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MEMLÜKLERDEvruNDE 

OGUZLARJ TÜRKMENLERE BİR B AKIŞ 

Altan ÇETİN• 

Memlfikler, Selçuklularla başlayan tarihi sürecin ve geleneğin en 
önemli halkalanndan birisini teşkil ederler. ı250' den ı 5 ı 7' deki yıkılışlına 
kadar Hicaz, Mısır, Suriye, el-Cezire ve Anadolu bölgesinde en büyük güç
lerden biri olarak bu coğrafyanın şekiilenişinde ciddi pay sahibi olmuştur. 
13. asırdan ı6. asrın başına kadar bölgede başat bir güç olan bu devletin en 
önemli hususlanndan biri buradaki Türk karakterinin oluşumundaki payıdır. 
Memlfiklerin bölgede önemli bir kuvvet olduklan devirde Osmanlılar diğer 
bir önemli devlet olarak dikkat çekmekteyililer ve ı 6. yüzyılın başında tüm 
bölgeye hakim olarak buradaki Türkmen varlığının sürdürücüsü oldular. Bu 

çalışmada temas edilememekle birlikte Dulkadiroğullan, Ramazanoğullan, 
Karakoyunlular ve Akk:oyunlular gibj siyasi teşekküller de bölgede Türkmen 

varlığının devamında diğer önemli ~surlar olacaklardır. Biz bu çalışmada, 
Memlfikler bağlamında bölgedeki Türkmen varlığına dair olanı bir makale 
sınırlan için ortaya koymaya çalışacağız. Men:iıftklerin Anadolu'daki haki
rniyet sahası genel hatlanyla batıda Tarsus, Kuzeyde Divriği-Malatya 

güneyde Suriye geçişinde Ayıntab ile sınırlı olduğundan ele alınan bölgenin 
genel durumunu ortaya koymak bakımından MemlUk bağlarm önemli gözük

mektedir. Çalışmada üç ana bölüm bulunmaktadır: İlk olarak Türkmenlerin 

Gazi Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü. 

OSMANLI ARAŞTIRMALARI, :XXXIll (2009). 
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bu asırda bölgedeki yerleşimlerini sağlayan Memlfik Sultanı Baybars'ın 

siyaseti, ikinci olarak Memlfik kaynaklarında Türkmenlere dair yansıyan 
teorik bilgiyi tespit ve nihayet özellikle Memlfik ordusunda yer almalan 
cümlesinden olarak Türkmenlere dair kayıtlar ortaya konulacaktır. Böylece 
14-15. asırda bölgede bulunan Türkmen varlığı gerek siyasi gerekse de kül
türel olarak kaynaklara aksettiği kadanyla tespit edilecektir. Bu çalışma 
müstakbelde şu an tespit edilenden daha fazla toponomik bilgilerle destek
tendiğinde daha da verimli bir yere ulaşılabilecektir. Buna rağmen çalış
mayla Oğuz boylannın genel yerleşim bölgesinin tespiti, Oğuz boylannın 
adları ve sayılanna dair elde edilen bilgiler bile bölgedeki yoğun Türkmen 
varlığını anlamamız bakımından önemlidir. 

1- 14 ve 15. Yüzyıllarda Bölgeye Türkmenlerin Yerleştirilmeleri 

Memlfiklerin bölgenin etnik yapısı üzerindeki etkisi Türkiye Selçuk
lulannın Moğol istilası sırasında zaafa uğradığı ve devletin kurulduğu ilk za
manlara kadar gider. Anadolu'ya hakim olan Türkiye Selçuklu Devleti, 
1243'te Moğollarla yaptığı Kösedağ Savaş'ını kaybetmesi sonrası ağır Mo
ğol baskısı altında kalmıştı. Bu baskı sonucu özellikle Kayseri ve Sivas'ta 
yaşayan Türkmenler, Memlfik Sultanı Baybars zamanında Suriye bölgesine 
yerleşmişlerdir. Bu dönemde Suriye'ye gelip Şam'a yerleşen Türkmenler, 
İlhanlı hükümdan Ebu Said Babadır Han'ın ölümünden sonra çıkan siyasi 
kanşıklıktan faydalanarak 1337'de Elbistan civarında Dulkadiroğullan 

beyliğini kurmuşlardır. Yavuz Sultan Selim, 1516 yılında Mercidabık'ta 
Memluklfileri yenerek bugünkü Suriye topraklarım Osmanlılara bağlamıştır. 

