TÜRKMEN‹STAN, YAKIN VE ORTA DO⁄U
ÜLKELER‹NDE AVŞARLAR
Doç. Dr. Serdar ATDAEV*
Avşar boyu, ortaçağ tarihçilerin
çal›şmalar›nda avşar, afşar gibi an›l›
yor. Mahmut Kaşkarl› ve Sal›r Baba 24
türk boyunun aras›nda Avşarlar› 6-nc›
boyu diye adland›r›yor. Reşiddedin, Yaz›
c›oğlu ve Ab›lgazi avşarlar› 9-nc› diye
adland›r›yorlar. Onlar neredeyse her
kes,avşarlar Ünlü Oğuz Han›n 6 oğlun
dan birisi Y›ld›z Hand›r söylüyorlar. Y›l
d›z Han›n birinci oğlu da Avşard›r. Bu
Avşar, Avşar boyunun beyi olmuş diye,
bütün tarihçiler söylüyor. Yaln›z Sal›r
Baba avşarlar›n Beyi Oğuz Han›n ikinci
oğlu Ayhan olmuş diye, söylüyor.
Avşar sözünün çeşitli anlamlar› var
d›r: “çevik ve hayvan av›na tutkulu”
(Reşiddedin), “çustu çal›k ve ava, cana
vara, kuşa tutkulu” (Yaz›c›oğlu), “çalak,
çalas›n” (Sal›r Baba), “işini y›ldam işleg
çi” (k›vrak ve çalak olan) (Ab›lgaz›).
Macar gezgin G.Vamberi Avşar sözünü
“toplayan” diye anlat›yor. Baten Türk
men araşt›r›c›lar›n fikirine göre (S. Ata
n›yazov) Avşar sözü “taypa”, “il” boy anla
man› geliyor. Türk dillerin araşt›r›c›s›
Z.B. Muhamedovan›n fikirine göre avşar
mak, avşar›lmak sözleri, kendini kibirli
olmak, kibirlenmek manas›na geliyor.
Azeri lehçelerde avşar -”süt”, avşarmak
-”sağmak” demektir. Türlü Anadolu leh
çelerde avşar sözünün çok manas› var.
Mesela Seyhan ağ›zlarda -”yetenekli”,
ve Bursa ve Konya ağ›zlarda ise başka
manalar› da vard›r. Avşarlar (Bayat,
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Türkmenistan ‹limler Akademisi Tarih
‹nstitutu.

Halac ve diğer türk boylar›yla Güney
Türkmenistan toprağ›nda 7-II as›rlarda
yaşad›lar. Reşidedinin haber verdiğine
göre Avşar boyu Türkmenistan›n Etrek
çölünde yerleşmiş ve yaşam›şt›r.
Avşarlar›n k›sa tarihi şöyledir. II-12
as›rda türk boylar›n Orta Asyadan Yak›n
Doğuya büyük göç olmuş. Toğrul Bey Sel
cuk göç baş›nda ölmüş. O zaman Irak,
Suriye, Küçük Asya ülkelere K›n›k, Kay›,
Sal›r, Bay›nd›r, Karaman ve diğer boylar
beraberlikte Avşarlar da gelmiş. Aksun
gur ve onun oğlu Amadaddin Zenginin
baş›nda olan Avşarlar› Suriyenin kuzey
bölgelerinde oturmuşlar. Atabey Şum
lan›n baş›nda olan Avşarlar›n diğer bir
topluluğu da Huzistanda oturup, Şumla
Türkmen Hanl›ğ›n› kurmuştur. Bilindiği
gibi, Merkezi Anadoluda hüküm süren
Karaman Hanedan› /1256-1493/Avşar
boyundan ç›kt›ğ› bilinmektedir.
Türk boylar›n Yak›n Doğu’ya göçü,
Moğol devrinde gene tekrarland›. Emir
Teymir devrinde Türk boylar›n bir toplu
luk Azerbaycana göçtü.
Sefevi Devleti zaman›nda Türk boy
lar› Horasana göçtüler. I Şah ‹smail
(1502-1524) Avşarlar› Abiverde göç etti
riyor. Sonra I Şah Abbas (1589-1629)
4599 kadar Avşar ailelerini Abiverde ve
Dereceza göç ettiriyor. Nadir Şah (17361747) zaman›nda Azerbaycandan 12000
Avşar ailesini göç ettirdi. Onlardan 2000
aile K›rkl› boyundan (K›rkl› boyu Avşar
lar›n bir kolu). Ermeni tarihi kaynaklar›
na göre, Avşarlar Miyabi ve Kubegan böl
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gelerinde oturmuşlar. Avşarlar›n diğer
grubu  da Meşhed ve Kelat çevresinde
oturmuşlard›r.
