatasının içyüzü budur işte.

 Yüzyıllık bir devlet olan Buhara Hanlığının tam 
bağımsızlığı 1918’de yapılan ikili anlaşma ile Ruslar 
tarafından da tanınmıştır. 1920’ye gelindiğinde Sovyet 
Ruslar, Buhara’yı uçak, gemi, tank, zırhlı tren, top, ma-
kineli tüfek (mitralyöz) gibi ağır silahlarla donattıkları 
Sovyet Kızıl Ordusu ile işgal ederler. Esaret kadar acı 
olan bir başka durum ise Rusların daha önceden işgal 
ettikleri Türk yurtlarından devşirdikleri Tatar, Kazak, 
Kırgız vd. Türk gençlerini -özellikle süvari olarak- gü-
neyde yaşayan Özbek, Türkmen kardeşlerinin üzerine 
sürmesi ve kardeşi, kardeşe kırdırmasıdır. Ki Ruslar, 
bu alçakça yöntemi tarihin her döneminde kullanmış; 
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son olarak da Afganistan’ı işgali sırasında başvurdu-
ğu bu alçakça yöntem ters teperek, önce Kızıl Ordu 
içerisindeki Türk soylu askerler arasında sonrasında 
ise askerlerin aileleri arasında Türklük ve Müslüman-
lık bilincinin artmasına yol açmıştır. Söz gelimi Batı 
Türkistan’da en çok Türk nüfus barındıran ülke olan 
Özbekistan’da… Çünkü Afganistan’da Özbek, Haza-
ra, Türkmen ve Gur Türkleri de yaşamakta olup; Kızıl 
Ordu’daki Türk kökenli askerlerle özellikle Özbek ve 
Hazara Türkleri arasında etkileşim olmuştur.

 15 Eylül 1920’de Buhara Hanlığı yıkılarak, yerine 
Buhara Halk Cumhuriyeti kurulur ve Sovyet Ruslar 
4 Mart 1921’de yaptıkları anlaşma ile bu devleti tam 
bağımsız olarak tanırlar. Ruslar, öncesinde de 13 Ey-
lül 1920’de yapılan ikili anlaşma ile bir başka kardeş 
Türk devleti olan Harezm Halk Cumhuriyetini tam 
bağımsız olarak tanımıştır. Kardeş Buhara Devletini 
tanıdığını daha önce ilân etmiş olan Ankara Hükü-
meti, hem teşekkür etmek hem de çeşitli alanlarda iş-
birliğini geliştirmek için bu kardeş Türk devletine bir 
heyet gönderir. Ankara’nın girişiminden tedirgin olan 
Lenin, söz konusu heyetin Kafkasya’dan öteye geç-
mesini çeşitli bahanelerle engeller. Heyette bulunan-
lar Dağıstan’ı bile göremeden; Azerbaycan, Gürcistan 
dolaylarında bir süre oyalandıktan sonra Ankara’ya 
dönmek zorunda kalırlar. 1924 yılına gelindiğinde ise 
Sovyet Ruslar, Batı Türkistan’daki bu her iki devleti 

de resmen ilhak ederek doğrudan Rusya’ya bağlarlar. 
Hive Hanlığı da zaten birkaç yıl önce aynı kaderi pay-
laşmıştır. Çarlık Rusya’sının yüz yıldır yapamadığını 
Sovyet Rusya “halkların kardeşliği” masalı ile birkaç 
yıl içinde başarmıştır.