Türkmenlerin bölgeye yerleşmesini sağlayan Baybars'ın uyguladığı el
Cezire ve Suriye siyasetinin ilk aşaması Moğollar, Ermeniler ve Haçlılar ile 
mücadeleye başlamadan önce dahilde birliği sağlamak ve Suriye ile ilgili iç 
problemleri tamamen halletmekti. Bu dirayetli sultan Suriye'deki isyanlan 
bastırdıktan sonra her tarafa dağılmış olan Bahri Memlfikler'i kendi etrafında 
topladı, ordudaki nüfuzunu kuvvetlendirecek ve askerleri kendi şahsına 
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bağlayacak çeşitli tedbirler aldı; vergileri hafifletmek suretiyle de halkın ve 

çiftçinin sevgisini kazandı. Ayrıca, Memlfrkler'in Suriye ve Mısır'daki 

haki:ıniyetini perçiniemek için de Hülagü tarafından son verilmiş olan 

Abbas! Hilafeti'ni Mısır'da yeniden kurdu. Ayrıca Ermeniler üzerine 

düzenlediği seferlerle bölgenin Türkleşme sürecinde önemli adımlar atmıştır. 

Baybars'ın o yıllarda kendilerine yurt arayan Türkmenlere karşı olan 

tutumu ve Türkmen meselesi ile ilgili siyaseti konumuz bakımından son de

rece önemlidir. Bilindiği üzere Moğol istilası sonucunda Anadolu'ya Hora

san ve Azerbaycan'dan pek çok Türkmen gelmiş idi. Bu şekilde gerçekleşen 

göçler ile bölgede Türk nüfusu yoğunluk kazanmış ve Anadolu'nun her yeri 

Türkmen gruplan ile dolmuştu. Anadolu'da birikmiş olan b:u Türkmenler 
dirayetlerini kaybetmiş Selçuklu Sultanlan'na itaat etmedikleri gibi Moğol

lar'a da tabi olmak istememişlerdir. Bu sebeple Hülagü ve Abaka zamanında 

bu Türkmenler üzerine çeşitli zamanlarda Moğol kuvvetleri gönderilmiş, 

özellikle Baybars'ın 1277'deki Anadolu seferi esnasında Moğollar'a yardırncı 

olmayıp onlara katılmadıklanndan dolayı, Memlfikler'in geri çekilmesinden 

sonra Anadolu'ya gelen Abaka tarafından bunlann birçoğu öldürülmüş idi. 

İşte kendilerine karşı uygulanan bu şiddet siyasetinden çok muzdarip olan 

Türkmenler'in bir kısmı Bizans uçlarına göç ederken, diğer önemli bir kısmı 

ise Memlük Devleti'ne sığındı. Krrk bin evden fazla olan bu Türkmenlere 

Baybars hiç düşünmeden kucak açmış ve onlan Gazze'den itibaren Antakya 
ve Sis hududuna kadar bütün sahil bölgesine yedeştirmiş; kendilerine çoğu 
Frenkler'den alınmış olan toprak'tan lk.ta olarak vermişti. Türkmenler bu 

uygulama sonucunda kendileri için güvenli bir yurt bulmuşlar, Memlük 

Devleti ise Baybars'ın bu akıllı siyaseti ile Suriye sınırlarında Türkmen

ler'den oluşan bir tampon bölge oluşturmuştu. Bahsedilen bölgeye yerleştiril
miş olan Türkmenler zaman içerisinde çoğunlukla; Ayıntab, Halep, Antakya 

ve Trablus yörelerinde mekan tutmuşlar idi. Genel bir adlandırmayla XIII

XV. yüzyıllarda Şam Türkmenleri diye tanınan bu Türkler, Güney Doğu 

Anadolu'nun batı kısmında ve kuzey Suriye'de yaşadıklan sırada, özellikle 

Memlük Devleti zamanında tükenmez bir kaynak olarak çok önemli siyasi 
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ve iskan faaliyetlerinde bulunmuşlardır. Türkmenler bu süre zarfında 

