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XVI. YÜZYILDA OSMANLI ANADOLUSU 
GÖÇEBELERİNİN İDARI VE SOSYAL YAPISI* 

İlhan Şahin** 

Klasik Osmanlı toplumsal yapısı, kabaca bir tasnifle askerı 
ve reaya olaı-ak iki kategoride ele alınabilir. Bu ikili yapı, aynı za
manda yönetenler- yönetilenler ayrunını da ifade eder. Yönetici 
kesimi teşkil eden askeri sınıf, kendi içinde bir homojenlik arzet
mesine karşın, reaya sınıfı imparatorluk içerisinde sosyo-politik 
konum, etnik köken, di.ni inanç, merkezi otorite ile ilişkiler baki.., 
ınından hetorojen bir yapı göstermekte idi. Bu farklılıklardan do
layı devlet, reayanm tasnifinde çeşitli özellikleri kriter olarak kul
lanmıştır. Bu kriterlerin başında din faktörü gelmektedir. Bu fak
törde reaya, müslim ve gayri müslim olarak iki temel gruba ay
nlrmştır. Ancak bu iki temel grubun içinde de farklı sosyal yapı
laşmalar vardı. Bu sosyal yapılaşmalann devlet tarafından tasni
finde ise etnik menşe, ekonomik faaliyet ve yaşayış tarzı gibi kri
terler göz önüne alınmıştır. 

Osmanlı toplumunun bu hetorojen yapısı içinde nüfusun bü
yük kesimi yerleşik bir hayat yaşıyordu. Fakat önemli bir kesimi 
de göçebe hayat yaşamaktaydı. Ekonomik bakımdan hayvancılık
la u~raşan ve birçok sosyo-ekonomik fonksiyonlar yüklenen göçe
beler1 hayvancılı~a bağlı olan hayatlannı devam ettirebilmek için, 
yaylak-kışlak mahalleri arasında mevsimden mevsime yer değiş:.. 

tirmekte idiler. Şüphesiz bu hayat tarzı, yerleşik hayattan olduk-

., OsınCI!ıüı Atıadoı1ı.su Göçebeleri hakkındaki ar~tırmamızın bl:r kısmı

m teşkil eden bu yazı. 9 Aralık 1995'de Japonya'nın Osaka şehrinde «The Japan 
Center for Areas Studies» tarafından düzenlenen seminere İngilizce olarak su
nulan tebligin Türkçe tadil edilmiş ~ekliui ihtiva etmektedir. 

** Doç. Dr., 1. V. •Edebiyat Fakültesi Tarı1ı Bölümü öğ'retim Uyesı. 
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ça farklıydı. Bu farklılıkları, idari ve sosyal yapı ile vergi özel~ 

likleri bakımından da görmek mümkündür. Ancak, göçebelerin 
yerleşik ahaliden ayrı bir kategoride olmasma sebep olan bu gibi 
hususların daha iyi anlaşılabilmesi için, önce Osmanlı dönemin
de göçebelerin nerelerden geldiği ve devlet tarafından nasıl vasıf
Iandınldığı üzerinde kısaca durmak lazı.ırıdır. 

XI.~XIII. yüzyıllar arasında Türkistan, Horasan ve Azerbay
can'dan Anadolu'ya büyük kitleler halinde göç eden Türklerh1 
önemli bir kısmını Oğuz veya Tü1·lcmen adıyla bilinen göçebeler 
teşkil ediyordu1

• İşte Osmanlllann Anadolu'dan devraldığı halkın 
önemli bir kesimini, etnik bakımdan Tüi·kmenlere mensup olan 
göçebeler· meydana getirinekteydi. Bu göÇebelerden, Batı Anado
lu'da bulunanların bir kısmı, daha Osmanlı Devleti'nin -kUruluş 
yıllarmda yaya ve müsellem gibi adlarla bilinen askeri organizas
yonlar içiilde idiler. Bunun yanında, bazı göçebe gruplan, Osman
lı fetihlerine parelel olarak deviethl sevk ve idaresinde Balkatılara 
göç etmişler ve oralarda ya yerleşik bir hale gelmişler, ya da bazı 
askeri organizasyonlar içinde yer almışlardu-. Bu durum onlann 
aminevi sosyal yapılarını kaybetmesinde etkili olmu§tur. Ancak, 
Anadolu'da yaşayanlar ve özellikle Osmanlı idaresiyle daha çok 
XV. yüzyılın ortalarından sonra tamşmaya başlayanlar, ananevi 
hayat tarzlarını ve sosyal yapılarını uzun süre muhafaza etmişler..: 
dir. Bu durum ister istemez sadece Osmanlı Anadolu'sundaki göçe
beler üzerinde durmarruza sebep teşkil etmiştir. 

