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Selçuklular . Taribi &akkında 
Araştırmalar ve Tenkldler 

Y abgulular Meselesinin 
1,arihi Esasları 

-V-

ELÇUKLULAR tarihinde, kitabımızın ölçülerine 
göre «Yabgulular meselesi» adlı başlık altında böy
le bir mesele olduğunu ileri sürmüş ve çok kesif 
bir ifade ile bu hususu aydınlatmış bulunuyorduk. 
Aslında Selçuklular tarihi o derece k~ranlıklar 

içinde kalmıştır, ki bugüne kadar böyle bir mese
le değil sadece m uarnma halinde kalan bir N aukya 
adı bahis mevzuu oluyordu. Fiiliakika Malazgird 

muharebesi hakkında değerli bir araştırma yapan Cl. Cahen Sul-
tan Alp Arslan'a karşı isyan edip, Anadolu yolu ile, Bizans'a 
kaçan Selçuklu şehzadesi Erbasgan veya El-basan'a (yazar bu 
adı) diğerleri gibi yanlış olarak E1'isiği okumuştu) mensup olan 
Türkmenlerin adını N auk,ya olarak kaydetmişti. Fuad Köprülü . 
ise bunun yirmi dört Oğuz boyundan Yı va kabilesinin a·dı ol-· 
duğunu ileri sürmüş ve bunu <<ileride bütün tarihi ve lisani de
lillerle izah» edeceğini vadetmiş; fakat merhfını aslında doğru 
olmayan ve ifadesine rağmen hiç bir hazırlığı da bulunmayan bu 

. mevzu üzerinde bir daha durmamış; sadece böyle bir Türkçe 
isim olamıyacağı düşüncesiyle bu adı Yıv~ samrken bir yakış-
tırmadan l;>aşka bir Şey yapmamıştır. Ondan sonra Merhfını 
Mükriİnin Halil Yınanç 5<Anadolu/nun Fethi» adlı eserini yazar
ken bu görüşü kabili ederek bunların Oğuz boyu Yıva'lar olup 
ismin de Yııvak şeklinde olacağını ileri sürmüştü. Bu kayıtla
rın tesirinde kalan· Prof. Faruk Süriıer Yıva boyuna dair bir 
makalesinde bu fikre katılmıştır. (1) Biz Selçuklu Tarihinin bu 
devri üzerinde henÜZ kaB derecede durmamış bulunduğumuzdan 
vaktiyle bu yakıştırma izahı I. Kılıç Arslan makalemizde kabili 
etmiştik. Fakat Selçuklular tarihini yazar ve ·kaynakları daha 
sıkı bir tetkikten geçirirken bu isimle meydana çıkan bir Tfuk
men grubu ile Yıva'lar arasında bir isim ve kabile münasebeti 
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olmadığıni anlamış ve bu adın Türkçe Yavgrtlu'lar (Yabgulula~) adının 
arapça Yavag(k)iyye ve farsça Yavgıyan şeklini almasından ibaret ol
duğunu meydana. koymuştuk. Bugüne· kadar asla bahis mevzuu ve mev
cud bulunınıyan Yabgulular fikri İbrahim Kafesoğlu'nu da cezbetmiş; 
bu sebeple yazma eserimizle birlikte bunu da «Selçuklular» maddesine 
aktarmaktan lrurlulainamiş; fakat burada yakalana.cağım hesaplıyaragk 
tereddüdünü de göstermiştir. Zira bu fikrin . bize · aid olduğu daha önce 
yayılmıştı. (2.) . . . · 

Alp Arslan ve Melikşah zamarnnda Şehzade isyanları münasebetiyle 
ve onlara mensup olarak meydana çıkan bu adın ilk kaynağım Sıbt ibn 
al-Cevzi'nin Mirat uz-zaman'ı teşkil eder. O da ·bu devre aid b:Qgileri · 
Muhammed bin Hilal al-Sabi'ye aid · «U'Y_un ut-tevarih'dan almıştır, ki 
müellif bu kaybolmuş eserinde Hicrl 448:479 yılları arasmda geçen va
kaları babasının eserini zeyl olarak yazmıştir. Sıbt Alp Arslan'a karşı 
isyan edip Anadolu'ya kaçan Er-basan (Er~basgan)- veya El-basan'ın 
«Yavgıyye (veyahut Navgıyye) tarresiyle birlikte Rlima gittiğini» söy
ler. Selçuk'un tarunu ve Yunus'un oğlu olduğunu meydana koyduğumuz 
bu Er-basan'dan sonra da: Tilrkmen al-Yavgıyye'den bir cemaat, reisieri 
Atsız'ın idaresinde, vararak Filistin tarafiarım fethetti» ve ·orada bir 
beylik kurdu. ;Kaynak bunların da asi olup kaçtıklarim belirtir. Ona göre 
«Sultan Melik§ah'ın {tmca-zadesi olan Kutalmı§ oğlu Süleyman-§ah'ın da 
Yavgıyye'den olduğu rivayet edilir». Nitekim aynı kaynak, Süleyman
şah henüz Urfa · taraflarında bulunurken, Filistin' e giden bu Türkmen 
ler (Yavgıyye) den. bir kısmı, Selçuklu Hanedamila mensup olması ve 
Melikşah'a karşı buluninaları sebebiyle, kutalmış oğlunu davet ediyor ve 
onu Sultan olarak taruyacaklarını bildiriyordu. Bu sıralarda Alp Arslan'ın 
hemşiresi ve Er-basa.n'ın zevcesi olan Gevher Hatun da kocasına kavuş-

