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XVI. ASIRDA HALEP TüRKMENLERİ 

!lhan Şahin 

. Osmanlı Devleti'nin kuruluş ve inkişafmda önemli bir rol oy
nayan konar-göçer aşiretler hakkında Osmanlı müverrihlerinde rast
lanan bilgi ve mütalaalar, onlann gerçek durumlarını anlamağa epey
ce mani olmakta ise de, Osmanlı arşivlerinde bulunan muhtelif def
terler ile münferit vesikalarda, bu husilsla alakah esaslı malilmata 
rastlanılmaktadır. Arşivlerimizde mevcut muhtelif defterler ara
sında, bugün büyük bir kısmı Başbakanlık Arşivi'nde, bir kısmı da 
Tapu-Kadastro Genel Müdürlüğü Kuyfı.d-ı Kadime Arşivi'nde bulu
nan Tapu-Tahrır Defterleri, bilindiği üzere herhangi bir sancak veya 
eyalet dahilinde vergi vermekle mükellef olan nüfilsu, vergi cins ve 
mikdarı ile toprağın mülkiyyet ve tasarruf sisteminin tahririni içi
ne almaktadır. Konar-göçer aşiretler, Devlete vergi vermekle mükel
lef olmalarmdan dolayı, Tapu-Tahrir Defterleri'nin bunlara da şamu 
olması tabiidir. Nitekim, Devlet tarafından idari ve mali bir teşki
lata tabi tutulan konar-göçer aşiretler hakkında husfısi olarak Tapu
Tahrir Defterleri tanzim edildiği gibi, bunun dışmda kalaniarına da 
yaşadıklaı,:ı vilayet ve sancaklarq:ı defterlerinde yer verilmiştir. Ver
gi mükellefi ile vergi cins ve mikdarını, toprağın mülkiyyet ve ta
sarruf sistemini tesbit etmek gayesiyle yapılan bu defterlere dayan
mak sftretiyle, konar-göçer aşiretlerin nerelerde yaşadıklarına, han
gi il veya uluslara mensup olduklarına, içtimai teşkilatma, tahmini 
nüfuslarma ve iktisadi faaliyetlerine dair mühim bilgiler elde ede
bilmek mümkün olmaktadır. 

Burada, Osmanlı Devleti zamaıiındi, H_alep Vi.Iayeti dahilinde . 
bulunmasından dolayı Halep Türkmenleri adiyle bilinen ve muhtelif 
yerlerdeki konar-göçer aşiretlerden teşkil edilen diğer illerin veya 
uluslarm teşekkülünde de mühim rol oynamış olan büyük bir Türk
men ili'nin, yani Halep Türkmenleri'nin, bilhassa mufassal Halep Ta
iıu-Tahrir Defterieri'nden istifade etmek sftretiyle, XVI. asırda coğ
rafi saha olarak yayıldıklan yerleri, hukuki statüsü, içtimal teşkilat-
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ları ve nüfus durumları hakkında malfunat verilrneğe çalışılacaktır. 
Bulabildiğimiz defterlerden ilki 926 (1520) ı, ikincisi itibari bir tah- · 
minle 1525-302 , üçüncüsü yine itibari bir tahminle 1536', dördüncüsü 
959 (1552)" ve beşincisi ise 978 (1570)5 tarihlidir. 

ı Başbakanlık Arşivi (BA], Tapu-Tahrir Defteri. (TD), nr. 93. Defterin 
ba§ında ve sonunda tahrir tarihi bul~amakla beraber, sayfa 458'dek1 bir 
hUkmUn sonundaki evA.sıt-ı Receb 926 (1520 Haziram sonları) kaydından, def
terln 926 (1520) senesinde tanzim olundug-u kanbtine varılıruştır. 1516 sene
sinde Mercldabık zaferi lle Osmanlı id~esı altına giren Haleb'in defterdarlığı
na t4yin edllen Abdullah Pa§a-oğ"lu Abdi Çelebi, Haleb'in tahririne de memılr 
edilmekle beraber {bk. Müneccimbaşı, 8ah4'ifü/l-a1Lb4r fi Vekllyiii/l-a'&4r, İstan
bul 1285, m, 463, 469), 1520 tarihli tahrlrln bu zat tarafından yapıldıtma dair 
defterde bir kayda rastlanılamamıştır. 

2 BA, TD, nr. 1040. Defterin t~ tarihi hakkında blr kayda tes4düf edi
lememekle beraber, konar-göçer cemaatıerin başında idareci olarak cKethudb 
ünvanını h41z şahıslar bulundutundan ve ketbudAlık müessesesi bir kısım cemaat
lerde babadan oğula geçtiğ"inden, 1520 tarihli defterde bu husQsla alikalı bazı 
kayıtların, tarihi tesbit edilemeyen defterdeki kayıtlarla mukayesesi yapıldığın
da, bir kısım cemaatlerde ketbudalığın babadan oğ"ula geçtlgi (BA, TD, nr. 93, 
s. 664-668, 689-690; BA, TD, nr. 1040, s. 87, 113, 123). bundan da tarihi tesbit 
edilemiyen defterin, 1520 tarihli defterden sonra tanzim edlldigi ortaya çıkmak
tadır. Bazı cemli.atıerin ise, her iki defterde ayw kethud41ar tarafından idare 
olunması (BA, TD, nr. 93, s. 670, 676, 689-690; BA, TD, nr. 1040, s. 75-78, 95-96. 
102-104). 1520 tarihli defterle, tarihi tesbit edilemeyen de!ter arasmda tarlb 
balwnından fazla bir sene farkı olmadığını göstermektedir. Bu noktadan hare
ketle defterln tarihi, itibari bir tahminle 1525-30 olarak kabul ed1lm1ştir. 

s· BA, TD, nr. 397. Tanzlm tarihine dair bir kayda rastlanılamayan bu 
delterin icm4linde, nişancı qeliil-ziide Mustafa'nın evAil-i Zllka'de 94.4 {1538 
Nlsam başları) tarillli bir derkenan bulunmaktadır (bk. BA, TD, nr. 422, s. 2). 
Bu nevi derkenarlar, tahrirden daha sonraki senelerde yazılıTuş olduğ"undan, 
mutassaı defterin 1538'den önce tanzim edlldiğ"i ortaya çıkmaktadır. Yukarıda 
taktb edllen usCıle göre, bu defterle, 1525-30 arasında tahrir e.dlldiginl tahmin 
ettığ"lmiz defter arasında, babadan oğııla geçen kethudiilık vazifesi baltumndan 
yapılan mukayese (BA, TD, nr. 1040, s. 108, 118, 128; BA, TD, nr. 397, s. 776, 
781, 824), blze, babis konusu defterin yakla§Ik bir lUbArla ll536'da tanzim edil
digi kantatını vermektedir. 

4 BA, TD, nr. 454 .. ıtı:ezkılr defterin Halep_ Türkmenleri'nin tahrtrlnl içine 
alan son kısmı bir hayli eksik olduğundan, eksik losımlan tamamlamak için 
ayw defterin Başbakanlık Ar§ivi'nde 280 nr. da kayıtlı icm4linden 1stif4de edil
mi§tlr. Mufassalın tabrir tarihi de icmaıın tanzim tarihinden çıka_nlmı§tır. Mu
fassal defterin Başbakanlık Arşivi'nde 279 ve 391 nr. da kayıtlı Iki icmAU daha 
~~ ~ 

5 BA, TD, m. 493. Bu mufassal defterin !3aşbakanlık Ar§lv1'nde 544 nr. da 
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Coğrafi siha olarak yayıldıklan yerler : 

Halep Türkmenleri, adını taşıdığı vilayetin dahilinde buıunm·a
sına rağmen, yaşadıkları yerlerin belli bir merkeze sahip olmaması 
ve konar-göçer hayatın icabı olarak yaylak-kışlak mahalleri arasın
da. daimi bir şekilde hareket halinde bulunm~lan sebebiyle, bulun
dukları bölgel:\in kesin bir. sınırını tesbit etmek mümkün olamamış
tır. Böyl.e olmakla beraber, bilhassa tapu defterlerindeki kayıtlar
dan, bu teşekkille mensup olan cepıAatlerin bir kısmının Halep vila
yetinin doğu taraflannda, . bir kısmının da Şam, Ayıntab, Birecik, 
A'zaz, Hama, Süruc, R.avendan, Münbiç, Rum-Kal'a, Gündüzlü, Bag
ras, Behisni ve Kınık ile Malatya'ya kadar yayıldıkları anlaşılmak
tadır. 

Halep vilayetinin doğu taraflarında bulunan cemaatler arasın
da, Beydili taliesinden -Halilcilü cemaatinin 1525-30 tarihinde 36 
hane6 , 2 mücerred7 vergi nüfusu8 ve 1570 tarihinde 55 hane, 22 mü
cerred, ll bennak vergi nüfusu9

; Harbendelü taliesinden Harbendelü 
cemaatinin 1525-30 tarihinde 203 hane, 17 mücerred vergi nüfı1su10 

ve müstakil bir halde bulunan Acurlu cemaatinin 1525-30 tarihinde 
Mehmed Bey idaresinde 155 hane, 16 mücerred vergi nüfUsu olduğu 
gibin, Şam vilayetinde yaşayan cemaatler arasmda Beydili taife
sinden Kürtler cemaatinin 1536 tarihinde Şah Ali Kethuda idare-

bir icmali bulunduğu gibi, 992 (1584) tarihinde tanzim edilen ve yine Ba~ba
kanlık Ar,şivt'nde 610 nr. da kayıtlı olan mufassal Halep tahririnln cemaatler 
kısmı da, 493 nr. daki tahririn aynısını ihtiva etme.ktedir. Keza, 493 ve 610 nr. 
daki Halep mufassal defterinin, sadece cemilatlere ait olarc ve evli.hir-1 Zilhicce 
1005 (1597 A~tosu) tari.h.lni taşıyan mufassal bir süreti ise, Ankara Tapu
Kadastro Genel Müdürlüğü, Kuyfıd-ı Kadiıne Ar,şM,. nr. 37'de kayıtlıdır. 

6 «HAne» ta.birl ile genel olarak .«5» kl,şinin ifade olunduğu kabul edil
mektedir (bk. ö. Lütfi Barkan, c:Tarlht demografi ar~tır:ırıaları ve Osmanlı 
tarihi», Tiirkiyat Mecmuası, İstanbul 1958, .X, 11-12). 

7 a:MUcerred», bekar olup kazancı yerinde olan kimsedir (Cengiz Orhonlu, 
Osmanlı lmparatorluğu/1ıd~ tz§iretler·t ·iskd.1ı te§ebbüsü, 1691-16961 !stanbul 1963, 
s. 22, n.ot 67). · · · 

8 BA,Halep TD, nr. 1040, s. 19-20. 
9 BA, H alep TD, nr. 493, s. 868-864 .. 

10 BA, Halep TD, nr. 1040, s. 39-41. 
ll BA, Aynı defter, s. 75-77. 

Tarih. EMtitüsü D ergi8i • F • .V.V 
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sinde 40 hane, 14 bennak12
, 77 mücerred vergi nüfusu ve Tosun lsa. 