Memlı1k Devleti'nin en güvenilir yardımcı kuvvetleri olmuşlar ve bu sebeple 

de Baybars devrinden itibaren Çukurova'daki Ermeni Krallığı üzerine 

yapılmakta olan seferlere hemen hemen her zaman çok kalabalık sayıda 

katılınışlar, buralarda yurt tutarak küçük beylikler kurmuş ve bu bölgenin 

Türkleşmesini sağlamışlardır. Çukurova'ya yapılan akınlara çoğunlukla 

Türkmenlerin Üç Ok koluna mensup olan boylar yani; Yüregir, Kınık, 

Bayındır ve Sal ur boylan katılmıştır. 

ll- Memlfi.kler Devrinde Oğtiz!Türkınenlere Dair Bilinenler: 

Bu Türkmen varlığı Memlı1k kaynaklarına değişik vesilelerle 

yansımıştır. Öncelikle burada Türk asıllı Memlı1k devri müelli:fi el-' Ayni'nin 

Oğuzlara dair verdiği bilgilerden bahsetmek bu babda yerinde ve yeterli 

olacaktır. el-'Ayni eserinde Oğuzların 22 boyunun adını ve damgalarını 

vermiştir. el-'Ayni: "Oğuzlar'dan Türkmenler çıkar. Bunlar yirmi iki boy
dur. Her boyun hayvanlarında ve kapkacaklarında bulunan ve 
birbirlerinden ayrılmasını sağlayan bir damgası (aliimeti) vardır." diyerek 

başlar. Ardından 22 Oğuz boyunun isimlerini damgalarını kayıt eder. el-

. cAyni'nin Oğuzlar'a(Türkmenler'e) dair verdiği bilgiler cümlesinden olarak 

Biladeş-Şam ve'-1-Frmen'de yerleşik biilde taifelerin bulunduğu ve bunlann 
iki ana bÖlüğe ayrıldığı, bunlardan birine Bozok (ıJIY.) diğerine ise Üçok 
(ıJI C::.-'1) denildiğini kaydetmesi dikkat çekicidjr_3. Bu bilgi bize ata yurttaki 

2 

3 

Cüneyt Kanat, "Memlfıkler'in Baybars Zamanındaki (1260-1277) Suriye-Çukurova 
Siyaseti ve Bu Siyasetin Çukurova'nın Türkleşmesindeki Rolü", llL Uluslar Arası 
Çukurova Halk Kiiltiirii Bilgi Şöleni (Sempozyumıı) Bildiriler, Adana 1999, s. 428-432; 
Faruk Sümer, "Çukurova Tarihine Dair Araştırmalar (Fetihten XVI. Yüzyılın İkinci 
Yansına Kadar)", Tarih Araştırmaları Dergisi, sy. 1, Ankara 1963, s. 8; a. mlf., 
"Anadolu' da Moğollar", SAD, S .I, s. 77; Kazım Yaşar Kopraman, Memlılkler, Makaleler, 
Ankara, 2005, s. 572-586. 
el-cAynf, es-Seyf el-Miihenned fi Siret el-Me/ik el-Mii'eyyed "Şeyh el-Mahmudi", Tah. 
Fehim Muhammed Şeltfit-Muhammed Mustafa Ziyade, Kahire, 1966--1967, s. 26; Altan 
Çetin, ''Bir Memlfık Kaynağında Yer Alan Oğuz/Türkmen Boylan ve Damgaianna Dair 
Bir Değerlendirme", Belleten, LXXII, 264, 2008, s. 483-489; Bozok Üçok meselesine 
dair bkz. O. Üçler Bulduk, "Oğuznamelere Göre Üçok-Bozok veya İç-Oğuz Dış-Oğuz 
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Bozok-Üçok aynmının Yakın Doğu'ya taşındığını göstermektedir. Aynca 
el-cAyni kendi zamanında Anadolu ve Suriye'de yaşayan Türkmenlerin 

aslının Selçuklu hükümdan Alp Arslan zamanında Anadolu'ya gelen 

gruplardan olduğunu da kaydetınektedir4 • Bir Memlfık müellifınin veriliği bu 
bilgiler devletin ilk zamanlarında ilgilendiği, topraklarından yer verdiği ve 

ordusunda görevlendirdiği Türkmen unsuru hakkındaki bilgisi ve dikkatini 

anlamak bakımından önemlidir. Ortaçağın bir anlamda etnisite çağı 

olmadığını düşünürsek bu ayrıntılı bilgilerin dönemi ve bölgedeki Türk 

varlığının köklülüğü daha iyi tebarüz edecektir. el-Cezire ve Doğu 

Anadolu'daki bu Türk varlığı Memlfık devri boyunca devam· edecek, 

bölgedeki Ramazanoğlu ve Dulkadiroğulları gibi beyliklerinde varlığıyla bu 

yapı kendisini Osmanlı dönemine taşıyacaktır. 

