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OSMANLI IMPARATORLUGU'NDA YÔRUK VE AÇÎRET AYIRIMI

isenbike Ancanli a

OZET
Osmanli Imparatorlugu'nda ya§ayan konar-gôçerlerin kimisinin kalabalik a§iretlerden, kimisinin ise yôriik adi verilen daha ktiçûk kiimelerden olugtugu bilinmektedir. Konar-gôçerligin bu iarkh turleri, bir yandan bdlgeler arasi gôç sirasinda dagilip dagilmama, bir yandan da merkezî devletin konar-gôçerler usttindeki
etkinlik derecesine bagh gozukmektedir. Anadolu'ya geligleri sirasinda toplu olarak hareket edebilen ve daha sonra da merkezî devletin etki alaninm nispeten di§mda kalabilen konar-gôçerler a§iret baglarim korumuglardir. Çegitli nedenlerle ve bu
arada merkezî devletin etkinligi dolayisiyla kiiçiik kùmelere boliinen eski a§iret
mensuplan ise hakim siyasî-içtimaî diizen içinde hem yerlegik niifusla hem de devletle agiretlere nazaran daha uyumlu iligkiler kurmuglardir. Hatta bu konargôçerlerin bir kismi tamamiyla yerlegik duzene geçl-ii§lerdir. Konar-gôçerligin bu farkli
dinamikleri salt Osmanli iilkesine ôzgti olmayip, ba§ka bôlge ve zamanlarda, ôrnegin Iran Turkmenleri ve Orta Asya Mogollari arasinda da gôzlemlenmektedir.

Bu çalismada, Osmanli imparatorlugu'nda bulunmus olan konar-gôçer ziimrelerin asiret ve yôruk adlan altinda farklihk gôstermelerinin sebepleri ozellikle konar-gôçer topluluklann bazen geçmek zorunda kaldiklan merhaleler açismdan ele alinmistir. Burada
Osmanli imparatorlugu'nda gôriilen bu ayinmin Osmanlilara has olmayip, ozellikle Mogollann tarih sahnesine çiktiklari devirlerde de gôruldugu vurgulanacaktir.
Osmanli devrinde Kizilirmak smir olmak iizere bunun dogu ve giineyinde bulunan
konar-gôçer topluluklara Turkmen veya asiret, Kizilirmagin batisinda kalanlara da yoriik
dendigi malumdur. ' Rumeli yôrukleri de bu bâti kesiminin içine girmis oluyorlar. Ana Dr., Ogretim Gorevlisi, Orta Dogu Teknik Universitesi.
1 Faruk Demirta? (Siimer), "Osmanli Devrinde Anadolu'da Kayilar," Belleten 47 (1949). 575-615 (593),
ve "XVI. Asirda Anadolu, Suriye ve Irak'ta Yasayan Tiirk Asiretlerine Umumi Bir Bakis," Iktisat Fakultesl Mecmuasi II (1949). 509-522).
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cak yôriik sôzii katiyyen ne bir kavim ne de bir ulus (il) veya bir kabilenin adi degildir. Kelimenin yapisinin da gôsterdigi gibi, bununla sadece simdi gôçebe kelimesiyle
anladigimiz yasayis tarzi ifade edilmis olmalidir. Bôylece de bu tabir kendi yayilma
sahasi içindeki konar gôçer topluluklarm umumi adi suretinde bir manaya sahip olmustur. Resmi kayitlarda bazen yôriik gôçebe anlaminda olarak dogudaki Turkmen tesekkiilleri için kullanilmissa da 2 , halk arasinda yôriik tabiri ancak Kizihrmagin batisinda kullamlmis gibi gôzukiiyor. Dogu bôlgelerinin halki ise konar-gôçer topluluklar için
gôçer-ev, açiret ve Turkmen tabirlerini kullanmislardir. 3
Osmanh imparatorlugundaki konar-gôçer topluluklarm durumunu gôzden geçirince,
bunlann gerek kendi iç yapilan gerekse merkezle iliskileri açismdan uç grupta toplandiklanni gôriiruz :
1. Kendi iç islerinde serbest, merkezle iliskileri az il ve ulus denilen siyasi birlikler altinda eski boy ananelerine gore boy beyleri tarafindan idare edilen Turkmen
boy ve oymaklari. Cemaat denilen bu oymaklann basmda kethuda denilen oymak baslan gorulur. Bunlann oymaklara boy beyleri tarafindan tayin edildiklerine dair bazi kayitlar da vardir. 4
Halep Tiirkmeni, Dulkadirh Ulusu, Yeni il, Ulu Yôriik Turkleri, Bozulus, Ramazanli Ulusu adlanyla anilan bu il veya uluslarm biiyiik bir kismi has reayasi idiler. 5 Biiyuklukleri hakkinda bir fikir verebilmek için Bozulus'u ele alacak olursak, 1540'larda
bunlann biri 69, digeri 101 oymaktan mutesekkil iki kisimdan meydana geldiklerini ve