Bilindi~i gibi Osmanlı Devleti'ni kuran aile, Oğuz veya Türk..: 
menler'in Kayı boyuna mensuptu. Devleti kuran aile, göçebe bir 
boya mensup olmasına rağmen, göçebelerin hususi olarak tarihini 
ve etnik menşeini aynntılarıyla yazmak veya tespit etmek devlet 
için önemli bir hususiyet arzetmiyordu. Bu durum daha çok top
lumun din faktörüne göre bir tasnife tabi tutulmaSından ileri ge
liyordu. Osmanlı döneminde göçebeler genellikle Türkmen ve Y.ü· 
rük ( = .Yö1-ük) adiyle bilinirdi. Bu isimlendirmeler çoğu defa et
nik bir durumu göstermekten ziyade, onların yaşayış tarzlarını 
ifade etmek için kullanılmıştır. Bunun yanı sıra göçebelerin ha· 

· 1 Ana-dolu'ya hangi Oğuz/Tiirkmen -boyla.rının geldigi hal{kında genel 
bilgi için bkz. Faruk Sümer, Oğualat• (TurTcmenZer), Tarihleri ~Boy Teşkilat~ 
Destanl(J/l'ı, . İstanbul 191}24. 
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yat tarzlarını ifade etmek için diğer bazı kelimelerin kullanıldığı 
da görülmektedir. Bu kelimelerden en yaygın olarak kullanılanı 
konar-göçerdi. Bundan başka göçer-evli, göçer-evliler, göçerle1·, gö~ 
çer-yörük ve konar-göçer yörük gibi kelimeler dahi kullanılmış
tır. Göçebe manasma gelen bütün bu kelimelere, Osmanlı arşiv 
belgelerinde rastlamak mümkündür2 • 

Osmanlı döneminde yaşadıkları hayat tarzı itibariyle bu. gibi 
adlarla vasıflandırılan göçebeler, hususi bir idari yapıya sahipti
ler .. Bu idari yapı .içindeki 1simierini genellikle merkezi idare veya 
:ınerkezi idarenin bürokratlan tarafından kendilerine verilen bir 
addan almaktaydılar. Nüfusca kalabalık olan, geniş ve muayyen 
bir coğrai1 bölgede yaşayan büyük göçebe grupları Boz-ulus, Yeni
il Türkmenleri, Halep Tü?·kmerıleri, Şam Türkmenleri, Dulkadırtı 
Türkmenleri, Danişmentli Türkmenleri, At-Çeken (Esb-Keşdn), 
Kara-ulus, Ulu-Yörük, Anka1;a Yörükleri, Bolu Yörükleri, Ku
tahya Y örükle1;i gibi adlarla bilinmekte ve genellikle idai1 bakrm
dan bir sancak veya kaza statüsünde bulunmaktaydı. Mesela, Boz
ulus ve H alep Türkmenleri, oldukça geniş bir co~rafi bölgede ya
şairiaktaydılar. Boz-ulus, Diyarbekir'in kuzeyinde Van'a doğru uza
nan bölgede; Hal ep Türkmenleri ise Halep .civarındaki muhtelif 
bölgelerde bulunmaktaydı. XVI. yüeyılın ikinci yarısında, hem Boz
ulus: hem de Halep Türkmenleri, idari bakımdan sancak statü
sünde idil~ra. Bu dönemde onlar, merkezden tayin edilen bir san
cakbeyi tarafından idare edilmekteydiler. Buna ilaveten bunların 
~dli meselelerine bakmak üzere merkezden birer kadı tayin edil
mişti. Bunun yanında, Sivas'ın güneyindeki geniş bir bölgede ya-

. . 

2 Mesela bkz. Başba:kanlı.k Osmanlı Ar.şivi [= BA], Muhimme Defteri 
[=MD] nr. 39, 78/192; BA, Matiyeden MüdevtJer Defterler [=MAD], nr. 2775, 
s: 293; BA, Kamil -Kepeci ts. [= KKJ, Ahkdmı Defteri, nr. 67, 282b; BA, KK, 
RVJus, nr. 229, s. 230. Bu hususta ayrıca bkz. Faruk Sümer, «XVI. Asıı-da Ana
dolu, Suriye ve Irak'da Y~ayan Tiirk Aşiretlerine Umumi Bir Bakış», Iktisat 
Falcülte~'i Mecmıuun, XI {1952), s. 518-522; Halil inalcık, «The Yürüks: 'l'helr 
Origlns, Ex.pansion and 'Economic Role», The Miadle Ecuıt am:d the Baıkans wııdeT 
the Ottoman Em1>fil"~, Bloomington 1993, s. 101-103. Bu meyanda, Osmanlı bel
gelerinde «Kürd-Ekrad» kelilnel~rinin, hem göçebe kar*ılığı, ihem ;de Türkmen 
ve Yörük kelimelerinin müteradl:fi olarak kullanımına dair bkz. Yusuf Halaç
oğlu, «Osmanlı Belgelerine Göre Türk-Etrak, Kürd-Ekrad Kelimeleri üzerine 
Bir 'l;)eğerlen{lirme» B.eııe.ten, LX/227' { 1996), 139-146. 