111-14.-15. Asırda Meınlftk Devrinde Bölgede Türkmen Varlığı 

Son olarak burada Memlfık ordusunda yeralan Türkmenler vesilesi ile 

kaynaklara yansıyan bilgileri aktarmak istiyoruz. Memlfık ordusunda yer 

alan gruplardan birisi Ecnad et-Türkman adını alan Türkmenler idi.5 Bu 

Türkmenler vesilesi ile bölgede Memlfık Devleti içindeki Türkmenler Halil 

b. Şahin ez-Zahiri'ye göre; Gazze 'den Diyarbakır 'a kadar olan sahada mu
kim idiler. Bu Türkmen gruplarından İbn Kutlubey, İbn Köpek, İbn Sakalsız6, 

İbn Dulkadır (Dulkadıroğulları), İbn Ramazan (Ramazanoğulları), el
Özerfyye1, el-Bazatfyye/Doğancı-Oğulları, el-Beyaziyye (BayatlarjB, 

4 

6 

7 

Meselesi", Türkiye Sosyal Araşimna/ar Dergisi, c.l, 8.3, 1997, s· .. 109-116; Tufan 
Gündüz, "Oğlızlar!fürkmenler", Türkler, c.2, Ankara, 2002; s. 272; Erdal Aksoy, "Oğuz 
Türklerinin İdari Yapı ve Boy Teşkilalına Bir Bakış", Türkler, c. 2, Ankara, 2002, s. 320. 
el-c Ayni, es-Seyf el-Miihenned, s. 26 
el-Makrizi, Takiyy ed-Din Ahmed b. Ali, Kitt'ib es-Suliik li Marifet-i Duvel el-Muliik, 
(Tah. M. Mustafa Ziyade-Said Abdulfettah Aşilr), c. 1, K. 2, Kahire, 1934-1958, s. 479. 
el-Makrizi, es-Su!Uk, c.4, K.l, s.l87. 
el-Makrizi, es-Sulitk, c.4, K.l, s.117. 
el-Makrizi, es-Sulitk, c.4, K.!, s.ll7,s.l87. 
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Bozcalular, Beğdili, el-Maraşlular, el-Enikfyye, Üçoklu%t-Türkmdn el
Üçokfyye10; bu taifeler içinde Beni Özer ve Beni Bernds gibi taifeler vardı11, 

Bozoklu/el-Ümera el-Bozokfyye12/et-Türkmdn el-Bozokfyye13
, el-İndliyye, el

Harbendelfyye, el-Kanculfyye?(Kanglı?), el-Bdzfyye14
/ İbn Sdhib el-Bdz15

, 

ez-Zekerfyye16
, İbn Karaca 17

, Avşarfyye18 olarak zikredilmektedir. Ermeni 
müellifı Yalıram'ın vekayinfunesinde verdiği şu bilgiler Türkmenlerin 
fonksiyonlannın tespitinde fikir vericidir; Vahram, Sultan Baybars'ın 1275 
Kilikya seferinden bahsederken, " ...... ve çok eski zamanlardan beri çoban-
lıkla iştigal eden aşiretler olup kış mevsimini geçirmek üzere sürülerini bu 
tarajlara sürmüş olan Türkmenleri de etrafına topladı. Memleketi ve 
geçitleri çok iyi bilmekte olan bu aşiret/er, sultanla birleştiler."19 Görüldüğü 

gibi el-'Ayn1, Halil b. Şahin ve Yalıram'ın aktardıklan bölgedeki Türkmen 
varlığı hakkında son derece önemli bilgilerdir. Türkmenler bu devrede (15. 
yüzyıl) 180.000 atlı çıkarabilecek bir güce ulaşmışlardı. Bilad eş-Şam ve 
Haleb'te bulunduğu ifade edilen ve Türkmen kabileleriyle ilgilenen ve 
onlara komutanlık yapan kişiler vardı.20 Bunlar "mukaddem et-Türkmfuı" 

