
 

Ece Muzafferî (Kümüştepe), Türkmen Sahra'nın Kümüştepe bölgesinde 

doğmuştur. 1964 yılında İstanbul'a gelmiş ve 1966-1967 yıllarında Çamlıca Kız 

Lisesi'ni bitirdikten sonra önce İstanbul Üniverstesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji 

Bölümüne kayıt yaptırmıştır. Ancak okula devam etmemiş ve 1968 yılında 

İstanbul Universitesi Çapa Tıp Fakültesini kazanmıştır. Üniversiteyi 1979'da 

bitirdikten sonra 1985'te alanında uzman olmuştur. 1987 yılında Türkiye 

Cumhuriyeti vatandaşlığına kabul edildikten sonra 1992'de Milli Eğitim Bakanlığı 

Sağlık Eğitim Merkezi'nde Dermatolog olarak işe başladı. 2005'te Deri ve Zührevi 

Hastalıkları Hastanesine atandı ve halen geçici olarak Beşiktaş Sait Çiftçi Kamu 

Sağlığı Kurumu'nda görev yapmaktadır. 
 

 “Ahmet Garadaglî, 1964'te bizleri Türkiye'ye göndermeden önce topladı ve her birimize birer 

Tümen*(yek tuman) verdi ve şöyle dedi: “Meslek sahibi olarak geri geldiğinizde bu tümenin yerine 

size altın verecem, yeterki iyi bir eğitim alarak dönün"dedi. Onun verdiği o tümeni hâlâ saklıyorum”.  

“1968 yılında Ahmet Garadaglî torununu ameliyat ettirmek için Almanya'ya gitti ve dönüşte 

İstanbul'a uğradı. Garadaglî İstanbul'a gelir gelmez Kandilli Kız Lisesi'nde İstanbul'daki tüm 

Türkmen kızlarını topladı. Ayrıca 1927-1928 yıllarında Türkiye'ye eğitim almaya gelen Türkmenler 

ve İstanbul'daki Türkistanlılar da burada hazır bulundular. İstiklal Marşı ve Lise Marşı okunduktan 

sonra Ahmet Garadaglî bizlere (Türkmen öğrencilerine) hitaben bir konuşma yaptı. Konuşmasında 

bizlerin milletimize ve yurdumuza faydalı birer fert olmamız hususunu özellikle altını çizerek ifade 

etti. Konuşmalardan sonra yemekler yendi ve sohbetler yapıldı. Burada Ahmet Garadaglî tekrar 

İstanbul'a geleceğini söyledi, ancak bir daha gelemedi”.  

1967 yılında daha 14 yaşında Türkiye'ye gelen Muhammet Garrovı1 ise Ahmet Garadaglîyla ilgili 

olarak onun “cesur ve aydın bir şahsiyet olduğunun altını çizerek belirttikten sonra şöyle bir anısını 

anlatmaktadır: “Türkmen Sahra'dan Türkiye'ye 14 yaşımda geldim. Çocuk yaşta ailemden ayrılmak 

beni çok etkilemişti. Bu psikoloji içinde Ahmet Garadaglî'ya 'vicdansız' başlığını taşıyan bir mektup 

yazdım. Mektupta 'bu çocuk yaşımda beni ailemden uzaklara gönderirken hiç mi vicdanın 

sızlamadı? Sen vicdansızsın’ satırları yer almaktaydı. Elbette ki Garadaglî mektubuma cevap 

yazmadı, ancak bugün ben o büyük insanı şükranla anmaktayım. Allah ondan razı olsun ki sayesinde 

eğitim almış bulunmaktayım”. 

 
1 1953'te Günbed-e Kavus'ta dünyaya gelen Muhammet Garrovî, ilkokulu doğduğu şehirde tamamladıktan 
sonra 1967'de Türkiye'ye gelmiştir. Önce Antalya'da ortaokul, ardından da Bilecik'te lise ve daha sonra 
Trakya Universitesi Tıp Fakültesini bitirmiştir. 2003 yılında çok beklediği Türkiye vatandaşlığına kabul 
edilmiştir. Hâlihazırda İstanbul-Esenler'de Başaran Polikliniği'nde mesul müdürü olarak görev 
yapmaktadır. 

 



Merdâne Türkmen aydını Ahmet Garadaglî'nın faaliyetleri çok büyük sayılacak değerdedir. Zira, 

hiçbir takibe uğramadan binlerce öğrenci yollamak mı, yoksa sıkı takip altında aralarında 17 

Türkmen kızının da bulunduğu gençleri Türkiye'ye yollamak mı daha cesurânedir (?) denklemini 

hiç kuşkusuz Ahmet Garadaglî lehine değerlendirmek lazımdır.  