Kethuda idaresinde B hap.e, 3 bennak, 1 mücerred vergi nüfUsu 13
; 

Bayad t.aifesinden Gedüklü cemaatinin 1525-30 tarihinde 9 hane ver
.gi nüffısu14 ; Şemeklü ce~aatinin 1552 tarihinde 25 hane, .ı bennak 
vergi nüfu~uu ve Gündüzlü (Gündüzlü Avşarı) ta~esinden Bekmez:
Jü cemaatinin 1536 t?-ri4ind~ !O nefer vergi nüfusu vardı16• 

Bu c·emaatlerin yai:ıı sıra, Harbendelü taifesinden Har.bendelü 
·cemaatinin 1525-30 tarihinde 116 hane,· l mücerred vergi nüfılsu11 ; 
·1536 tarihinde toplam 55 hane, 81 bennak, 2 mücerred vergi nüfılsu18 

ve 1570 tarihinde 48 hane, 169 bennak, 23 mücerred vergi nütusu1
', 

mezkUr tarihlerde meskfı.n olarak Malatya d8.hilinde; yine Harben
delü· tillesinden Harbendelü :;cemaatinin 1570 tarihinde 15 hane, 93 
bennak, 34 mücerred v.ergi nüfUsu Aymtab'da20 ; Bayad taifesinden 
Toktemürlü (Tohtemürlü) cemaatinin yine 1570 tarihinde 95 ben
nak, 6 hane, 30 mücerred vergi nüffısu, meskfın bir halde Ayıntab ve 
sili yerlerde~n; 1536 tarihinde müstakil bit halde 9 hane nüffısu olan 
Dımaşklı cemaati22 ; 17 hane, 14 bennak, 6 mücerred vergi nüfUsu 
olan Büğdüz cemaati ile, Büğdüz cemaatine bağlı olup 16 hane, 2 
bennak, 14 mücerred vergi İıW'fısu olan .Aşıklu cemaati23 ve Döğer'e 
mensup olup 27 hane, 12 mücerred vergi nüfusu olan Demircilü Dö
ğeri cemaati Hama vilayetinde2•; Bayad taifesinden Kara-Koyunlu 
cemaatinin 1536 tarihinde 20 nefer vergi nüfusu A'zaz na.hiyesin.-

12 o:Benn!Uu, tam yahut yarım çift arazisi olmayan, fakat kar u klsbe 
kadlr, evu; ... blr yerde yahut babasının yanında: oturan klmsedlr (Halll lnalcık, 
«Osmanlılarda · raiyyet rüsümu», Belletejı, Ankara 1959, XXni/52, 599; Ne§et 
t;;:ag'atay «Osmanlı lmparatorlug'u'nda reayadan alınan vergi ve resimler», Dil 
vs TarU~-Cbğratya. Fakiiltss~ Der,gi~i, · Ankara 1947, V, 491). 

13 BA:, Hale-p TD, nr. 397. s. 739-740 . .. 
14 : BA, H alep TD, ·nr. 1040, s.:-60. : 
15 'BA, f:Ialep TD;.D:t . .45.4, s. 859. 
16 . BA, H alep TD, nr. · 397, s. 769. 
17 BA, Halsp TD, nr. 10.40,, s. ,37-38. 
18 : BA,~ B alep TD, nr.- 397, s. '196-797. 
19. :BA, H alep .TD, ·~.: 493, ·S:.949·9&1 •. 
20 BA, A.ynı defter, s. 948. 
21 BA, Ayın defter, s. 923-924. 
22 BA, Halsp TD, nr. 397, s. 776._ 
23 BA, Aynı defter, s. 777. 
24 BA, Ay>ıı defter, s. 821. 
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de75
; Avşar (Köpekli Avşarı) taifesine· bağlı .cemaatlerden Koyun

eUlu cemaatinin 1536 tarihinde 13 nefer. vergi nüfusu, . meskun bir 
halde A'zaz ~ahi yesine. bağlı .'İki-Da.ı:İı. köy.ünde26

; -Balabanlu cE> inaa
tinin Sülü Bey idaresindeki 10 hane v.ergi nüfUsu, meskiin bir halde 
Birecik nahiyesine bağlı Tel-Köy adlı bir ~öyde27 ; Sekiz A vşarı ce
maatinin 1570 tarihinde 16 bennak, . 5 mticerred . verği nüfUsu , ise, 
meskfın bir halde Süruc'a bağlı Şeyh Çoban köYünde ·buıunmaktay
dı28. Keza, İnallu taifesine mensup ceİnaatlerden, ·1536 tarihinde 5 
hane, 32 bennak verii nlifhsu· olan .AlaYuzıdlu cemaatl, ıİıeskfui bir 
halde R.avendan nahiyesinde29 ; 1570 tariliinde 66 bennak, 17 mücer
red vergi nüfUsu olan Oruçlu cem!ati, -meskiin biT halde Raveıidan'v. 
bağlı İki-Dam köytinde3·0 ; yine i570 tarihiiıde)3eydili taifesine men
sup olduğu zikredilen ve 14 bennik, 5 .mücerred ver~ nüfusu 0lau 
.Acurlu cemaati ise, meskiin .bir halde Münbiç'e bağlı Ta.ş!u-öyük 
köyünde yaşamaktaydin. 

Bu .cemaatlerd.en başka, ~üstakil · olarak bulunan cemaat grup
ları arasında, Çepni cemaatinin 1525-30 tarihinde . 53 nefer vergi 
nüfUsu olan grubu32 ile 1536 tarihinde Donrul Ketbuda idaresinde 
76 hane, 20 mücerred vergi nüfusu olan grubu-Ruin-Kal'a'da93 ; K~r
kın cemaatinin 1570 tarihinde Cum'a Ketbuda idaresinde 99 ben- . 
nak, 28 hane, 53 mücerred vergi nüfUsu olan ·grubu ·Ayıntab ve Rum
Kal'a'da34; Çepni cemaati adiyle bilinen ve Başım Kızdılu Çepnisi 
ismiyle de şöhret . bulan cemaatin, 1536 tari.hinde Hamza Ketbuda 
idaresinde 43 hane, 14 mücerred vergi nüffı.su Gündüzlü kazasında3J 
ve 1570 t:irihinde 14 bennak, 7 hane, 8 mücerred vergi nüfiisu Bag
ras 'kazasında30 ; Kara-Yuvalu cemaatinin 1570 tarihinde 147 hane, 

25 BA, Ayın defter, ş. 815. 
26 BA, Ayııı defter, s. 764'-765. 
27 BA, Aym defter, s. 766. 
28 BA, Halep TD, nr. 493, s. 964. 
29 BA, Halep TD, nr. 397, s. 755. 
3o BA. Halep 'TD, nr. ·493, s. 959. · 

- 31 BA,:.Aym deft'er, s. 954. 
82 BA, Halep TD; nr. 1040, s. 97 .. 

.. ss· BA, Ha]ep ·XD, nr. 397; s. 822 . . 
34 BA, .Halep "TD, nr. 493, s. 929-.930. 
35 'BA;· Halep TD, nr. 397, s. 821-822. 
86. BA, Halep' TD, nr . .493, 5 .. 1005- . 
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9 mücerred vergi nüffısu Gündüzlü kazasında37 ; Kösecelü, Oyradlu. 
ve Osmanlu cemaatlerinin, 1536 tarihinde Halil-oğlu Mustafa Ket
buda idaresinde toplam :1,54 hane, 24 mücerred vergi nüfUsu ise, 
Behisni kazasında bulunuyordu". 

Yukarıda isimlerini zikrettiğiıİ:ıiz bu yerlerin yanı sıra, Osmanlı 
İmparatorluğu döneminde, bugün Sivas'a bağlı birer kaı;~ merkezi 
olan Divriği'nin batı taraflarını; Şarkışla havalisini, Gürün'ün ku
zeyini ve Kangal havilisini kendisine yurd tutan, yani Sivas'ın gü
neyindeki geniş b4' bölg~de yaşayap. Yeni-il Türkmenleri'nin, Dul
kadıdı-ulusu'na mensup bazı teşekküllerle beraber, Halep Türkmen
leri'ne mensup bazı teşekküller tarafından teşkil edilmiş olması39 ; 

başta Diyarbekir bölgesi olmak üzere, Mardin'in güneyindeki Deyr-i 
Zor'a kadar uzanan Çöl bölgesi _ile . Erzurum'a bağlı muhtelif yer
lerde sakin olan· Boz-ulus Türkmenleri arasında, Halep Türkmenle
ri'nden de bir kısım cemaatterin bulunması40 j Halep Türkmenleri'nin 
Yeni-il ve Boz-ulus Türkmenleri'nin yaşadığı bölgelere kadar da ya
yıldıklarını göstermektedir. 

H ukuki statüsü.: 

Osmanlı İmparatorluğu döneminde başı boş diyebileceğimiz bir 
hayat yaşamıyarak, Devletin merkez~yetçi idare tarzı ile da.im.i ola
rak kontrol altında tutulan, hususi ve mali bir teşkilata sahip bu
lunan konar-göçer aşiretler, üzerinde yaşadıkları toprağın ayrıldı4 
ğı şekle göre, yani timar, zeamet, has veya bir evkaf toprağında 
raiyyet olarak mükellefiyat altı.b.a girmekte :ve böylece hukuki ·bir 
nizama bağlanmaktaydı; bu mükellefiyat altına girmede Türkmen
ler has reayası, Yörükler ise büyük kısmıyla yerleşik hayata geçişi 
belirten umiuniyetle timar ve has r~ayası idile~1• · 

37 BA, .A.ynı defter, s. 1009. 
38 BA, Halep TD, nr. 397, s. 778-779. : 
39 !lhan Şahin, Yeni-il Kazıisı ve YeniYil Türkmenleri (1548-1653), İstan

bul Universitesi, Edebiyat Fakültesi, Yeniçaf .Tarihi Kürsüsü'ne sunulm.U§ ba
sılma.Jnl§ doktora tezi, İstanbul 1980, s. 149-154, 243-266. 

40 BA, Diya.rbekir TD, nr. 200, s. 917-966; Faruk Sümer, «Boz-ulus hak
kında>, Dil ve Tarih-Coğrafya. Fakültesi Dergisi, Ankara 1949, Vll, 39 v.d. 