lO 

ll 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

"Bu taife 1417 senelerinde, Memlilk devletine bağlı idiler.", el-Makrizi, es-SuliJk, c.4, 
K.l, s.401. 
el-Makrizi, es-Suliik, c. 4, K. 3, s. I 186. 
el-Makrizi, es-Sulıik, c. 3, K. 2, s. 504. 
el-Makrizi, es-Suliik, c. 3, K. 2, s. 961. 
el-Makrizi, es-Suliik, c. 3, K. 2, s. 450. 
el-Makrizi, es-Suliik, c. 4, K. I, s. 125. 
el-Makrizi, es-Suliik, c. 4, K. I, s. 187. 
el-Makrizi, es-Suliik, c. I, K. 2, s. 126. 
İbn Hacer, İbn Hacer Askalani, İnbli el-Gumr bi-Ebna el- 'Omr ji et-Tarih, Tah. 
Muhammed Abdulmuid Han, c. 8, Beyrut, 1986, s. 278. 
el-Makrizi, es-Suliik, c. 4, K. I, s. 820. 
Vahram, Kilikya Krallan Tarihi, Vahram Vekayinamesi, Ter. H. D. Andreasyan, İstanbul, 
1946, (Yayınlanmam1ş Tercüme), s. 29. 
el-Kalkaşandi, Ebil el-Abbas Ahmed b. Ali, Subh ef-A 'şd ji Sind'at el-İnşa, 
Tah.Muhammed Hüseyin Şemseddin, c. 5, Beyrut, 1987, s. 440; Muhammed Ahmed 
Duhman, Mucem el-Elfiiz et-Tarihfyyeji el- 'Asr el-Memliikf, Dirnaşk, 1990, s. 142. 
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adını alırdı? 1 Bunların komutanlan "onarlı" olarak tasnif edilirdi. Toplam 35 
komutan (mukaddem el-uşrfuı) vardı. Bunların herbirine 35000 atlı -veri
lirdi.22 Arap askerleri Memlfrk ordusunda sağ kanatta yer alırken, Türkmen 
kuvvetleri adet olarak "meysere" denilen sol kanatta yer alırlardı.23 el
Kalkaşand1 Bilad eş-Şarkiyye'de (takriben Güney ve Doğu Anadolu Böl
gesi) bulunan birliklerin çoğuuluğunu Türkmenlerin oluşturduğunu yazmak
tadır. Herhangi bir sefer olduğu zaman kendilerine sefere hazırlık emri 
yazılır ve kabileler ayn ayn isimleri zikredilerek durum tebliğ edilirdi. Bun
lar içinde Murad Hoca, Ahi Bozdoğan, Zeyn el-Melik Tozdoğan, Bozok 
taifesinden Ali b. İnal et-Türkmani, Y akub b. Ali Şiir bulunuyordu.24 el
Kalkaşandi, 'Bilad eş-Şam'da isimleri zikredilerek, sefere çağırılan Türk
menler vardı' demektedir. el-Bozokiyye, İbn İnal, Evlad Ramazan el
Emiriyye, el-Özeriyye (Haleb Türkmenleri), ed-Döğeriyye (Salim ed
Döğeri'nin topluluğudlJ!.), el-Harbendeliyye, Ağaçeriyye, el-Varsak (Tarsus 
Türkmenleri), el-Kınıkiyye, el-Babenderiyye (en-Nakibiyye), el~Bekirliyye, 
el-Bayatiyye bu cümledendi.25 Ümera el-Varsak Memlfrk devletine tabi' 
Türkmenler arasında geçmektedir.26 1399 senesinde Dımaşk'ta yapılan resmi 

21 el-Ömeri, İbn Fazlullah Ahmed Yahya, et-Tarif bi-el-Mustalah eş-Şerif, Tah. Semir ed
Durrübi, Kerek, 1992, s. 145-150. 

22 Halil b. Şahin ez-Zahiri, Zubdetü Keşf el-Memôlik, Tah. Ravaisse, Paris, 1894, s.l05; 
Barbara Kellner-Heinkele, "The Turkorniıns and Biliid as-Şam iİı the Mamluk Period", 
Land Tenure and Social Transformatian in the Middle East, Ed. Tarif Khalidi, Beirut, 
1984, s. 169-180. 

23 el-Makrizi, es-Suliik, c.1, K.3, s.292; el-' Ayni, Bedred-Din Mahmud b. Ahmed, '!kd el
Cumanfi Tarih Ehli'z-Zaman, Tah. Muhammed Muhammed Emin, c.2, Kahire, 1989, 
s.274; İbn el-Furat, N asır ed-din Muhammed b. Abd er-Rahim b. Ali, Tarih İbn el-Furat, 
Tah. Kostantin Zurayk-Necla İzzeddin, c. 7, Beyrut, 1936, 1939, 1942, s: 216. 