3 BA, KK, R-uus, nr. 262, s. 63, 127. 
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şayan Yeni-il Türkmenleri\ Ankara civarındaki Ankara Yörük
leri~ 'birer kaza statüsünde idiler. At-Çeken adıyla bilinen diğer 
göçebe grubu, Konya Ovası'nda yani Toros dağları ile Ankara ara
sındaki steplerde yaşamaktaydı. At-Çekenler, idari bakımdan Es
ki-il, Bayburt ve Turgut adlariyle bilinen üç kazaya aynlmıştı1'. 
Bu kazalardan Bayburt ve Turgut, esasında At-Çekenleri teşkil 
eden iki eski göçebe grubun adını taşımaktaydı. 

Osmanlı Devleti'nin göçebelere bu şekilde müstakil bir san
cak veya kaza statüsü vermesinin altında birkaç önemli sebebin 
olduğu görülmektedir. Bunlardan birisi, merkeziyetçi bir idari sis
teme sahip olan Osmanlı Devleti'nin göçebeleri daha iyi kontrol 
etmek istemesidir. Diğeri, vergi bakımından oldukça önemli bir 
kaynak olan g·öçebelerden daha sıhhatli verginin toplanmak isten
mesidir. Nitekim Halep Türkmenleıi'ne sancaklık statüsü· verilir
ken bu gibi sebepler nazan itibara alınmıştır7• Göçebelere böyle 
bir statünün verilmesinin arkasında yatan diğer önemli bir se
bep ise bunlan Osmanlı merkezi idaresine ısındırmak ve yavaş 
yavaş yerleşmeye geçmelerini sağlamak olmalıdır. Göçebeler üze
rinde böyle bir idari sistemin uygulanması, onlar için başlangıçta 
bazı güçlükleri beraberinde getirmiş olmalıdır. Ancak zamanla 
bqyle bir idari sisteme alıştıklarını ve hayatlannı ona göre düzen
lediklerini düşünmek mümkündür. Nitekim, bazı göçebe gruptan
nın, Tanzimat dönemi gibi oldukça geç bir dönemde de olsa idari 
bakımdan kaza olmak talebinde bulundukları görülmektedir. Kon
ya bölgesinde Boynu-İncelü ve Şereflü adıyla bilinen göçebeler, İs
tanbul'a g·önderdikleri adamları vasıtasiyle diğer göçebeler gibi 
müstakil bir kaza haline getirilmelerini, masrafı kendileri tarafın-

4 Yeni-tl Türkmenleri hakkında bkz. İlhan Şahin, Yeni-il Kazası ve Ye
t~Hl Tilrkınenleri, (1548-1653), !. tt. Edebiyat Fakültesi'ne sunulmu§ doktora 
tezi, 1stanbul 1980. · 

5 Kanuni devı'i başlarında, Ankara bölgesindeki yöriikler hakkında bkz. 
BA, Tahrir Defteri [=TD], nr. 117, s. 119-150, 435, 447, 513. 

6 At-Çekenler hakkında bkz. R. P. Linclııer1 Nomad8 and. Ottonıan.s itı 

Medieva.l AnatoUa, Blooming.ton 1983, s. 75-103, 115-187; Irene Beldiceanu- Ste
inherr, «A Propos des Trihus Atçeken», Joıımıal of Eomıomic ood Social His
tory of the Ortent, XXX (1987), l21-19e. 

7 Bu hususta Halep beylerbeyine ve Halep defter.darına gönderilen 4 Sa
fer 984/.S Ma.yrs. 15116 tarihli bir hüküm Için bkz. BA, MAD, nr. 7534, s. 269. 
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dan karşılanmak üzere bu ltazaya bir muhassıl veya müdirin ta
yin edilmesini ve asayişle ilgili işlerin kendi beylerine havale edil· 
mesini istemi§lerdir. Ancak bu istekleri şimdilik kabul edilmeye
rek, halihazırdaki durumlariyle idare olunmaları tavsiye edilmiş11 

ve adeta gelecek seneler için kendilerine ümit verilmiştir. 

