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OSMANLI DEVRİNDE KONAR-GÖÇER AŞİRETLERİN İSİM
ALM ALAR IN A DÂİR BÂZI M Ü LÂH AZALAR  *

İlhan Şahin

Osmanlı devrindeki konar-göçer aşiretlerin isim almaları husu-
sunda bir fikir beyan edilebilmesi, şüphesiz Osmanlı arşiv belgele-
rinin iyi bir sistem dâhilinde incelenmesi ve tedkik edilmesiyle müm-
kündür. Bu hususta üzerinde en fazla durulması icap eden arşiv 
malzemesinin, muhtelif perakende evrak ve vesikanın yanında, bil-
hassa Ta/pu-Tahrîr Defterleri’nin olduğu belirtilmelidir. Konar-göçer 
aşiretlerin isimlendirilmesine dâir bize bâzı karineler veren ve hare-
ket noktası sağlayan bu defterlere, aşiretlerin içtimâi teşkilâtları, 
İktisâdi faaliyetleri, idarecilerinin adları, yaylak-kışlak mahalleri ve 
ziraatçilik yaptıkları yerler ayrı ayrı kaydedilmiştir. Bu nev’i def-
terlerin her eyâlet ve sancak için tanzim edilmiş bulunması ve ko-
nar-göçer aşiretlerin de muhtelif eyâlet ve sancaklar dâhilinde yaşa-
mış olmasından dolayı, bu husustaki bir araştırmanın yapılabilmesi, 
şüphesiz konar-göçer aşiretlerin yaşadığı her eyâlet veya sancak 
defterlerinin incelenmesiyle mümkündür. Böyle olmakla beraber, Os-
manlI Devleti zamanında çok geniş bir coğrafî sâhaya yayılmış bu-
lunan konar-göçer aşiretlerin bulunduğu her eyâlet ve sancağın Tapu- 
Tahrîr Defterleri’ni lâyıkı veçhile tedkikin ancak kollektif bir çalış-
mayı gerektirdiği bilinen bir gerçektir. Bu cümleden olarak konar- 
göçer aşiretlerin isim almaları hususunda, bilhassa bunların muhte-
lif adlar altmda toplu gruplar hâlinde bulundukları yerlerin Tapu- 
Tahrîr Defterleri’nin incelenmesi yoluna gidilmiş; ez-cümle bâzı mü-
teferrik vesikaların yanında, mevzu ile alâkalı araştırmalardan da 
istifâde edilmiştir.

* Bu yazı, VI. Millî T ürkoloji K ongresi (24-29 Eylül 1984)’ne sunulan 
tebliğin ta ’dü edümiş şeklidir,
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Osmanlı devrinde Türkmen veya Yörük adiyle bilinen konar- 
göçer aşiretler, toplu olarak bulundukları yerlerde, Halep Türkmen- 
leri, Yeni-il Türkmenleri, Boz-ulus, Esb-Keşân (At-Çeken) ulusu, 
Ramazanlu ulusu, Dulkadırlı (Zülkadirli) Yörükleri, îfrâz-ı Zülkad- 
riyye Yörükleri, Hama Yörükleri, Dânişmendlü Türkmenleri, Anka-
ra Yörükleri, Kütahya Yörükleri, Bolu Yörükleri, Teke Yörükleri, 
Söğüt Yörükleri, Kastamonu Yörükleri, Ellici Yörükleri, Turhal Yö-
rükleri, Cemele Kalesi Yörükleri ve Yüzdeciyân gibi muhtelif adlar-
la anılmaktaydılar. Rumeli’dekiler ise, Naldöken, Tanrıdağı (Kara-
göz), Selânik, Ofcabolu, Vize ve Kocacık Yörükleri gibi adlarla bi-
linmekteydiler.

Bu büyük teşekküller arasında yer alan Halep Türkmenleri1 ile, 
Hama, Ankara, Kütahya, Bolu, Teke, Söğüt, Kastamonu ve Turhal 
Yörükleri2, hiç şüphesiz, coğrafî sâha olarak bulundukları eyâlet, 
sancak, kazâ veya nahiyenin adını; Dânişmendlü Türkmenleri3, Dul- 
kaâiirh Yörükleri4 ve Ramazanlu ulusu5, Anadolu’da siyasî bir hüvi-
yete sahip olan Dânişmendliler (1071-1177) ile, Dulkadır-oğulları 
Beyliği (1339-1521) ve Ramazan-oğulları Beyliği (1352-1608)’nin 
bakiyyesi olduğundan, onların isimlerini; keza, Cemele Kalesi Yö-
rükleri ise, bugün Kırşehir’in 10 km. kuzeyinde harabe bir halde bu-

1 Bu hususta bk. İlhan Şahin, «XVI. asırda Halep Türkm enleri», Tarih 
Enstitüsü Dergisi, say ı XH , İstanbul 1982, s. 687-712.

2 Bu teşekküllere dâir umumî bir malûmat için bk. Faruk Sümer, 
«XV I. asırda Anadolu, Suriye ve Irak ’da yaşayan Türk aşiretlerine umumî 
bir bakış», İktisat F akültesi M ecm uası [= İF M ], İstanbul 1949-50, X I /l -4 , 
509-523.

3 Dânişmendlü Türkmenleri’nin 1069-1145 (1659-1733) yüları arasmda 
Anadolu eyâletindeki yerleşmeleri üe şâir kayıtların ı ihtivâ eden bir defterde, 
bu teşekküle mensup olan cemâatlerin coğrafî sâha olarak Aksaray, K ırşehir, 
Ayd ın ve Adana bölgelerine kadar yayüd ığ ı görülmektedir (Başbakanlık Os-
manlI A rş ivi [B O A ], M âliyeden M üdevver D efterler  [MAD],nr. 7574). Bahis 
konusu teşekkülün 1069 (1659) tarihinde tanzim edüen bir başka tahrîri için 
bk. M AD , nr. 5910.