bu ulusta toplam olarak 7325 hane (ki takriben 40.000 kisi eder) oldugunu ve bunlannda takriben 2 milyon koyunu (kuzulan hariç) oldugunu gôriiruz. Ayni yihn vergi hasilati
da takriben 2 milyon akçe olarak gôziikiir. 6 Halep Turkmenlerinde ise boy sayisinin
100, oymak sayisinin da 100'ii geçtigi gôrulur. 7
Kisacasi dogudaki asiretler, her biri kabile esasma gore idare edilen, merkezle iliskileri az topluluklardi ki, Osmanh devletinin bunlarla iliskisi, daha çok has reayasi
olmalanndan dolayi has voyvodolan ve Umera-i 'asâir denilen boy beyleri arasinda kaliyordu. 8
2. Genellikle Anadolu Eyaleti'nde gordijgumuz perakende yoruk taifeleri. Bunlar
arasinda Turkmen grubundaki gibi ayni mahiyette kabile tesekkiillerine rast gelinmiyor. Bunlar genellikle kiiçiik topluluklar halinde yasiyorlar. Yalniz Konya bôlgesinde yasiyan Atçeken tesekkiilii bundan bir dereceye kadar istisna edilebilir. Bu yôriik top2 Faruk Siimer, "Osmanh Devrinde Anadolu'da Yaçayan Bazi Uçoklu Oguz Boylarina Mensup Tesékkiiller," iktisat Fakiiltesi Mecmuasi II (1949). 437, 508 (505) ve "Turk Asiretlerine Umumi Bir
Bakis," 511, 520.
3 Faruk Siimer, "Turk Asiretlerine Umumi Bir Bakis," 511, 520.
4 Faruk Siimer, "Turk Asiretlerine Umumi Bir Bakis," 511.
5 Cengiz Orhonlu, Osmanh Imparatorlugu'nda Aslretleri Iskan Tesebbiisu (1691-1696) (Istanbul Universitesi Edebiyat Fakiiltesi Yayinlari No. 998, 1963), s. 15.
6 Faruk Demirtas (Siimer), "Osmanh Devrinde Anadolu'da Oguz Boylari," Dil ve Tarlh-Cografya
Fakiiltesi Mecmuasi VII/2 (1949). 321-385 (340-363) ve "Uçoklu Oguz Boylari," 443-475.
7 Faruk Demirtas (Siimer),
(1949). 29-60/(40, 47-60).
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Fakiiltesi Dergisi

VII/L

8 Nejat Gôgiinç, XVI. Yiizyilda Mardln Sancagi (Istanbul Universitesi Edebiyat Fakiiltesi Yayinlari
No. 1458, 1969), s. 53-54.
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luluklan umumiyetle birbirlerinden Ankara Yôriikleri, Sôgiit Yôriikleri ve Kutahya Yôriikleri gibi yasadiklari mintikalann adlanyla ayrihyorlar. 9 Diger taraftan bazi yoriik cemaatlerinin hayvancihk disindaki iktisadî faaliyetlerine gôre Yuncii, Yayci, Davulcu m gibi
isimler aldiklan, bazen de bagli bulunmus olacaklan sahislann ismini aldiklan gôrulmektedir. n
Diger taraftan dikkati çeken husus, Yoriik cemaatlerinin tarihi boy isimleri yerine n
yeni isimler tasimalan, bu yeni isimlerin de ya bir iktisadi faaliyet etrafinda birlesmege,
veya bir sahis etrafinda toplanmaga delalet etmeleridir. iktisadî faaiiyetlere gôre verilen
veya alinan bu isimlerin hakikaten ο iktisadi faaliyete isaret ettigine meselâ Yayci
Bedir cemaatinin vergi olarak "Kabza keman", Demirciler cemaatinin " d e m i r " verdigine dair bazi kayitlar vardir. 13 Bunlann yaninda, Kavalcilar, Okçular, Barutçular, Yuncii Yôriigii, Davulcu M adlanni tasiyan cemaatlerin de bir zamanlar vergisini at olarak
vermis olan Atçeken Ulusu 15 gibi sonradan bu vergiyi baska sekillerde verip vermedikleri incelenmesi gereken bir husustur. Bunlardan baska, ο isimleri almamakla beraber,
dogancilik, sahincilik hizmetlerine yazilmis Yôriikler oldugu gibi 1 6 vergilerini "rugan-i
sade," 17 ve "yiin ipligi" 18 olarak vermekle yukiimlii olan yôriikler de gôriiyoruz. Hayvanciligin disinda baska iktisadi faaliyetlerle yukiimlii olan bu yôriiklerin biiyiik bir kismini Bursa, Kutahya, Aydin, Mentese, Hamid, Teke, Konya sancaklannda bulunan Emir
Sultan, Haremeyn-i Serifeyn, II. Murat ve Murad-ι Hiidavendigar evkafi -ki bunlar için
bazen has tabiri de kullanihyor- ve sultanlann basmakhk haslari ve sehzade haslan
reayasi olan yôriiklerin olusturdugunu gôriiyoruz. 19 Ancak bunlann yaninda Ankara Yôriikleri gibi, sancaga bagli, Usak Yôrukleri gibi kazaya bagli mukataa haneleri oldugu
gibi, 2 0 dogrudan dogruya sipahi timari olan perakende yôriikler de vardi. 2 1 Ancak 16.
