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Necef, Ekber ~· 1 Ahmet Ann~ 
Berdiyev Hazar Otesi Türkmenlerı, 
Kaknüs 'yayınları, İstanbul 2003, 

364 s. 

Resmi adı "Türkmenistan Cumhu
riyeti" olan Türkmenistan, diğer Orta 
Asya Türk devletle~ gibi, Sovyet 
Rusyası'nın çözülmesıyle 90 lı yıll~
da bağımsızlığına kavuşt_U (27 ~k:m 
1991). Böylece Tür~en:stan tarıhın
de çok önemli ve yenı bır sayfa açıl-
mış oldu. 

. Şu anda bütün devletler tarafından 
tanınan Türkmenistan'ın bağı~s~zl_ı
ğını ilk tanıyan devlet, Türi?Y~ dU:. 
Bu durum iki ülke arasındakı sıyası, 
ekonomik ve kültürel bağların artma
sını sağlamıştır. Türkmenistan Cum
hurbaşkanı . Sap~urat 
Türkmenbaşı'nın Türkıye ve Turkm~-

. tan'ı kastederek "Biz iki devlet, bır 
nıs ı~- · 
milletiz." demesi bu durumun ge ıgı 
noktayı göstermesi açısından anlamlı-
dır . . 

Günümüzde birçok Türkmen g~ncı 
ülkemizin değişik üniversitetennde 
eğitim görmektedirler. Bunlar ~-lk~~e
rine döndüklerinde bizlerden gordük
leri yardım sevediği ve misafirperver
liöi unutmayacaklardır. İki devlet 
a;asındaki kültürel bağ böylece daha 
da pekişmiş olacaktır. 
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Türkiye ile hemen hemen aynı e~
lemler arasında yer alan Türkmenıs
tan, Hazar Denizi'nin doğus~nda 53-
66 derece doğu boylamları ıle 36-43 
kuzey enlemleri arasında yer almakta
dır. Topoğrafik olar~ . Türkıye'ye 
göre daha çukur bir arazıdır. Batısı~da 
Hazar denizi, doğu ve kuzey dogu
sunda Özbekistan Cumhu~yet~, ~ze
yinde Kazakistan Cumhunyetı, gune
yinde İran ve güney doğusu:ıda da 
Afganistan bulunan Türkmenıstan'ın 
yüz ölçümü 488 100 kilometre ka~e, 
şu andaki nüfusu 5 milyonun üzenn
dedir. Topraklarının yarısından _fazlası 
Kanıkum Çölü ile kaplı oldugundan 
tarıma elverişli arazisi çok azdır. Orta 
Asya Türk cumhuriyetleri_ ~asında 
ikinci büyük pam..ık üretıcısı olan 
Türkmenistan, zengin maden yatakla
rına sahiptir. Özellikle petro_! ve do
ğalgaz bu ülkenin en önemlı yer altı 
kaynağıdır. . .. . . 

Azerbaycan ve Türkıye Turklen :ı~ 
birlikte Türk dilinin Oğuz lehçesını 
konuşan Türkmenler 1990 yılında 
Türkmenceyi resmi dil olarak kabul 
etmişlerdir. Para birim~ ~~at olan 
Türkmenistan Cumhunyetı nın baş
kenti Aşkabat'tır. Başkent Aşkabat'ın 
nüfusu 600 OOO'den fazladır. 

Bugünkü Türkme!:istan h~_lkının % 
77'si Türkmen'dir. Ulkede Ozbekler, 
Ruslar, Azeriler, Ermeniler, Tatarlar, 
Kırgızl ar, Tacikler vs. de yaşamakta-
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dır. Türkmenistan Cumhuriyeti'nden 
başka İran, Irak, Afganistan, Suriye ve 
Türkiye'de yaşayan Türkmenler de 
vardır. 

İlk ciddi çalışmaların Türkmenis
tan'ın Ruslar'ın egemenliği altına 

girdiği 19. yüz yılda başladığı Türk
menler ve Türkmenistan'ın tarihi 
hakkında günümüze kadar birçok 
araştırma yapılmıştır. Ancak "yine de 
bu alanda yapılmış olan çalışmaların 
yeterli olmadığı görülmektedir. Bu 
araştırmaların bazıları yanlış yorum ve 
açıklamalar da içermektedir. 