4 Dulkadırlı Yörükleri’nin Kanunî Sultan Süleyman’ın ük  zamanlarında 
yapüan mufassal bir tahrirî, BOA, Tapu-Tahrîr D efteri  [T D ], nr. 402’dedir.

5 F. Sümer, Türk aşiretlerine umumî bir bakış, s. 514; A yn ı yazar, «Çü- 
kur-ova tarihine dâir araştırmalar», Tarih Araştırm aları D ergisi, Ankara 1964, 
1/1, 35-62.
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lunan Cemele Kalesi müstahfızlarının tîmâr reayası olduğundan6, bu 
kalenin yâni Cemele Kalesi’nin ismini almışlardır. Konya'nın ova 
bölgesinde yaşayan ve idâri bakımdan Eski-il, Bayburd ve Turgud 
adlı üç kazâya ayrılan Esb-Keşân (At-Çeken) ulusu’nun, iyi cins at 
yetiştirmekle şöhret bulmasından ve devlete vermekle mükellef ol-
dukları vergilerini at resmi olarak edâ etmelerinden dolayı7, At-Çe-
ken ulusu adım aldığı; Saruhan (Manisa) bölgesinde bulunan Ettici 
Yörük'leri’nin, her elli hâneden bir eşkinci çıkarması sebebiyle8, bu 
adla anıldığı; îfrâz-t Zülkadriyye Yörükleri’mn, aslında Dulkadırlı 
(Zülkadirli) Yörükleri’ne mensup olmakla beraber, zamanla onların 
içinden ayrılmış olmasından dolayı bu ismi taşıdığı9; muhtelif böl-
gelerde Yüzdeciyân adı ile bilinen konar-göçer teşekküllerin ise, her 
yüz koyundan 1 koyun ağnâm vergisi vermesinin10 bu adı almaları-
na âmil olduğu anlaşılmaktadır.

Sivas’m güney kısmandaki geniş bir bölgeyi kendisine yurd tu-
tan ve 1548’de teşkü edilmesiyle birlikte Yeni-il adiyle kazâî bir 
statüyü hâiz olan Yeni-il Türkmenleri’nın11 bu adı hangi sebepten 
almış olduğuna dâir kesin bir fikir beyân edilememekle beraber, 
Konya bölgesindeki At-Çeken ulusu’nun İdarî bakımdan bir kazâsı 
olan Eski-il’in, Yeni-ü’in teşkilinden önce ihdâs edilmiş olması na-
zarı itibâra almacak olursa12, Yeni-il’in de Eski-il’e nisbetle teşkil

6 890 (1485) ve 932 (1526) tarihlerinde tanzim edilen ve K ırşehir’ in tah-
rîrini de muhtevi bulunan Tapu defterlerinde, Cemele Kalesi müstahfızlarm m 
tîmâr reayası olan ve Cemele Kalesi Yürükleri adiyle bilinen teşekkül, Çanak-
çı, Kuştimur, Uzun-Yusuf, E revik ve H acı-Bâyezidlü cemâatlerinden müte-
şekkil idi (BOA, TD, nr. 19, s. 334-336; BOA, TD, nr. 998, s. 674).

7 Ham id Hadzıbegic, «Rasprava A li Ğausa iz Sofije o tim arkoj Orga- 
nizaciji u X V II  stoljecu», Glasnik, Sarayevo 1947, II, 158, 190; Ilhan Şahin, 
«Tîm âr sistemi hakkında bir risale», Tarih Dergisi, say ı 32, İstanbul 1979, 
s. 628v Bu hususta yapılan yeni bir araştırma için bk. R.P. Lindner, Nomads 
and Ottomans In M edieval Anatolia, Bloom ington 1983, s. 75-103.

8 BOA, Saruhan TD, nr. 165, s. 628.
9 M AD, nr. 7534, s. 290, 732, 872, 1286.
10 BOA, Mühimme D efter i  [M D ], nr. 81, s. 156, hük. .345; BOA, Kâmil 

Kepeci ts., A hkâm  D efteri, nr. 67, 145b, 196b, 207b.
11 Yeni-il Türkmenleri hakkında bk. Ilhan Şahin, Yeni-il Kasası ve Yeni- 

il Türkmen'leri (1548-1653), İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Yeniçağ  
Tarihi Kürsüsü’ne sunulmuş basılmam ış doktora tezi, İstanbul 1980.

12 Meselâ, II. Bâyezid devrinde tanzim edüen At-Çeken ulusu Tapu def-
terinde Eski-ü kazâsınm adına rastlanılmaktadır (BOA, TD, nr. 32, s. 379).
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edilerek, adını bu sebepten almış olabileceğini düşünmek mümkün-
dür. Yeni-il Türkmenleri’ne pek yaygın olmamakla beraber, bâzan 
Üsküdar. Türkmenleri adı da verilmekte idi13. Bunun böyle olması, 
şüphesiz Yeni-il’in 1548’den 1584’e kadar Kanunî Sultan Süley-
man’ın kızı Mihrümah Sultan’m Üsküdar’daki cami ve imâretine; 
1584’den sonra ise, HL Murad’ın anası Atîk Valide Sultan’m yâni 
Nurbanu Sultan’m yine Üsküdar’daki câmi ve imâretine vakfedil-
miş olmasından, yâni mâlî ve idârî bakımdan Üsküdar’daki bu tesis-
lere bağlı olmasından ileri gelmiştir14.

Akkoyunlu’larm bakıyyesi olan ve başta Diyarbekir bölgesi ol-
mak üzere Mardin’in güneyindeki Deyr-i Zor’a kadar uzanan çöl böl-
gesi ile, Erzurum’a bağlı muhtelif yerlerde yaşayan Boz-ulus’vm. da, 
bu adı hangi sebepten aldığı bilinmemektedir. Faruk Sümer, Boz- 
ulus’un Halep Türkmenleri ve Dulkadırlı Yörükleri ile şâirlerine 
mensup olması, yâni ulusun kavmî ve siyâsî bakımdan muhtelif men-
şeli aşiretlerden müteşekkil bulunması sebebiyle, onun bu «Boz» sı-
fatını almış olabileceği ihtimalini ileri sürmektedir. Ayrıca bir baş-
ka ihtimal olarak da, «Boz» renginin bugün Anadolu’da sıhhati bo-
zulmuş kimseler için kullanılması sebebiyle, bir zamanlar Akkoyım- 
lular devrinde siyasî ikbâl devresinde bulunan bu teşekküle mensup 
aşiretlerin, bilâhire bu mevkiini kaybederek, mezkûr sıfatı almış 
olabileceğini kaydetmektedir15.