yiizyilda Anadolu Eyaleti'nin niifusunun yiizde 16-17 sini teskil eden konar-gôçer niif u s u n u n n ne kadannin has reayasi oldugunu ve ne kadannin bunun disinda kaldigini
kat'i olarak bilmiyoruz.
9 F. Siimer, "Turk Asiretlerine Umumi Bir Bakis," 515.
10 F. Siimer, "Tiirk Asiretlerine Umumî Bir Bakis," 515., ve "Kayilar," 596, Kâmil Su, Bahkesir
ve Civarmda Yoriik ve Tiirkmenler, (Istanbul, 1938), s. 28, 92-96, 52.
11 Bunlardan Bozgus taifesinin admin Beylikler Devri iimerasindan Bozgus Bahadir ile iliskisi biliniyorsa da (F. Siimer, "Tiirk Asiretlerine Umumi Bir Bakis," 515), Kara Haul, Gok Musa gibi
cemaatlerin kiminle ilgisi oldugu bilinmiyor (K. Su, Yoriik ve Tiirkmenler, s. 8, 26).
12 Bati Anadolu'da yoriik cemaatleri arasinda Kayi, Kinik, Afsar gibi boy adlari goriilmekte ise de,
b u n l a n n sayisi oldukça smirhdir. Bu hususta bk. : F. Siimer, "Uçoklu Oguz Boylari," "Anadolu'da Oguz Boylari" ve "Kayilar" adli makaleleri.
13 Kâmil Su, Yoriik ve Tiirkmenler, 92-92 ve Himmet Akin, Aydin Ogullari Tarihi Hakkmda Bir
Arastirma (Ankara Universitesi Dil ve Tarih - Cografya Fakiiltesi Yaymlan, No. 60, 1946), s. 132.
14 Kâmil Su, Yoriik ve Tiirkmenler, 26-27, 10, 7, 28, 52.
15 F. Siimer, "Tiirk Asiretlerine Umumi Bir Bakis," 516 ve "Kayilar," 586.
16 Omer Liitfi Barkan, XV. ve XVI nci Asirlarda Osmanli tmparatorlugunda Ziral Ekonominin Mukukl ve Mali Esaslan. Birinci Cild : Kanunlar (Istanbul Universitesi Edebiyat Fakiiltesi Yayinl a n No. 256, 1945), s. 20, madde 13, Kâmil Su, Yoriik ve Tiirkmenler, s. 17-18, 5.
17 Sôgiit perakendesi reayasmdan Karakeçili cemaati, Haci Bayram obasi (Kâmil Su, Yoriik ve
Tiirkmenler, s. 39).
18 Karakeçili cemaatinin muhtelif obalan (K. Su, Yoriik ve Tiirkmenler, s. 59).
19 Meselâ, F. Siimer, "Tiirk Asiretlerine Umumi Bir Bakis," 517 ve "Kayilar," 612.
20 Ankara yôriikleri için b k z . : F . Siimer, " T u r k Asiretlerine U m u m i B i r B a k i s , " 517, 0 . L. B a r k a n ,
Kanunlar, s. 34, Usak yôriikleri için b k z . : F . Siimer, " U ç o k l u Oguz B o y l a r i , " 501 ve " A n a d o l u ' d a
Oguz B o y l a r i , " 3751.