Osmanlı arşiv belgelerinden tespit edilebildi~i kadarıyla, gö- . 
çebelerden teşkil edilen bu sancak ve kazalar, muayyen bir coğra
fik ·bölgeye sahipti. Hatta Yeni-il, Eski-il, Bayburt ve Turgut gibi 
bazı göçebe kazalar, sadece göçebeleri de~il, kaza dahilindeki bazı 
köyleri de içine almaktaydı. Ancak bu sancak ve kazaların, idari 
bir merkeze sahip olup olmadıkları kesin olarak tespit edileme
mektedir. Bununla birlikte, sancakbeyi, kadı ve diğer resmi gö
revuıe.rin. merkezi hükümet tarafından tayin edilen ltimseler ol
duklannı ve maiyyetlerinde bir büronun olması icap ettiğini göz 
önünde bulundurursak; bunların sancaklarında veya kazalannda 
muayyen bir yeri yahutta bir köyü idari bir merkez olarak kullan-

' dıklarını düşünebiliriz. Nitekim Yeni-il Türkmenleri kazası dahi-
lindeki Kangal köyü ile Eski-il kazasındaki Eski-il köyünün, hem 
nüfus hem de cografik yer bakımından, idari bir merkez olma 
özelliğine sahip yerler olduğu dikkati çekmektedir. Bunun yanın
da, sancakbeyi ve kaçiıların, sancak ve kazalardaki ahalinin özel
liklerinden dolayı, birden fazla yeri veya köyü idari bir merkez 
olarak kullanmış olabileceklerini gözden uzak tutmamak lazım
dır. Bütün bunların yanında, sancak veya kaza dahilindeki resmi 
görevlilerin, ahalinin hayat tarzından dolayı, icabı halinde gezici 
veya seyyar olarak vazife yapmış olabilecekleri dahi göz önünde 
bulundurulmalıdır. · 

Osmanlı dönemindeki göçebe gruplarının adlarından anlaşı
lacağı üzere, bazı göçebe gruplarına Halep, Şam, Ankara, Bolu ve 
Kütahya gibi yaşadıkları vilayetlerin adı verilmiştir. Bazı göçebe 
grupları, Osmanlı döneminden önce mensup oldukları Dulkadırlı 
ve Danişmentli gibi beyliklerin adını almışlardır. Bazısı ise Eski-il, 
Yeni-il, Boz-ulus ve Kara-ulus gibi il veya ulus isimleriyle bilin
mekteydiler. Bilindiği gibi il veya ulus, Türklerde eski bir siyasi 

8 Bu hususla alakah Konya muhassılı Kapucubaşısı Ahmed Hulilsr Ajta'
ya gönderHen 7 Şevval 1256/2 Aralık 184.0 tarihli. bir ~ukka içiu bkıı:. BA, Cev
det-Dahiliye, nr. 632. 

Tarm Enstitüsü Dergi~~ F. 11 
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terimdir. Ancak buradaki il veya ulus teriminin, Osmanlılardan 
önceki göçebe konfederasyonunu ifade eden bir terim. olarak kul
lanıldığını söylemek çok güçtür. Biraz önce belirttiğimiz.·. gibi Os
manlı döneminde idari bakımdan göçebeler için kullanılan isimler, 
genellikle Osmanlı merkezi idaresi veya bürokratlan tarafından 

. verilmiştir. Bu bakımdan bahis konusu isimlere Osmanlılardan 
önceki dönemlerde pek rastlanmamaktadır. 

Osmanlı döneminde büyük göçebe gruplarının dışında, muh
telif sancak veya ltazalarda yaşayan göçebe gruplan da vardı. Bu 
gruplar, nüfusca az veya perakende bir halde idi. Bu duruinda 
olan göçebeler, idari ve mali bakımdan doğrudan doğruya yaşa
dıklan sancak veya kazaya bağlı idiler. Bunların nüfusca az ve 
perakende olmasından dolayı müstakil bir idari-mali statü içine 
alınmadığı anlaşılıyor. Bu gibi göçebe gruplanndan bir kısmının. 
devletin merkeziyetçi idaresi karşisırida çok erken tarihlerde yer.:. 
leşmeye ve sosyal yapı bakımından ananevi özelliklerini kaybet
meye başladıkları dikkati çekmektedir. Buna karşılık büyük gö
çebe gruplannın ananevi özelliklerini ve sosyal yapılaruu uzun 
süre muhafaza ettikleri görülmektedir. Ancak bu özellikler, böl
geden bölgeye bazı farklılıklar göstermekteydi. Bu farklılıklan 
daha çok Osmanlı döneminden önce bölgeye hakim olan Anadolu 
beylikleri ile bugünkü Suriye bölgesinde Memlüklerin uyguladığı 
idari sistemlerde aramak lazımdır. Bu arada göçebelerin coğrafi 
saha olarak yaşadığı bölgenin ekolojik yapısı ile kültür çevresinin 
de bunda tesirli olduğunu düşünmek mümkündür. 

Göçebe grupları arasında sosyal yapı balamından bazı fark
lılıklar olmasına rağmen, genellikle iki temel kurumu bunlarda 
görmek mümkündür : Aile ve cemaat. Bundan başka pek çok gö~ 

· çe be gurubu, aile ile cemaat arasında ·küçük parçalar olan oba., 
maha.ıle, oymak gibi hususi adlarla bilinmekteydiler. 