Ece Kümüştepe, Türkiye'de kendilerine özellikle Abdulvahap Oktay ve Saide Oktay'ın maddi ve 

manevi desteklerinin yanı sıra, Saadet Çağatay, Tahir Çağatay ve Hekimcan Kaynar’ın büyük 

yardımlarda bulunduklarını ifade etmiştir. Ayrıca, daha önceden (1927-1928) Türkiye’ye eğitim 

almaya gelip de daha sonra buraya yerleşen Türkmenlerin de kendilerine destek olduklarını 

belirtmiştir. 

Sonraki yıllarda İran'dan gelen öğrencilerin sayısı artmıştır. Ancak bu gelen öğrencilerin hiçbiri 

burslu olarak gelmemişlerdir. Onların kesin bir listesi mevcut değildir. Bu öğrencilerden biri de 4 

Şubat 1939 yılı doğumlu Yusuf Azmun'dur. Yukarıda da belirttiğmiz gibi, Yusuf Azmun'un babası 

Maşdi (Maşatgulî) Molla Azmun, 1925'te Rıza Şah ordusunun Türkmen topraklarını silah zoruyla 

ele geçirmesinden sonra Türkmen okullarının kapatılarak Farsça eğitim veren okullarda eğitim 

veren Türkmen öğretmenleri arasında üçüncü öğretmen olarak kayda geçmiştir. Yusuf Azmun 

başlangıç eğitimini önce babasından ve daha sonra Tahran'da bir lisede aldıktan sonra ABD'ye 

giderek New-York'ta kolejde eğitim almış, ardından ise Seetle’de Washington Üniversitesi Diller 

Fakültesini kazanmıştır. Burada o, Ukrain asıllı ünlü Türkolog 0. Pritsak’la tanışmış ve ondan 

etkilenmiştir. 2ABD'de bulunduğu yıllarda, 1928'de Türkiye'ye gelen ilk Türkmen 

öğrencilerinden Mehmet Göklen kendisine yardımda bulunmuştur. Ancak Amerika macerası iki 

yıl sürmüş ve Türkiye'ye gelerek İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'nde eğitim almıştır. 

Burada kendisine ünlü Türk ilim adamı Prof. Dr. Reşit R. Arat büyük destek çıkmıştır. Azmun, 

daha sonra İngiltere'ye giderek ilmi araştırmalarda bulunmuş ve buradaki çalışmaları sonucunda 

büyük Türkmen klasik şairi Mahtumkulu'yu tanıtan “Mahtumkulu kimdir?” adlı eserini ABD'de 

Harvard Universitesi matbaasında İngilizce olarak bastırmıştır. 462 Bu Türkmen dilcisi 

hâlihazırda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde bir üniversitede öğretim görevlisi olarak 

çalışmaktadır. 

 
2 Yusuf Azmun'un Türkiye'de yayınlanan makaleleri için bkz. “İran'da Yaşayan Türkmenler Hakkında 
Küçük Bir Not”, Türk Kültürü, III, Sayı 28, (Şubat) 1965, Ankara, s. 245-246; “Büyük Türkmen Şairi 
Mahtum Kuli Piragi”, Türk Kültürü, III, Sayı 29, (Mart) 1965, Ankara, s. 307-310; “İran'da Yaşayan 
Türkmenler", Türk Kültürü, III, Sayı 33, (Temmuz) 1965, Ankara, s. 583-585; “Türkmen Klasik 
edebiyatının Büyük Simalarından Kurbandurdı Zelili”, Türk Kültürü Araştırmaları, IV, Sayı 39, (Ocak) 
1966, s. 262-268; “Türkmen Şairi Seyitnazar Seydi”, Türk Kültürü, IV, Sayı 48, (Ekim) 1966, Ankara, s. 47-
50; “Türkmen Halk Edebiyatı Hakkında”, Reşid Rahmeti Arat İçin, Ankara 1966, s. 32-83; “Rusya'da İran 
Filolojisi ve İran Dilleri Dilbilimi ile İlgili Çalışmaların Tarihçesi”, II, Sayı 3, 1977, Ankara, s. 39-45; 
“Rusya'da İran Filolojisi ve İran Dilleri Dilbilimi ile İlgili Çalışmaların Tarihçesi”, Doğu Dilleri, II, Sayı 4, 
1981, Ankara, s. 11-15. 



Bir diğer Türkmen ise Abdolghafour Baghdadi'dir.3 1972 yılında İstanbul Üniversitesi Edebiyat 

Fakültesi Yakıncağ Tarihi Kürsüsü'nde Doktora eğitimine başlayan Abdulgafour, 1982 yılında 

mezun olup İran'a geri dönmüş ve öğretmenlik yapmaktadır. 