 Ankara Hükümeti’nin Türkistan’a heyet gönder-
me girişiminin, “Türkistan’ın bağımsızlığı” fikrinden 
ödü kopan Lenin’i dolayısı ile Rusları tedirgin ettiğini 
yukarıda belirtmiştik. Sonuçta Ruslar elini çabuk tu-
tar ve heyet gönderme girişiminden 6-8 ay sonra Bu-
hara’yı işgal ederler. Ruslar Azerbaycan’da, Hive’de ve 
başka Türk yurtlarında sergiledikleri hırsızlık ve yağ-
ma hareketlerini Buhara’da da sergilerler ve yüzler-
ce vagon dolusu altın, mücehver, para, değerli eşyayı 
Moskova’ya taşırlar. Bu yağma diğer yerlerde de misal 
Azerbaycan’da günlerce sürer. Halkın ileri gelenleri-
nin katledilmesi de cabası… Sonuç; Fergana bölgesin-
de başlamış olan millî direniş hareketi (Basmacılık) 
Buhara’ya da sıçrar.

 Buhara Devlet Başkanı Osman Kocaoğlu’nun silah 
ve lojistik desteği için Afganistan Hanı ile görüşmeler 
yapmak için bu ülkede olduğu sırada Buhara, Ruslar 
tarafından işgal edilir. Geri dönmesi halinde kurşuna 
dizilecek olan Osman Kocaoğlu, bu gelişmeler üzeri-
ne bir süre daha Afganistan’da kalır. Rusların, Afga-
nistan yönetimini taciz etmeye başlamaları üzerine bu 
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ülkeden ayrılarak Ankara’ya gelir. İyilikbilir (vefakâr) 
Atatürk’ün emriyle, yardımsever (fedakâr) Kocaoğ-
lu’na milletvekili maaşı bağlanır. Bu maaş ölene kadar 
kendisine, daha sonra da 1996 yılına kadar da eşine 
ödenir. Azerbaycan millî şairi Ahmet Cevat Bey’in de 
dediği gibi; Anadolu, “vefalı Türk”ün yurdudur ne de 
olsa. Buhara Devleti’ne son veren Ruslar, güneye doğ-
ru sarkmışlar; işgale karşı da Türkmenler 1934 yılı-
na kadar silahlı direnişlerini sürdürmüşlerdir. Hazar 
havzasının zengin petrol yatakları ve pamuk üretim 
alanı olması Ruslar gibi İngilizlerin de ilgisini çekmiş 
hatta sömürge valisi daha doğrusu şirketi eliyle yönet-
tiği Hindistan’dan çıkarak Afganistan-İran-Azerbay-
can düzleminden bölgeye sızmaya çalışmış; zengin 
petrol yataklarına sahip olan Azerbaycan taraflarında 
küçük çaplı çatışmalara girmiş ve askerî açıdan başa-
rısız olarak Hindistan’a çekilmek zorunda kalmıştır. 
Bu başarısızlıkta Anadolu’daki millî direnişin başarı-
ya ulaşması; Hazar’ı güneyden çevreleyen dağların bir 
tür doğal set oluşturması; Kuzey Hindistan, Pakistan, 
Keşmir, Horasan, Kuzey Afganistan (Güney Türkis-
tan), Güney Azerbaycan bölgelerinde yoğun Türk nü-
fusunun bulunması gibi nedenler de etkili olmuştur 
kuşkusuz. Rusların başarısı ise bölgenin kuzeyden sal-
dırıya açık ovalar, yaylalar olması; bölgedeki irili-u-
faklı hanlıkların birleşememesi; “Basmacılar” olarak 
da anılan Türkistan Millî Direniş Hareketi’nin ateşli 
silahlar konusunda yok denecek kadar kıt imkânlara 

sahip olması; Çar yanlıları, Beyaz (milliyetçi de dene-
bilir) Ruslar, Bolşevikler, Sovyetler (Sosyalist/Komü-
nist) gibi cephelerle (block) anılan Rus iç savaşının 
Sovyet Ruslar lehine erken sonlanması diye giden bir 
dizi olumsuzluk sayılabilir.