Bütün insan toplumlarında açıkça mevcut .olan aile, göçebe
lerde önemli bir kurumdu. Göçebeler arasında ailenin evli veya 
yetişkin bekar erkekleri, tıpkı yerleşik ailelerde olduğu gibi ayn 
ayrı vergi m ükellefi idiler. Bu durum göçebelerdeki ailenin ge
niş aile tipi şeklinde olmadığı ve Asya göçebe ·tipi tarzında 
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küçük aile birimi olduğu kanaatini uyandırmaktadı~. Bu aile tipi, 
bir koca, eş ve bunların yetişkin olmayan çocuklarından. ibaretti. 

· Aileden sonra göçebelerde önemli bir sosyal kurum olan oba, 
mahalıe, O'IJmak gibi gruplar, birbirine çok yakın akraba aileleri 
tarafından teşkil edilmekteydi. Bu gruplardan oba, mahalle ve oy
makdan daha az bir nüfusa sahipti. Mahalle, nüfus bakımından 
obadan biraz daha büyüktü. Ancak Osmanlı arşiv belgelerinde 
bu iki tabizin zaman zaman aynı manada 'kullamldığı görülmek
tedir. Oymak ise ohaların birleşmesinden ·meydana gelen bir top
luluktu. Bu toplulukların içinde seçkinleşmiş olan ·bir kimse, ·u-. 
gili oba, mahalle ve oymağa çoğu defa adını verir ve onun idare
cisi durumunda olurdu. Onların bu idareciliği devlet tarafından 
da. tamnırdı. Ancak bu gruplar içinde bazan birbirine batlı olan
lar olurdu. Diğer bir ifadeyle obalar mahallelere veya oymaklara 
Ç>ağlı olabilirdi. Bu durum, o obaıiin bağli .. olduğu maluille veya 
oymak içinden çıktığını göstermektedir. · 

Göçebelerde genel olarak aile ve cemaat arasındaki gruplarm 
taşıdığİ adlar bunlar olmasına rağmen, muayyen bölgelerde göçe
be gruplar tarafından kullanılan veya onları ifade eden başka 
adlarada tesadüf edilmektedir. Bu adlar arasında ilk dikkati çe-: 
ken isim tzrdir. Göçebe bir grupta cemaatin alt birimini teşkil 
eden · tirler, Menteşe bölgesindeki göçebeler tarafından kullanıl
makta ve bir oba, mahalle veya oymakdan daha fazla nüfusa sa
hip bulunmaktaydı.ıt•. Esasında farsça bir kelime olan tır, İran'da
ki bazı göçebe gruplan arasında sosyal bir kurum olarak kullanıl
maktaydı. Ancak tirin tam kai'§ılığı olan ok, eski Türklerde devle
te bağlı olan ve onun idaresiride bulunan kimseleri; yay ise haki
miyeti ve hükümdan temsil eden bir semboldü. Bunun yanında 
ok, çoğu defa insanıann zümrelere ve idari-askeri bakımdan ka
bilelerin gruplara aynımasını ifade ederdi11• Nitekim, Oğuzlan teş
kil eden iki büyük grup Boz-ok ve Üç-ok adıyla bilinmekteydi. Bu 

. 9 · Asya göçebelerinin ·aile yapıst hakltında genel olarak bkz. A. M. Kha· 
zanov, Nom<.ıiis ana tlıe O~tsiae Woı·ıa, Cambridge University Press 1984, 
s. 126-138. 

10 Bkz. BA, TD, nr. 61, s. 1-11. 
ll Osman Turan, «Eski Türklerde Okun Hukuki Bir ·Sembol Olarak Kul

lanılması», Beııetetl, 35/lX, Ankara 1945, 305-3"18. 
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bakımdan, Osmanlı döneminde bazı göçebelerde sosyal bir kurum 
olan tzrin yani okun hAlA kullanılır olması, onların dayandığı ta
rihi kökleri göstermesi bakımından büyük önem taşımaktadır. Bu 
dönemde tirlerln başında olan idarecilere tırbaşı denirdi. Tirbaşı
lar, bir tir ahalisinin içinden seçkinleşmiş olan bir kimse idi. Tir-
ler çoğunlukla tirbaşlarının adlanyla bilinirdi. · 

Göçebelerde aile ile cemaat aı'aSJ.ndaki gruplar için kullanı
lan diğer bir isim bölüktü. Bölük genellikle Orta ve Kuzey Anado
lu'daki göçebeler tarafından kullanılmaktaydı. Bu bölgelerde na
hiye gibi idari bir bölgeyi belirlemek için de kullanılan bölükn, Os
manlı döneminden önce Türkler tarafından kullanılan idari, as
keri ve sosyal bir tabirdi. 