21 Ahmet Vefik, Anadolu'da Tiirk Aslretleri (966-1200) (Istanbul, 1930), s. 11.
22 Omer Liitfi Barkan, "Essai sur les données statistiques des registres de recensement dans
l'empire ottoman aux XVe et XVIe siècles," J.E.S.H.O. 1 (1957). s. 30, tablo 5.
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Hayvancihktan baska iktisadî faaliyetlerle hizmet seklinde yukiimlu olan ve hepsinin degilse bile çogunun has reayasi oldugunu tahmin ettigimiz bu yôruklerden kanunnameler "hassa yôriikâni" diye de bahsetmektedir.Μ Bunlar her turlii diger avânzdan
muaf olduklan gibi,24 miri mukataat iltizamina, zuama, erbâb-ι timar, kura ve ocak
zabitlerine hasil kaydolunan yaylak ve kislak resimlerinden de muaf gôziikuyorlar.a
Evkâf-ι selâtin veya havass-ι humâyun reayasi olan bu yôriiklerin yukumlulukleri rusûm-i
raiyyet, adet-i agnam ve sair bâd-ι hava adlari altinda toplaniyordu.26 Bundan baska ehl-i
ôrf taifesinin kendilerinden, "selâmiye," "toprak basti" gibi vergiler almalan da yasaklaniyordu.27 Herhalde has dismda kalanlar butun bu muafiyetlere tabi olmadiklan
için, evkafa geçmek isteyenler oldugu gibi,28 bazen de "benim taifem evkaftandir,.
sen bizden mukataa hanesi resmi taleb edersin." diye itirazlar da vaki oluyordu.29
Anadolu Eyaletinde bulunan bu perakende yôrûk taifeleri kuçiik ve tarn anlamiyla
perakende olan topluluklar olduklan gibi, bunlann devletle iliskileri de il veya ulus esasinda degil kuçuk cemaatler esasinda olmustur. Bazi muafiyetler karsiligi, devlet bunlardan iktisaden faydalandigi gibi, siyasi ôzgiirluk vermeden bunlann kendine bagli kuçuk gruplar halinde yasamalanni temin etmege çalisir. Bu durumu da devlet, ancak
bunlann perakende olmasi ve dogudaki asiretler gibi boy dayanismalanm devam ettirmemeleri sayesinde sagliyabilmektedir. Onyedinci yiizyil sonunda dogudaki asiretlerden kopup batiya gelenleri iskân etmege çalisan devletin takip ettigi politika gene
bunlan parçalayarak kuçiik gruplar halinde yerlestirmek idi. 31
3. Rumelindeki Yoruklere gelince, bunlann arasinda eski boy isimlerinin kalintilan
bile yoktur. Bunlar once 24 sonra 30 kisilik ocak adi verilen gruplardir. Yayla ve kisla
hakkmdan muaf olup, riisûm-i ôrfiyelerini subasilanna verirlerdi.31 Yamaklann eskinculerine verdikleri elliser akçe ve avânzlari mukabilidir.32 Kisacasi her ne kadar askeriyeye hizmet ediyorlarsa da, diger askeriye mensublan gibi yiikiimluluk ve vergiden muaf degildirler.33 Ancak yukumlulukleri askeri mahiyettedir.
Bôylece anahatlanyla farklanni gordugumuz asiret, Anadolu yoriigii ve Rumeli Yoriigii teçekkullerinin konar-gôçer topluluklarin bazen geçmek zorunda kaldiklan asamalardan hangilerine tekabul ettikleri ve bu asamalann ne oldugu meselesine girmeden
once, bu iiçlu ayirim içindeki Osmanli konar-gôçerlerinin kôkenlerine baktigimizda
asiretlerin genellikle Mogol istilâsindan kaçarak Anadolu'ya gelmis Oguz Boylan oldugunu,34 Rumeli Yôriiklerinin de Anadolu Yôrukleri içinden Rumeline geçirilmis konargôçerler oldugunu goruruz. Kôken açisindan en muglak topluluk da Anadolu Yôrukleri-

23
24
25
26
27
28
29
30
31

0 . L. Barkan, Kanunlar, s. 21.
0 . L. Barkan, Kanunlar, s. 21.
Kâmil Su, Yoriik ve Tiirkmenler, 101 102.
Kâmil Su, Yôriik ve Tiirkmenler, s. 43-45, 90.
Kâmil Su, Yoriik ve Tiirkmenler, s. 41, 51, 101.