Ekber N. Necef ve Ahmet Anna 
Berdiyev'in birlikte kaleme almış 

olduğu Hazar Ötesi Türkmenleri adlı 
kitap, bu alanda yapılmış olan çalış

maların en sonuncularındaridır . İki 
genç araştırmacı tarafından hazırlanan 
kitap Türkmenler ve Türkmenistan'ın 
tarihi konusunda derli toplu bir bilgi 
sunmaktadır. 

Eserin önsözünden sonra yazılmış 
olan "Giriş" bölümünde Türkmen 
tarihinin kaynakları ve bu alanda ya
pılmış olan çalışmalar tanıtılmıştır . 

Buna göre araştırmaların eldeki belge
lerin zengin olması nedeniyle Türk
menler'in özellikle Selçuklular döne
mi üzerinde yoğunlaştığı, ilk dönem
leri üzerinde pek durutmadığı görül
mektedir. 

İki kısma ayrılan kitapta kısımlar 
içinde yer alan bölümler, her kısımda 
yeni bir numarayla başlarnamıştır. 

Bölümler, kısımlar yokmuş gibi ardı
şık sayılar ile devarn etmektedir. Hal
buki her kısımda yeniden bir numara
landırılına yapılsa idi daha iyi olurdu. 
Böylece kitabın kısırnlara ayrılması

nın bir anlamı olabilirdi .. Kitaptaki 
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bölümler de kendi içlerinde ana ve ara 
başlıklara ayrılmıştır. Bunlara da nu
mara verilse idi kitap iyi bir sistematik 
yapıya oturmuş olurdu. 

Yazarlar, esere Türkmenler'in adı 
ve Türkmenler'in kökeni sorunuyla 
başlayarak güzel bir giriş yapmışlar
dır. Burada öncelikle Türkmen adının 
nereden geldiği ve Türkmenler'in 
kökeninin ne olabileceği konusunda 
çeşitli kaynaklardaki görüşler söylen
miştir. Daha sonra bu görüşlerin tenkit 
ve tahlili yapılmıştır. Sonuç olarak 
yazarlar kendi görüşlerini açıklamış

lardır: 

"Böylece, 'Türkmen' adı 'Ölüm
süz veya sonsuz Türk' anlamında 

olup, Semerkand'ın kuzeyi ile 
Sirderya çevresinde oturan Ti veya 
sonraki isimleriyle Tölesler' den bir 
grubun oturduğu toprakların adıydı. 

Bu topraklar, sonradan Karluk, Oğuz 
ve diğer Türk boylarının yerleşim 

merkezi olmuşsa da, Türkmen adı , 

özellikle İslamiyetİn bölgede yayılma
sı sonucunda önce 'Müslüman Türkle
re' verilmiş, ardından da 'Oğuzlar'ın 
genelleşmiş adı olarak kalmıştır. An
cak, her durumda, 'Türkmen' adı 

birebir Oğuzlara verilmiş bir ad değii

dir ve daha ziyade coğrafi bir isim 
olduğu anlaşılmaktadır." (s. 40) 

Kitabın ikinci bölümünde Türk
menler 'in tarihinden söz edilmektedir. 
Yaklaşık 170 sayfa ol , bu bölüm 
kitabın en önemli ve en kapsamlı 
bölümüdür. Çin, Rus, Türk, Arap, 
Fars ve Batılı oldukça fazla kaynağın 
taranarak yazıldığı bu bölümde Türk
menistan'a yerleşen en eski kavim 
olan Ti Boyları, Wu-huanlar ve Oğuz
lar'dan ayrıntılı olarak söz edilmiştir. 

699 



SA YI 495-496 TÜRK KÜLTÜRÜ YILXLII 

Burada sözü edilen kavimler hakkında 
ulaşılabilen bütün kaynaklardan yarar
lanılmakla birlikte yazarlar bu bilgileri 
körü körüne kabul etmemiş, onlara 
eleştirel bir bakış açısıyla yaklaşmış
lardır. Kaynaklardaki bilgiler birbiriy
le karşılaştırılmış, hangisinin daha 
doğru olabileceği üzerinde düşünül

müştür. Bazen de kaynaklardaki bilgi
lere dayanılarak gerçeğin daha başka 
bir şey olabileceği söylenmiştir. Ko
nunun en sonunda mevzu toparianmış 
ve son söz söylenmiştir. Bu yaklaşım 
kitabın tamamında görülmektedir. Bu 
yüzden iki genç araştırmacı tarafından 
hazırlanan bu çalışmanın akademik 
nitelikler taşıdığı söylenebilir. 