. mak için «Rlim (Anadolu) beldelerine gitmekte olan Yavgıyye'ye _erişmek 
üzere Azerbaycan'a hareket etmiş»; fakat Nizarn ül.,.Miilk'ün gönderdiği 
askeri bir kuvvet bu Selçuklu Hatunu'nun isyanını hertaraf etmişti. Sü
leyman-şah'ın ölümünden sonra oğlu I. Kılıç Arslan İsfahan'a götürül~ · 
m~ş ve Melikşah'ın nezaretinde altı yıl kalmıştı. Onun da ölümü (1092) 
ile serbestikazanan Kılıç Arslan aynı «Yavgıyye askerleri (kabileleri) ile · 
birlikte» Anadolu'ya dönmüş ve İznik'de babasının tahtına oturmuş
tur. (3) 

Büyük Selçukhİiara karşı saltanat davasında bulunan ve isyan eden 
şehzade ve beylere mensup -bu Türkmen taifenin adım Sıbt .Navgiyye 

Yavgiyye Yavııgıyye, Lavgiyye ve Nazgiyye gibi 
çeşitli ad ve bozuk imlalaria vermekte; bunların hep asi kabileler ola
rak Anadolu'ya ve Suriye'ye kaçtiklarını belirtmektedir. Başta Arslan 
Yabgu'nun torunları olmak üzere hepsinin hanedana mensup bulunmasi 
veya onun da mensup bulunduğu Kınık boyundan gelen beyler olması 
Yavgıyya (Yabgulular) nin bu kadar büyük bir kitle teşkil etmeleri se
bebini göstermiştir. Nitekim XII. asır tarihçisi İbn al-Azrak Filistin 
Yavgıyya'lerinin reisi olan Atsız'ın da Kınık boYundan (Min Oiyl Kınık) 
geldiğini söyler. Esasen feodal Türk cemiyetinde şehzade ve beylerin si
yasi rolleri de ancak hanedana ve Kımk boyuna mensubiyetleri ile müm-

. kündü. ( 4) Bu durum ile bir münasebeti alamıyacağını da· gösterir. Za
ten çağqaş bir müellif olan Kaşgarlı Mahmud da bu Oğuz Yıva adım bu 
imla ile vermiş; bunun Yıvak ve Yavuk gibi başka bir _şekilde mevcu
diyeti de· görülmemiştir. öte yandan bu Türkmenlerin, esas itibariyle, 
Arslan Yabgu'nun torunlarına veya onlar gibi isyan eden Er-basan ve 
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Atsız'a bağlı bulunmaları· da dikkati çekmektedir. Fiiliakika Selçuk'un 
ölü:nünden sonra, onun en büyük oğlu olarak, hayatta kalan Arslan 
(İsrail) ailenin reisi olarak Oğuzlara aid Yabgu unvanını almıştı .. Lakin 
bilalıara Oğuzlar arasmda siyasi birlik bozulduğu için· Tuğrul ve Çağrı 
beylerin teşkil ettiği ana kolu kaynaklar (bilhassa Bayhaki) dar ına

nasiyle SBlçukıyan (Selçuklular) adıyle anadarken diğerlerini de-İbrahim 
Ymal'a nisbetle Yınalıyan~ Kızıl ve Yağıntır beylere ııisbetle de Kı.zılıyan 
ve Y ağmur·iyan adları ile adlandırıyorlardı. 