Kâmil Su, Yoriik ve Tiirkmenler, s. 21-22.
Kâmil Su, Yoriik ve Tiirkmenler, s. 9.
Cengiz Orhonlu, Aslretleri iskân Tesebbiisii, s. 70-72.
Tayyib Gôkbilgin, Rumell'de Yorukler, Tatarlar ve Evlâd-i Fatihan (Istanbul Universitesi Edebiyat
Fakultesi Yayinlan, No. 743, 1957), s. 34, 44, 57.
32 Tayyib Gôkbilgin, Rumell'de Yorukler, s. 43-44.
33 Selahaddin Çetintiirk, "Osmanli Imparatorlugu'nda Yôriik Sinifi ve Hukuki Statuleri," Oil ve
Tarih-Cografya Fakultesi Dergisi, II (1943). 107-116 s. 110.
34 F. Siimer, "Kayilar", s. 47.
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dir. Bu sebepten dolayidir ki bir zamanlar Yoriik kelimesinin etnik bir anlami oiup olmadigi uzerinde durulmustur. ^ Anadolu yoruklerinin hem bulunduklan bolge itibariyle,
hem de kôken itibariyle, Selçuklu Uç Bôlgesinin varisi oldugu biliniyor. Selçuklu Uç
Bôlgesini de meydana getiren en aktif toplulugun (yerlesik sehirli kesim hariç) alp veya
gazi lakabini tasiyan savasçilarla, nufuslan hayli kabarik olan konar-gôçer Uç Tiirkmenlerinden olustugu malumdur. 36 Bilinmeyen husus bunlann hangi kabileleri temsil ettigidir. Zira ο devrin kaynaklan bir iki istisna hariç boy ismi vermezler. Ancak bu Uç Turkmenlerinin konar-gôçer olmasina bakarak, bunlann boy hayati yasamis olacaklan da varsayilmistir. 37 Tahrir defterleri ve toponomi uzerinde yapilan çalismalar da bunlann Anadolu'nun muhtelif yerlerine kuçuk gruplar halinde dagilmis olduklan ve daha sonra da
buralara yerlesirken Kayi, Kinik gibi boy isimlerini bu yôrelere vermis olduklanni gôs.
termektedir. Bunlar Horasan ve iran'da isyanlara sebep olmus ve kansikhklar çikarmi?
Oguz boy ve uluslan idi. ileride boy bagliliklan etrafinda toplanarak kendi basina buyruk ziimreler ve devletler viicuda getirmemeleri için, bu boy ve oymaklann her biri
bir tarafa gônderilmek ve dagitilmak suretiyle, Selçuklu iktalan ile Uç bôlgelerine yerlestirilmislerdi. 38 Bôylece Uç bôlgesine gonderilen Turkmenlerin daha gelirken bile perakende olmus olduklan açikca anlasilmaktadir.
iste bu perakende olup olmama asiret-yôruk ayinminin en belirgin ôzelligi olarak
gôzukuyor. Dogudaki perakende olmayan Turkmen asiretlerinin genellikle Mogol istilasindan kaçarak gelmi? olan boylar oldugu biliniyor. Bu gôç içini toplu olarak yaptiklan
için de perakende olmamiçlardir. Halbuki Uç Turkmeni denilen ziimre perakende haie
getirilmiçtir. Bu parçalama ve dagitma ise hep merkezi devlet otoritesi yoluyla olmaktadir.
iktisaden ve sosyal açidan birbirlerine dayanan soy veya oymak mensuplannin
meydana getirdigi boylarda, baglilik boya ve boy beyine yôneliktir. Bu baglar anane
yoluyla da kuvvetlendirilmiçtir. Bu bakimdan yalnizca soy ve boylara dayanan siilale Ve
devletlerde boy beylerinin sadakatinin devami daima ônemli bir sorun olmus ve boyle
siilale ve devletler uzun ômiirlu olmamislardir. iste bu bakimdan, konar-gôçer topluluklann yasayis tarzini degistirmeden, boy içindeki bagliliklan degistirme çabalanna tarihte daha once de sahit oluyoruz. Boylan dagitarak boy beyine ve boya bagliligi yikmak,
iliskileri hukumdara sahsen bagh kisilere yôneltmek, sonradan da bu baglari dogrudan dogruya sulale veya devlete yôneltmek siirecini Cengiz ve Ogullan devrinde de
gôrebiliriz.