41 Osmanlı İmparatorluğu döneminde .husQ.si ve mAll bir idiiri te~li.ta 
tAbl olan konar-göçer teşekküller hakkında . bk. C- Orbonlu, Aşiretleri iskcin 
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Bu bakımdan Halep Tür]pnenleri'nin de doğrudan doğruya bır 
:vergi dairesine bağlı olarak, Devletin n_ı.erkez!.yetçi idare tarzı ile 
kontrol altmda tutulması, mali ve husftsi bir idari teşkilata sahip 
olması tabüdir. Nitekim 1520 tarihli tapu defteri ile 1525-30 tarihli 
tapu defterinde Halep livasma bağlı bulunan Halep Türkmenleri'
!ÜTI• mezktır t?-rihlerde padişah hassı reayası _ olduğunun kaydedil
mesi42, bunların mail bakımdan ıri.lriye bağlı bulunduğunu gö~ter
mektedir. 153613 tarihli tapu defteri ile ı552H ve 157043 tarihli tapu 
defterlerinde padişah hassı reayası olup olmadıkları hakkında bir 
malılmata rastlanmamakla beraber, muhtemelen bu statüye tabi olan 
Halep Türkmenleri'nin, 1560-80 tarihleri arasındaki arazi tah.l'irleri
nin icmalinden faydalanılarak tanzim ve tertlb edilen Ayn-ı Ali 
Efendi'nin Kavanin risllesinde, «Türkman-ı Haleb» adiyle Halep 
eyaJetinin bir sancağını teşkil ettiği ve saliyine ile idare edilmesi
nin ref' olunarak iltizama verildiği kaydedilmektedir40• Saliyane ile 
idare edilen yerlerin vergi gelirleri toplamı hasıl olan maldan beyler
beyHer ile s ancakbeylerine saliyan el eri ; kul taifesine de ulf.tfeleri ve
rildikten sonra, ziyadesinin miriye zabt edilmiş olmasıH göz önüne 
almacak olursa, Halep Türkmenleri'nin saliyane ile idare edildiği se
nelerde vergi hasılatından sancak-beyinin saliyanesi verildikten son
ra, ziyadesinin miriye zabt olunduğu anlaşılmaktadır. Saliyane ile 
idare edilmesi ref' olunduktan ve iltizama verildikten sonra da 
«Tiirkman-ı Haleb» adiyle Halep eyaletinin bir sancağını teşkil eden 
Halep Türk.menleri'nin, iltizama verildiği zamaniarda sancak-bey
liğinin yirmi bin filoriyi devlet hazinesine vermek ve bad-i heva ver-

. . 
teşebbii,sil, s. 15-19; tlhan Şahin, «Osmanlı İmparatorluğu'nda konar-göçer a§l
retlerln hukuki niz!mları:ı>, Tilrk Kültürü., Ankara 1982, XX/227, 285-294. 

4.2 «Yörilldl.n-ı Mssa, tabi'-i livA'-i Hale b~ (;BA, H alep TD/ nr. 93, s. 659); 
«Yörükan-ı hAssa, tAbi'-i livA'-1 Haleb:. (BA, Halep TD, nr. 1040, s. 4). 

43 BA, Halep TD, nr. 397. 
44 BA. Halep TD~ nr. ~-54. - · 
45 BA, Halep TD, nr. 493. 
46 Kaıı4niıı-i: AZ-i Osman der huldsıvi mez4min-i defter-i div4n, !stanbul 

1280, s. 26. Bu rlsiUenin 1560-80 tarihlerı arasındaki arazi tahrirlerlnden fay
d~ahılarak tanzim ve tertib edildiği haklonda bk. ö .. Lütfi Barkan, «Tlmar» 
mad., tsıcım Ansiklopedi.si, 12/I, 290 v.d. .. 

47 Ayn-ı All Efendi, Ayıı:ı es.er, s. 9-10; , İlhan Şahin, <ı:TimAr sistemi Jıak
kı.nda bir rlsale:., Ta?'ih Dergisi, sayı 32, !stanbul 1979, s. -910. 
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gisini kendisi almak üzere Murad Bey'e••; 13 Safer 992 (25 Şubat . 

1584) taribinde ise, yine aynı şart üzere züeamadan Kalender'e ve
rildiği görülmektedir49

: 

Yukarıda oelirtilen esaslar dabilinde,· XVI. asırda hu.kı,ıki ba
kımdan padişah h8.ss1 reayası olan Halep Türkmenleri'nin, gerek 
saliyane usUI.iyle idare edildiği, gerekse iltizama verildiği senelerde, 
'bu statüyü muhafaza ettiği gerçeği ortaya çıkmaktadır. 

Osmanlı Devleti zamanında Türkmen ilieri veya ulusları, ·umu
miyetle boy veya taife adını taşıyan teşekküllerden meydana geli
yordu. Boy veya talieler ise kendilerine ·bağlı cemaatlerden teşekkül 
ediyordu. Boy veya taifelerin bil.şmda idareci olarak boy-beyleri'0 ; 

cemaatlerin başmda ise kethudalar bulunuyordu n . Bu cümleden ola
rak XVI. asırda Halep Türkmenleri Beydili, Bayad. Avşar (Köpekli 
Avşarı), Gündüzlü (Gündüzlü Avşarı), lnallu, Beylik Avşar (Bey
liklü), Harbendelü, Peçenek ve Şah Meleklü, Oyradlu-Osmanlu ve 
Kösecelü ile Toktemürlü (Tohtemürlü) adlarını taşıyan boy veya 
taifelerle, zikredilen tilielere bağlı olmayan, fakat Halep Türkmen
leri'ne riıensup olarak müstakil bir halde bulunan cemaat grupların
dan meydana gelmekteydi. Bu boy veya taifeler ile bunların başında 
bulunan boy-beylerinin,. tapu defterlerine göre genel olarak şöyle bir 
seyr takip ettikleri g:?.rülmektedir. 

B e y d i li T a if e s i : Tapu defterlerinde Halep Türkmen
leri'ni teşkil eden taifelerin en başmda zikredilen ve 1520 tarihli def-

48 BA, Kiinill Kepeci ts., Rıı:as Defter!, nr. 262, s. 68. 
49 BA, Kamil Kepeci ts., Aynı defter, göst. yer. 
50 cBey» ünvanını taşıyan boy-beylerl, boyu te§kll eden cem4atlerin· ba

§mdald ketbuda ve Ihtiyarların, o ııahsı boy-beyi olarak kabul edeceklerine dAir 
kanAatıeri açıklandıktan sonra, Devlet tarafmdan tayin edllmekte ve kendile
rine blr beylik beratı verilinelde ldl (C. Orhonlu, A§iretlerf isk4n teşebbiisü, 
s. lS}. 

51 CemAat ah4lisinin kefiletiyle id!ıi bakımdan tAbi bulundukları boy
beyi tarafından tAyin edilen kethudalar, cemlatin kanQnen vermesi icab eden 
vergislnl vermeyi taahhüt ederdi (C. Orhonlu, Aşiretleri iskcin teşlbbüsü, s. 13-
14). 



XVI. ASilmA HALEP TÜRKMENLERİ 

terde Beydili Yörükleri adı altırı.da .kaydedilen Beydilf taifesi5~, Be
kir Bey Cernaati, At-Güden Bey- Cemaat·i ve Yalvar;-oğlu Abdi Bey 
Cemaati adlarını taşıyan üç adet cemaatten meydana geliyordu5~; Bu 
·cemaatledn «Bey» ünvanını taşıyan şahıslarm i.smiyle bilinmesi ve 
·Beydili taifesine mensup olarak başka hiç .bir cemaatin ismiİı.in def
terde zikredilmemesi sebebiyle, idareleri .. aıtındaki· cemaatlere ad
larniı veren Bekir Bey, .At-Güden Bey ve· Yalvaç-oğlu Abdi Bey'in 
Beydili taifesinin boy-beyleri . oldukları ve boy-beyleri· ailesini teşkil 
ettikleri anl~ılmaktadır. · · · 

Beydili taifesi, 1525-30 tarihli tapiı defterinde toplam 43 adet 
.cemaate sahip W•. BJİ defterde At-Güden Bey'in oğlu olan Karaman 
Bey'in, 23 hane vergi nüflı.su olup tamaİniyle «Bey» ünv:ınlı .şahıa
lardan meydana gelen Beyöili'ye tabi Boz-Koyunlu cemaatinin. ba
şındau ; babasının adının Mahmud Bey-·oiduğiınu öğrendiğimiz Be·; 
kir Bey'in. ise, 64 hane, 3 mücerred vergi ntifüs:u ile Boz-Koyunlu'~ 
ya mensup olan, fakat kendi ismiyle yani Bekir Bey Cemaati adlyle 
bilinen cemaatin başında bulunduğunun kaydedilmesişo, At-Güden 
Bey il~ ~ekir .Bey'm. B.oz-Koyunlu cema.çı.ti.ne me.ı;ı.sup. oldı,ığu ve m,ez
.kfrr Boz-Koyunlu cemaatinin Beydili t~ifesinin boy-beyl ailesini teş
~ ettiği gerçeğini ortaya çıkarmaktadır. Bunun yanı sıra, 1520 ta
rihinde idaresi altındaki cemaatlere adını veren Yalvaç-oğlu Abdi 
Bey'e dair bu defterde bir malumata rastlanılamamasına rağmen: 
Maksud Kethuda idaresinde Halep vilayetinin doğusunda yaşayan 
ve 61 lıaı:le, 1 mücerred vergi nüfUsu olan cemaatin Yalvaç adını ta
şıması, 15 hane vergi nüfilslu Çavundur,· nüfilsu tesbit edilemeyen 
İnallu-Yusuf ve 5 hane vergi nüfuslu Kabanlu cemaatleriniİl, mei.~ 
kUr Yalvaç cemaatine tabi olması~7, bunların muhtemelen ·Yalvaç
oğlu Abdi Bey idaresindeki cemaat gruplannın içinden çıktığını. :ve 
Yalvaç-oğlu Abdi Bey'e nisbetle YalvaÇ adını aldıklarını göster~ 
mektedir. 

52 BA, Halep TD, nr. 93, s. 691. 
53 BA, Aynı defter, s. 676, 691. 
54 BA, Halep TD, nr. 1040, s. 4-32. 
55 BA, Aynı defter, s. 14. , ~ . 
56 BA, Aym defter, s. 15-16. '· · · 
57 BA, Aynı defter, s. 30-31. 
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Beydili taife~i, 1536 tarihinde toplam 39 adet cemaate malik
w•. Bu tarihde At-Güden Bey'in oğlu Karaman Bey hakkında bir 
kayda tesadüf edilememekle beraber, boy-beyi illesine mensup olan
larm, At-Güden Bey ·aemaati adı altmda iki gruba ayrıldığı ve bun
ların ·Beydili'ye tabi Boz-Koyunlu taifesinde.n olduğu belirtilmekte
dir; bunlardan pirinci grubun 1 mücerred, 11 hane vergi nüffum ol
duğu gibi; i.kinci grubun 46 hane, 44 bennak, 27 mücerred vergi nü
fusu vardı00 • Keza, Mahmud Bey-oğlu Bekir Bey ile, Bekir Bey'in 
karde§i Mürsel Bey'in adlarını taşıyan cemaatlerin de iki kola ay
~·ı~dığı ve yine Beydili'ye bağlı Boz-Koyunlu taife~inden olduğu zik
redilmektedir. Bu cemaatl~rin birinci kolu, 1 hane, 10 benn8.k, 7 mü
cerred vergi nüfUsuna; ikinci kolu ise, 62 hane, 5 bennak, 38 mü
cerred vergi nüfUsuna sahipti6 0• Bunun yanı sıra, Yalvaç-oğlu Abdi 
Bey'e nisbetle Yalvaç adını alan veyahut da Yalvaç tillesine men
sup bulunan cemaatlerden, Maksud Ketbuda idaresinde Halep vUa
yetinin doğusunda yaşay_an Yalvaç cemaati, 106 hane, 4 bennak, 61 
mücerred vergi nüfUsunası; Beydili'ye tabi Yalvaç taifesinden olan 
cemaatlerden Kabanlu cemaati, 22 hane, 14 bennak, 7 mücerred ver
gi nüffi.suna02 ; Çalıcıyan cemaati, 27 nefer vergi nüfUsuna" ; Hacı
Mehmadlu cemaati, 30 hane, 5 bennak, 8 mücerred vergi nüfUsuna"• ; 
Kadılu cem!.ati de, 22 hane, 1 benn8.k, 19 mücerred vergi nüffı.su
naos malikti. 