Aynı bölümde eski çağın en güçlü 
göçebe toplumlarından olan Umurga 
Sak Devleti, Yüe-Çiler, Kuşanl ar, 

Türkmenistan'a gelen ilk Türk kavim
lerinden olan Hyonlar (Kırmızı Hun) 
ve Eftalit Devleti hakkında da ayrıntılı 
bilgiler bulmak mümkündür. 

Samanller'in Müslüman Araplar 
tarafından yıkılınası sonrasında İsla
miyet ile yakın temasa giren Türkme
nistan'ın hızla İslamiyet etkisi altına 
girdiği, gaza düşüncesiyle oralara akın 
eden Müslümanlar'ın bu etkiyi artır

ınasıyla orada oturan toplumun Müs
lümanlaşmasına neden olduğu "İslam 
ve Türkmenistan" ile "Türkmen Eli" 
bölümlerinde anlatılmaktadır. Böylece 
buradaki toplum, etnik ayrılıklarını 

unutarak tek bir unsur olarak yani 
Türkmenler olarak ortaya çıkmışlardır 
(s. 1 13). 

"Oğuzlar ve Türkmenler" adlı bö
lümde Sirderya Oğuz Y abgu Devleti, 
Maı1gışlak Salur-Oğuz Devleti ve 
Yazır-Oğuz Beyliği'nden bahsedildik-

700 

ten sonra Selçuklular Devletinden de 
söz edilmiştir. Muhtemelen bu alanda 
birçok çalışmanın bulunmasından 

dolayı Selçuklu İmparatorluğu'na çok 
fazla yer ayrılmamış, Selçuklu İmpa
ratorluğu'nun yıkılışını hazırlayan 

Moğol işgalleri üzerinde daha çok 
durulmuştur. "Moğollar ve Türkmen
ler" adlı bölümde Moğol işgali sıra

sında Oğuz-Türkınen boylarının du
rumu hakkında bilgiler verilmiştir. 

Moğol istilasının en büyük bedelinin 
Oğuz ve Türkmenler tarafından öden
diği vurgulanan kitapta (s. 189) Moğol 
istilasının etkileri ve sonuçları hak
kında mütalaalarda bulunulmuştur. 

"Ortaçağda Türkmenler" adlı bölümde 
Moğol istilasından sonra Türkmenis
tan ve Türkmenlerin durumları üze
rinde durulmuştur. Bu bölümde 16. 
yüz yıldan sonra istila ve göç yükün
den kurtulan Türkmenler'in tekrar 
Türkmenistan bölgesinde toplanmaya 
başladıkları ve burada Türkmen ede
biyatının en güzel örneklerini verdik
leri belirtilmiştir. Bu dönemde buraya 
gelen Tacik, Fars ve Beluç gibi farklı 
boylar kısa sürede benliklerini kaybe
derek Türkmenleşmişlerdir (s. 217). 

"Tarihte Türkmenler" başlıklı bi
rinci kısımdan sonra "Türkmen Ulu
sunun Oluşumu" başlıklı ikinci kısım 
gelmektedir. Üçüncü bölürri ile devam 
eden ikinci kısımda öncelikle Türk
menistan ülkesinin coğrafi yapısı ve 
19. yüz yılda buradaki Türkmen nüfu
su üzerinde durulmuştur. Türkmenis
tan'ın 19. yüz yılda Amuderya, Merv, 
Tecen ve Serahs, Aha! ve Etek, Gü
neydoğu ve Güney Türkmenistan, 
Merkez Türkmen toprakları , 