Burada gayet kisa olarak ele alinan bu sureç içinde, hakimiyet mucadelesi sirasinda Cengiz'e yardimci olmus ve karsi gelmis boylann iki gruba aynldiklan gôrûlur.
Ordu teskil edilirken, yardimci olan boylann basinda kendi boy beyleri birakihr, karsi
35 T. Gokbilgin, Rumell'de Yôriikier, s. 3-8.
36 F . SUmer, " T u r k Asiretlerine U m u m i Bir B a k i s , " 521. Ayrica b k z . : F u a t Kôpriilu, " O s m a n h
I m p a r a t o r l u g u n u n E t n i k Mensei Meseleleri," Belleten 28 (1943). 219-313, Osmanh Devletinln Kurulusu (Ankara, Tiirk T a r i h K u r u m u , 1959), " A l p " m a d d e s i i s l a m Ansiklopedisl, Mustafa Akdag,
Turkiye'nln lktisadî ve Içtimai Tarihi (Ankara Universitesi Dil ve T a r i h Cografya Fakiiltesi Yay i n l a n . N o . 1313, 1959) Cild 1, 114-125, Paul Wittek, Menteçe Beyligi (Ankara, T u r k T a r i h Kur u m u , 1944), s. 1-5.
37 S p e r o s Vryonis, J r . The Decline of Medieval Hellenism in Asia Minor and the Process of Islamization from the Eleventh through the Fifteenth Century (Los Angeles, University of California
P r e s s , 1971), s. 261-262.
38 M u k r i m i n Halil (Yinanç), Tiirkiye Tarihi : Selçuklu Devrl 1. Anadolu'nun Fethl ( I s t a n b u l , Aksam
M a t b a a s i , 1934), s. 83.
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gelen boylar ise, dagitilarak eski boy baglarmi koparmis ve Cengiz'in sahsina baglanmis noker ve noyanlann emrine verilirdi. Bu husustaki listelerden 39 anladigimiz kadariyla, her binligin içinde iiç dort boy mensubu bulunuyordu. Yani boylar tamamen dagitilmamis, kiiçuk gruplar halinde binlikler içinde mevcut bulunuyorlardi. Bunlara Osmanh
deyimiyle perakende diyebilirz. Ancak Cegiz Han'a yardim etmis olan boylar eski
boy beyleri olan yeni binbasilan idaresinde dagilmadan mevcudiyetlerini devam ettiriyorlardi.
Bu parçalama islemine daha sonraki devirlerde de devam edildigini gôriiyoruz. Mogollarda bu parçalama islemi ordu yararma yapildigi miiddetçe, 1) hilkiimdar, 2) hiikumdara sahsen bagli noyanlar, 3) noyanlara bagli tijmen ve binlikler seklinde bir gruplanma gôriiyoruz. Kisacasi bu durumda eski boy iliskileri degil, sahislar etrafinda olusan iliskiler hakimdir. Anadolu'da Selçuklu Uç Bôlgesinde ve sonra beyliklerde bu çesit iliskiler meydana gelmis oldugu için sahis isimleri tasiyan cemaatlerin varligmi
gormekteyiz. Hatta ilk Selçuklular da bôyle sahsa baglilik iliskilerinin hakim oldugu
bir topluluk niteligini gôsteriyor. 40 Ancak bu durumda bir dagitma degil, boyla iliskileri kopmus kisilerin bir sahis etrafinda toplanmasi mevzu bahistir, ki Mogollar arasinda bôyle kimselere nôker deniliyordu. Bôylece sahislar etrafinda olusan veya olusturulan topluluklann biiyumesi ananevi boy iliskilerine bagli olmadigi gibi, ortadan kalkmalari da ο derece kolay olabilmistir. Ayrica ananevi boy isimleri tasiyan cemaatlerin
bunlara bazen ihtiyari olarak bazen de boyun egmek suretiyle iltihak etmesi de miimkundii. 41 Bunun da ôrnekleri çoktur. Ancak sahislara baglanmis perakende topluluklar
