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ÖZET

Bu çalışmada kullanılan Kadı Sicilleri, XV.-XVII. yüzyıllar arasındaki 
dönemdeki konar-göçer Türkmenlerin yaşantılarını kapsamaktadır. Konar-göçer 
Türkmenler; yazın yüksek dağları yaylak olarak kullanırlar, kışın ise dağdan 
aşağı inerlerdi. Kadı Sicilleri Osmanlı devleti’ndeki konar-göçer Türkmenlerin 
yaşantıları göstermesi açısından önemli bir kaynaktır. Konar-göçer Türkmenler 
meselelerini kendi mahkemelerinin yanı sıra şehirdeki Kadı Mahkemelerinde de 
çözmüşlerdi. Bu çalışmada konar-göçer Türkmenlerin sosyal ve ekonomik hayatı, 
evlilikleri, boşanmaları ve vergileri konu edilmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Konar-göçer Türkmenler, Osmanlı, Kadı Sicilleri. 

ABSTRACT

The Social and Economical Life of the Nomad Tribes of Ottoman State in 
XVth and XVIIth Centuries 

The Judical Records on which this study is based are related to the life style of 
nomad Turkmen in the period between XVth-XVIIth centuries. They have migrated 
to the uplands in summers and moved down from the mountains in winters. 
Records are the best source for the study of the position of nomad Turkmen in 
Ottoman State. They brought their problems to the urban court as well as of their 
court This is matter that in general includes such issue as the status of nomad 
Turkmens, marriage and divorce, social and economic life, his personal wealth 
(asset) and taxes. 

Key Words: Nomad Turkmen, Ottoman, Judical Records.

1. Konar-Göçer Türkmenlerin Sosyal Yaşantıları

Yaz mevsimini yaylalarda sürüleri ile geçiren, kışın kışlaklara çekilen konar-
göçer Türkmenler kendi grupları içerisinde bir hiyerarşiye sahip idiler. 

Konar-göçer zümreler sosyal yapı olarak aile ve cemaat’ten oluşmaktaydı. 
Aile ile cemaat arasında küçük parçalar “oba”, “mahalle”, “oymak” gibi adlarla 
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bilinmekteydi. Aile, Türk toplumunda önemli bir yere sahiptir. Bu nedenle ister 
yerleşik olsun ister konar-göçer olsun bütün Türk topluluklarında konar-göçer 
zümreler arasında da aile önemli bir kurumdu. Ailenin evli veya yetişkin bekâr 
erkekleri tıpkı yerleşik ailelerde olduğu gibi ayrı ayrı vergi mükellefi idiler. Bu 
durum konar-göçerlerde de aile tipinin geniş aileden ziyade küçük aile şeklinde 
olduğunu göstermektedir. Bu aile tipi, koca, eş ve bunların yetişkin olmayan 
çocuklarından ibarettir (Şahin, 1999: 136). 

Konar-göçer Türkmenlerin çocuklarının sayısına baktığımızda, Afşar 
cemaatinden vefat eden “Süleyman” adlı kişinin 1 kızı ve 1 oğlu (93 KŞS; 28-29.), 
Şerefli Türkmeni’nden vefat eden Bey ibn-i Ali’nin 5 oğlu ve 3 kızı (Kaplan, 1999: 
63) olduğunu görmekteyiz. Türkmen taifesinin Salurlu kabilesinden iken vefat 
eden Ömer ibn-i el-Hac Mehmed adlı kimsenin 2 oğlu (92 KŞS; 44), Türkmen 
taifesinden Kızılkoyunlu cemaatinden Abdülkadır’in 7 oğlu 2 kızı (82 KŞS; 58), 
Türkmen taifesinden Habib’in 1 oğlu ve 1 kızı (Şen, 1996: 2), Göçeri taifesinden 
Kürt Mahmudlu cemaatinden vefat eden Şerife Eşe’nin babasının 2 oğlu ve 4 
kızı vardır (100 KŞS; 98). Bu bilgilerden hareketle konar-göçer Türkmenlerin 
insan gücüne dayanan üretimlerinden dolayı daha fazla çocuk sahibi olduğunu 
söyleyebiliriz. (Bu konu ile ilgili daha geniş bakınız Selçuk, 2008: 41-62).