Rumeli’de bulunan Naldöken, Tanndağı (Karagöz), 'Selânik, 
Ofcdbolu, Vize ve Kocacık Yörükleri, önceleri başlarındaki reislerin 
adlarına, veya mümeyyiz oldukları vasıflarına göre isimlendirilirler- 
ken, sonradan kesif olarak bir merkez etrafında kalmaları ve yarı 
yarıya yerleşik hayata geçmeleri neticesinde, bulundukları yerlere 
göre adlandırılmışlardır16.

Osmanlı Devleti zamanında coğrafî sâha olarak yaşadıkları yer-
lerin ve bakiyyesi oldukları Anadolu Beylikleri’nin isimleriyle mü-

13 Ahm et R efik  [A ltınay], Anadolu’da Türk A şiretleri (966-1200), İstan-
bul 1930, s. 121.

14 Şahin, Yeni-il Kasası, s. 16-23.
15 Faruk Sümer, «Boz-ulus hakkında», D ü ve Tarih-Coğrafya Fakültesi 

D ergisi [D TC F D ], Ankara 1949, V H /1 , 30.
16 M. Tayyib Gökbilgin, Rumeli’de Yürükler, Tatarlar ve Evlâd-ı F a-

tihan, İstanbul 1957, s. 20, 21, 29. 105 v.d.
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semmâ olmanın yanında, bulundukları bölgelerde il veya ulus ismi-
ne, veyahut da İktisadî faaliyetlerine göre muhtelif adlar alan bu 
gibi teşekküllerin, içtimâi teşkilâtlan bakımından umumiyetle boy 
veya tâifelerden meydana geldiği, boy veya tâifelerin ise, muhtelif 
cemâatlere ayrıldığı görülmektedir. Büyük gruplar halindeki konar- 
göçer teşekküllerin muhtelif adlan alması hususuda bâzı âmillerin 
rol oynamış olması nazan dikkate alınacak olursa, bu büyük teşek-
külleri teşkil eden boylar ile, boylan teşkil eden cemâatlerin isim-
lerini nereden aldıkları veya hangi unsurun bu ismi almalarına se-
bep olduğu ister istemez hatıra gelmektedir. Nitekim, büyük bir kıs-
mı tîmâr veya hâs reâyâsı olarak çok erken devirlerde meskûn bir 
hâle geçen ve bunun neticesinde konar-göçerliğin birtakım husûsi- 
yetlerini zamanla kaybetmiş bulunan Batı Anadolu’daki ve Rumeli’-
deki yürüklerden ziyâde, ananevi içtimâi teşkilâtlarını uzun süre 
muhafaza eden Orta, Doğu ve Güney-doğu Anadolu ile Suriye böl-
gesindeki teşekküllerin incelenmesi, bu hususta başlıca hareket nok-
tası olarak telâkki edilmiştir.

Boya mensup olan ve boy-beyi âilesini teşkil eden bir cemâatin 
içinden «Bey» unvamnı hâiz boy-beyleri tarafından idâre olunan 
boylar arasında, Anadolu’yu bir Türk yurdu haline getiren Oğuz boy-
larının adım taşıyan bir hayli boya rastlanılmaktadır. Hiç şüphesiz, 
Oğuz boylarına mensup olduklarından Beydili, Bayad, Avşar, Kınık, 
Peçenek, Salur, Eymir v.s. gibi adlarla bilinen bu boylar hakkında 
daha önce bâzı araştırmalar yapıldığı için1T, fazla bir şey söylemek 
istememekle birlikte, bu hususta bir iki noktaya değinmek icap et-
mektedir.

Oğuz boylarına mensubiyetinden dolayı onların adını muhafaza 
eden boyların, bâzan bu isimlerinin başına başka bir isim daha al-
dıkları, veyahut da mensup oldukları asıl Oğuz boyu ismini tamamen 
terkederek diğer bir isimle anıldıkları nazarı dikkati celb etmektedir. 
Meselâ, 1520’de Halep Türkmenleri arasında yer alan Köpek-oğlu Du-
rak Bey idâresindeki Avşar ve Gündüz-oğlu İbrahim Bey idâresin- 
deki Gündüzlü boylarının, daha sonraki yıllarda asıl boy adlarının

17 Meselâ bk. Faruk Sümer, «Osmanlı devrinde Anadolu’da yaşayan Ü ç- 
Oklu Oğuz boylarm a mensup teşekküller», İFM , İstanbul 1949-50, X I /l -4 ,  437- 
508; A yn ı yazar, «Bozoklu Oğuz boylarm a dâir», DTCFD, A nkara 1953, X I/1 , 
65-103.
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yanında, boy-beyi âilesinin ismini yâni Köpekli Avşan  ve Gündüzlü 
Avşan  ismini aldıkları görülmektedir18. Bunların bu isimleri boy-beyi 
ailesinden mezkûr Durak Bey’in babası Köpek’den ve İbrahim Bey’-
in babası Gündüz’den, veyahutta daha önce yaşamış aynı isimli bir 
boy-beyinden aldığı anlaşılmakla beraber, burada üzerinde durul-
ması icap eden asıl husus, boyu idâre eden boy-beyi ailesi isminin, 
bilâhire o boya adının verilmiş olmasıdır. Keza, 1520’de yine Halep 
Türkmenleri arasında yer alan Beylik Avşar boyunun, bilâhire Av- 
şar boyuna mensubiyetinden dolayı almış olduğu Avşar adını tama-
men terkettiği ve sâdece BeyliMü adiyle bilindiği dikkati çekmekte-
dir19. Beylik adının boya hangi sebepten verildiği kesin olarak büin- 
memekle birlikte, konar-göçer cemâatlerin mensupları arasmda Bey-
lik adını taşıyan şahısların olması-0, bu ismi ya 1520’deki Beylik adh 
boy-beyinden, veyahut da daha önce yaşamış aynı isimli bir ceddin-
den almış olabileceğini hatıra getirmektedir. Bu durum ise, boyu 
idâre eden boy-beyi isminin, boyun asıl ismiyle beraber zikredilme-
sinin yanında., asıl ismini tamamen unutturarak sâdece kendi ismini 
de verdirdiğini göstermektedir.