1552 tarihinde Beydili taifesi toplam 66 adet cemaatten müte
şekkildi68. Bu tarihde, tillenin boy-beyleri At-Güden Bey ile Mah
mud Bey-oğlu Bekir Bey ve Mürsel Bey hakkmda hiç bir malfunata 
tesadüf edilememesine rağmen, mezkCır boy-beyleri ailesinin mensup 
olduğu Boz-Koyunlu cemaati muhtelif kollara ayrılmaktaydı. Bun
lardan nüffı.s bakımından bir hayli kalabalık olan birinci kolu, 202 
hane, 36 bennak, 121 mücerred vergi nüffi.suna6

'; dağınık bir halde 

58 BA, Ha.~ TD, nr. 397, s. 738-754. 
59 BA, Ayııı defter, s. 740-741. 
60 BA, Ayın defter, s. 741-742. 
61 BA, Ayın defter, s. 746. 
62 BA, Ayııı defter, s. 745. 
63 BA, Aym defter, s. 745-746. 
64 BA, Ayın defter, s. 747. 
65 BA, Aynı defter, s. 751. 
66 BA, Balep TD, nr. 454, s. 828-854. 
67 BA, Aym defter, s. 829-830. 
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yaşayan ikinci kolu, 9 hane, 33 bennik, 36 mücerred vergi nüfUsu
na 68 ; m esktın bir vaziyette bulunan üçüncü kolu da, Bozlu,-Yalvaç, 
Halilcilü, Kuzucaklu ve Beydili cem!latleriyle birlikte 5 hane, 52 'Qen
nak, ll mücerred vergi nüfusuna sahiptiG0• Bu cemaatler arasmda 
yer alan Yalvaç cemaatinin, Yalvaç-oğlu Abdi Bey'e mensup olan 
ve onun adını taşıyan cemaatten başka bir cemaat olmadığı aşikar
dır. 

Beydili taifesi, 1570 tarihinde 69 adet cemaatten teşekkül edi
yordu'0. Bu cemaatlerden 27 adedi Şefkat Bey id8.resinde71 ; 10 hane, 
5 mücerred vergi nüfUsu olan Selihaddinlü cemaaati ile, 69 hane, 
2 benna.k, 56 mücerred vergi nüfUsu olan Boz-Koyunlu cemaati Uğur
lu Bey idaresinde bulunuyordu72 • Bu beylerden Uğurlu Bey'in boy
beyi olduğuna dair şimdilik bir şey söylemek kabil olmamakla bera
ber, Şefkat Bey'in sayıca küçümsene.miyecek bir cemaat grubunu 
kendisine tabi kılmış olması, boy-beyi olduğu hakkında hiç bir şüphe 
bırakmamaktadır. 

B a y a d T a i f e s i : 1520 tarihinde toplam 11 adet cemaat
ten teşekkül eden Bayad tiliesinin'3 , Bayad Yörükler·i adı altmQ.a 
deftere kaydedildiği ve boy-beyinin Bozcalu-oğlu Halil Bey'in oğlu 
olan Seyf Bey olduğu görülmektedir•~. 1525-30 tarihinde 20 adet ce
maatten müteşekkil olan bu taifenin75, boy-beyi ailesine mensup 
olanları, Bozca-oğlu Halil Bey Ordusu Oemdati adı altmda 23 hane 
nüfusa malik bulunuyordu'6 • Brirada, 1520'de boy-beyi olan Seyf 

68 BA, Ayııı defter, s. 849. 
69 BA, Aynı defter, s. 854. 
70 BA, Halep TD, nr. 493, s. 860-895, 954:-955. 
71 BA, Aym defterı s. 860-873, 894. 
72 BA, .Aynı defter, s. 873-875. 
78 BA, Halep TD, nr. 93, s. 677-686, 693. 
74 cYöriikan-ı Bayad, tabi'-i Seyf Bey bin Halil Bey bin Bozcalıa (BA, 

Ayııı defter, s. 698). Bayad taifeslnln ba§~da bulunan ve Bçızca Bey'e iz8..feten 
.Şozcaıu, Bozca-oğulları ye Bozcalular adiyle de bilinen bu boy-beyi iülesinin, 
Memlt1klar devrindeki siyasi faaliyetleri için b k. · Faruk Sümer, Oğuzlar (Türk
menler), TarihZeri-Boy T~kilô.tı-De.sta?ı1arı; Ankara 19722, s. 224-226; M.C. Şe
habedin Tekindağ, Ber'lcuk devrinde MemZuk Sulta.nlığı, !stanbul 1961, s. 84. 

·75 BA, Halep TD, nr. ı040, s. 48·61. 
76 «Cema'at-1 Ordu-yı H alil Bey bin Bozca, an taife-i Bayad, tabi'-i Yö

rükft.n-ı Haleb, Halil Bey el-mezbi\r, At-Güden Bey birader-i 0» (BA, Aynı def
ter, s. 4~). 
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Bey'in ismine · rastianmamakla beraber, boy-beyi ailesi mensupla.ı'ı . 
arasında Halil Bey'den başka, Halil Bey'in biraderi At-Güden Bey 
ile beraber 12 kişinin «Bey» ünvanını taşıması, mezkfu cemaatiri 
boy-beyi ailesini teşkil ettiğini gösterdiği gibi, cemaatin ismi ara
sında geçen «Ordu» keiimesinin ise, bilhassa eski manasiyie ilgili 
olarak, bu ailenin siyasi yönden oynamış olduğu rolü ifade . etmek 
için kullanıldığı anlaşılmaktadır. · 

1536 tarihinde Bayad taifesi, toplam 31 adet cemaate sahipti17• 

Taifenin boy-beyi ailesini meydana getiren ve ll nefer vergi nüfu
suna malik olan .mensuplarının bu tarihde Bozcalu Ordusu Cemaati 
adiyle ·kaydedildiği ve 1520'de ·boy-b:eyi olan Seyf Bey'den merhüı:n 
olarak bahsedildiği görülmektedir' 8 • .1552 tarihinde toplam 53 adet 
cemaatten müteşekkil olan Bı~.yad taifesine70 bağlı cemaatler aras!-ll
da, daha önceden boy-beyi. ailesini teşkil ettiğini söylediğimiz Boz
ca-oğlu Halil Bey Ordusu Cema~ti veyahut da Bozcalu Ordusu Ce
maati hakkında hiç bir kayda rastlanılamamakla beraber, 33 hane, 
3 bennak, 40 mücerred vergi nüfUsu olan Pehluvanlu cemaati, «Bey» 
ünvanını taşıyan Uğurlu Bey tarafından idare· ediliyordu80• Diğer 

cemaatlerin başmda «Bey» linvanlı kimselerin bulunmadığı nazarı 
itibara alınacak olursa, Bayad taifesine bağlı cemaatler arasındaki 
siyasi üstünlüğün Pehluvanlu cemaatine geçtiği tahmin edilebilir. 

1570 tarihinde Bayad taifesinin 47 adet cemaati vardı81• Bu ta
rihde taifeye bağlı cemaatlerden bir haylisi «Bey>> ünvanlı şahısla~ 
tarafından idare . ediliyordu. Bu cünileden olarak 286 hane, . 24 ben
nak, 477 mücerred vergi nüfusu olan Pel:ıluv~ıu ceı;naatinin başm
da Mehmed Bey ile Davud Bey82

; 90 hane; 5 bennak, lll mücerred 
vergi nüfusu olan ve Bayad'a·tabi Pehluvanlu taifesinden olduğu be
lirtilen Çunker cemaatinin başında .Kasım Bey83 ; 8 hane, 2 bennak, 

77 BA, Halep TD, nr. 397, ·S. 804-816. 
· • 78 cCema'at-i Ordu-yı Bozcalu, tabi'-i m[ezbQr], merhQm Seyf Bey, ne
feren ll» (BA., .Aynı defter, s. ·804). 

79 BA, Halep TD, nr. 454, s. 854-866; BA, Halep TD, nr. 280, s. 323-325,' 
80 BA, HaZep TD, nr. 454, s. 856. . 
81 BA, Ha'lep TD, nr. 493, s: 896-935. 
82 BA, .Aym defter, s. 896-901. Bu defterde Davud Bey, «Kethudb ünva

nlyle yazıldığı halde, aynı defterin 1005 (1597) tarihinde çıkarılıru§ saretinde 
«BeY» ünvanİyle yazı.lını§tır (bk. A.İıkara Tapu-Kadastro Genel Müdürlüğü, Ku-
yftd-ı Kadime Arşivi, Halep YörüklerL TD, nr. 37, 19a). ı--

83 BA, Halep 'fD, nr. 493, s. 902-903. 
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13 mücerred vergi nüfüsu olan ndileklü cemaatmin b~şında Meh
in.ed Bey84 ; 52 hane, 6 bennak, 77 mücerred vergi nüffısu plan Şemek
lü cemaatinin başmda Oruç Bey85 ; 16 hane, 2 bennak, 14. mücerred 
vergi nüfUsu olan Salvatlu cemaatinin başmda Kıllu Beysa; iki gru• 
ba ayrılan Tohtemürlü cemaatinin başmda .ise Musa Bey bulunuyor
.du17. Musa Bey idaresindeki TohtemürlÜ cemaatinin birinci grubu, 
·150 hane, 4 bennak1 163 mücerred vergi nüf~a; Ayıntab ve çev
resinde meskfuı bir halde yaşayan ikinci grubu da 6 hane, 95 ben
nak, 30 mücerred vergi nüffısuna sahipti. Yukarıda bahsedilen ce
maatlerden, Çunker cemaatinin Bayad'a tabi P~hluvanlu taifesinden 
olması, Pehluvanlu'nun bu tarihde bir taife teşkil ettiğini ·gösterdiği 
gibi, P~hluvaı:iıu. cemaatinin başındaki Mehmed Bey ile t:iavud Bey'in 
de, muhtemelen boy-beyi oldukları k~aatini vermektedir: Bununla 
beraber «Bey» ünvanlı diğer şahısların boy-beyi olup olmadıkları 
anlaşılm.amaktadır. 