Evlenme ve Boşanma

Konar-göçerlerin zaman zaman evlilik ve boşanma ile ilgili konuları kendi 
kadıları huzurunda görüştükleri ve karara bağladıklarını tahmin etmekteyiz. Zaten 
İslam hukukuna göre evlilik ve boşanma için muhakkak kadının huzuru ya da resmî 
görevlinin huzurunda gerçekleşmesi gerekir, diye bir şart yoktur (Aktan, 2003: 
22). Bundan dolayı bütün evlenme ve boşanmalara defterlere kayıt edilmemiştir. 
Bunun bir sonucu olarak boşanma ve evlenme ile ilgili belgelerin sayısı oldukça 
azdır. Bu döneme ait evlilik ve boşanma ile alakalı belgeler şunlardır: 

Monamık cemaatinden İbrahim bin Mehmet aynı cemaatten Alemşah bin 
Veli üzerine dava edip, adı geçen Alemşah’ın kızını oğluma nişanlamış (namzed) 
ve beş yüz akçalık toklu vermiştim, fakat Amemşah kızını başkasına verdi bu 
nedenle verdiğim beş yüz akçelık koyunu talep ederim diyerek Aralık 1537 
tarihinde mahkemeye müracaat etmiştir (Su, 193: 11). Mahkeme Alemşah’ın beş 
yüz akçelik toklu koyunu aldığını söyledikten sonra vermeyi taahhüt etmiştir. 

Söğütlü cemaatinden Veli bin Sahte (?) divaneler cemaatinden daha önce vefat 
eden Ömer’in zevcesi Turbula adlı kızının müddet-i şer’iyyesi tamam olduktan 
sonra vefat eden Ömer’in kardeşi Osman’la evlenmesine rıza vermiştir. Nisan 
1575 (Su, 1938: 16). Ölen kardeşin eşiyle evlenme (Levirat evlenme) geleneğinin 
mevcut olduğunu görmekteyiz. 

Boynuinceli cemaatinden Mustafa bin Hasan mahkemeye başvurarak, zevcesi 
Ayşe bint-i Mirza’dan geçimsizlik sebebi ile boşanmıştır. Ayşe evliliğini bitirirken 
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eşinden üç keçi, dört oğlak, iki kilim, üç çuval ve bir çul almıştır (Gündüz, 1995: 
24). 

Konar-göçer Türkmen cemaatlerinin elimizdeki belgeler ışığında evlilikleri ile 
ilgili eş sayıları tespit edilebilmektedir. Özellikle miras taksimi yapılırken eşlerin 
sayısı verilmektedir. Bu belgelerden hareketle, Afşar cemaatinden vefat eden 
Süleyman adlı kişinin 2 eşi bulunmaktadır (93 KŞS; 28-29). Şerefli Türkmeninden 
vefat eden Bey ibn-i Ali’nin 2 eşi vardır. (Kaplan 1999; 63). Türkmen taifesinden 
Salurlu kabilesi sakinlerinden iken bundan önce yaralı olarak vefat eden Ömer 
ibn-i El-Hac Mehmet adlı kişinin 2 eşi vardır (92 KŞS; 44). Türkmen taifesinden 
Kızılkoyunlu cemaatinden Abdülkadir’in eş sayısı birdir (82 KŞS, s. 58). 
Netice itibarıyla konar-göçer Türkmenlerin zaman zaman iki evlilik yaptıklarını 
görmekteyiz. 

a. Miras

Osmanlı yargı sisteminin temel taşlarından birisini oluşturan Kadı’nın 
görevleri arasında miras dağılımı yapmakta bulunmaktaydı. Yapılan bu miras 
dağılımı sicillere kayıt edilmekteydi. Mahkeme tarafından tereke dağılımının 
yapılabilmesi varislerin başvurusu sonucu olmakta idi. Tereke taksimi yapılırken 
malların değerlerinin belirtilmesi gerekmekteydi. Bu durumu kişilerin ekonomik 
durumlarının tespiti konusunda bize yardımcı olmaktadır

Haziran 1684 tarihli belgeye göre Türkmen taifesinden Afşar cemaatinden 
Süleyman adlı kişi vefat etmiştir. Eşlerine ve çocuklarına yüz yirmi esedi kuruş ve 
otuzar koyun düşmüştür (93 KŞS; 28-29).

Hunad mahallesinde oturan Şerife Eşe bint-i el-Hac Yakub adlı hanım 
mahkemeye başvurarak kendisine babasından kalan mirası istemiştir. Vekil 
olarak kardeşi Es-Seyyid İbrahim Hocayı atamıştır. Şerife Eşe’nin babası göçeri 
taifesinden Kürt Mahmadlu cemaatinden idi. Ölünce mirası karısı Ağca Fatma, 
oğulları Es-Seyyid Bayram Hoca, Es-Seyyid Mehmet ve kızları Şerife Eşe, Şerife 
Ayşe, Şerife Füllü ve Şerife Fatma’ya intikal etmiş. Şerife Eşe kendisine isabet 
eden on altı koyun ve kırk beş kuruşu mahkeme aracılığıyla almıştır. (18 Mart 
1693), (100 KŞS; 98). 