Bunun haricinde, konar-göçer teşekkülleri teşkil eden diğer boy-
lar arasmda doğrudan doğruya boy-beyi âilesine nisbetle isim alan-
lara da tesâdüf edilmektedir. Meselâ, Halep Türkmenleri içinde yer 
alan înallu boyunun, 1520’de İnal-oğlu Hamza Bey idâresinde ol-
ması21, boyun ismini ya Hamza Bey’in babası înal’dan, ya da daha 
önce yaşamış aynı isimli bir ceddinden; 1519’da Ramazanlu ulusu 
arasmda yaşayan Ulaş boyunun, ismini, daha önce boyu idâre etmiş 
olan Ulaş Bey’den22; yine Halep Türkmenleri’ne dâhil olan ToMe- 
mürlü (Tohtemürlü) boyunun ise, ismini 1525-30 tarihinde boy-beyi 
olan Toktemür Bey’den aldığı anlaşılmaktadır23.

18 Şahin, Halep Türkmenleri, s. 699-701.
19 Şahin, A yn ı  makale, s. 702-703.
20 Meselâ, Halep Türkmenleri’ne mensup olan Sekiz-Oğlan cemâatinin 

1520 tarihinde ahâlisi arasmda Beylik-oğ lu Eyne H oca adlı bir şahıs yer aldığı 
gibi (B O A ,Halep TD, nr. 93, s. 662), 1525-30 tarihinde înallu boyuna bağlı 
îhallu cemâatinin başında da Mehmed Kethudâ-oğlu Davud Kethudâ ile bir-
likte A li Kethudâ-oğlu Beylik Kethudâ bulunuyordu (Şahin, A yn ı  makale, 
s. 701-702).

21 Şahin, A yn ı  makale, s. 701-702.
22 Sümer, Üç-Oklu Oğuz boylarına mensup teşekküller, s. 454.
23 Şahin, A yn ı makale, s. 705.



AŞİR E TL E R İN  İSİM  A LM A L A R I 201

Boy-beyi ailesine nisbetle isim alan bu gibi boyların yanı sıra, 
muayyen bir bölgedeki il veya ulusların teşkilinde, bâzan diğer böl-
gelerdeki konar-göçer teşekküller de mühim bir rol oynadığı için, o 
teşekkül dâhilindeki boylarm, aslen mensup olduğu teşekkülün admı 
aldığı görülmektedir. Bu cümleden olarak Yeni-il Türkmenleri’ni teş-
kil eden aşiretlerin bir kısmı aslen Dulkadırh Yörükleri’ne mensup 
olduğundan24, Yeni-il’de kendüerine Dulkadırh boyu denilmesine; 
keza Boz-ulus’u teşkil eden aşiretlerin bazısının yine Dulkadırh Yö- 
rükleri ile Şam Vilâyeti Türkmenleri’ne mensup olmasından dolayı25, 
Boz-ulus’da kendilerine Dulkadırh ve Şam Vilâyeti Türkmen'leri 
boyu adının verilmesine sebep teşkil etmiştir. Bu arada yine Boz- 
ulus’u teşkil eden ve aslen Akkoyunlu teşekkülleriyle Halep Türk-
menleri’ne mensup olan aşiretlerin, Boz-ulus boyuna tâbi olduğunun 
zikredilmesi26, bu boylarm bâzan asıl mensup oldukları teşekkülle-
rin adlariyle değil, il veya uluslarının isimleriyle de anıldıklarını 
göstermektedir. Muayyen bir bölgedeki il veya ulusların teşkilinde 
rol oynayan bu gibi teşekküllere, umumiyetle o teşekkül dâhilinde 
mensup olduğu asıl teşekkülün adı boy adı olarak verilmekle bera-
ber, bâzan mensup olduğu asıl teşekkülün adım almadığı ve başka 
bir adla anıldığı da görülmektedir. Meselâ, Yeni-il Türkmenleri’ne 
dâhil aşiretlerin, Yeni-il’de asıl mensup olduğu Halep vilâyeti adının 
kendisine boy adı olarak verilmediği ve bunların Yaban-eri boyu adı 
altmda zikredildiği belirtilmelidir27. Yaban ve Er (Adam) kelime-
lerinden meydana gelen bu tâbirin, Yeni-il’de Halep Türkmenleri’ne 
verilmesi, şüphesiz mezkûr tâbirin anlamıyla alâkalıdır. Bilindiği 
gibi Halep Türkmenleri güneyden yâni Halep vilâyetinden gelerek 
Yeni-il’e dâhil olmaktaydılar. îşte bu durum onların yabandan veya 
dışarıdan gelen kimseler mânasına,- Yeni-il’de Yaban-eri boyu adı al-
tmda bilinmelerine sebep olmuştur28.