24 el-Kalkaşandi, Subh, c.7, s. 304. 
25 el-Kalkaşandf, Subh, c.7, s. 305. 
26 el-Makrizf, es-Suliik, c. 3, K. 2, s. 961; ''Ümera el-Varsak Ferec zamanında Mernlüklere 

bağlı idi.", İbn Tagribirdf, Ebü el-Meh1isin Cemal ed-Din Yusuf, en-Nuciim ez-Zôhire fi 
Muliik Misr ve el-Kahire, (Tah. Muhammed Hüseyin Şernseddin), c. 12, Kahire, 1963, s. 
139. 
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geçide 4000 kadar Türkmen askeri katılmıştı.27 Memlı1k Devleti, 1404 

senesinde Dulkadiroğulları ile Ramazan oğullan arasında antlaşma sağlamış; 

bu iki taraf içinde bulunan el-Üçoklyye ve el-Bozoklyye'nin arası 

bulunmuştur. Bunlar sultana bağlı idiler.28 İbn Eca seyahatnamesinde; Haleb 

niiibinin, 1470'lerde Üçok ve Bozok emirlerinin üstazı makamında olduğu 

ifade edilmektedir.29 Haleb nilibierinin kuvvetleri arasında Türkmenler 

bulunurlar ve seferlere iştirak ederlerdi.30 Üstaz'ın Memlı1k toplumundaki 

anlamı adeta bir baba konumundaki yeri düşünülecek olursa bu Memlı1k 

Devleti ile Türkmenler arasındaki ilişkiler hakkında bir fıkir verebilir. Ancak 

izah olunacağı üzere Türkmenler Memlı1klere her zaman muti' 
olmamışlardı. 

Türkmen toplulukları Suriye (Biliid eş-Şiim) 'deki askeri hareketlere 

iştirak ederlerdi.31 Ecniid et-Türkmiin 'Ayn-ı Calfıt seferine de katılmış

lardı.32 Sultan Baybars Antakya seferinde Türkmenlerden kuvvet almıştı33 ki 

bunlar 1264 senesinde Türkmenler Akka bölgesine yapılan seferlerekatılmış 

ve bir grup Frank'ı esir almışlardı.34 Yine 1275 senesinde Haleb askerlerine 

27 

28 

İbn İ yas, Zeyn ed-Din Muhammed b. Ahmed, Bedcif ez-Zuhılr fi Vektiyi' ed-Du har, Tah. 
Muhammed Mustafa, c. 1/2, Kahire, ı982, s.574. 
İbn İyiis, Bedcif, c. 112, s. 703. 

29 İbn Eca, Muhammed b. MahmUd el-Halebl, Rihle Enıfr Yeşbek, Tah. Ahmed Duhman, el
Irak beyneel-Memalik ve el-Osmaniyyin el-Etrak, Dimaşk, ı986, s. 86. 
el-Makrizi,es-Su/ılk, c. 4, K. ı, s. ll9. 30 

31 

32 

33 

34 

"Türkmenler Haleb askerlerinin harekatlannda onlara katılıyorlardı.", Aybek ed
Devadari, Ebu Bekr b. Abdullah b. 'İzz ed-Din, Kenz ed-Durer ve Ccinıi' el-Gurerl ed
Durret ez-Zekiyye fi Ahbcir ed-Dev/e et-Tiirkiyye, Tah. Ulrich Haamıann, c. 8, Kahire, 
ı971, c. 8, s. 183; "Yeşbek Şahsuvar üzerine giderken (4.sefer) Haleb'e geldiğinde Haleb 
naibinin yanında Bozokiyye ümerasından Emir Şahbudak b. Dulkadir, Emir Muhammed 
b. Eslemes, Emir Halil b. Bozca, Emir Hamza b. İnal; İbn Gündüz ve Üçok ümerasından 
Emir Ömer b. Ramazan, kardeşi Davud ve diğer bazı emirler bulunuyordu.", İbn Eca, 
Rıhlet Enıfr Yeşbek, s .85. 
Aybek ed-Devedari, Kenz ed-Durer, c. 8, s. 48; el-Makrizi, es-Su!Ctk, c. ı, K. 2, s. 429. 
İbn el-Furat, Tarih, c. 7, s. 34. 
el-Makrizi, es-Su/ılk, c. ı, K. 2, s. 527. 
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ve Türkmenlere Kusayr kalesini muhasara emri verilınişti.35 Sultan, 1275 
senesinde Türkmenlere Kissis'i muhasarasını buyurmuştı36• Sultan Baybars·,
Gazze'ye bir gelişinde Türkmfuı, el-Abid, Cerm ve Sa'lebe Araplarının 
emirlerine hilat vermiş ve onları zekat toplamakla görevlendirmiş ve onlara 
berid görevini de vermişti. Bunun yarıında onları atları techiz ile 
görevlendirmişti.37 Sultan Kalavun, Markab'a saldıran Haçlılar üzerine 
giderken Türkmen emirleri kendisine katılınışlardı.38 Sultan Kalavun 
devrinde 1281 senesinde Moğollara karşı yapılan savaşa Türkmenler de 
iştirak etmişlerdi.39 1262 senesinde Ümera et-Türkman Kal'at er-Rı1m 