A v ş a r (K ö p e k 1 i A v ş a r ı) T a i f e s i : 1520 tarihli ilk 
defterde 9 adet cemaate malik olarak88,· Apşar Yörükleri adı altmda 
kaydedilen ve boy-beyinin Köpek-oğlu Durak Bey olduğu belirtilen 
bu taife89, bundan sonraki tapu defterlerinde Köpekli Avşarı ismiyle 
'kaydedilmiştir90• 1525-30 tarihli defterde 15 adet cemaate malik olan 
Köpekli Avşarı taifesinin91, bu defterde boy-beyinin Köpek-oğulları 
ailesinden Durak Bey-oğlu Emenlek ( =c.a:.,.l) Bey olduğu; boy-beyi 
ailesini teşkil eden Köpekli Avşarı cemaatinin .7:1,. hane, 1 müc~~red 
vergi nüf~suna malik bulunduğu; boy-beyi ailesine Durak Bey-oğlu 

84 BA, Aynı defter, s. 909. 
85 BA, Aynı defter, s. 917. 
86 BA, Aynı defter, s. 919. 
87 BA, Aynı defter, s. 921-924. 
88 BA, Halep TD, nr. 93, s. 662, 682, 693 . . 

·. 

89 «Yörükan-ı Av§ar, tabi'-i Durak bin Köpek» (BA, Aynı. defter, s. 693). 
90 TA.ifenin «Köpek.lb ismini Durak Bey'in babası Köpek'den aldığı ilk 

a.oda hatıra· .gelmekte ise de, boy-beyi Allesinin yAni Köpek-oğulları'nın Mem-· 
lO.ltlar devrinde mevcut olması ·. (Ş. Tekindağ', Memltık Sultanlığı, s. 84); hattA. 
Köpek-oğulları'ndim Hüseyin Bey,· Aydoğ'mll§ ve Eslemez'in XV. asırda birtakım 
sly!st faaliyetlerde bulunması (F. Sümer, · Oğuzlar, s. 266-269); bu ıllienin var
lığının daha önceki yıllara dayandığını göstermektedir. Bu noktadan hareketle, 
trutenin «Köpeltli» ismini Durak Bey'in babasından değil, daha önce ya§amış 
aynı ismi ta§ıyan bir ceddinden aldığı' neticesi çıkarılabilir. 

91 BA, Halep TD, nr. 1040, s. 61-69. 
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EmenZek Bey Ordusu adının dahi verildiği92 ve burada geçen «Ordu» . 
kelimesinin, bilhassa eski manasiyle ilgili olarak bu ailenin siyasi 
yönden .oynamış olduğu rolü ifade _etmek için kullanıldığı anlaşıl
maktadır. 

1536 tarihinde toplam 19 adet cemaatten müteşekkil olan Kö
pekli Avşarı taifesinin93, b1;1 tarihde boy-beyinin yine Durak Bey
oğlu Emenlek -Bey olduğu; Durak-oğlu Emeniek Bey Ordusu Oemaat·i 
adı altında 90 nefer vergi nüfiisu olan boy-beyi ailesinin mensupları 

·arasında Emenlek Bey'~ de bulunduğu görülmektedir9~ . 1552 tari
hinde 5 adet cemaattenns ve 1570'de 4 adet cemaatten müteşekkil 
ola,n bu taifenin90, me~kU.r tarihlerdeki boy-beyinin kimler olduğuna 
dair bir kayda tesadüf _edile.znediği gibi, daha önceki tarihlerde boy
beyi olan.-Durak Bey-oğlu Emenlek Bey ile ailesinin meiD?UP bulun
duğu cemaat hakkında bir maltımata rastlanılamamışhr. 

Gü n düz ı ü (Gü n düz ı ü Av ş ar ı) Ta if e s i : 1520 ta
·rihli ilk defterde Gündüzlü Yörükleri adı altında . Gündüz-oğlu İbra
.him Bey idaresinde olan bu taifenin97, 5 adet cemaati vardı98• 1520 
tarihli defterden sonraki defterlerde Avşar•a· mensubiyetinden do
layı Giindüzlit Avşarı adı altmda kaydedilen ve 1525-30. tarihli def
terde 8 adet cemaatten -milteşekkil .olan99 bu taifeye bağlı cemaatler
den Musa Kefhudi idares.inde 36 hane, 7 mucerred vergi nüffı.su olan 

92 BA, Aym defter, s . 61. 
93 BA, Halep TD, nr. 397, s. ·762-767: 
94 «Cemıi.'at-i Ordu-yı Emenlek Bey bin Durak, neferen 90» (BA, Aı1nı 

defter, s. 762). ~ . - .. 
95 BA, Halep TD, nr. 280, s. 330. 
96 BA, Ha1ep TD, nr. 493, s . 963-964. 
97 «Yörükan-ı Gündüzlü, tabi'-i İbrahim Bey :bin Gündüz» (BA;Halep TD, 

nr. 93, s. 693). Gündüz-oğulları'nın Memlüklar dev.ringe de boy-beyi anesini 
te§kil etmiş olması; hatta bu a.ileye mensup beylerden Gördü Bey'in 1408-1421 
tarihleri arasında bir takım siy~si faaliyetlerde bulunması; ömer Bey'in 1471 
yılında Gündüzlü Avşarları'nın ba§ında yer alması ve Mehmed Bey'in 1482 yı
lında diğer Türkmen grupları ile b~raber Çukur-Ova'da .Osrnanlılara kar§ı ;;a-· 
vaşrnası (F. Sümer, Oğuzlar, s . 269-272) ;. ailenin .daha önceki yıllara dayandı
ğl;Dl gö~termekteQ.ir. Bti bakımdan:. tıi.ife~ isiTJPıi İbrahim: Bey'in })abasından 
değil, daha önce yaşamış · aynı ismi ta§ıyan başka bir .ceddinden aldığı anla§JJ-
ıpakt?-dı!· : : . . ·' 

98 BA, Aynı defter, s. 686-687, 693-694. 
99 BA, HaZep TD, nr. 1040, s. 91-95. 
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Yuvacıklu cemaatiniri mensupları arasındaki Beğmiş-oğlu Mansur'un 
boy-beyi olduğu belirtilmektedir1?0

• 1~20'de boy-beyi bulunan Gün
:düz-oğlu İbrahim Bey'e dair bu defteı:de bir kayda tesadüf edilme
mekle beraber, İbrahim Bey'in ailesine mensup Gündüzlü Avşarı ce
maati iki gruba ayrılm.ış bir halde yaşamaktaydı. Bunlardan 35 hane, 
8 mücerred vergi nüfUsu olan grubu, Hızır Hacı-oğlu Mehmed Ket:
huda idaresinde; 4 hane vergi nüfusu olan diğer grubu ise, Halep 
vilayetinin doğusunda bulunuyçırdu101• 

1536 tarihinde 7 adet cemaati olan bu taifenin102 , 1552'de 6 adet 
.cemaati olduğu103 ve Gündüz-oğlu İbrahim Bey'in aile efradını mey
.dana getiren Gündüzlü A vşarı cemaatinin 26 hane, 1 bennak, 33 mü
·cerred vergi nüfusuzia sahip bulunduğu görülınektedir104 • 1570 tari
hinde 6 adet cemaatten müteşekkil olan105 bahis konusu ta.ifeye 
.mensup cemaatler arasında, Gündüz-oğlu İbrahim Bey'in aile efra
dını teşkil eden ve Hacı Gün Zafer-oğlu İbrahim Kethuda idaresin
de olan Gündüzlü A vşarı cemaatinin 35 hane, 1 bennak, 29 mücerred 
vergi nüfusu vardı106• 

İ n a ll u T a i f e s i : 1520 tarihli defterde lnallu Y örükleri adı 
altında İnal-oğlu Hamza Bey idaresinde bulunan bu taife10 7

, 5 adet 
cemaatten müt~şekkildP08• 1525-30 tarihinde 15 ac;let cemaati olan 
.!nallu taifesinin109, boy-beyi ile İnal-oğlu Hamza Bey hakkında hiç
bir k~yda tesadüf edilememesine rağmen, Mehmed Kethuda-oğlu 

100 B4., Aym defter, s. 93-94. 
101 BA, Ayııı defter, s. 91, 93. 
102 BA, Halep TD, nr. 397, s. 768-770: 
103 BA, !falep TD, nr. 280, s. 329. 
104 BA, Ayııı defter, s. 329. 
105 BA, Halep TD, nr. 493, s. 960-962. 
106 BA, Ayııı defter, s. 96L . 
107 «YörükAn-ı !nallu, tabi'-i Hamza Bey bin İnal» (BA, Halep TD, nr. 

93, s. 693). Boy-bey1 olan Hamza Bey'in babasının adının !nal olması, ilk anda 
taifenin ismini bu şahıstan almış .olabileceği .Ihtimalini ort~ı.ya çıkarıyo.rsa da, · 
bu A.lleye mensup İnal-oğullan'nın bilhassa Akkoyunlu ve Meml(ıklar devrinde 
birtalam siyasi faaliyetlerde bulunmuş ·olması (F. ·Sümer, ()ğu.zlar, s. 165-166, 
223), lUlenin varlıgı.nı daha önceki senelere götürmekte ve bundan da ismini 
Hamza Bey'in babasından almayıp, . daha önce ya§amı~ aynı is1mll bir ceddin
deiı. aldı~· ortaya çıkmaktadır. 

108 BA, Ayııı defter, s. 693. 
109 BA, Halep TD, nr. 10~0. s. 82-87. 



702 . ... İLHAN .. ŞAHİN· ... . · ·., · 

Davud Kethti.da:ve Ali Kethuda~oğlu Beylik . Kethucf~: idaresinde 31. 
·hane, 3 mücerreçı vergi nüfusuna malik bulunan İıiallu cemaatininno~ 
·boy-bey]. ailesine m~nsubiyetinden dolayı.Jnan~ ismini taşıdiğı ve· bu 
tarihde ·boy-beyi ailesinin artık -kethudalar tarafından idare· edildiği 
anlaşilinaktadir. 

1536 tarihinde 24 adet cemaatten teşekkül eden mezkf:ır taife: 
nin1n, boy-beyi hakkında yine bir kayda tesadüf edilememekle be
raber, boy-beyi ailesinden İnal-oğul Hamza Bey ailesine mensup. aile 
fertlerinin meydana getirdiği· !nallu .. cemaati 36 hane, ll mücerred 
vergi nüffısuna112 ; Hamza Bey'in 'ismini. taşıyan Hamza Bey cemaati 
de ll nefer vergi nüfUSuna sahipti:1.1.3 • 1552 . .tarihinde toplam +O adet 
cemaati olan İnallu taifesinin1~\ boy-beyiıiin kim olduğuna dair bir 
malfımata rastlanılmarmştır: Bu .tarihde İnal-oğlu Ha.mz'a Bey'in aile 
fertlerini teşkil eden !naliu-cemaatinin 2 hane, 35 bennak, 3 mücerred 
vergi nüfUsu olniakla beraberiıs, Hamza· Bey'in· adını taşıyan Hamza 
Bey cemaatine tesadüf- edilemedi. .1570 tarih.j..nde · ll adet cemaati 
olan taifenin116, bahis konusu tarihde boy-beyi ile, boy-beyi ailesi 
mensuplarından İnallu ve Hamza Bey cemaa~lerine dair bir . kayda 
rastlamiamad:ı. 