yeniden parçalanmaga tabi tutulmadikça bir kaç kusak içinde tekrar yeni bir boy meydana getirebiliyorlar. Dogu Anadolu'ya onuçiincu yiizyilda yalniz Mogol istilasindan kaçan kabilelerin gelmis oldugunu sôylememiz yanlis olur. Bu bôlgede sahis isimleri tasiyan boy ve oymaklann çoklugu bunlarin Biiyuk Selçuklu Uç bôlgesi olmus olan Dogu
Anadolu'ya parçalanmis olarak gelmis olduklanni gôsteriyor. Ancak bu boylar ve oymaklar devamli bir parçalanmaga tabi tutulmadiklan için, boy hayatmi devam ettirebilmislerdir. Bati Anadolu'ya, yani Anadolu Selçuklulann Uç Bôlgesine gelince, yiikselip dagilan beylikler etrafinda siyasi birlik gôsteren konar-gôçer halkin bagliliklari da çok
sik degismis ve bu bôlgedeki konar-gôçer halk ancak kiiçuk gruplar halinde mevcudiyetini devam ettirebilmistir. Ayrica sinirlan durmadan degisen bu uç bôlgesinde konar-gôçer halk, gerek hristiyan gerekse musluman sehirli halkla çok siki bir iliski içerisinde bulunmak zorunda idi. Daha çok ekonomik olan bu iliskilerin devami açismdan da,
gruplann kucukliigii onern tasiyordu. Osmanli devlet idaresi ise bu bôlgedeki konargôçer halkin kiiçuk gruplar halinde yasamalanni temin etmis ve bôylece bunlarin siyasi bir varlik gôstermelerine de engel olmustur. Bu sayede de devlet, mukataa hanesi ve has reayasi statiileri içinde kendisine bagladigi konar-gôçer yôriik topluluklan
ile yerlesik ahali arasinda bir uyum saglayabilmis ve devlet ile sipahi, sipahi ile reaya
arasinda teke tek iliski demek olan timar sistemini kurup yasatabilmistir. Osmanli
timar sisteminin asiretlerin bulundugu yerlerden ziyade perakende yôriiklerin bulunduklan bôlgelerde gelismis olmasi da dikkate degerdir. Hatta bu uyum içerisinde onaltin-

39 Reçidii'd-din F a z l a l l a h , Câml'iit-tevârih, B a h m a n K a r î m ' n e ç r i ( T e h r a n , 1338) 1, 399-416.
40 Paul Wittek, "Osmanli tmparatorlugu'nda Turk Asiretlerinin Rolii," Istanbul Universitesl EdeMyat Fakiiltesl Tarih Derglsi 13 (1963). 257-268, s. 258.
41 Kazak, Uzbek gibi sonradan olusmus boy birliklerinin içinde gbriilen Kongrat gibi gelenekscl
boy a d l a n için bkz. : A. Zeki Velidi Togan, Bugunkii Tiirklll (Tiirklstan) ve Yakin Tarlhi (Istanbul, 1942-47), s. 40-43.
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ci yuzyihn ortalanna kadar bir çok yôriik grubunun kendiliklerinden yerlesik hayata geçtikleri gôriilmektedir. Bu bôlgedeki denge daha çok dogudaki asiretlerin toprakiarini terk
ederek Anadolu Eyaleti'nde sekavette bulunmalan ile bozulmustur.
Tekrar Cengiz devrine dônecek olursak, ikinci bir parçalama usulii goriiriiz ki, bunun sayesinde kisilerin konar-gôçerligi muhafaza edilmekle beraber, bu kiçilerin iliski
ve baglari artik vasitasiz olarak hiikiimdar ve devlet iledir. Bu usulii ilk olarak Cengiz
Han'in kesik denilen, gece ve giinduz muhafizlarinm teskili meselesinde goruyoruz. Burada Cengiz Han, muhafizlarini yeni teskil edilmis olan 95 binligin içinden seçtirir. 42
Gece ve giinduz muhafizligi prestiji yiiksek bir mertebe haline getirildigi gibi, ôzellikle
gece muhafizlarinm artik askerlikten muaf 43 asçilik, hazinedarlik, ve levazimcilik gibi
hizmetlerle miikellef olduklan goriiliir. 44 Bu durum da bize Anadolu yôriiklerinden iktisadî faaliyetler etrafinda toplanmis cemaatleri hatirlatmaktadir. Ancak bu hususun arsiv malzemelerine dayanarak belgelenmesi gerekmektedir.