Mangışlak ve Üstyurt bölgelerine 
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ayrıldığı belirtilmiştir (s. 224) Dalı 
sonra bu .böl~eler hakkında kıs~ bil i~ 
ler de verı lmıştir. g kyapı sı hakkında bilgi verilmemesi 

onuların 19 ·· 1 ' 
b k 1 : yuz yı a kadar getiıiJip 
~r.a ı ması bır eksiklik olarak .. ··ı 

bılır. goru e-r· Dördüncü bölümde 19. yüz yıldaki 
le~rkmen boylarından (Teke-

' Yomutlar, Ersa rılar K · · kı 1 [G .. kl ' o eıı er 

S 
o enler], ÇavuJdurJar [Çovdurlar] 

dil Gene~ olarak akıcı ve anlaşılır bir 
e sahıp olan eserin özellikle ilk 

sayfalaı:ında anlaşılması zor ve alışıl 
ınadık .ıfadelerin varlığı dikkati çek
mektedır. Ancak yine de d·ı bak' 

alurlar [Sal ı ] • ır ar ve Sarıkla ·b ·) 
bahsedilmiştir. Bu bölümd 1~ gı .. ı 
yılın özellikle ikinci yarısın~a y. _Yuz 
laşan R · ·ı ogun-

~s ıstı asının öncesi, sonrası 
sebeplerı ve sonuçları ile bu ct·· ' 
d k . b onem
el ı asın yayın faaliyetleri gibi ko-

nu ar h~ında da bilgi verilmiştir. 
Beşıncı ve son bölümde 19 .. 

yılda Türkme h lk . · yuz 
küW h n a ının aıle yaşantısı 

ur .ayatı, din anlayışı, konumu' 
ekonomısı gibi konular .. . d ' 
rulmu t uzenn e du-
V ş u~. . . B~rada genellikle 

ambery nın bılgılerine baş vurulmuş 
ve on~n . görüşleri esas alınını tır 
Halbukı kıtabın genelinde olduğu ş. b .. 
Vambery'nirı g·· .. 1 . gı ı, 
· · . · oruş en ve verdi - i 

bılgıler dığer kaynaklarla ka l g 
lıp el f · rşı aştırı -

eş ırıye tabi tutulsaydı dah . . 
olurdu kanısındayım. Çünkü t : ~~ 
kaynak üzerinde yoaunlaşmak e ır 
ne bak "' ' araştı-

ını~ ış açısını daraltabilir. 

dan k 1 k ı ıının-
.. o ay o unabilir bir yapıda oldu

ğu soylenebilir. 

.. Soyvetler' in çöküşü ile Orta As a 
Turk devletlerinin bizim ı· çı·n .. y. 
dah d onemı 
let]e~le a artm;ştır. Bu yüzden bu dev-

sıyası, ekonomik ve kültürel 
bağlarımızı hızla kuvvetl endirme e 
~alışmak gerekmektedir. Bunun iJn 
~ ~u .. devletlerıo tarihi, edebiyatı ve 

kulturu hakkında daha çok çalışmalar 
y~pılmalıdır. Hazar petrolleri ·ı 
gın d - 1 ı e zenr ~ga. gaz kaynaklarına sahip olan 

ur ~nıstan'ın bu anlamda .. . 
daha da büyüktür. oneını 

Türkrn~nistan'ın talepleri doğrul
tusunda Bırleşmiş MilJetler 1995 
!ında bu · · ık · " yı-. u eyı tarafsız ülke" · ı 
etti Bu .. .. 

1 
ı an 

· yonuy e Türkın · h · . enıstan Cum-
u:ıyetı, Orta Asya Türk Cumh . 

lerı ar d ., unyet-b ·bı~ıtabın sonuna kısaltınalar cetveli 
ı ıyo~f?'a ve indeks eklenmiştir. ' 
Şunu ıtıraf etmek gerekir k. k.t 

asın a ıarklı bir yere sah . 1 
muştur. . ıp o -

bın b· · · k ı, ı a-
. ırıncı ısmının ikinci bölü .. 

kıtabın adeta bel kemiğini oluşturmr:~ 
tadır. Ayrıca ikinci kısmın b. . . 
kısma ·· 1 ırıncı 
dir. gore cı ız kaldığı görülmekte-

.. Çalışm~da Türkmenistan'ın 20. 
yuz yıldakı durumu ile günümüzdeki 
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Yüksek öğrenimlerini Türkiye'de 
;amaınlamış olan değerli araştırınacı
ar ~kber N ecef ve Ahmet Ann 
Berdıyev' i bu yorucu ve sistem]; aa 
lışmalarından dolayı kutlu or ' ç ~ 
çalışmalarını bekliyoruz. y ' yenı 

Hayrullah KAHYA 
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