 Yesevîlerin, Nevaîlerin, Kaşgarlıların aydınlattığı 
yolda dörtnala at sürüp gelen alperenler Anadolu’yu 
vatan yapmıştır. Gaspıralıların, Akçuraların, Gökalp-
lerin ışığı ile aydınlanan yiğitler ise Anadolu’nun vatan 
kalmasını sağlamışlardır. Sağladıkları ile de kalmamış, 
dünyanın neresinde bir Türk, bir Müslüman, bir maz-
lum varsa kol-kanat germişlerdir. Doğu Türkistan’dan 
(Çin’in işgalinde bulunan Uygur Özerk Bölgesi) İsa 
Yusuf Alptekin; Güney Türkistan’dan (Afganistan) 
Raşit Dostum; Hitler’den, Stalin’den, Jirkow’dan (Bul-
garistan’da, Türklerin adını değiştirmek; sünnet olma-
larını yasaklamak; karşı gelenleri “Belene Kampı”nda 
sıtma mikrobu ile olmadı kurşunla öldürmek gibi Batı 
medeniyetine has uygulamalara imza atmıştı.) kaçan-
lar… Hatta daha dün gibi bir tarihte Saddam’dan ka-
çan Peşmergelere yardım elimizi uzatmıştık. Saymak-
la bitmez kucak açtığımız insanlar. Ama İsmet İnönü 
devrinde yaşanan ve hâlâ yüreğimizi burkan, hâlâ 
yüzümüzü kızartan olaylar da olmuştur ne yazık ki. 
Hem de kendi canımızdan, kanımızdan olan insanla-
ra karşı… Bunlardan en acıklısı “Boraltan faciası”dır 
kuşkusuz. O yıllarda benzer bir rezillik (scandal) daha 
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yaşanmış ve Osman Kocaoğlu’na 24 saat içinde ülkeyi 
terk etmesi bildirilmiştir. Yüce gönüllü (âli cenâp) ve 
dahi Türkiye sevdalısı bu insan önce Polonya’ya ardın-
dan da İran’a gitmek zorunda kalmış ve ancak 1946’da 
Türkiye’ye dönebilmiştir. Üstelik de 1923’ten itibaren 
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıdır. Yakın tarihimizde 
benzer bir ayıp, Güney Azerbaycan’ın bağımsızlık mü-
cadelesinde baş tutanlardan biri olanPiruz Dilençi ’ye 
de yapılmış; sırasıyla İstanbul, Ankara ve sonrasında 
Yozgat’ta -üstelik de çetin kış şartlarında- dört ay kal-
dıktan sonra 72 saat içinde ülkeyi terk etmesi istenmiş 
ve ne yazık ki 31.03.2004 tarihinde Türkiye’den ayrıl-
mak zorunda kalmıştır. Yine Doğu Türkistan bağım-
sızlık hareketi önderlerinden olan Rabia Kadir’in de 
Türkiye’ye girişi yıllardır engellenmekte olup; sözünü 
ettiğimiz Türk halk önderlerine uygulanan yasaklar-
la ilgili geçerli ve tutarlı tek bir sebep dahi gösteril(e)
memektedir. Türk Dışişleri Bakanlığının -özellikle- 
Irak’taki (Doğu Türkmeneli) Türklere yönelik güttüğü 
yanlış siyaset, insanlarımızın belleğinde tazeliğini ko-
rumaktadır. Ankara’dan beklentimiz (temenni), ben-
zer yanlışların Suriye’de (Batı Türkmeneli) de yine-
lenmemesi yönündedir. Kaldı ki Fırat’ın doğusundaki 
Telâfer, Musul, Altunköprü, Erbil, Kerkük, Tuzhur-
matu, Diyala, Kifri, Karatepe, Hanekin, Mendeli diye 
uzayıp giden Türk yurtlarının Amerika’ya ve onun 
güdümündeki PKK’ya terk edilmesi kesinlikle kabul 
edilemez bir durumdur. Turan Dağı’nın eteklerinde 

kurulmuş olan ve çevre köylerinin neredeyse tama-
mı Türkçe adlar taşıyan Afrin’e yapılan askerî harekât 
(operation), Fırat’ın doğusuyla ilgili olası bir terki hiç-
bir şekilde mazur göstermeye yetmez/yetmeyecektir. 
Irak’ın toprak bütünlüğünün sona ermesi durumunda 
Türkiye’nin, Musul-Kerkük üzerinde elde edeceği hu-
kukî haklar da cabası!