Balya kazasına tabi Karaca kaya adlı mevzide bulunan Kavalcılar cemaatinden 
Sefer bin Memi’nin 85 koyun ve keçi, bir al aygır beygir, bir al gebe yund, bir 
siyah tay yund’tan oluşan mali varlığı vardır. 1614 tarihli belgede kayıt edilmiştir. 
(Su, 1938: 26-27). 

Türkmen taifesinden Habib’den miras kalan malların dört deve ve iki at ve yüz 
koyun ve on sığır oğlu Alı ve kızı Fatma arasında paylaştırılmıştır. 1658-1659), 
(Şen, 1996: 2).
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Uğraştıkları meslekleri olan hayvancılık dolayısıyla ağırlıklı olarak koyun 
sürülerinin mevcut olduğunu söyleyebiliriz. Bunun yanı sıra Türkmenlerin 
yetiştirdiği ve o zamanların nakil aracı olarak kullanılan deve de onların 
yetiştirdikleri hayvanlar arasında zikredilebilir. Ayrıca günlük hayatta kullanılan 
çul, çuval, kilim gibi eşyaları kendi üretimleridir. Belgelerde adı geçen konar-
göçer Türkmenlerin maddi açıdan iyi durumda olduklarını görmekteyiz. Hem 
sahip oldukları hayvan miktarı hem de ellerindeki nakit paraları bu durumu ortaya 
çıkarmaktadır. Bunun yanı sıra yine belgelerden hareketle kadınların gümüş 
eşyalarının ve sim düğmelerinin olduğunu da tespit edilmektedir (Kalıpçıoğlu, 
1996: 114-125). 

b.Vasi Tayini

Vasi tayini ile ilgili kayıtlar genellikle miras davalarıyla ilişkili olarak 
karışımıza çıkmaktadır. Bu davalarda ölen bir konar-göçer’in çocuklarına intikal 
eden mal ve mülkü korumak ve idare etmek amacıyla bir vasi mahkeme tarafından 
tayin edilmektedir. Vasi tayini ile alakalı belge şu şekildedir: 

Yörükan taifesinden Sakarlar cemaatinden Hamza bin Nazir mahkemeye 
gelerek Ahiler cemaatinden Hasan bin Hüsvan Alı üzerine dava edip daha önce 
ölen kardeşi Hasan’ın yetimesi Moğal’a vasi tayin olmuştum Kendi isteğimle 
vesayetten feragat ediyorum yerine dayısı Hüsnü vasi olarak tayin edilmiştir. 
Şubat 1580. (Su, 1938: 20). 

c. Din

Konar-göçer Türkmenlerin defterlere yansıyan dinî inançları ile alakalı 
fazla bilgi bulunmamaktadır. Sadece bir belgede din inançları ile ilgili bilgi 
bulunmaktadır. Belge şu şekildedir: 

Adana aşiretleri arasında Rafizîlik zuhur etmiştir. dokuz cemaatten Kör Tatar 
adlı kişi gizli olarak rafizi cemaatine girmiş şimdi açıktan rafizi olduğunu ilan 
ederek diğer Sünnileri de mezhebinden çıkartarak rafizi yapmış ve etrafında 
toplamıştır. Eğer bu kişinin rafizi olduğu sabit olursa hakkında lazım gelenin 
yapılması hususunda karar verilmiştir. Ağustos 1577 (Ahmet Refik, 1930: 29-30). 

d. İsimleri

İncelediğimiz belgelerde konar-göçer Türkmenlerin aldıkları isimleri hem 
Türkçe hem de Arapça isimler kullandıklarını görmekteyiz. Belgelerde geçen 
Türkmen isimleri şunlardır: 

Ağca Fatma, Es-Seyyid Bayram Hoca, Es-Seyyid Mehmet ve Şerife Eşe, 
Şerife Ayşe, Şerife Füllü ve Şerife Fatma (100 KŞS: 98.), Sefer bin Memi (Su, 
1938: 26-27), Süleyman (93 KŞS; 28-29.), İbrahim bin Mehmet, Alemşah bin 
Veli (Su, 1938: 11), Aye bint-i Mirza (Gündüz, 1995: 24), Hazma bin Mehmet, 
Seydi Ali Bin Kaç, Çalış bin Hamza, Sündük İlyas (Su, 1938; 4), Bayramlı bin 
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Hızır (Su, 1938; 6), Saru Ahmet (Su, 1938; 8), Ahmet bin Hüseyin, Hüseyin bin 
Yusuf, Yusuf bin durmuş, Hamza bin durmuş, Mehmet bin Mestan, İbrahim bin 
İlyas (Su, 1938; 10), Kara Hamza bin Nazir (Su, 1938; 13), Hızır bin Seydi Ali 
(Su, 1938; 14). 