B e y 1 i k Av ş a r (B e y li k 1 ü) T a if e s i . : 1520 tarihtiıde 
Beylik Av§ar Yörükleri adı altmda deftere yazılan111 ve ·s adet ce~ 
maate malik bulunan bu taifenin118, boy-beyinin· kim olduğuna ve 
Beylik adını nereden aldığına dair bir kayıt bulunmamakla beraber, 
konar-göçer cemaatlerin mensupları arasında Beylik -adnii taıiıyan 
şahısların olması119 , bu ismi ya mezkur ta~ihteki Beylik ·adİndaki 
boy-beyinden, veyahut da daha qnc;e .Y~şamış a}rnı isimli . bir ce~din-

110 BA, Aynı defter, s. 82. . . .. . 
: 111 BA, Halep TD, nr. 397, s. 755-761. · 
.112 .. BA. Aynı dette:r) s. ~ 755: · · : 
.113 BA, Aynı defter, s.- 758. . . 
114 . BA, _H alep TD, nr. 280, ş. 328-329 . . 
115. ·BA, · Aynı defter, s. 328. 
116 BA; Halep ,TD, .nr. ~93, s. 956-959. 

:117 BA, Halep TD, nr. 93, s . -690 . . : . 
.. : : :118 · 'BA, Aynı defter, .ş. 663-665,: 690. 

119 Mesela, 1525-30 tarihinde İn all u taifesine. bağlı ~all u . cemaatiıiin ba
§mda Mehmed Kethüda-oğlu Davud Kethuda .ile .:birlikte .. Ali~Kethud§.,oğlu Bey-
lik Kethuda bulunuyordu (bk. yk. s. 701;702):.'_ • 
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den. aldığı anlaşılmaktadır. 1525-30 tarihli defterden itibaren Beylikr. 
lü adı altında kaydedilen taifeninJ 1525-30 tarihinde 5 adet cema.,. 
atten müteşekkil olduğu120 ; ta~ eye adını vermiş olan boy-beyi aile:.. 
~i mensupları~ teşkil - ettiği Beyliklü _ cemaatinin ise, Melek Ah
med-:oğlu Mehıned Kethuda idaresinde '84 nefer vergi nüfusuna sahip 
bulunduğu görülm.ektedir121• 

1536 tarihinde 6 adet cemaati olan Beyliklü taifesinin~22 , boy
beyi ailesi efradını meydana getiren Beyliklü cemaati . iki gruba ay
rılmakta idi. Bunlardan Cihanlu Ketbuda ile Ali Ketbuda idaresin
deki grubun, 146 hane, 23 bennak, 39 mücerred vergi nüfU:su123 ; si
pahi mütekaidi olan diğer grubun ise 2 hane, 1 bennak, 1 mücerred 
vergi nüfU:su vardı m. 1552 tarihinde ·b_oy-beyi ailesini teşkil ·eden 
Beyliklü cemaatine dair bir malU:mata rastlanılamamasma rağmen, 
taifenin 6 adet cemaate sahip olarak125, Bayad'a tabi olduğu belirti!~ 
mektedir126• 1570 tarihinde de Bayad'a bağlı olan.:taifenin127

, 9 . ~det 
cemaatten teşekkül ettiği"-28 ve taifeye · adını vermiş olan boy-beyi 
ailesinden Beyliklü cemaatinin 19 hane, · ı bennak, 11 mücerred nü-
fiisu ·olduğu kaydedilmektedir129: _ 

H a r b e n d e ı ü T a i f e s i : 1520 tarihinde bir grup halinde ve 
Harbendelii Oerruiati adı altında deftere kaydedilen bu cemaat, Yan
sır (= ~ ) Bey idaresinde bulunmaktaydı130• Bu tarihde Harben
delü cemaatinin nüfUs durumu hakkında bir kayda rastlanılamama
sına ra~en, Yansır Bey'in «Bey» ünvanını taşımasından dolayı, 
Harbendelü'nün bir taife teşkil ettiği ve boy-beyinin Yansır Bey ol
duğu tahmin edilebilir. 1525-30 tarihli defterde 18 adet cemaate131

; 

120 BA, H alep TD, nr. 1040,- s. 113-116. 
_ 12ı BA; Aynı defter, s. ll3-ll4 . 

. 122 BA, Elalep TD; nr: 397, s. 771-774. 
123 BA, Aynı defter, s. 771-772. 
124 BA, Aynı defter, s. 773. . 
125 BA, H alep TD, nr. 280, s .. 325-526. 
126 BA, Aynı defter, s. 325. 
127 BA, Halep TD, nr. 493, s. 936. 
128 BA, Ayııı defter, s. 936-939 .. 
129 BA, Aynı defter, s. 939. 
130 BA, Halep TD, nr. 93, s. 691. 
131 BA, Elalep TD, nr. 1040i .s: 32-41: · 



704 !LHAN ŞAHİN 

1536 tarihli defterde 22 adet cemaate m; 1552 tarihinde 19 adet ce- . 
maate133 ve 1570 tarihinde 35 adet cemaate malik olanıu Harbendelü 
taifesinin, mezkfir tarihlerde boy-beyinin kimler olduğu hakkında 
bir malflmata tesadüf edilememekle beraber, taifeye adını vermiş 
olan ve boy-beyi ailesini teşkil eden Harbendelü cemaatinin muh
telif gurplar halinde yaşadığı görülmektedirm. 

P e ç e n e k v e Ş a h M e 1 e k 1 ü T a i f e s i : Peçenek ve Şah 
Meleklü cemaatlerinden teşkil olunan bu taifenin, 1520 tarihli def
terdem , ne cemaat adı altında, ne de taife adı altında ismine rast
lanılamadı. 1525-30 tarihinde taife adı altmda bir teşkilata sahip ol
mamalarına rağmen, sadece Peçenek cemaatinin dört gruba ayrıl
dığı ve müstakil bir halde bulunduğu görülmektedir137

• 1536 tarihin
de Peçenek ve Şah Meleklü Cemaati adı altmda zikredilen ve müsta
kil bir halde bulunan mezkii.r cemaatlerin138, bu tarihde de taife ola
rak bir teşkilata sahip olmadıkları anlaşılmaktadır. 1552 tarihinde 
6 adet cemaate malik olarak139, Peçenek ve Şah Meleklü tillesi adı 
altmda deftere kaydedilen bu taife1~0, 1570 tarihinde, yine Peçenek 
ve Şah Meleklü taifesi adı altmda141

, 6 adet cemaate sahipti142
• 

O y r a d ı u - O s m an lı - K ö s e c e 1 ü T a i f e s i : Oyradlu, 
Osmanlu ve Kösecelü cemiatıerinden teşek.kül eden bu taifenin, 1520 
tarihli defterdeH3, cemaat ve taife adı altında ismine tesadüf edile
medi. 1525-30 tarihinde müstakil cemaatler halinde ayrı ayrı tahrir 
edilen Kösecelü, Oyradlu ve Osmanlu cemaatlerininH4, 1536 ve 1552 
tarihlerinde müşter~ken tahrir edildikleri ve yine müstakil bir ce-

182 BA, Halep TD, nr. 397, s. 795-808. 
138 BA, Halep TD, nr. 280, s. 326-328. 
184 BA, Halep TD, nr. 493, s. 940-953. 
1315 BA, Halep TD, nr. 1040, s. 32, 87-41; BA, Halep TD, nr. 397, s . 795-

797; BA, Halep TD, nr. 280, s. 326; BA, Halep TD, nr. 493, s. 948-951, 953. 
136 BA, Halep TD, nr. 93. 
137 BA, Halep TD, nr. 1040, s. 98-102. 
138 BA, Halep TD, nr. 397, s. 789-791. 
139 BA, Halep TD, nr. 280, s. 335. 
140 BA, Aynı defter, s. 335. 
141 BA, Halep TD, nr. 493, s. 1009-
142 BA, Aynı defter, s. 1009-1015. 
143 BA, Halep TD, nr. 93. 
144 BA, Halep TD, nr. 1040, s. 129-131.. 
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maaf halinde buluhdıikları ·:görülniektedirUS. Sadece 1570 'tarihinde 
üyradlu,-Osmanlı-Kösecelü taifesi adı altında kaydedilen bu taife140

, 

mezkflr. tarihde üç' adet cemaate malik bulunuyordu~·~. ·. 
. . . . 

~o k_t_~ı:a ~! 1 ü JT_o_I!:t e_~j!_ı:_l.ü.l ~! _i~-~! i_· : }?20_ ~~~~~ 
defterde ismine rastlanılamayan bu taifenin~{8, 1525-30 tarijıli def
terde Tôıete.mürıü- Cemaati ~dı altinda-un· gı'up-cemaa.tten ·m:üt~şek

kil olduğu görülmektedir; 'l'oktem~ Bey-oğlu Murad Bey idar~s1~de 
bulunan ve 76 hane,· 7 mücerred ver.gi nüfusu olaıı. ~irinci grup cema
af mensupları arasında, cemaate ve ·taifeye adını veren Murad Bey'in 
ba,bası To~temür ~ey'in ishıinin ~erine boy-beyi kayÇI.ının y~ş 
oljİıası149, inezkilr 'tarihde Toktemür Bey'in Toktemürlü --~Itesinin 
boy-beyi o!duğunu~·göstermektedir. ~ll536 tarihinde yine iki gruba ay: 
rılarak müstakil bir- halde. bulunan :ve bir tai!e teşkÜ etmeyen Tok
temürlü cemaati150ı · 1552 tarihinde- Bayad tmesine . tabi cemaatler 
arasında yer alıyordu ısı:. 1570 t~rihmde de Ba~ad taifesine tabl. olan 
Toktemürlü ·cemaati .bu tarihde «Bey» ünvanlı kimseler tarafındap 
i'dare ediliyort1U102 ; · ·- .. - · · · · .. .. - -- .. -- - ·- ..... .. ... -

Yukarıda bahis mevzuu :ettiğimiz bu taifelerin yanı sıra, ta;pu 
defterlerinde Halep Türkmenleri'ı;ı.~en olduğu kaydedilen ve ·müs
takil bir halde bulunan teşekküllerin de sayıca_ bir hayli fazla oldu
ğunu belirtmeliyiz. Kendi aralarmda muhtelif gruplara ayrıla_rak ce
maatler halinde yaşayan bu teşekküller arasında, Eymir, Hama ve 
_Halep Döğeri, Çepni, Kızık, Karkın, Büğdüz, Kınık, Bayındır, Yü
reğir, Ha~l (= J:-- ) - Yıva· ismiyl~ bilinen Yıva, Kaçılu · ve Acur
lu adlariyle bilinenler · ilk nazarda dikkatimizi çeken!~ arasın

dadır. -Bu teşekküller cemaatler·halinde yaıiamalarından dolayı, · baş
larında idareci olarak «Kethud!» ünvanını haiz ş_ahıslar bulunmak
la beraber, tahmini 1525-30 tarihinde Acurlu cemaatinin başında 
«Bey» ünvanını haiz Mehmed Bey bulunuyorduısa. ' · 

145 BA, Halep 'l;D, nr. 39,7, s. 77&-779; BA, .Halep .TD~ . nr. 2so," s. ~34. 
146 BA,' lfalep .TD, n~ .. 49.3, s. 1006. 
147 BA, Ayııı aeit'er, ·s. :1006-1008. · · 
148 RA.,- Halep TD, nr. 93. · . 