24 Şahin, Yeni-ü Kazası, s. 149-150, 153-154.
25 BOA, Diyarbakır TD, nr. 200, s. 967, 1007; Krş. Siimer, Boz-ulus hak-

kında, s. 31, 37, 53, 60.
26 A yn ı  defter, s. 917-966; Krş. Sümer, Boz-ulus hakkında, s. 30-31.
27 Şahin, Y eni-ü  Kazası, s. 149-150, 153-154.
28 A rşiv  vesikalarında «Yahan» tâbiri, dışarıdan gelen yabancı kim -

seler için kullanılmaktadır. Meselâ, Trabzon’daki Hatuniyye îm âreti evkaf ma 
bağ lı Bedesten’deki bâz ı dükkânları hariçten gelip kiralayanlar için dahi 
«Yaban» tâbirinin kullanıldığı görülmektedir (Trabzon kadısına gönderilen 18 
Zilka’de 987/6 O cak 1580 tarihli hüküm, MD, nr. 41, s. 363, hük. 776).
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Bahis mevzu olan bu boylarm yanı sıra, boylan teşkil eden ce-
mâatlerin isim almalarında da yine muhtelif âmiller rol oynamak-
taydı. Cemâat ahâlisi içinde umûmiyetle babadan oğula geçen ve 
kethudâ unvanını hâiz bulunan kimseler tarafından idâre edilen bu 
cemâatler arasında, Oğuz boylarına mensubiyetinden dolayı onların 
adını muhafaza edenlerin sayısı hayli kabarıktır. Osmanlı devrinde 
Oğuz boylarının adını taşıyan cemâatlere dair bâzı araştırmalar ya-
pılmasına rağmen, birtakım noktalara temas etmek gerekmektedir.

Osmanlı döneminde Oğuz boylarınm adım taşıyan veya taşıma-
yan aynı isimli cemâatler, tek bir cemâat halinde yaşamanın ya-
nında, her biri birer kethudâ idâresinde olmak üzere muhtelif grup-
lara ayrılmış bir halde idiler. Muhtelif gruplar halinde bulunan ve 
Oğuz boylarınm adını taşıyan cemâatlerin bâzısı, mensup oldukları 
boyun adını muhafaza etmekle birlikte, kethudâsmm ismini, veya- 
butta kethudânın babasının ismini de almaktaydılar. Meselâ, Halep- 
Türkmenleri’ne dâhil olan ve muhtelif gruplara ayrılan Eymir ce-
mâatinin, 1525-30 ve 1536 tarihlerinde Çarık-oğlu Ahmed Kethudâ29, 
1552 tarihinde ise Çarık-oğlu idâresinde olan grubu30, 1641’de Ah-
med Kethudâ’nın babası Çarık’a nisbetle ÇarikU Eymiri31; 1641’de 
Bonsuz-oğlu İdris Kethudâ idâresindeki grubu, İdris Kethudâ’nın 
babası Bonsuz’a nisbetle Bonsuzlu, Eyrmri32-, Boz-ulus’a dâhil olan 
Beydili cemâatinin, 1540’da îsmail-oğlu Maksud Kethudâ idâresinde 
olanları, Maksud Kethudâ’nın babası İsmail’e nisbetle İsmail Bey-
dili33 adıyla anılmaktaydılar. Yine Halep Türkmenleri’nin Bayad bo-
yuna mensup olup 1536’da Doğan-oğlu Feyyaz Kethudâ idâresinde 
bulunan ve bu tarihde Feyyaz Kethudâ’nm babası Doğan’a nisbetle 
Doğanlu adiyle bilinen cemâatin34, 1641’de Doğanlu Bayadı adiyle 
anıldığı görülmektedir35. Kethudâlık müessesesinin babadan oğula 
geçtiği nazar-ı itibâra almacak olursa, bu cemâatlere adını vermiş

29 BOA, Halep TD, nr. 1040, s. 121-122; BOA, Halep TD, nr. 397, s. 774.
30 BOA, Halep TD, nr. 280, s. 332. Burada, Çarık-oğ lu ’nun adı tasrih 

edilmemekle beraber, 1525-30 ve 1536 tarihlerindeki Ahm ed Kethudâ olması 
kuvvetle muhtemeldir.

31 BOA, Halep Türkm enleri TD, nr. 773, s. 51.
32 A yn ı defter, s. 49.
33 D iyarbekir TD, nr. 200, s. 917-918; Sümer, Boz-ulus hakkında, s. 47.
34 Halep TD, nr. 397, s. 808.
35 Halep Türkm enleri TD, nr. 773, s. 39-40.
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olan şahısların, oğullarından önce kethudâlık vazifesinde bulunduk-
larım söylemek mümkündür.

Diğer taraftan, Yeni-il Türkmenleri’ne dâhil olan ve 1583’de 
Bahri Kethudâ, 1630-31’de ise Osman Bahri Kethüda idâresinde bu-
lunan Bidil Afşarı içindeki bir grubun36, bu son tarihde yâni 1630-31 
de, ya 1583’deki Bahri Kethudâ’ya, ya da 1630-31’deki Osman Bahri 
Kethudâ’ya nisbetle Bahri Afşarı adını alıp Bidil ismini tamamen 
terketmesi; kezâ, 1583 ve 1630-31 tarihlerinde Receb Kethudâ idâ-
resinde, 1641’de ise Receb Kethudâ’nm oğlu Hüseyin Kethudâ idâ-
resinde olan Tâifi Afşarı cemâatinin37, 1641’de Tâifi adını tamamen 
terkederek Receblü Afşarı adını alması, cemâatlerin mensup olduğu 
boyun ismi yanında kullandığı nisbeti bilâhire terkederek bunun ye-
rine kethudânm ismini aldıklarım göstermektedir.

Bunun yanı sıra, aynı adı taşıyan bâzı cemâat gruplarının mes-
kûn bir hâle geçmesi, veyahutta göçer bir hayat yaşaması da bir 
ad alma vesilesi olmaktaydı. Bu cümleden olarak Karkm cemâatinin 
1641’de Durak Kethudâ idâresinde henüz daha yerleşmemiş olan 
grubuna Göçer Karkm, Pir Ahmed Kethudâ idâresinde yerleşik bir 
hayat yaşayan grubuna Oturak Karkm adının verildiği38; kezâ, Kı- 
zık cemâatinin de yine buna benzer bir şekilde 1641’de Göçer Kısık 
ve Oturak Kısık adiyle bilindiği zikredilmelidir39.