2. Konar-Göçerlerin İktisadi Hayatları

a. Konar-Göçerlerin Geçim Kaynakları ve Yaptıkları Meslekleri

Konar-göçer Türkmenlerin mahkemeye yansıyan belgelerden hareketle devlet 
tarafından görevlendirilerek ne tür meslekleri yaptıkları tespit edilebilmektedir. 
Öncelikle bu yüz yılda hayvancılıkla uğraşmakta idiler. Zaten tereke kayıtların 
bıraktıkları miras malları arasında hayvanlardan başka çok fazla bir şeye 
rastlanmamaktadır. 

Konar-göçer Türkmenlerin hayvancılıkla uğraşmalarının bir neticesi olarak 
meslekleri arasında kasaplıkta bulunmakta idi. Ankara’da bulunan taifesinden 
Hoca Pirî ve Yunus adlı kişiler kasap olarak tayin edilmişlerdir. 1 Kasım 1573 
(Ahmet Refik, 1930: 18). 

Hayvancılık yapmalarının bir neticesi olarak bu hayvanlar yük taşımacılığında 
kullanılmakta idi. Yeni il’deki Türkmenlerin hayvanları ile birlikte Bağdat 
Seferinde pirinç ve peksimet nakletmesi istenmiştir. 1637 (Ahmet Refik, 1930: 
77). 

Hayvancılığın yanı sıra şahinci olarak kaydedilen Köseler ve Yeğenler cemaatine 
mensup kişilerin 1578 yılında Kaz dağı mevkiinde şahin yuvalarını bularak şahin 
yumurtası, erkek ve dişi şahin ne varsa almakla görevlendirilmişlerdir (Su, 1938: 
17-18). 

Bir kısım Yörüklerin ağaç işleri ile ilgilendiğini görmekteyiz. Özellikle 
kereste yapımında görev almaktaydılar. Mesela Kırkkilise, Pınarhisar, Ahyolu, 
Aydos bölgesinde bulunan Yörükler gemilerde kullanılan ağaçları kesmektedirler. 
Bunların gemilerde kullanılan ağaçları kesmemeleri istenmektedir 24 Ocak 1572 
(Ahmet Refik, 1930: 14). 

Yörüklerden özellikle Rumeli bölgesinde bulunanların madenlerde hizmet 
ettiklerini görmekteyiz. Mesela Kocacık Yörükleri Rudnik madeni hizmetine tayin 
olunmuştur. 20 Mayıs 1572 (Ahmet Refik, 1930: 14). Ofcabolu Yörükleri dukakin 
sancağındaki demir madeninde top yuvarlağı hizmetinde tayin olunmuştur 7 
Mayıs 1573 (Ahmet Refik, 1930: 17). 

Ayrıca Yörüklerin kale tamiri işleriyle de görevlendirildiklerini görmekteyiz. 
Kocacık Yörükleri 1559 tarihli Özi Kalesi tamiri ile ilgili hükümde 135 ocak 
olarak kayıt edilmiştir (İnbaşı, 2000: 171). 
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Bazen Selanik Kalesi binasına veya İstanbul hisarının tamirine memur 
oluyorlar, bazen de diğer gruplarla birlikte donanma hizmetinde bulunurlardır 
(Gökbilgin, 1957: 71). 

b. Vergileri 

Konar-göçerler genellikle vergi ile ilgili meselelerde kadı mahkemesine 
başvurmuşlardır. Zira haddinden fazla vergi talep edilmesi durumunda durumu 
düzeltmek için veya vergilerinin teslimini onaylatmak için mahkemeye müracaat 
etmişlerdir. 