 Gelelim, Ruslar tarafından son verilen Buhara Halk 
Cumhuriyeti’nin devlet başkanı olan Osman Kocaoğ-
lu’nun gönderdiği -üzeri değerli taşlarla süslü- üçüncü 
kılıca… Bildiğiniz gibi, İzmir, Timur Han tarafından 
fethedilmiştir. Osman Kocaoğlu da soy olarak Timur 
Han sülâlesinden gelmekte olup; dedesinin emane-
ti olan İzmir’e ayrı bir sevgi beslemektedir. Hatta bu 
yüzdendir ki, Türkiye’ye geldikten sonra İzmir’de ya-
şamayı tercih etmiştir. İşte bu millî ve ailevî nedenden 
ötürü Osman Kocaoğlu’nun Buhara’da iken gönderdi-
ği üçüncü kılıç -emrindeki birliklerle İzmir’e ilk giren; 
sarmaşıklara, balkon demirlerine tutunarak kapısı ki-
litli İzmir Vilayet Konağı’na tırmanan ve gönderde-
ki Yunan paçavrasını indirip, yerine ay-yıldızlı Türk 
bayrağını çeken subaya- 2. Süvari tümeni, 4. Alayda 
görevli Yüzbaşı Şerafettin Bey’e verilmiştir. Peki, bu 
subay kimdir? Kırım göçmeni (muhacir) bir Türk!.. 
Sözün kısası (vel’hâsıl-ı kelâm) “Türk’ün, Türk’ten 
başka dostu yoktur.” deyip; öksüz Türklüğünü bin ci-
hana değişmeyenler her devirde haklı çıkmaktadır.



ht
tp

://
w

w
w.

av
sa

re
lle

ri.
co

m
/

ht
tp

://
w

w
w.

av
sa

re
lle

ri.
co

m
/

83 84

Okan AVŞARKOCAOĞLU

OĞUZLARA DAİR 5
 Türkmenler yani Türk göçebe unsuru Anadolu’da 
Moğol hâkimiyetine karşı her yerde yılmadan müca-
dele etmişlerdir. Çünkü onlar yerleşik Türk unsuru-
nun aksine mücadele için gereken teşkilata, inzibat ve 
savaşçılık ruhuna sahip idiler. Yerleşik Türk halkına 
gelince, bunların aralarında birleşip kuvvetli bir mü-
cadele cephesi vücuda getirmeleri mümkün olamıyor-
du. Şayet Türkmenler olmasa idi Anadolu’daki Moğol 
hâkimiyetinin çok daha uzun süreceği muhakkak ol-
duğu gibi, memleket harici istila ve fetihlere de her 
zaman açık kalabilecekti1.

 Türk göçebe unsurunun, kendisinden çıkmış olan 
Selçuklu hanedanı ile münasebetleri, devletin kurul-
masından sonra bozulmuştu. Bunun başlıca sebebi 
Selçuklu hanedanının, diğer İslam sülaleleri gibi para 
ile satın alınmış pek çoğu başka Türk kavimlerine men-
sup memluk (kul, köle), yani kullardan hassa orduları 
teşkil etmeleri ve devletin yüksek askeri memuriyetle-
rini onlara vermeleridir. Hanedan bu hassa ordusuna 
sahip olduktan sonra kavimdaşları olan Türkmenle-
ri tamamıyle denilebilecek bir şekilde ihmal etmiş ve 
adeta onları unutmuştur… Bütün yüksek askeri me-
muriyetlerin bu hassa ordusu mensuplarının elinde 
olması, asker bir kavim olan Türkler arasında geniş 
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bunlar da Yakın Doğu Türklüğünü kuvvetlendirmiş-
lerdir. Üçüncü olarak Yakın Doğu’da Türk kültürünün 
Fars ve Arap kültürleri yanında üçüncü bir kültür ola-
rak kuvvetle yer alması da Moğol hâkimiyeti devrinde 
görülmektedir4.