Zaten perakende hale getirilmiç olan boy mensuplannin, tekrar bir dagitima tabi
tutularak hiikiimdar ve dolayisiyla devlet hizmetine alinmalan usuliinii, Kubilay Kagan'
in ve Hijlegu Han'in ordulannin teskilinde daha da açik bir sekilde goruyoruz. Her ikisinin de uçlara -yani Çin'e ve iran'a- gôtiirdiikleri askerler, biitiin Mogol ordularma
mensup manga (onluk)lardan ikiser er sayim disi birakilmak suretiyle meydana getirilmistir. 45 Hijkumdarlann INCU sundan sayilan 46 Çin'de tamaçi47, iran'da lesker-i tama adi verilen bu askerler kaynaklarda sôyle tarif ediliyor : "Binlik, yiizliik ve onluklardan sayim disi birakilmak suretiyle seçilen ve baska vilayet ve ulkelere oralarda yasamak uzere gônderilen askerdir." 48 Baska bir yerde ise, bunlara celed yani hasari
kimselerin de ilâve edildigi sôyleniyor, 49 ki biz her iki sekle de Osmanlilar'in surgiin
politikasindan asinayiz. 50 Bu tama askerlerine kumanda edecek zevat da kumandanlarin evlat ve biraderleri arasmdan seçilmis oluyor. 5I Bôylece Hiilegu Han'in askerlerinin
konar-gôçer hayatlanni devam ettirmekle beraber katiyyen boy esasmda bir araya gelmis askerler olmadiklanni goruyoruz. Yalniz, Mogolistan ve Çin'deki akrabalanyla dolayisiyla mevcut kabile baglarmi kaybetmiyen kumandanlarin hangi boya mensup oldugunu biliyoruz. 52 Bunlann emrindeki askerler de, bu kumandanlarin kendileri de, ko-
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nar-gôçer hayatlarim devam ettiren ordu mensuplan olarak, gosterilen hizmetleri yerine getirmekle miikellef, dogrudan dogruya hukumdann sahsina bagh kisilerdi.
Osmanli devrindeki Rumeli Yomkleri ise, ilhanli tama askerinden hukumdann sahsina degil de merkezî devlet otoritesine bagli olmalan açisindan farkhdirlar. Rumeli
yôruklerinin nasil bir sïireçten geçerek ocaklar meydana getirdiklerine dair elimizde
kat'i bilgiler yoksa da, gerek hie bir boy esasina dayanmayan ocak'lar, gerekse bunlann Cengiz Han'm gece bekçileri gibi dogrudan dogruya askerlikle degil, askeri olsa
da hizmetlerle yukumlii olmalan ve gerekse tama askeri gibi serhadlerde yasamak iizere vazifelendirilmis olmalan onlarin da tama askerine benzer bir sekilde meydana getirilmis olduklanni gôsteriyor.
Osmanli ve Mogol camialan içinde ayncalik gôsteren konar gôçer topluluklar hakkindaki bilgilerimiz her ne kadar degisik turden ise de, her iki tarafta da boy birliginin
kirilmasi sonucunda ortaya çikan perakende topluluklarm -yasayis-lan degismeksizin- ο
camîa içerisindeki politik ve sosyo-ekonomik rollerinin kademe kademe degistirilmesi
sonucunda devlet hizmetine alinmalan surecini gormus olduk. Osmanli devleti her ne
kadar dogudaki asiretleri parçalama ve dagitma yoluna gidememisse de, parçalanmis
konar-gôçerleri yerlesik ahali ile uyumlu olabilecek ve kendisine bagli kuçuk gruplar
halinde muhafaza edebilmistir. Ayrica, hangi konar-gôçerlerin devlete yarar hizmet erbabi olarak kullanilabileceginde suphesi olmamistir. Yani hiç bir zaman dogudaki asiretleri hizmet erbabi yapmak gibi sonu basansizlikla bitecek islere girismemis olmasi,
Osmanli devletinin konar-gôçer topluluklarm iç yapi ve dinamigini ne kadar iyi bildigini
gôsterdigi gibi, bunlan yerlesik zumrelerle surtusme ve çeliskilere gôturmeyeeek sekilde istihdam edip kullanabilmesi Osmanli Devletinin basansidir. Cengiz ve evladi kabileleri parçalamakta basan gôstermislerse de, yerlesik ve konar-gôçer ziimreler arasinda uyumu saglayamadiklan için devamli olamamislardir.

THE DIFFERENCES AMONG SEMI-NOMADIC GROUPS
IN THE OTTOMAN EMPIRE
ABSTRACT
The semi-nomadic population of the Ottoman Empire ranged from large tribal
organizations (a§iret) to small clusters of yoriiks. The latter were formed upon the
dispersion of the former, mainly under the influence of a central authority. Relatively speaking, the yoruks were better integrated into the dominant socio-political
order, and they had smoother relations with both the settled population and the
central governmental authority, so much so that some of the yttrttks gradually
switched to a completely sedentary way of life. These dynamics of semi-nomadism
were not peculiar to the Ottoman Empire, and could be observed in other places
and times, such as among the Turcomans of Iran and the Mongols of Central Asia.