Türkmenistan’da olan tarihi olay
lar› yazan, 18 as›r›n tarihinin yazman›
Muhammed Kazimin yazd›ğ›na göre,
Avşarlar iki kola ayr›lm›ş: “Köse Ahmed
lu” ve “K›rkl›” ‹ran Araşt›r›c› Goddusi
bu gruplar› “Gas›mlu” ve “Arhlu” (veya
“K›rklu”) diye adland›r›yor.
Günümüzde Avşarlar Türkmenistan
da çeşitli bölgelerde oturuyorlar. Ersar›,
Göklen, Mürçeli gibi çeşitli küçük boyla
r›n kollar› olarak yaş›yorlar.
Tarihi kaynaklarda en çok bilgi
Avşarlardan olan, K›rkl› topluluğu hak
k›ndad›r. Ünlü Nadir Şah K›rkl› toplu
luğundand›r. Muhammed Kazim onlar›
Karaklu, Karahlu diye yaz›yordu. Diğer
‹ran tarihinin yazman› Mehdi Han Ast
rabadi (18 as›r) Karaklu topluluğu Türk
men Avşarlard›r diye söylemiştir. Azeri
tarihçiler Abbasgul› Bak›lan ve Müzre
Ad›gezal Bey onlarda böyle yazm›şlar.
Yaln›z onlar ilave olarak Nadir Şah,
‹mamgul› topluluğun en küçük Avşar
topluluğun olduğunu söylüyorlar. Bu bil
gileri Türk ilim adam› tarih araşt›rc›
F.Sümer araşt›rmalar ile bu bilgilerin
doğruluğunu söylüyor.
‹ran Şah›n Fetal› Gacar›n bir Fera
Han adl› bir dan›şman› olmuş. Fera
han›n efsaneye göre, Oğuz Han›n oğlu
Y›ld›z Han›n 4 oğlu varm›ş: Avşar, Beyik
dili, K›rk Beğser ve G›zg›nd›r. Y›ld›z
Han›n birinci, ikinçi ve üçüncü oğullar›
n›n boylar›n›n bir parças› da Küyhald›r.
O topluluğun ad› sonra K›rkl› olmuş,
Cengiz Han devrinde onlar Mogolistana
yay›lm›şlar. Bir topluluğu ise Horasanda
oturmuş ve Uşarlara (Avşarlara) birleş
miştir.
Avşarlar Türkiye’de, Azerbaycanda,

‹randa, Afganistanda ve Özbekistanda
oturuyorlar.
Azerbaycanda ortaçağ zamanlar›n
dan tarihçiler ve yazmanlar›n söylediği
Avşar köyleri genel olarak şimdi de
vard›r.
Türkiyedeki Avşarlar köyleri hakk›n
da bilgiler, daha çoktur.
‹randa Avşarlar Hamadan ve Ker
manşah eyaletlerde, Malay›r, Sabzevar,
Nişapur, Bucnurd ve Kuçan bölgelerinde
oturuyorlar. Onlar hem bağ›ms›z olarak
hem de daha büyük boylar›n içinde yaş›
yorlar. Mesela Rus ilim adam› V. Trubes
koyun araşt›rmalar›na göre, Huzistanda
Avşarlar, 12. as›rdan beri oturmuştur,
sonra onlar Azerbaycandan gelen Avşar
lar kat›lm›şlard›r. 18. as›rda onlara arap
boyu Kaab kat›lm›ş. 20. as›r›n baş›nda
bu Avşarlar›, daha büyük olan Bahtiyar
boyu asimile ediyor. Avşarlar, Lur boyu
nun içinde de yaş›yorlar.
Bilindiği gibi, 7 büyük Gacarlar›n
boylar›ndan (tayfalar›ndan) olan birisi
Avşar olmuş. Şimdi ‹randa oturan Avşar
lar küçük boylard›r (tire). Onlar: Karak
lu-Ahmedlu, Papalu (Babalu), Kunduz
lu (Gündüzlü), Çahar-Avşar, Avşarlu,
Avşar Mohammed, Ş›ral›, Avşar Uşağ›,
Avşar Kermanlu gibi adlarda an›l›yor.
Afganistan Avşarlar›, Afgan›stana I.
Şah Abbas zaman›nda gelmişler. Onlar
önce Kandağara oturmuşlar. Şimdi onlar
Kabilin yan›nda, Avşardepe ve Nanak
çi bölgelerde oturuyorlar: Avşar Bala
(Yukar›lar) ve Avşar Pay›n (Aşağ›lar).
Avşarlar, Gerat, Gaz›, Karabağ, Daray›
Yusuf, Mazar› Şerif, Agçe (Akçe), Şibir
gan, Bam›yan, Çahar Dehi, Gorband,
Taş Korğan eyaletlerinde oturuyorlar.
Avşarlar Üzbekistanda, Hazarasp
şehirinin yan›nda oturuyorlar.
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