Göçebelerde bunlardan sonra gelen kurum cemaatti. Bu bi
lim hemen hemen bütün göçebelerin temel yapısı idi. Birbirleriy
le uzaktan veya yakından akraba olan ve birbirlerini çok iyi tanı
yan bu gurup, 10 ilıl 80 hane arasında ve hatta bazan 100 veya 
daha fazla haneden meydana gelmekteydi. Bir cemaatin idarecisi 
olan. kimse, o cemaat içerisinde seçkinleşmiş olan bir ailenin reisi 
idi. Bu kimselere kethuda denilmekteydi. İdari bakımdan bir ce
maat genellikle bir kethuda tarafından temsil edilirdi. Buna kar
şılık bir cemaat büyük bir nüfusa sahip olduğunda, cemaat par
çalara aynlmaksızın, birden fazla kethuda tarafından temsil edi
lebilirdi. Nitekim, 1525 yıllarında 230 hane ve 13 mücerred nüfusa 
sahip olan Halep Türkmenleri'nden Halep Döğeri cemaati, iki ket
huda tarafından idare edilmekteydi1 3

• Ancak oldukça büyük nü
fusa sahip olan bazı cemaatler, birden fazla gruba ayrılarak her 
grub:un başına bir kethuda getiıilebilirdi. Mesela, kalabalık bir nü
fusu olan Boz-ulus•a bağlı Lek cemaati, 984/1577 yıllarında muh
telif gruplara ayrılmış olarak, her 300 hanesinin başında bir ket
huda bulunmaktaydı14 • 

Nüfusca kalabalık cemaatlerin başına birden fazla kethuda 
tayin edilmesini veya gruplara aynlarak her 'f?ir grubun başına 
bi~ kethuda verilmesini birkaç sebebe bağlamak mümkündür . . Her 

12 Bahaeddi:n Yedlyıldız, 01·du Kazası Sosyal Tarihi, Ankara 19-85, s . 41-50 . 
. .... l~ :Ş.A,,, TD, nr. 1040, s . . 108. 

14 BA, MAD, nr. 7534, s. ·755. ·· 
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şeyden önce, göçebe bir hayat yaşayan cemaat gruplarını ve özel
likle de büyük gruplan idare ve kontrol etmek, bunlardan sıhhat
li vergi toplamak o kadar kolay bir iş değildi. Bu işlerin yapılma
sında, devlet nazannda cemaat kethudalannın önemli bir sorum
luluğu vardı. Cemaatin nüfusunun artması, şüphesiz bu gibi. iş
lerin sıhhatli yapılamaması demekti. Bu bakımdan devletin böyle 
bir uygulama yoluna gittiğini söyleyebiliriz. Ancak bu uygulama
tiuf arkaSında, göçebeleri gruplara ayırarak toprağa bağlamak 
düşüncesinin olduğunu da hesaba katmak lazımdır. Bunun yanın
üa, bir cemaat içindeki bazı anlaşmazlıklar ve gruplaşmalar da böy
le bir uygulamanın sebebi olabilmekteydi. Daha önce belirttiğimiz 
gibi bir cemaatin kethudası, o cemaat içinden çıkmaktaydı. Ce
maatin nüfusunun artmasına paralel olarak, cemaat içinde zaman
la birden fazla adayın çıkmaya başlaması mümkündür. Bu du
I'llrn. a.Y.nı . ~em aat .. aha.lisi ıçinde~~ .. gruplaşmaları, anlaşmazlıklan 
ve hatta çatışmalan beraberinde getirmiş olabilir. Bu sebepten 
dolayı böyle bir uygulamaya gidilmiş olabileceğini dahi hesaba 
katmak l~zımdır. 

İdari bakımdan cemaati temsil eden kethudalar, cemaat ileri 
.1 gelenlerin,in veya ahalisinin kararıyla tespit edilir, bu durum ma

hallin kadısına iletilir, kadı durumu merkeze yani İstanbul'a bil
dirir ve merkez de bunu resmi olarak tasdik ederdi. Kadı merkeze 
teklifini yaparken, kethuda adayının vasıflarını da belirtirdi. Bu 
vasıflar, arşiv vesikalarından tespit edilebildiği kadarıyla : <.<Yarar 
kimisnedür, mahaldür, maslalıat-güztlr, kethudalık uhdesinden ge
lür; kethuda oğlu kethuda,> şeklindeki ifadelerle belirtilirdiw. 