Selçuklular ve kolları hakkında bu isimlerin mevcudiyeti kaydedil
diği halde Arslan Yabgu'ya tabi Oğuzlarm hangi isimle arnldığı bize ka
dar gelmemiş ve kaynakların kifayetsizliği bunların adım meçhul bırak
mıştır. Buna mukabil Arslan Yabgu Sultan Mahmud tar~fmdan esir edi
lip hapishanede ölmekle ona mensup Türkmenler, küçük parçalara ayrı
larak, Kızıl ve Yağmur beylere göre KıJi1ıllılar (Kızılyan) Yağmurlular 

(Yağmuryan) gibi isiinler almışlardı. Gameliler ve daha sonra Selçuk
lulara karşı istiklalleriııi muhafaza eden ve Arslan Yabgu'nun ölümün
den sonra eviadiarına bağlı kalarak her ~ırsatta onların saltanat dava
larma karışan bu Oğuzlar Horasan, İran, Irak, Azerbaycan ve Şarki Ana
dolu bölgelerine göçüyar ve akınlarda bulunuyorlardı. Birlikten mahrfun 
bu dağınık Türkmenlerin topluluk isimleri o derece mechf:ıl kalmış ve 
unutulmuştu, ki İbn ul-Esir, diğerlerinden ayırmak için, bunlara «<rak 
Oğuzları» adını vermişti. Fakat yerleştikleri ve sadece diğerlerinden önce 
Garp ülkelerinde göründükleri için coğrafi bölgeye göre böyle bir i~im 
kendilerine ve İslam kavimlerine yabancı olduğu gil;li Arslan Yabgu za
manında Maveraünııehirde de bu ismin bahis mevzuu olamıyacağı aşi

kardır. Böylece diğer Selçuklu kolları gibi bunların da reisieri Arslan 
Yavgu'ya ııisbetle Yavgulular adım taşımış bulunmaları, bu adın Fars
larca Yavgıyan. (Yavguiyan) Araplarca da Yavgıyya (Yavguiyya) şe

killerine sokulması ve Türkçe'nin tekamülüne göre de Yabgu'nun Yavgu 
olması normaldir. (5) . 

Bu muhakeme tarih ve filoloji ile de teyid olununca başlangıçtan beri 
Büyük Selçuklularla saltanat mücadelesi yaparak Anadolu'ya kaçan Ars~ 
lan Yabgu'ya ve eviadiarına mensup Türkmenlerin artık Yavgulular adıııı 
taşıdığını ve Sıbt'ııı eserinde Yavgıyya şeklin,i aldığım istidlalde pek 
zorluk yoktur. Zira İslam müelliflerince meçhul kalan ve hustisiyle Ars
lan Yabgu'nun ölümünden sonra Horasan, İran ve Irak taraflarıııa gel
dikleri için aniaşılamayan bu ismin Sıbt'm Yavgululara aid parçalarm
da çeşitli ve bozuk imialaila yazılması da yazar veya müstensilılerin bu 
adın mahiye'ti ve telaffuzunu kavrayamadıklarıııı göstermiştir. Selçuklu 
sultanı Alp Arslan ve ~.ifelikşah'a karşı isyan eden Er-basan ve Atsız'ın 
da Süleyman-şah; kardeşleri ve oğlu Kılıç Arslan .gibi Yavgtılu reisi 
olarak gösterİlıneleri de Arslan Yabgu'ıiun torunları ile birlikte olmaları 
veya aynı yolda asi bulunmaları ile alakalıdır. 

Alp Arslan ve Melikşah'a karşı mücadelelerde is;rni geçen bu Yab
gulular Anadolu'ya göçtükten ve Süleyman-şah'ın kurduğu yeni Selçuklu 
devletinin idaresine girdikten sonra onların siyasi rolleri gittikçe silin
miştir. Gerçekten Anadolu'ni.m fethi ve iskanında mühim -rolü olan Yav
guluların, feodal n'ıücadeleler sona erip kendi sultaniarına aid Türkiye ile 
İran Selçuklu devleti arasında rekabet başlayınca, artık ehemmiyetlerini 
ve isimlerini kaybetmeleri tabii idi. Zira bir bakıma bütün Anadolu Türk
leri Yabgulu oldı,ı demektir. Bununla beraber feodal. çatışmalarda ve Ana
dolu'nun iskanında bu kadar mühim bir mevkii olan ilk göçebe Yavgu-
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!nların, daha bir müddet, bazı topluluklar halinde, varlıklar:ı,nı ve isim
lerinf muhafaza .ettikleri, tarihi ve etnik bir takım izler bıraktıkları 
görülmektedir. Nitekim XII. asır tarihçisi 'Azimi'nin, Anadolu'nun çok 
buhranlı bir .devrinde, 534 (1140) yılında, «Yavgıyya (Yavgulular) ile 
Rıımlar arasında vukubıılan bir savaşta· Allahın miislümanları muzaf-