Öte yandan, Halep Türkmenleri’ne dâhil olup, 1520’de Korkmaz 
Kethudâ idâresinde bulunduğu için Korkmaz Kethudâ Cemâati adiy-
le bilinen ve Halep Döğeri adiyle de anılan Döğer cemâatinin40, daha 
sonraki yıllarda ve hatta asırlarda sâdece Halef Döğeri adiyle bilin-
mesi41 ; 1520’de Taban-oğlu Hilâl, Âdil-oğlu Yusuf ve Kara Mehmed- 
oğlu İsmail idâresinde üç gruba ayrılan ve Hama Döğeri’ne tâbi 
olan Döğer cemâatinin42, bundan sonraki yıllarda ve hatta asırlar-

36 Şahin, Yeni-il Kazası, s. 171.
37 Şahin, Yeni-il Kazası, s. 231-232.
38 Halep Türkmen'leri TD, nr. 773, s. 9-12.
39 A yn ı defter, s. 2-9.
40 Halep TD, nr. 93, s. 659-660, 689.
41 Meselâ, 1525-30 (Halep TD, nr. 1040, s. 108-110), 1536 (Halep TD, 

nr. 397, s. 824-825), 1552 (Halep TD, nr. 280, s. 331), 1570 (Halep TD, 
nr. 493, s. 984-986) ve 1641 (Halep Türkm enleri TD, nr. 773, s. 53) tarihlerinde 
bu ad ile bilinmekteydiler.

42 Halep TD, nr. 93, s. 690.
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da Hama Düğeri adını alması43; 1536’de Donrul Kethüda idaresinde 
Anteb’in kuzey-doğusundaki Rum-Kal‘a’da yaşayan Çepni cemâati-
nin44, 1641’de Rum-KaPa Çepnisi admı taşıması45; Yeni-il Türkmen- 
leri içinde yer alan, 1548’de Yeni-il’deki Göremez yurdunda yayla-
yan ve 1583’de yaylakçılık yaptığı yurdun adiyle yâni Göremez adiyle 
de anılan Eymir cemâatinin, 1644’de asıl ismi olan Eymir’i tama-
men terkederek sâdece Göremezlü cemâati adiyle bilinmesi46; Hama 
Yörükleri içinde Salur boyuna mensup olan ve Hama’ya tâbi olan 
Bayad cemâatinin, 1527’de Hama Baya/h adiyle zikredilmesi47; 
1540’da Boz-ulus’a dâhil olan bir cemâat ile48, 1641’de Yeni-il’e dâhil 
olan diğer bir cemâatin Şam Boyada, adiyle kaydedilmesi49, esas boy-
larının admı taşıyan cemâatlerin diğer bir ad almasmda coğrafî 
sâha olarak bulundukları yerlerin de büyük bir fonksiyonu olduğunu 
göstermektedir. Kezâ, Halep Türkmenleri’ne dâhil olan Karkm ce-
mâatinin, 1520’de Hacı Deniz Kethudâ-oğlu Mehmed Fakih idâre- 
sindeki grubunun, hem Deveciyan, hem de Oduncuyan admı taşı-
ması50 ve hatta 1520’den sonraki yıllarda Oduncuyan adım terket- 
mekle beraber Deveciyân admı muhafaza etmesi51, cemâatlerin isim 
almalarında diğer bâzı âmillerin olduğuna da dikkati çekmektedir. 
Bahis konusu cemâatin Oduncuyan admı taşıması, 1520 tarihli bir 
kayıttan anlaşıldığına göre, nakdî olarak senede vermekle mükellef 
oldukları 1500 akçalık vergiyi vermedikleri takdirde, bunun yerine 
100 yük odun vermelerinden; Deveciyân ismini ise, iktisâdî fonksi-
yonları bakımından deve yetiştirmekle şöhret bulmalarından dolayı 
aldıkları anlaşılmaktadır52,

43 1525-30 (Halep TD, nr. 1040, s. 102-105), 1536 (Halep TD, nr. 397, 
s. 820-821), 1552 (H alep TD, nr. 280., s. 330) ve 1570 (Halep TD, nr. 493, s. 973- 
976, 979) .tarihlerinde bu ad  ile bilindiği gibi, 1641 tarihinde dahi bu adı taşı-
maktaydı (Halep Türkmen'leri TD, nr. 773, s. 51).

44 Halep TD, nr. 397, s. 822.
45 Halep Türk/menleri TD, nr. 773, s. 64-67.
46 Şahin, Yeni-ü Kasası, s. 191.
47 BOA, Hama TD, nr. 418, s. 314-315.
48 D iyarbekir TD, nr. 200, s. 997; Krş. Sümer, Bos-ülus hakkında, s. 57.
49 Şahin,Yeni-ü Kasası, s. 228.
50 Halep TD, nr. 93, s. 692.
51 1525-30 ve 1536 tarihlerinde bu adı hâlâ m uhafaza etm ekte idüer

(Halep TD, nr. 1040, s. 46-47; Halep TD, nr. 397, s. 819).
52 Halep TD, nr. 93, s. 692.
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Diğer taraftan, 1536’da Çepni adiyle bilinen, Başım-Kızdılu 
Çepnisi adiyle de anılan ve Hatay’ın Belen kazâsınm kuzey-doğusun- 
daki Gündüzlü kazâsında yaşayan cemâatin53, bilâhire 1570’de Bag- 
ras’da54, 1641’de ise Adana, Aydm ve Saruhan’da görülmesi55 ve 
mezkûr tarihlerde sâdece Başım^Kızd/ılu Ç&pnisi adiyle zikredilmesi, 
onların bu ismi belki de içtimâi bir hâdiseden dolayı aldıklarını; 
eğer böyle bir hâdise neticesinde mezkûr ismi almışlarsa, bu gibi hâ-
diselerin de aşiretlerin isim almalarına sebep olabileceğini söylemek 
mümkün olmaktadır.