1979 İran İhtilali sonrasında Türkiye'ye gelmiş olmasına rağmen bahsetmeden geçemeyeceğimiz 

bir başka Türkmen Sahra’lı öğrenci ise günümüzde işadamı kimliğiyle karşımıza çıkan Dr. Farzad 

Marjani'dir4. Dr. Farzad Marjani'yle ilgili olarak ilk önce Türkiye'de ve dünyada Türkmen 

kimliğini en iyi temsil edenlerden olduğunu söyleyebilriz. Onun Türkmen kültürüne en büyük 

katkısı ise www.turkmens.com adlı internet sitesinin kurucusu ve hâlihazırda da devam ettiricisi 

olmasıdır. Sitesinde dünyadaki Türkmenlerle ilgili haberlerin haricinde ayrıca Türkmen tarihi ve 

kültürüyle ilgili çok sayıda kitap, resim, film, müzik ve dünyanın çeşitli ülkelerinde yaşayan 

Türkmenlere ait televizyon ve radyo kanallarını da dinlemek mümkündür. Dr. Farzad Marjani 

tüm bunları yaparken hiçbir maddi çıkar gözetmeksizin, sadece Türkmen kültürünü dünyaya 

tanıtmak adına “bir taş daha” koymak amacını gütmektedir. Dr. Farzad Marjani, Türkmen 

Sahra'dan ve Türkmenistan'dan gelen öğrencilere de maddi ve manevi destekte bulunmaktadır.  

Günümüzde İran'dan çok sayıda Türkmen öğrenci Türkiye'ye gelmektedir. Öğrenciler genelde dil 

sorunu çekmemekle beraber Türk kültürüne de kolayca adapte olabilmektedirler. Türkmenler 

için Türkiye'nin Sünnî bir ülke olması da ayrıca bir cazibe yaratmaktadır. Elbette dil ve tarih 

 
3 A. Baghdadi, 29 Aralık 1946'da Türkmen Sahra'nın Kümüştepe kasabasında doğmuştur. Kümüştepe’li 
olması dolayısiyla muhtemelen Yomut boyundandır. İlk ve ortaokulu Bender-e Türkmen'de bitirdikten 
sonra liseyi, Gorgan Ebû-Ali Sina'da okul birincisi olarak tamamlamıştır. 1965 yılında Tebriz Üniversitesi 
Tarih Bölümünü, ayrıca İngiliz Edebiyatı ve Filoloji Bölümünü kazanmıştır. 1972'de Türkiye'ye gelmiştir. 
1982 yılında İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi'nde Muhammed Ali Şah Devrinde Osmanlı-İran 
Siyasi İlişkileri ve İran'daki İç Olaylar (1907-1909) adlı teziyle Doktor ünvanını almıştır. 
4 1963 yılında İran'da dünyaya gelen Farzad Marjani, 1979 Iran Ihtilali sonrasında Türkiye'ye gelmiştir. 
19821986 yıllarında Gazi Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Fakültesi'nde Lisans, 1986-1989 yıllarında ise 
Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde İnşaat Mühendisliği Fakültesinde Yüksek Lisans eğitimini 
tamamlamıştır. Ardından 1989-1997 yıllarında yine ODTÜ'de İnşaat Mühendisliği üzerine doktorasını 
yapmış ve Doktor ünvanuni almıştır. Doktorasını yaptığı 1990-1991 yıllarında ODTÜ'de araştırma görevlisi 
olarak da çalışmıştır. Dr. Farzad Marjani kendi alanında birçok başarıya imza atmıştır. Bunlardan 
başlıcaları: Yapı ve yapı elemanlarının testleri için bilgisayar programları geliştirmiştir. Ortadoğu Teknik 
Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Yapı ve Zemin Labratuarı, Boğaziçi Üniversitesi, Gazi Üniversitesi, Selçuk 
üniversitesi ve izmir çimentaş fabrikası elektronik bilgisayar kontrollu yapı labratuar sisteminin 
kuruculuğunu yapmıştır. Deprem Labratuarındaki tüm deneyleri 1996 yılına kadar yapmıştır. Erzincan 
depremi bina güçlendirmeleri sistem deneylerini yapmıştır. Bu sırada birçok firmaya da sayısız 
danışmanlık projeleri yapmıştır. Bunlardan bazıları şunlardır: Türk Silahlı Kuvvetleri (Askeriye). Toplam 
70 000M2 (Bunlardan bazıları deprem anında acil mudahele timinin yapılarıdır); Bayındırlık ve İskan 
Bakanlığı, Göçmen ve afet evleri. Toplam 1850 adet; ÇAYKUR, Depoları; Özbekistan, Azerbaycan, 
Türkmenistan, Kazakistan ve Makedonya'da toplam 50 000 üzerinde konut, sanayi ve şantiye yapıları; Milli 
Eğitim Bakanlığı, deprem bölgesi okulları, Toplam 12 adet; Kazakistan'in en büyük şantiye yapısının 
dizaynı; Kızılhaç Deprem Bölgesi Toplumsal yapıları; Kuzey Irak okul ve toplumsal yapilar. (UNICEF); Libya 
da Hangarlar ve Fabrika yapıları. (GAMA); Afganistan da Geçici Yapılar. (UN); Kosova da Hapishane binasi. 
(UN); Bursa havaalanı güçlendirme projesi; Istanbul İşbankası (Gökdelen) Granit kaplama sisteminin 
depreme uygun hale getirilmesi; Ankara, Çankaya özel bina güçlendirmesi; Ankara Ulus Büyük Migros 
binası, hızlandırma projesi; 