. fer» kıldığına dair ifadesi henüz bu ·lsimde bir toph:ıluğun bulunduğunu 
göstermektedir (6) XIIT. asırda Farsça yazılı kaynaklarda ismin açıkça 
Yavgıydn (Yavgulular) şeklind~ meydana çıkması bizim görüşümüz ba
kımından çok mühimdir. Fiiliakika İbn Bibi, Mo gol· istilasiyle · alakah ola
rak «dsi Türkler, sefih ve akılsı.zlar ile onların Ydvgıydn'dan olan halet
leri memleketin (Selçuklu Türkiye'sinin) hudutlarına girdilm·» ifade
siyle Sıbt ve 'Azimi tarafından bozuk in:il~larla verilen isini sağlam bir 
şekilde meydana koyar. (7) İbn Bibi gibi Raşideddin de bu sıralarda Ha
rezmlilerin ve sair Türkmenlerin Şarki Anadolu'da kargaşalık çıkardık
larından bahseder ve Mogollar önünde «Yavgıyan ve Sultan Selaleddin'in 
bozguna uğramış askerleri Ahlat kapisından Şam'a ve Mısır'adoğru git
tiler» derken aynı taifeye aid mu'tad hareketlere işaret ed~r. (8) Fiilia
kika Gazneliler ve Selçuklular karşısında istiklalleriııi . muhafaza ede
rek süratle hareket, göç, akın ve yağmalarda bulunan bu Yavgulu Türk
menleı:.inin yerli halk tarafın_dari . iyi karşılanmadığı ve bu sebeple isim
lerinin eşkiya, yağmacı ve akılsız manalarına·.geldiği ·. anlaşılniakta ve
İbn Bibi'nin metni de bahis mevzuu Türkmenlerin bizzat Yavgulular ol
masa bile adlarının isim ve sıfat halinde kuİlalllldığnn ifade etmekte
dir. Sinop, Ordu, Çorunı, Sivas, Erzurunı, Kütahya, Denizli ve Antalya'd~ 
Türkmenlerle meskfuı on iki köyün Yavı veya Yavu adılll taşımasnn da 
bu Yavgu ve Yavgulu adr ve taifesinin izi olarak bugüne kadar yaşa
mış gözükmektedir: (9) 

Sır-derya Oğuziarının hi.ikümdarları kan değil yabgu unvanını taşı
. dığı bilindiği gibi bunların da Selçuklulardan önce İslam ülkelerinde Yab
: gulu adİ ile talllndıkları dikkati çeker. SelÇukluların Maveraünnehire g~ç~ 

leri sırasmda, Buveyhi'ler zamanında ve 1006 yılında, Yavgıyan (Yavgu
lular) adı ile bazı Türklerin Bayhak havalisinde ve Bizans'a karşı gaza-. 
larda bulunduldarına dair kayıtlar da burada zikre şayandır. Gerçekten 
Nizarn ül-Mülk, Siyyaset-ndme'sinde· (yeni neşrinde), Yavgıyan ·şeklinde 
adı. doğru olarak yazılan bir taifenin (eski neşirlerinde Navgiyan) RUın 
gazasma katıldığına dair bir hikaye nakleder. (10) İbn Funduk'a göre 
Ahmed isminde kudretli bir kimse Yavgıyan (metinde Navgiyan) ordu
siyle 1006 yılında Bayhak ha valisine bir akın- yapmıştır. Müellif aynı yer:. 
de Yavgıyan (Navgiyan) ve Yavgı askerlerinden bahsederken Yangi-kent 
Oğuzlarm Yabgusu ye Selçuklularm düşmalll olan Şahınelik bin Ali el
Barani'nin bu bölgeye akınlarma da temas eder. (11) Bu kayıtlar Oğuz 
Yabgusunun faaliyetlerini gösterir. Nitekim Oğuz Yabgusunun 391 (1000) 
yılmda İslamiyeti kabUl ettiğini, Samani _emiri İbrahim ile ittifak ve sıh
riyet kurduğunu biliyoruz. (12) Bu qa Yabgu Öğuzlarmm İslam dünya
sı işlerine oldukça eski bir zamanda ne derece katıldıklarma delalet 
eder, hatta bu Türkmenler İslamiyeti kabUl ettikten sonra Türkistan 
gönüllü ve gazilerine kanşarak Bizans'a karşı . elliada gidiyorlardı. Ni te~ 
kim Türklerin 963 ve 965 yıllannda Anadolu gazalanna katıldıklanlll 
biliyoruz. Çağrı Bey,' bu eski ananeye göre 1018 senesinde, kendi Oğuz
lan ile, Şarki Anadolu'ya kadar akm yapmış; bu akın esnasında Azer
baycan'da karşılaştığı Türkmenleri· de yanına almış ve Buhara dönü~ 
şünde bunlan oralarda bırakmı§tı. Bu hadiseler A~slan Yabgu veya Yen-
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gi-kent Yabgularına ait bu hareketler dolayısıyledir, ki Selçuklu devle
tinin kuruluşundan önce Yavgulular (Yavgıyan) ın ve onlara dair kayıt
ların kaynaklara geçmesine imkan vermiştir (13) 