Oğuz boylarının adlarını taşıyan cemâatlerin yanı sıra, onların 
adını taşımayan cemâatlerin büyük bir kısmı, doğrudan doğruya 
kethudâlannın isimlerini taşımaktaydılar. Buna dâir defterlerde bir 
hayli kayda rastlamak mümkündür. Bu bakımdan bilhassa entere-
san isimleri olan cemâatlerin bir kısmını burada belirtmeyi uygun 
buluyoruz. Bunlar arasında Halep Türkmenleri’ne dâhil olup Beylik 
Avşar (Beyliklü) boyuna bağlı bulaman ve 1525-30’da Cengiz-oğlu 
Kırım Kethudâ idâresinde olan cemâatin Gengizlü56 ve 1570’de Ku- 
laksız-oğlu Süleyman Kethudâ idâresindeki cemâatin Süleyman Kur 
laksız?7; 1552’de Karabaş Kethudâ idâresindeki cemâatin Karabaş 
Kethudâ58; 1525-30 ve 1536 tarihlerinde îsâ Hacı-oğlu Veli Kethudâ 
idâresindeki cemâatin59, mezkûr tarihler ile 1552 ve 1570 tarihlerin-
de Isâ-Hamlu?°; 1525-30’da Bozan-oğlu Mansur Kethudâ idâresindeki 
cemâatin61, mezkûr tarih ile 1536, 1552 ve 1570 tarihlerinde Bozan-
la62; Bayad boyama bağlı olan ve 1525-30’da Pehluvan-oğlıı İlyas’m 
oğlu Davud Kethudâ idâresinde bulunan cemâatin63, bu tarih ile daha 
sonraki yıllarda ve hatta asırlarda Pehlumanlu64; 1525-30’da Yaban-

53 Halep TD, nr. 397, s. 821-822.
54 Halep TD, nr. 493, s. 1005.
55 Halep Türhmenleri TD, nr. 773, s. 67-68.
56 Halep TD, nr. 1040, s. 115.
57 Halep TD, nr. 493, s. 936.
58 Halep TD, nr. 280, s. 326.
59 Halep TD, nr. 1040, s. 82-83; Halep TD, nr. 397, s. 756.
60 Halep TD, nr. 280, s. 328; Halep TD, nr. 493, s. 956.
61 Halep TD, nr. 1040, s. 84.
62 Halep TD, nr. 397, s. 757; Halep TD, nr. 280, s. 328; Halep TD, nr. 493, 

s. 958.
63 Halep TD, nr. 1040, s. 49-52.
64 Meselâ, 1536 (Halep TD, nr. 397, s. 804-805), 1552 (BOA, Halep TD,
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oğlu İskender Kethüda idaresindeki cemâatin65, bu tarih ile 1536, 
1552 ve 1570 tarihlerinde Yabanin?6; 1525-30’da Beçi-oğlu Tanrıverdi 
Kethüda ile Tanrıverdi-oğlu Beçi Kethudâ idaresindeki cemâatin67, 
bu tarihde ve daha sonraki tarihlerde Beçilü68; Karakoyunlu Yörük- 
leri’nden olan ve 1520’de Çomak-oğlu Ali Kethudâ idâresinde bulu-
nan cemâatin, mezkûr tarihde Çomak-oğlu Ali Kethudâ69 ve 1525-30 
da Çomaklu70-, Yeni-il’de Dulkadırlı boyuna mensup olan Anamaslu 
cemâatinin, 1641’de Hacı Bozan Kethudâ idâresindeki kolunun, 
1648’de Hacı-Bozan Anamaslusu71; 1630-31’de İlühan Kethudâ idâ- 
resindeki Elçi cemâatinin72, 1691’de tlühanlu Elçisi73; Şereflü ce-
mâatinin 1630-31’de Sultan Kethudâ idâresinde olanlarının71, 1691’de 
Sultan Kethudâ Şereflüsü75 ve 1647’de Köse-oğlu idâresinde olanla-
rının 76, 1691’de Köse’oğlu Şereflüsü77; 1583’de Kazıl Ali-oğlu Haşan 
Kethudâ idâresinde olup mezkûr tarih ile 1630-31’de Kızıl-Alilü is-
miyle anılan Toktemürlü cemâatinin, 1641’de sâdece Kvzıl-Ali Tok- 
temürlüsü78; Dulkadırlı Yörükleri’nden Koyuncuyan tâifesine tâbi 
olan ve Kanunî devrinde Müslim Hacı-oğlu Mehmed Kethudâ idâre-
sinde bulunan cemâatin Müslim-Hacılu79; Hama Yörükleri’nden olup 
Salur boyuna tâbi olan ve 1527’de Yusuf-oğlu Süleyman Kethudâ

nr. 454, s. 854-858), 1570 (Halep TD, nr. 493, s. 896-901) ve 1641 (Halep Türk-
merileri TD, nr. 773, s. 38-39, 73) tarihlerinde bu ad  ile bilinmekteydiler.

65 Halep TD, nr. 1040, s. 57.
66 Halep TD, nr. 397, s. 806; Halep TD, nr. 454, s. 857; Halep TD, nr.

493, s. 907.
67 Halep TD, nr. 1040, s. 52-53.
68 1552 (Halep TD, nr. 454, s. 860-861), 1570 (Halep TD, nr. 493, s. 915)

ve 1641 (Halep Türkm enleri TD, nr. 773, s. 39) tarihlerinde dahi bu ad ı taşı-
yorlardı.