Kethudalar, cemaat ahalisinin vermekle mükellef olduğu ver
ginin toplanması ve cemaatiri düzeninin sağlanması gibi önemli 
vazifeleri yerine getirirlerdi. Genellikle kethudalar , yaptıkları va
zife mukabilinde vergiden muaf olan kimseler değildi. Cemaat 
ahalileri ile birlikte başta resm-i ganem veya d.det-i ağnam adiyle 
bilinen koyun vergisi olmak üzere yaylak, kışlak ve bad-i heva 
gibi vergileıini öderlerdi. Ancak bazı kethudalar, muayyen sayı-

1& Osmanlı arşiv belgelerinde bu hususla alaltalı pek çok belgeye rastla
mak mümkündür. Mesela bkz. BA, JJfD, nr. 1. 294/1199, 295/1210; BA, MD, 
nr. 4, 44/462; BA, MD, nr. 65, 227/956; BA, KK, Ruııs, .or. 218, s. 86 ve nr. 220 
s. 59 11e nr. 229; s. 230. 
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daki koyunlarının vergisini ödemekten muaf tutulmuş olabilir~ 
di. Mesela, XVI. yüzyılın ikinet yarJSında Boz .. ulus'a bağlı cemaat 
·kethudalanndan bazısının 300 koyun vergisinden muaf olduklan 
-dikkati çekmektedir16• Diğer bir ifade ile sözgelimi bir ketbuda 
·500 koyuna sahipse, bunun 300'ünün vergisini vermekten .muaf 
tutulur ve geriye kalan 200 koyununun vergisini öderdi. Böyle bir 
muafiyet, muhtemelen onların önemli ve ağır görevleri ya da ge~ 
leneksel bir uygulamadan dolayı verilmiş .olnıalıdır. Diğer tara:f
tan Rakka, Hama ve Humus bölgesindeki cemaat kethudalan ve 
ahalisinden bazı kimselerin, bir· sipahi olarak tirnar ~arruf et
melerine izin verilirdi. Onların bu bölgedeki görevi sadece cemaat
lerini yönetmek değil, aynı zamanda hacca giden yolcular ile yol-
1an korumak ve muhafaza etmekti17

• 

Kethudalar, cemaatlerinin idaresinde yetersiz kalırsa, cemaat 
ahalisine haksızlık ve zulın ederse, yine cemaat ileri gelenlerinin 
yeya ahalisinin beyan ve teklifiyle devlet tarafından görevden alı
rurdi. Yerine cemaat ahalisinden bir başka kimse tayin edilirdi. 
Genellikle ketbudalığın istisna payı göz önünde bulundurularak, 
·babadan oğula geçtiğini yani irsi bir özellik gösterdiğini söyleye
biliriz. Osmanlı döneminde bilhassa mali denetim bakımından 
devletin cemaat birimini temel aldığı anlaşılmalttadır. Nitekim, 
arşiv: belgelerinde, cemaatlerin çoğunlukla herhangi bir boy veya 
taifeye bağlı olmaksızın, müstakil olarak kaydedildiği görülmek
tedir. Bu aynı zamanda devletin göçebeler üzerinde takip ettiği si
yasetin bir neticesi olmalıdır. Gerçekten Osmanlı Anadolusu'na 
ait erken tarihli arşiv kayıtlannda; . boy veya taife ve ona bağlı 
c~maat hiyerarşistnin muhafaza edildiği, ancak Osmanlı idaresi
nin tam manasiyle. yerleşmesinden sonraki l,{ayİtlarda bu yapının 
bozulmaya başladığı ve yavaş yavaş cemaatin esas. birim haline 
geldiği dikkati çekmektedir. 

Osmanlı Anadolusu'ndaki göçebeler arasında, yaygın olma
makla birlikte bazan cemaatin üst birimi olarak kabile lmllanıl
maktaydı. . Bir kabilenin, birden fazla cemaatten meydana geldiği 
anlaşılmaktadır. Aynı kabileden olan cemaatıerin mensupları, şüp-

16 BA, KK, Rutı8, İır. 2SO, R. 347. 

17 Bkz. BA, MD, nr. 21, 304/717; BA, MD, ı:ı.r. 72, 293/5-71 ..... .... .. _ .. . 
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·hesiz aynı soydan geldikJeline inanıyorlardı. Nitekim, Yeni~il Türk
menleri'nin 1548 ve · ı583 yıllanndaki vergi yazımı sırasında, bazı 
cemaatleıin hangi kabileye mensup olduklarına dair kayıtlara 
rastlanmaktadır18 • Bu kayıtlar, muhtemelen vergi mükelleflerinin 
yazınu sırasında, doğrudan doğruya cemaat ahalisinin beyaniyle 
veya yaz:ım sırasında katibin ahaliye sorması ile yazılmış olmalı
dır. Bunun . yanında cemaat mensupları, idari bir kovuşturma 
veya herhangi bir sebeple İstanbul'a gelip Divan'a arzda bulun
duklaıı esnada, bazan kabilelerinin adını da zikretmekteydiler111

• 

Bu gibi durumlarda kabile adının söylenmesi, onların şahıslarının 
veya kimliklerinin belirlenmesinde önemli bir rol oynadığı inti
haını bize vermektedir. 