(1) Bak. Selçuklular tarihi ve Türk isıarn 1\Iedeniyeti, Ankara 1965, s. 120-123. 
(2) t. Kafesoğlu, Selçuklular, İslam Ansiklopedisi (İ1\.), s. 360 a). 
(3) Bak. Osman Turan, I. Kılıç Arslan, İA, s. 682 a; Sıbt, m. Ahmed (Top

kapı) 2907 (Xll), s. 144a. 
(4) Tarih Meyyafitrkın, British Mnsenm. s. 153 b. 
(5) Firdevsi Şah-name'de ve bazı logatiarda Yabgu'nmı nisbeti «<Iatt-i Yab

guvh> (Yabgu yazısı) şeklindedir. 

(6) Yazma nüsliada bu isim Yavukiyye ( ) şeklinde görülmek-
te, cı. Cahen onu Bfıdi'ikiya veya Ba.ri'ikia şeklinde okumaktadır (İA (1938), 418). 
Yaznıada: Tevaka'a el-Yavukıyye ve'l-Ri'ım ve nasara'llah el-Müslimin. 

(7) «Tuğat-i Etrak ve süfeha-i ağbiya ve ahlaf~i Yavgıyan-i işan der serkadd-i 
memalik mudahalet numiideiıd» (Evamir ul-Alaiyye, s. 485). Sıbt'm yavgululara ald 
metinlerinden ancak lüziimlu Imyıtlar Selçuklular tarihinde ve burada almış bulmıu
yoruz. 

(8). Quatremere kendi neşir ve tercümesinde bu ismi noktasız yazmış; onu 
Navegiyan (okçn) olarak okmııak isterken bmıdan vazgeçmiş ve bmıu ok ve uç ke
limelerinden mürekkep sanarak (Uc Türkmeriıeri) (Türkmen ul-Uciyye veya Uc
oltiyye) şeklinde okumuş ve tercüme etmiştir. (Histoir des Mongol de la Perse, 
s. 342). Şarkiyatçılarm anlıyamadıkları Ucuyye veya Ucokıyye Türkmenleri için de 
bak. F. Köprülü, TM, I, s. 209. Ali-zade'nin neşrinde ise «Yavgıyan ve münheziman-i 
Sultan Celaleddim> şeklinde ismi doğru olarak vermiştir. (Cami'ül-tevarih, Bakü 
1957, m, s. 71). Tarih Mansilri de bu sırada Yavguyye ( ) nm dağıldı 
ğmdan ve eliserisinin itaate girdiğinden bahseder (Moskova fakslınile neşri 1960, 
s. 175b). 

(9) Selçuklular tarihi, s. 122. 
(10) Siyaset-name, uşr. H. Darke, Tahran 1347, s. 103. NH,şir metinde bunu 

Yavgİyan şeklinde kaydattiği halde notlarda, nushaya aykırı olarak, Navegıyan im
Iasiyle yazmış ve Farsça sandığı kelimeye bir yakı.§tırma «tir-endAzan» yani okçu
Iar nıanasmı vernıİ§tir. 

(ll) Tarih-i Bayhak, uşr. A. Behnıenyar, Tahran 1817, s. 51, 267; t. Rafes
oğlu ,İA, sayı 104, s. 395 b, str. 27. 

(12) Bak. Gerdizi, Zeyn ul-ahbar,· nşr. 1\I. Kazvini, Tahran 1937, s. 50; Selçuk
lular tarihi, s. 

(13) Bak Selçuklular tarihi, s. 47-48. 
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Yalnızlık içime korkular salmış 
Ağaçlar simsiyah deviere dönmüş 
Karanlıklar, korkular içime dalmış 
Işıklar yok olmuş, lambalar sönmüş 

Tabutlar, öliller . dönüp duruyor 
Odama acaip gölgeler dolmuş 
Gölgeler rüzgarla oyun oynuyor 
Bu oda cinlerin odası olmuş 

Tereddüt, şaşkınlık, ne yapacağım 
Nereye, kimlere, nasıl· gideyim? 
Acaba nasıl kurtulacağım 
Elinden cinlerin ve gölgeleriri 
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