 Beylikler devri Selçuklu ve Osmanlı hâkimiyetle-
ri arasındaki devirdir. Bu devrin başlıca vasfı Selçuk-
lular zamanında alınmayan bölgelerin fethedilmesi, 
Türk nüfusunun ve kültürünün başta şehirler olmak 
üzere her yerde çok kuvvetli bir hâkimiyet kurma-
sı, Türkçenin edebi ve resmi dil olarak Farsçaya kar-
şı rakipsiz bir mevkie yükselecek surette bir gelişme 
göstermesidir. Diğer taraftan Anadolu’nun büyük bir 
kısmı yabancıların gıptasını çekecek derecede, bolluk 
içinde idi. Her biri bir bölgenin sahibi olan beylerin, 
ülkelerini mamur kılmak için ellerinden gelen gayre-
ti esirgememiş oldukları görülür. Araştırmalar açıkça 
göstermiştir ki Beylikler devrinde Türk halkı mutlu 
bir hayat geçirmiştir5.
1- Faruk Sümer Oğuzlar (Türkmenler) Tarihleri - Boy Teşkilâtı – Des-
tanları. İstanbul, 2016, s.10.
2-  Faruk Sümer Oğuzlar (Türkmenler) Tarihleri - Boy Teşkilâtı – Des-
tanları. İstanbul, 2016, s.11.
3-  Faruk Sümer Oğuzlar (Türkmenler) Tarihleri - Boy Teşkilâtı – Des-
tanları. İstanbul, 2016, s.11.
4-  Faruk Sümer Oğuzlar (Türkmenler) Tarihleri - Boy Teşkilâtı – Des-
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tepkiler yaratmıştır. Bu tepkiler Selçuklu devletinin 
zayıflama ve yıkılmasında mühim bir amil teşkil etti-
ği gibi, Osmanlı İmparatorluğu’nun gücünü yitirme-
sine ve Türk halkının büyük felaketlere uğramasına 
ve Anadolu’da geniş tahribatın yapılmasına da sebep 
olmuştur. Diğer taraftan saltanat veraseti işinin değiş-
mez bir kaideye bağlanamamış olması da iç savaşların 
çıkmasında ve Türk devletlerinin zayıflama ve yıkıl-
masında diğer mühim bir amil idi. Bunlardan başka 
emirler ve beylerin hükümdarlarına kızıp itaatsizlik 
gösterdikleri ve isyan çıkardıkları da sık sık görülen 
olaylardandır2.

 Moğol istilası, eski Türk âlemini tamamen ortadan 
kaldırdığı, Türkistan ve Orta Doğuda korkunç kıyım-
lar ve tahribat meydana getirdiği gibi, mamur ve mü-
reffeh Anadolu’nun da ızdıraplı bir devir geçirmesine 
sebep olmuştur3.

 Bununla beraber Moğol istilası ve hâkimiyetinin 
Batı Türklüğü bakımından birçok müspet mühim ne-
ticeleri de gömülmektedir… Oğuz yahut Türkmen 
kavminin Türkistan ve İran’da yaşayan kümelerinin 
pek çoğu bu istila sebebi ile Anadolu’ya gelmişti. Bu 
suretle Anadolu, maddeten ve manen Oğuz Türklü-
ğünün yurdu vasfını kuvvetli bir şekilde kazandı. Di-
ğer taraftan Moğollar kendileri ile birlikte başka Türk 
kavimlerine mensup pek çok insan da getirmişlerdi ki, 