;·;. 14Q· ~.· H.a{ep · TD, .nr. 1~0, ·s. 127-1~8 . 
. 150 BA, Halep TD, nr. 397, s. 780-781 . . 

151 BA, Haiep TD, nr: .. 280, s. 324-325. 
152 Bk. yk. s. 699. 
153 Bk. yk. s. 689. 

TariT~ E-nstiti i8ü. Dergisi - /:f'. 45 
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· Aşagıaaki tabldnlın ·tbk. 'Tablo. : · _I) .. dikkatle · iricelenmesinden,. 
miıhtelif .tarihlerde· Halep Türkmenleri'ni teşkil. edeli boy veya .taife
lere bağlı ceıriaafsayısı ile inüstakil.bir halde .bul~an ve kendi ara:
.sında gruplara i ayrıl~ cem~3;~Ie~. ~~yısı daha .. iyi ~aşılac~ktır . 

Tali e adı 1520 J.525-30 .. 1536 . 1552 . 1570 

Beydili 3 43 39 66 ' 69 
Bayad ll· 20 ·· 31 53 47 
Av§ar (Köpekli Avşarı) 9 15 : 19 5 4 . 
Günd~lü (Gün!lüzlü ~vşarı) 5 8 7 6 '6 

!na ll u 5 15. 24 10 ll 
Beylik Avşar (Beyll}d~) 6 5 6 6 9 
Harbendelü 1 18 . 22 1,9 35 
Peçenek ve Şah Meleklü 

.. · . 
·6 6 -...:.,__ .. 

ÖYradlu-bsriı.anlu-Köseceıii · 3 
Toktemürlü (Tohtemürl\i) 2 
Müstakil Cemaatler 40 .. · 62 59 47 51 

YekQn 
·. .. ·,:so·· . : 188. 207 . 218 241 ·-

TABLO: I . 

Bu· tablodan da görüleceği üzere,· 1520 tarHıli ·ilk defterde154
, 

toplam cemaat sayısının, daha sonraki--tarihlere nazaran- bir hayli 
az oiduğu görülmektedir. Bu durum biıiıassa, Beydiıi'taifesi gibi bü
Y~ bir taife~e bağlı ceiriaatlerin; ilk ·aefterde isimlerinin kaydedil
miyerek, boy-beyleri Bekir. Bey, At-Güden Bey ve Yalvaç.:oğlu Abdi 
Bey'in, idareleri altındaki cemaatlere kendi adiarını · vermiş olma-· 
sından155, veyahut da·Çeprii, Kösecelü, Oyİ-adlu, Osmaıiıu, Toktemür
lü, Peçenek, Şah Meleklü v.s. inüStakil bazi'- cemaat gruplarnun yine 
ilk defterde is:qıine rastlanılamamasından 'ileti gelmiş olmalıdır. 

- . . ~ . . . . 
NÜffıS dagılışı ·v~ taıiiryfn~·-_~üius~ :_ 

.l'f ü f _u ş d ağ ılı. ş ı : Hal~p ~kmenleri'nin tahririni ihtiva 
eden tapu d~ft~rleriıide, hane ve. '[n'ÜtCf!.ITOO oİ;ır~k verilen vergi .mÜ
kelleflerinin adetlerini hesaplamak silre~iyle, .muhtelif tarihlerdeki 
nüfUslarını ve bu nüfUsların boylar~-veya-taif~l~~e·d~ğılışlarını tesbit 
edebilmek mümkündür. Hane::ve ,.mücerred adı . altında verilen vergi 
mükelleflerinin yanı sıra, tapu-~ defterierinde" sayıca çok az bir :vergi 

~. . ' - ... . . .. 

154 BA, Halep TD, nr. 93. 
155 Bk. yk. s. 69~-695. 
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mükellefinin de, hane ve .mücierred olduğu belirtilmeksizin, neferen 
adı altında kaydedildiği görülmektedir. Hiç şüphesiz büyük bir kısmı 
hane; bir kısmı da mücerred vergi_mükelleflerini içine alan bu ~efe.,. 
ren vergi nüfıisu, Halep .Türkmenleri'İl.in toplam vergi nüfUsları ve
rilirken neferen kaydiyle alınmıştır. 

Bu durum muvacehesinae, Ifalep Tü.rkmenleri'ni teşkil eden boy 
- .veya taifeler ile müstakil cemaatlere ait vergi mükellefi toplam nü 

fus, muhtelif tarihlere göre şöyle bir seyr. takip etmektedir. 
ı520 tarihli tapu defterinde156, toplam. ı244 .hane, .42 mücerred 

ve ı25 nefer vergi nüfUsu olan Halep Türkmeıileri'ninı aşağıdaki 

tabloda (bk. Tablo : II) da görüleceği üzere, 39 hane, 5 mücerred 
vergi nüfUsunu Beydili taifesi; '50Ö hane, lO mücerred vergi nüfUsunu 
Bayad .taifesi; 35 hane, 5 mücerred,. 20 nefer vergi· nüfusuiıu Avşar 
(Köpekli Avşarı) ta.ifesi; 55 hane, ı mücerred veı;gi nüfUsunu Gün
düzlü (Gündüzlü Avşarı) taifesi; 82 hane, ı mücerred, 60 nefer vergi 
nüfUsunu· Beylik Avşar (Beyli.klü) taifesi; 533 hane, 20 mücerred, 45 
riefer vergi nüfusıınu .da hiçbir taifeye bağlı olmayan müstakil cema
atler meydana getiriyordu. Bu tarihde, İnallu ve Harbendelü taifesine 
bağlı cemaatlerin tamamının; Beydili, Avşar. (Köpekli Avşarı ) 'Ve 
Beylik ·Avşar (Beyliklü) taifesine bağlı cemaatlerin büyük bir kıs
mının nüfÜsuiıa dair . herhangi' b'ii; kaydın obİlaması ve müstakil 
halde· bulunan bazı cemaatlerin isinine rastlanılamaması sebebiyle, 
Halep Türkmenlerı'nin fazla bir nüfusa sahip olmadıkları anlaşıl
maktadır. 

Ta.ife .. adı H me Mücerred Neferen· 

Beydili 39 5 
Bay ad 500 ıo 

A.vşaF (Köpekli Av§aiı)_ 35 5 20 
GündUzlü (Gündüzlü Av§an) 55 ı.-

!n all u _ , 

Beyllk Avşar. (Beyl.1)tlü) . 82 ı 60 
Harbendelü 
Müstaldl Cemaatler 533 20 45 

YekO.n 1244 42 125 

.. ·- . ~ ' · 
TABLO: II 

156 BA, Halep TD, ni-. 93. Vergi mükellef! :nurosuna aıt olan .rakamlar, 
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1525-30 tarihinde157
, toplam 7824 hane, 770 mücerred ve 137 

nefer vergi nüfusuna malik bulunan Halep TU.rkmenleri'nin, 1520 ta
rihine nazaran nüfUsunun bir hayli fazla olduğu görillmektedir. Bu 
durum talieleı:e mensup_ cemaatler ile mUstakil bir halde bulunan 
cemaatlerin vergi nüfiısunun tamamının tahrir edilmiş olmasından 
ve ilk tahrirde ismine rastlanılamayan bazı cemaatlerin, bu tarihde 
ismine rastlanılmasından ileri gelılıiş .olmalıdır. Aşağıdaki tabloda 
(bk. Tablo : ill) da belirtİ;}diği gibi, 1525-30 tarihinde zikredilen 
toplam nüffısdan Beydili taliesinin 1684 hane, 244 mücerred vergi 
nüffısu; Bayad taliesinin 787 hane, 94 mücerred vergi nüfusu; Av .. 
şar (Köpekli Avşarı) tillesinin 453 hane, 43 mücerred vergi nüfu
su; GUndüzlü (Gündüzlü Avşarı) taliesinin 196 hane, 24 mücerred 
vergi nüfUsu; !nallu tiliesinin 303 hane, 18 mücerred vergi nüffısu; 
Beylik Avşar (Beyliklü) tillesinin 105 hane, 12 mücerred, 84 nefer 
vergi nüfUsu; Harhendelü tillesinin 557 hane, 70 mücerred vergi 
nüfusu; Toktemürlü (Tohtemürlü) taifesinin 82 hane, 7. mücerred 
v.ergi nüfUsu; müstakil cemaatlerin ise 3657 hane, 258 mücerred, 53 
nefer vergi nüfılsu vardı. 

TıUteadı H4ne Mücerred N eferen 

Beydili 1684 244 
Bay ad 787 94 
Avşar (Köpekli Avşarı) 453 43 
Gündüzlü (Gündüzlü Avşan) 196 24 
!n all u 303 18 
Beylik Avşar (Beyllklü) 105 12- ·· 84 .-
Harbendem 

.. 
557 70 

Toktenitlrlü <Tohteriıifrlii) - . --"82 '("-·······--" - -·-:.:.. .. 
Müstak.ıı CemAatler 3657 258 ·sa 

Yektln 
.. 