muhasarasında görev alınışlardır.40 1316 senesinde Moğollara karşı duran 
Türkmenler çok sayıda Moğol emirini esir alınışlardı.41 1374 senesinde Sis 
üzerine yapılan seferde Y arı1kiyye olarak anılan Türkmenler de 
bulunmuştı.42 1408 senesinde Emir Nevruz'la vaki olan mücadelede, 
Türkmenlerden et-Türkmfuı el-Üşeriyye (Özeriyye) ve et-Türkman el
Beyaziyye (Bayatiyye) Memlı1k ordusuna dahil olmuşlardı.43 Türkmenler 
1418 senesinde Haleb nilibiyle birlikte Gerger kuşatmasına44 ve Tirnurla 
yapılan mücadelelerde de bulunmuşlardı.45 Sultan Kayıtbay'ın Şahsuvar'la • 
olan mücadelelerinde de Türkmenlerden yararlandığı görülmektedir.46 

Bunun yanında isyanların bastırılmasında da kullanılınışlardır. 47 Türkmen-

35 İbn Şeddad, 'İzz ed-Din Muhammed 
Yaltkaya, Ankara, 2000, s.55. 

36 İbn Tagribirdi, en-Nucüm, c. 7, s. 148. 
el-Makrizi, es-Su/ük, c. 1, K. 2, s. 481. 37 

38 el-' Ayni, '!kd ei-Cumiin, c. 2, s. 256. 
39 İbn el-Furat, Tarih, c. 7, s. 213. 
40 

41 
el-'Ayni, '!kd ei-Cımıiin, c.3, s.ll5. 
el-Makrizi, es-Su/ük, c.2, K. I, s.l62. 

42 İbn Hacer, İnbii, c.l, s.97. 
el-Makrizi, es-Su/ük, c.4, K.2, s.l62. 43 

44 İbn Hacer, İnbii, c.7, s.323. 

el-Halebi, Baypars Tarihi, Ter. Şerefiiddin 

45 "Türkmen emlri Ahmed b. Ramazan Sahib el-Biiz gibi kişiler bu mücadelelerde yer 
almışlardı.", İbn Tagribirdi, en-Nucıim, c.l2, s.l86. 

46 es-Sayrafi, İnbii el-H esr fi Ebnii el- 'Asr, (Tah. Hasan Habeşi), Kahire, 1970, s.221. 
47 el-Makrizi, es-Su/ük, c.2, K. I, s.ll O. 



32 AltanÇETİN 

lerin zaman zaman sahil bölgelerinin muhafazasında görevlendirildiği 

görülmektedir.48 Türkmen taifelerinin düşman atlarının tökezlemesini 

sağlamak maksadıyla savaşlarda onlara mahsus bir iş olarak (adeten) hendek 

kazdıklan görülmektedir.49 

Türkmenler bu devirde koyun yetiştiriyor ve devlete "el-'adad" deni

len bir vergi veriyorlardı. Haleb ahatisi de bunlardan istifade ediyordu. Harp 

zamanı ise bu topluluklar sultanın yanında bahsedilen seferlere katılıyor

lardı.50 Tüİkmenler berid ve zekat toplama gibi görevlerle de tavzif olunmuş
lardı.51 