 



faktörü de unutulmamalıdır. İran Türkmenleri sadece Türkiye'ye değil, İngiltere başta olmak 

üzere Batı ülkelerine ve ABD'ye de eğitim almak için gitmektedirler. Kendilerine İran'da bir 

gelecek görmeyen gençler eğitim için Türkiye'ye akın etmektedirler. Üniversiteyi bitiren 

gençlerin birçoğu İran'a gitmek yerine, Türkiye'de kalmanın veya Avrupa'ya gitmenin hayalini 

kurmakta ve bunun mücadelesini vermektedirler. 

Yeri gelmişken günümüzde İran Türkmenlerinin Türkiye'ye olan bakışlarını belirtmek gerekir. 

Günümüzde İran Türkmenlerin Türkiye'ye bakışı tıpkı Osmanlı Devleti'ne olduğu gibi oldukça 

olumludur. Türkiye'yi kendilerine yakın görmelerinin en önemli nedeni din ve 

dil faktörüdür. İran resmi tarih yazıcılığı nedeniyle, Türkiye Türkleri ve İran Türklüğü arasındaki 

tarihsel bağ hakkında pek doğru bilgiye sahip değillerse de Türkiye'yi çok seviyor olmaları ve 

öncelikli olarak ziyaret etmek istedikleri iki ülkeden birinin Türkiye olduğunu (diğeri 

Türkmenistan) her fırsatta dile getiriyorlar. Özellikle İstanbul'u her bir. Türkmen merak 

etmektedir. Türkiye'nin, Türk ve kardeş bir ülke olması bunda önemli bir rol oynamaktadır. Bölge 

insanı Türkiye'deki gelişmeleri büyük ilgiyle takip etmektedir. Uydu antenleri vasıtasıyla Türksat 

üzerinden Türkiye televizyon kanallarını izleyen - ki Türkmen Sahra'da İran televizyon kanalları 

pek izlenmez - Türkmenler, böylece Türkiye'deki gelişmelerden de hemen haberdar 

olmaktadırlar. 

Günümüzde Türkmen Sahra’daki neredeyse tüm arabalarda mutlaka bir Türkçe kaset 

bulunmaktadır. Özellikle ünlü pop ve arabesk sanatçıların yanı sıra Anadolu'da ünlü, ancak büyük 

kentlerde pek tanınmayan pek çok sanatçı ve şarkıcının kasetlerine rastlamak mümkündür. 

Türkmenler müziğe büyük önem veriyorlar ve kulağa yakın ve anlaşılır olması nedeniyle Türkçe 

şarkılar tercih edilmektedir. İnsanların birçoğu Türk ses sanatçıların adlarını bilmenin yanı sıra, 

Türkçe çok sayıda şarkıyı da ezbere söylemekteler. Belki İstanbul Türkçesini konuşamıyorlarsa 

da, Anadolu Türkçesini kolayca anlamaktadırlar. Bunda iki Türk topluluk arasında anlaşabilirlik 

oraninda Türkçenin varlığını koruduğu bir gerçektir. Genel Türk Tarihi konusunda yanlış ve eksik 

bilgiye sahip olmalarına karşın Atatürk'ü biliyor ve saygı duyuyor olmaları dikkat çekicidir. Zira 

bağımsızlığına kavuşana kadar Türkmenistan'da yaşayan Türkmenler, Atatürk’ün ismini dahi 

duymamışlardır. Oysa İran Türkmenleri bu konuda bilgi sahibidirler ve Atatürk'ü çok seviyorlar. 

 

 

 

 

 



 

 



 



 

Türkmen öğrencilerin listesi, Ece Kümüştepe ve Muhammet Garrovînin anlattığı bilgiler esasında 

oluşturulmuştur. 

 