· Sosyal yapı bakımından göçebelerde görülen en üst birim, boy 
veya taife idi. Bir boy, muhtelif sayıdaki cemaatlerden oluşmak
taydı. Bu sa yıl 0-30 .arasında veya. daha . fazla olabilirdL Boy, .boyu 
oluşturan cemaatlerden bir cemaatin önde .gelen ailelerinden bi
risinin idaresinde bulunurdu. Bey unvanını taşıyan bu kimseye 
boybeyi denirdi. Bunların seçimi, azli ve vazifesi tıpkı cemaat ket
hudasında olduğu gibi idi. Osmanlı arşiv belgelerinden anlaşıldığı 
kadarıyla boybeyinin mensup olduğu cemaat, ·boyu teşkil eden ce
maatler arasında sıradan bir cemaat değildi. Boybeyini çıkaran 
cemaatin mensupları, oldukça seçkinleşmiş bir kimse idiler. Aynı 
zamanda bu kimselerden bazısı, boybeyi gibi Bey unvanını taşı
maktaydılar. Mesela, XVI. yüzyılda Beycllli, Halep Türkmenleri 
içinde çok önemli bir boydu. Bu boyu idare eden boybeyi ailesi, 
Bozkoyuulu cemaatine mensuptu. Bozkoyuulu cemaati ahalisine 
bakıldığında, onların pek çoğunun seçkin kimseler olduğu ve Bey 
unvanı ile bilindiği görülmektedir20

• Bunun yanında; Halep Türk
menleri'nden Bayad boyunun boybeyi ailesini teşkil eden Ordu-yı 
Halil Bey cemaati mensuplarının, Bozkoyuulu cemaati gibi seç
kinleşmiş kimseler oldukları dikkati çekmektediru. Sosyal bil; yapı 

18 İ. Şahin, Yeni-il Kazası ve Yeni-il Türlwwnleri, s. 165, F4. 179 v.d. 

19 Mesela, Halep Türkmenleri'nden Şeyh Mustafa adlı kimse, bir ada
mını !stanbul'a göndercü~nde, Divan'{ja kendisinin Şeyh Hamza.lu kabilesinden 
oldutunu biidirmiştir (BA, KK, Ahkam Defter'~, nr. 67, S97a.). 

20 BA, 'l'D, nr. 1040, s. 1!1:. 

21 BA, Aynı defter, s. 48. 
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olarak genellikle boya XV. ve XVI. yüzyıllarda rastlanmakta ve 
daha sonra cemaat birimi ön plana çıkmaktadır. Bu durum, daha 
önce bahsedildiği gibi devletin daha kolay vergi toplaması, göçe
beleri daha kolay zabt u rabt altına alması gibi gerekçelerle ilgili 
olmalıdır. 

Osmanlı toplumunun önemli bir kesimini teşkil eden göçe
beler hakkında söylenecek olanlar şüphesiz bunlardan ibaret de
ğildir. Esasen böylesine şümullü bir konuyu, bir konferansa sığ'
dırmanın ne kadar güç olacağını da takdir edersiniz. Bu bakım-: 
dan burada Osmanlı Anadolusu'ndaki göçebeler hakkında önemli 
saydığım bazı noktalar üzerinde durulmuştur. Bu noktalan kon
feransın sonunda tekrar hatırlayacak olursak, şu hususları söy~ 
leyebilixiz : Osmanlı döneminde büyük gruplar halinde yaşayan 
göçebelerin çoğu, müstakil bir idari ve mali statü içinde idiler. 
Küçük gruplar ise genellikle idari ve mali bakımdan yaşadıkları 
sancak veya kazaya bağlıydılar. Bu bakımdan göçebeleri, yaşadık
lan hayat tarzından dolayı başı boş bırakılmış kimseler olarak 
kabul etmemek lazundır. Bunlardan başka pek çok göçebe grubu- · 
nun sosyal yapı bakımından ananev1 özelliklerini muhafaza ettik
leri görülmektedir. Özellikle aile tipinin, geniş aile tipi şeklinde 
olmadığı ve Asya göçebe tipi tarzında küçük aile birimi olduğu an
laşılmaktadır. Ancak, sosyal yapı içinde yer alan boy teşkilatı, 

XV. ve XVI. yüzyıllarda önemli bir mevkie sahipken, zamanla öne
mini kaybetmeğe başlamış ve cemaat birimi ön plana çıkmıştır. 

Bu durum devletin cemaat birimi ile daha kolay ve sıhhatli vergi 
toplaması, göçebeleri daha kolay zabt u rabt altına alması ve onla
rın nüfuzunu yavaş yavaş kırması ile ilgili olmalıdır. Bunun ya:
nında göçebeler, hayvancılığa bağlı hayatlarını devam ettirebil
mek için göçebeliğin en önemli hususiyeti olan yaylak-kışlak ha
reketlerine bağlı idiler. Her göçebe grubun kendisine ait muay
yen bir yaylak ve kışlak mahalli vardı. 