Türkmenlerin Meml-qk devletine sağladıklan bu katkılann yanında 

devletle çatışmaya girdikleri de görülmektedir.52 Suriye (Bilad eş-Şiim)'de 

bulunan Türkmenler zaman zaman isyan ediyorlar devlet bunların üzerine 

'asiikir eş-Şiim'ı çıkanyordu. et-Türkmiin Üçokiyye, el-Bozokiyye, et

Teriikim el-Yeriikiyye, et-Türkman Beyaziyye (BayatiyyeY\ el-Ağaçeriyye, 

kaynaklarda Memlüklar veya onlara bağlı Türkmenlerle çatışan Türkmen 

gruplan olarak zikredilmektedirler.54 1378 senesinde et-Türkman el-Üçokiy

ye ve el-Ağaçeriyye kanşıklık ç!karmışlardı. Bunu sebebi kendilerine karşı 

olan kötü tutıım idi.55 1383 senesinde MemlUk Devletine bağlı Türkmenler 

ve Ekriid, Adana nilibi İbrahim b. Ramazan ve Üçokiyye'den Beni Özer ve 

İbn Murnas ile savaşmak maksadıyla Sis' e gitmişlerdi. Türkmenler yenilmiş 

ve İbrahim b. Ramazan, Bayatiyye Türkmenleri'ne sığınmış ve burada ele 

geçirilmişti. Bu seferde Memlükler Türkmenlerden at ve silah olarak yüklü 

48 el-Makrizi, es-Su/ılk, c.l, K.2, s.565. 
49 İbn Hacer, İnbti, c.6, s.ll. 

51 
50 el-Makrizi, es-Su/ılk, c. 3, K. ı, s. 348. 

eı-Makrizi, es-Sulılk, c. ı, K. 2, s. 481. 
52 eı-'Ayni; '!kd el-Cumiin, c. ı, s. 293. 
53 

"eı-Yeriikiyye ve Bayaziyye (Bayatiyye) Sis bölgesinde Memıiiklerle çatışıyorlardı.", el
Makrizi, es-Su/ılk, c. 3, K. 2, s. 506. 

54 el-Makrizi, es-Sulılk, c. 3, K. 2, s. 440, s. 506, s. 5ı8; İbn Hacer, İnbii, c. 6, s. 52. 
55 ei-Makrizi, es-Su/ılk, c. 3, K. ı, s. 348. 
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bir ganimet elde etmişlerdi.56 Kaynaklar Türkmenlerin kanşıklık çıkarmayı 
adet haline getirmiş, devamlı mesele çıkaran bir topluluk olduğunu da tek 
taraflı olarak kaydederler.57 Türkmenler zaman zaman kendi aralarında da 
çatışıyorlardı. Haleb'te el-Üçokiyye ve el-Kınıkiyye'ye bağlı Türkmenler 
1383 senesinde çatışmışlar ve Haleb nilibi Yelboğa en-Niisıri bu durumu 
merkeze bildirmek durumunda kalmıştı.58 Meınlfiklerin Türkmenlerle olan 
bu karşılıklı münasebetleri ayrı . bir çalışına mevzu olacak kadar geniş 

alınasına rağmen burada bu kadarla iktifa ediyoruz. Meınlfikler devrinde 
yukanda bahsedildiği üzere Türkmenlerin bir grubunun devletin yanında . 
diğer bazı grupların ise karşısında bulunması kaynaklarda "et-türkmiin et
tii'at" (Bağlı Türkmenler) ve "et-türkmiin el-'usiit" (İsyankar Türkmenler) 
tabirlerinin kullamlınasına sebep olınuştıır. 59 

Türkmenler 14-16. asırlar boyunca bölgede etkin olarak varolınuşlar, 
devletler kurmuşlar ve bu yapılar içinde aktif roller almışlardır. Selçukluyla 
başlayıp Anadolu, el-Cezire, Suriye ve Mısır bölgesinde gelişen siyasi ve 
kültürel gelenek bağlamında Türkmenler, YukanDicle Havzasına yerleşerek 
buraların esas unsuru olınuşlardır. Osmanlı dönemi bu birikimin mirasçısı 

olacaktır. 

56 İbn İyas, Bedai, c.l/2, .s. 338-339. 
57 İbn Hacer, İnbô., c. 7, s.320. 
58 el-Makrizi, es-Suluk, c. 3, K.2 , s. 499; İbn İylis, Bedai, c. 1/2, s. 336 
59 el-Makrizi, es-Sulıik, c. 4, K.3 s. 504. 