69 Halep TD, nr. 93, s. 689.
70 Halep TD, nr. 1040, s. 96.
71 Şahin, Yeni-il Kasası, s. 164.
72 Şahin, Yeni-il Kazası, s. 189.
73 Cengiz Orhonlu, Osmanlı İmparatorluğu’nda A şiretleri İskân T eşeb-

büsü (1691-1696), İstanbul 1963, s. 65.
74 Şahin, Yeni-il Kazası, s. 230.
75 Orhonlu, A yn ı  eser, s. 67.
76 Şahin, Yeni-il Kazâsı, s. 230.
77 Orhonlu, A yn ı  eser, s. 65.
78 Şahin, Yeni-il Kazası, s. 235.
79 Dulkadırlı TD, nr. 402, s. 86.
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idâresinde bulunan cemâatin, mezkûr tarihde Yusuf-oğlu Süleyman 
Kethüda80, daha sonraki yıllarda ise Süleymcmlu81; 1570’de Âmir- 
oğlu Haşan Kethudâ idaresindeki cemâatin Âmirlü82; Kırşehir’deki 
Varsak adlı konar-göçer teşekküle mensup olan ve 1485’de Güzel 
Han-oğlu Ali Kethudâ idâresinde bulunan cemâatin83, mezkûr tarih-
de ve 1526’da Güzel-H<mluM; 1485’de Çakır-oğlu îsâ Kethudâ idâre- 
sindeki cemâatin85, mezkûr tarihde ve 1526’da Çakvrlu50; 1485’de îl- 
yas-oğlu Mustafa Kethudâ idâresindeki cemâatin87, mezkûr tarihde 
ve 1526’da llyaslu adım taşıdıkları görülmektedir88.

Yine Oğuz boylarının ismini taşımayan, Yeni-il’de Dulkadırlı 
boyuna mensup olan ve 1548’de Mühür-Kulak mezraasmda ziraat- 
çilik yapan Bâli cemâatinin, bilâhire 1583, 1630-31 ve 1644 tarihle-
rinde Mühü/r-Kulak Bâlisi adiyle kaydedilmesi89; Cerid cemâatinin 
1641’de Karaca-Virân köyünde sâkin olanlarının Karaca-Virân Ceridi 
ve Kolça-Kend’de sâkin olanlarının Kolça-K&nd Ceridi ismiyle zikre-
dilmesi90; At-Çeken ulusu’na mensup olan ve II. Bâyezid devrinde 
Kara-Pmar mezraasmı yurd tutan cemâatin, mezraamn adiyle yâni 
Kaıra-Pmar adiyle bilinmesi91, daha evvel de belirtildiği üzere, mes-
kûn olup ziraatçilik yaptıkları ve yurd olarak tuttukları yerlerin, 
cemâatlerin isim almalarına âmil olduğunu göstermektedir.

Böyle olmakla beraber, bâzı cemâatler, kethudâ oldukları tasrih 
edilmeyen şahısların, veyahut da bu şahısların babasının adiyle def-
tere kaydedilmekteydiler. Bu kabilden olarak At-Çeken ulusu’na tâbi 
olan ve ahâlisi arasında Taşgun-oğlu îsâ Bey ile îsâ Bey’in birâder-

80 Hama TD, nr. 418, s. 309.
81 Meselâ, 1570’de bu ad altında üç gruba ayrüan ve Yusuf-oğ lu A li 

Kethudâ idâresinde olan cemâatin, bir grubu Humus’da, diğer grubu ise Halep 
vilâyeti dâhilinde idi (BOA, Humus TD, nr. 502, s. 147-149).

82 A yn ı defter, s. 169-170.
83 TD, nr. 19, s. 323.
84 TD, nr. 998, s. 644.
85 TD, nr. 19, s. 322.
86 TD, nr. 998, s. 644.
87 TD, nr. 19, s. 307.
88 TD, nr. 998, s. 647.
89 Şahin, Yeni-ü Kazası, s. 168.
90 Şahin, Yeni-ü  Kazası, s. 175.
91 A t-Ç eken  ulusu TD, nr. 32, s. 42.
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lerinin yer aldığı cemâat Taşgımker92; Aziz adlı şahsın oğullarının 
yer aldığı cemâat Evlâda Aziz93 ve Kosun-oğlu Yusuf'un yer aldığı 
cemâat ise Kosunlu adiyle bilinmekteydiler94. Kezâ, Dulkadırlı Yö- 
rükleri’ne tâbi olup ahâlisi arasında Bulduk-oğlu Hamza’nın yer 
aldığı cemâat Dedeşlü adiyle bilinmekte ve BulduJclu adiyle anılmak-
ta95; Baş-oğlu Cafer'in yer aldığı cemâat Süleymanlu adiyle bilin-
mekte ve Boşlu adiyle anılmakta96; Iskender-oğlu Kılıçcı’nın yer al-
dığı cemâat Kılıççılar67 ve Sakal-oğlu îsâ’nın yer aldığı cemâat ise 
Sahal-oğlu adiyle bilinmekte idi98. Bu şahısların kethudâ oldukları-
nın belirtilmemesi, kuvvetli bir ihtimalle cemâatlerinin ihtiyarı, ileri 
geleni veya muteber kimseleri olabileceklerini ve dolayısiyle bu gibi 
kimselerin de cemâatlerin isim almalarına sebep teşkil edebileceğini 
hatıra getirmektedir.

Yukarıda verilen misâllerden anlaşılacağı üzere, Osmanlı Dev-
leti zamanında konar-göçer aşiretlerin coğrafî sâha olarak bulun-
dukları yerlere, siyâsî bir hüviyete sahip olan beyliklerin bakıyye- 
leri olmalarına, meskûn olup olmamalarına, içtimâi birtakım hâdi-
selere, İktisâdi faaliyetlerine, mükellefiyetlerine, boy-beyi ailesi ile 
büyük ölçüde kethudâlann adlarına, kuvvetli bir ihtimalle de cemâat 
ihtiyarlarının, ileri gelenlerinin veya muteber kimselerinin adlarına 
müsteniden isimlendirildikleri görülmektedir.

92 A yn ı defter, s. 23-24.
93 A yn ı defter, s. 45.
94 A yn ı  defter, s. 115-116.
95 Dulkadırlı TD, nr. 402, s. 92.
96 A yn ı  defter, s. 99.
97 A yn ı defter, s. 165-166.
98 A yn ı  defter, s. 263.