7824 770 137 

TABLO·: ·· m 

.··:{525-30 tarihli~.deftere nazaraü.~ 1536 tarihli defterdem nüfusu: 
daha . da artan Ha:lep Türkmenleri, bu tarihde toplam 804 7 hane, 
2694 mücetted ve 1140 ·nefer vergi nüffısuna sahipti. Aşağidaki ·tab.: . . . ... 

defterlerden o teK. tek 'iiesaplandığıiıiian', bünıara mebaz' olarak oelfrll b6: yer gös".: 
terrnek mümkün olamadı. · 

157 BA, Halep TD, nr. 1040. 1 

158 BA, Balep TD, nr. 397. 
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loda (bk. Tablo: IV) da görüleceği üzere, bu nüffısun 1449 hane, 660 
mücerred, 72 nefer vergi nüffısunu Beydili taifesi; 934 hane, 4 70 
mücerred, 43 nefer vergi nüfUsunu Bayad taifesi; 385 hane, 84 ~ü
cerred, 131 nefer vergi nüfUsunu Avşar _(Köpekli Avşarı) taifesi; 
167 hane, 49 mücerred, 16 nefer vergi nüfUsunu Gündüzlü (Gündüz
~ti Avş~ı) taife~~; - 378 hane1 ~~4 ~ücerre~,_- 9~ n~er v_ergi ~üfus~u 
İnallu taifesi; 256 hane,. 69 mücerred, 7 nefer vergi nüfusunu Beylik 
Avşar (Beyliklü) taifesi'; 809 hane, 204 ·mücerred, 49 nefer vergi 
nüf\İ~unu Harbendelü_ ta.ifesi; 3669 h~ne, 1034 mücerred, 724"-nefer 
vergi. nüfUsunu da müstakil cemaatler teşkil ediyqrdu: 

Tiilfe-aclı Hane Mücerred N eferen 

Beydl!! 1449 660 72 
Bay ad 934 470 43 
Avşar (Köpekll 4vşan) _ _385 .84 131 
Gündüzlü (Gündüzlü Avşarı) 167 49 16 
İnallu 378 . 124 . ··gs 
Beylik Avşar (Beyliklü) 256 69 7 
Harbendelü ·809 204 49 ' 
Müstakll Cemaatler 3669 1034 724 

Yekün 8047 2694 1140 

TABLO: IV 

1552 tarihli defter·de159 toplam 8588 hane, 5248 mücerred ·ve 
228 nefer vergi nüfusuna malik ·oıan - Haİep ·Türkmenleri'nin, 1536 
~arihine nazaran n~su d_~ha da art~ş bir va.Ziyette ~di. ~ağıdaki 
tabloda (bk. Tablo : V) belirtildiği gibi, bu .toplam nüfUsdan 1942 
ıiaıie, 157 4 mücerred, 4 nefer vergi nÜffısunu B~ydili taifesi; 2242 
hane, 1267 mücerred· vergi nüfUsunu Bayad . tiliesi; 126. hane, 90 
mücerred vergi niiffısunu Avşar (Köpekli Avşarı) tiifesi; 137 hane, · 
110 mücerred vergi ntiffısunu ·Gündüzlü (Gündüzlü Avşarı) taifesi.; 
198 hane, 113 mücerred, 30 nefer vergi nüfUsunu İnallu taifesi; 208 
han~, 132 mücerred vergi nüffı_s~u Beyıl~ ~:vş~ ~~ey~lü) taifesi_; 

159 BA, Halep TD, nr. 454; BA, Halep .. 'f'D, -~· _2Ş'?· . ·. · . .. 
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450 hane, 302 'mücerred vergi nüfUsunu Harbendelü taifesi; 856 hane, 
236 mücerred vergi nüfusunu Peçenek ve Şah Meleklü taifesi; 2429 
hane, 1424 mücerr~d, 194 nefer vergi nüfusunu ise müstakil bir hal
de bulurian cemaatler meydana ·getiriyôrdu. 

TiUfe a'dı 

Beydili 
Bayad 
Avşar (Köpekli Avşarİ} 
Gündü.zlü (Gündü.zlü Avşan) 

rn~u 
Beylik Avşar (Beyllklü) . · .. 
HarÇ~delü · 
Peçe~ek ve Şah Meleklü 
Müstaki.l Cemaatler 

... 

Hane 

1942 
2242 
126 
137 
198 
208 
·450 
856 .. 

2429 

8588 

TABLO: ,v 

Mücerİ:eci N eferen 

1574 4 
1267 

'90 
110 

_:J-1& 30 
132 

. 302 
236 
1~4 194 

' Ş248 228 

. . 
1570 tarihli defterdeıao, toplam 10.185 hane, 7474 mücerred ve 

250 nefer vergi nüffısu olan Halep 'Iürkmenleri'nin, 1552 tarihine 
göre nüffısunun bir hayli arttığr görülmektedir. A.şağıdaki tabloda 
(bk. Tablo: VI) anlaşılacağı üzere, bu toplam nüffısun 2110 hane, 
1745 mücerred, 27 nefer vergi nüfUsunu Beydili taifesi; 2578 hane, 
2289 mücerred vergi niiffıs~nÜ Bay'ad ta:ifes1; 91 hane, 71 mücerred 
verği nüffı.Sunu-Avşar (Köpekli Avşarı) taifesi; 153 hane, 144 mü
cerred vergi nüffısuİı.u Gündüzlü (Gündüzlü Avşa_ri) Tiifesi; 224 
ıiane, 181 ~licerred vergi · nüfusunu İnallu tillesi; 229 hane, 154 ·mü
cer,r ed vergi nüfusunu Beylik Avşar (Beyliklü) fa:ifesi; 957 hane; 
411 müce~ed, 11 nefer vergi nüffısiınu Harbendelü t'aifesi ; 595 hane,· 
127 mücerred vergi 'nüfUsun u ~eçenek ve Şah ~eleklü taifesi; 255 
hane, 118 mücerred vergi nüffıs1mu Oyradlu-Osmanlu ve Kösecelü 
t~ifesi; 2993 han~, 2234 mücerred, 212 nefer vergi nüfusunu ~e müs: 
takil cemaat grupları teşkil ediyordÜ. · · : 

.• 
160 BA, Halep TD, ilr. 493. 
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Talfeadı Hane Mücerred N eferen 
-.- .... _ , --

Beydili · - 2110 1745 27 
Bayad 2578 2289 
Avşar (Köpekll Avşarı) - 91 71 
GündUzlli (Gündüzlü Avşan) 153 144 
lnaııu 224 181 
Beyliıt Avşar (Beyliklü) : ·- 229 -. 154 
Harbendelü ' -.. :957 411 ll 
Peçenek ve · Şah Meleklü 595 ı21 

Oyradlu-Osmanlu ve -K-ösecelü - · 255 llS 
Müstakll Cemdatler - - 2993 2234 212 

Y.ekni:ı . 10185 .'l4M 250 

TABLO: VJ. 

Ta h m i n i n·ü f u s u ·: Halep Türkmenleri'nin yukarıda zikre.: 
dilen vergi mükellefleri mikdanna dayanarak, muhtelif tarihlerdeki 
nüfuslarını tahniini olarak hesaplamak mümkündür. Bunuİı içj.n, 
evli vergi mükellefinf"gösteren lıd:ne tabiri ile gener olarak 5 kişinin 
ifade olunduğu kabul edildiğindenm, her hanenin 5 rakamı ile çar
pılıp, buna mücerred yani bekar olanların sayısmın-da ilave ediL-ne
siyle- elde edilecek sayı, bize, Halep Türkmenleri'nin muhtelif tarih
lerdeki tahmini nüfüsunu vermiş olacaktır.' Bü.nun yanı sıra, neferen 
olarak kaydedilen vergi mükelleflerinin 1/ 3 e yakını mücerred; 2/3 ye 
yakın bir mikda:rı ise hane-olarak itibar edilmiştir. 

. . Verilen bu izahat çerçevesmde, aşağıdaki tablodan (bk. Tablo: 
Vll) . da. anlaŞılacağı üzere, Halep Türkme~eri'nin ~ahmini olarak 
1520 tarihinde 6719iG2

; i525-30 tarihiİıde 40.396 ;- 1536 tarihinde 
~7.113; 1552 tarihiİıde 49.024 ve 1570 tariliinde 59.289 nüfüs'a ma-
Jik olduğu ~örülmektedfr. · -

1.61 Ö.L. Barkan; -'Xar.ihi_ cl~;,ogrdii dra~tı~aıa'rı, s~ 11-12. 
. 162 1520'ye Ait. :ı:akıinuri, . müted.İtıb tahrirr~rdeıtine ~yasıa düşUK olma 

s~bebl için bk. yk. s. 707. - : ' . . ' --.· 



712 iLH:AN . ŞAHİN . •, ..... ... · ... .. ... 

Ta.ife adi 1520 1525-30 1536 1552 .1570 
-··-. - . ·- ··- .. , ·~- .. - .. - .. - . -- ... . . 

Beydili . - 200 . .. 8664 8169 11300 12394 
Bay ad: 2510 4029 5299 12477 15179 
Avşar- (Köpekli Avşarı) 252 2308 24~8 720 526 
Gündüzlü (Gündüzlü Avşarı) 276 ~1004 944 : .795 '909 
İnallu- . :1533 2372 1213 13Q1 
Beylik· Avşar (Beyllklü): 631 845 1376 1172. 1299 
Haröeiı.delü .2855 4430 2552 5235 ' .: 
Toktemürlü (Tohtemürlü) 417 - - · 
Peçenek ve Şah Meleklü .. - .4516 3102 
Oyra:dlu-Osmanlu ve Kösecelü 1393 
Müsta}91 Cemaatler - 2850 18741 - . 22035 ••14279 '179Ş1 

Yek.ün -- .. · ·- · ··- 6n9 . . '40396· ·- 47113' 49024 '· 59289 -

TABLo : :m 

Netice : XVI. asırda, sadece Halep vilayeti dahilinde yaşama
yıp, muhtelif bölgelere· de. yayılmış bir vaziyette bulunan Halep 
Tür}.unenleri, -Devlet Jile:ı;kezini?- _kontrolü altmda tutl,llmak için, mali 
bçı.J:ınıdan m_iriye. bıığlı idi. Taife adını taşıyan teşekkjiller ile, müş-:
takil _ce:tn~~t . gr11plş.rından te:rekküb .eden Halep Türknıenl~i'ne 
bağlı taife-ve cem§,çı.t isimlerinin büyük bir kısm,mm, es\d Türk. boy
lş.rınm ismini _taşıması, . bunların. eski }.Uİ'k boylarına mensup olduğu
~:n~ ç.çıkca göstermektedir. _Daha önce~i yıllarda önemli .. siyasi faali
yetlerde bulunan boy-beyleri ailesine mensup bir kısım cemaatlerin, 
l>ilh5:J.ss~:- xyr. l:!-~rm ikinci. y~~l}ld.aD:- i~l;ıaren ismine rastl~ama: 
ması, bunların ya prt~qa,n ·:ka_lktığı·, v~yş.hut da daha kuvv~tli bir· ih
timali~ başka bir yer~ göç . ettiği kanaatını vermektedir. XVI .. asır 
bpyunca devamlı artıŞ gösteren··ve hatt~: 1570'de -asrı için küçümse: 
m~miyecek bir rakaİ:ö.a-=- 60.000 'e yaklaşaiı Halep Türkmenleri'nin163 

'· 

bu büyti.k kitle ile, daha sonral~rı yaşa~l~ı 'yerlerin iska:ıımda ve 
yerleŞik unsurun milli kültlirüiiü takvlye ve yenilemede, diğer J_ronar:.. 
göçer aşiretlerle beraber ehemmiyetli rol ojnadığı aşikar gözükmek:. 
tedir. 

163 Doç. ı:tefet -rınapç . v~. Dr ... Mes1;1~ EJib\j.yük, .«':J.ürkiye ll merkezlerinin 
~~ asırdaki riiaiıalle~~ri ve riüf~ııirı» ·aq.ı: ·aıtıiıda, IV. ~lletlerfl.rasi Türkoloji 
Kongresi'ne (21 EylÜl 1982) sıindükl.an tebliğde, xV! . . asırda İst!Ulbul'dan son-:
ra Türkiye'nin en büyük şehri olan Bursa'nın nüfüSıllıun 55.000 civarında ~~~ 
duğunu belirtmişlerdir. Halep Türkmenleri'nin Bursa'dan daha büY?k bir nü
fusa malik bulunması mamdar gözükmektedir. 