Konar-göçerlerin vermiş oldukları vergilere gelince: Hariç raiyet ziraat 
yapıyorsa normal reaya gibi “çift resmi”, “öşür” ve “salarıye” ödemesine ilave 
olarak tuttuğu yer için “resm-i zemin (dönüm resmi) vermekle yükümlüdür. 
Ziraatle uğraşmayan, sürülerini mirî yaylaklarda veya tımar sahibinin arazisinde 
otlatan konar-göçerler resm-i yaylak veya resm-i otlak adıyla bir vergi öderlerdi. 
Yaylak resmi yılda bir defa olmak üzere genellikle sürü başına bazı yerlerde ise 
koyun başına alınmaktaydı. Bunların dışında resm-i arûs (gerdek resmi), yâve 
akçesi, cürm-ü cinayet gibi bâd-ı hevâ (niyabet) vergileri alınmaktaydı (Özel, 
1986: 169-170: Armağan, 1999: 147). 

Kadı Mahkemelerine yansıyan ve kendilerinden ne kadar vergi alınacağı ile 
alakalı olarak yazılan kanun maddesi şu şekildedir: 

Cemaat-i Karacalar Tabii Ayasluk

Mezkuran yürükler her yere göçüp ve oturup ve koyunu olan koyun resmin 
verip ve koyunu olmayan çiftli ve çiftsiz halli hâline göre boyunduruk resmi deyü 
on ikişer ve altışar akçe verirler imiş ol sebepten male zarar olurmuş elhaleti 
hazih dergah-ı muallaya arz olunup şöyle emr olunduki yürük ki göçer ve konar 
ve köyde mütemekkkin olur. Otuz akçeden ziyade koyun resmi olan koyun resmin 
vire ve koyunu resmi olan otuz akçadan eksük olan hemen otuz üç akça çift resmin 
vere koyunu resmin vermiye ve koyunu resmi olmayan orta hallüsünden on ikişer 
akçe aşağı hallüsünden altışar akça alına deyü kayt olunmuştur. 1603 (Su, 1938: 
24-25). 

Konar-göçer taifeden alınan vergilerden biride sürsat idi. Ordunun et 
ihtiyacını karşılamak için Eflak ve Boğdandan sonra en fazla Anadolu’da bulunan 
Türkmenlerden koyun talep edilmişti. Kamaniçe Seferinde Halep Türkmenleri, 
Yeni il Türkmenleri, danişmendli Türkmenleri, Bozulus Türkmenlerinden toplam 
1672 senesinde 17.000 adet koyun talep edilmiş fakat Rumeli bölgesine bu 
koyunları nakledilmesi güç olduğu için bunun karşılığında para talep edilmiştir. 
Koyunların her birini bedeli 1,5 kuruş olarak belirlenmiştir (İnbaşı, 2004: 268-
270). 
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SONUÇ

Osmanlı devleti konar-göçerleri kontrol altında tutabilmek için onların 
yaşayış tarzlarını, becerilerini, ürettikleri ürünleri göz önünde tutarak onlara 
özel bir teşkilat kurmuştur. Konar-göçerlerin Rumeli ya da Anadolu’da olması 
da onların statülerinde birtakım değişikler meydana gelmesine sebep olmuştur. 
Rumeli bölgesindeki Yörük adı verilen konar-göçer grup Osmanlı devleti’nin bu 
bölgede sürekli savaş yapması sebebiyle askerî harekâtta bulunmuşlar ve Rumeli 
bölgesinde madenlerde görev almışlardır. Rumeli bölgesinde bulunan Naldöken, 
Vize, Tanrıdağı, Selanik, Ofcabolu yörükleri’de bulundukları bölgelerde orduya 
hem lojistik destek vermişler hem de bizzat savaşlara katılmışlardır. Anadolu’da 
bulunan konar-göçer Türkmenler ise daha çok orduya lojistik destek veren bir 
grup olarak karşımıza çıkmaktadır. Özellikle hayvanları ile ordunun ihtiyacı olan 
zahireleri ve mühimmatı nakletmişler, yetiştirdikleri hayvanlar ile de ordunun et 
ihtiyacını karşılamışlardır. 

XVI. ve XVII. yüzyılda Yeni-İl, Halep, Bozulus ve danişmendli Türkmenlerine 
tabi olan oymakların (cemaatlerin) büyük bir bölümünün daha güvenli, suyu-
otlağı bol olan yerleri yaylak olarak kullanmışlardır. Vergilerini düzenli şekilde 
ödemişlerdir. Konar-göçer Türkmenler başlangıçtan itibaren kendi başlarına 
buyruk bir zümre olmayıp meselelerini kanun çerçevesinde çözen ve kanunlara 
riayet eden bir hukuksal yapı içerisinde yer almışlardır.
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