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Öz 
Osmanlı Devleti, aşiret ilişkilerine benzer boylardan müteşekkil bir 

yapı olarak tarih sahnesine çıkmış ve bu özelliği dolayısıyla günümüz 

tarihçilerince devletin kurucu unsuru olan Kayı boyu “eşitler arasında 

birinci” olarak tarif edilmiştir. Devlet, bu tarifini emperyal geleneğin 

kuruluşuna kadar muhafaza etmiş ancak bu dönemle birlikte aşiret ve aşiret 

benzeri yapıları emperyal kimliği içinde kendine benzeştirmeye çalışmıştır. 

Bu bağlamda payitaht odaklı değerler manzumesini çeşitli siyasi ve sosyal 

enstrümanlarla desteklemiş ve bu enstrümanları siyasi tecrübesine paralel 

olarak sürekli olarak güncellemiştir.  

Devletin taşrayı kendi kaderine ortak etme adına ortaya koyduğu 

performans karşısında taşranın dolayısıyla aşiretlerin yer yer tepkileri söz 

konusu olmuştur. Bu tepkilerin toplamından XVII. yüzyılda yaşanan kıyam 

hareketleri doğmuştur. XVII. yüzyıl Osmanlı dünyasını topyekûn esir alan 

siyasi, içtimai ve iktisadi başkaldırılar, devlet ve taşra ilişkilerine yeni bir 

boyut kazandırmıştır.  

XVII. yüzyıl artıkları, son iki asır Osmanlı dünyasında merkez ve 

taşra arasındaki ilişkinin denge ve seviyesini şekillendirmiştir. Yaklaşık bir 

buçuk asırlık dönemde devlet, merkezi değerlerini taşranın arzularına kurban 

etmemek için siyasi teamüllerinden taviz vererek bu dönemle birlikte taşranın 

siyasi ve sosyal koordinatörleri olan aşiret beylerini kendi menfaatlerine 

ortak yapmanın uğraşını vermiştir. Bu cümleden olarak devlet, stratejik 



konumda bulunan aşiretleri çeşitli usuller üzerinden ödüllendirerek hem 

dahili hem harici siyasetinin sadık müstahdemleri haline getirmiştir. Aynı 

devlet bazı aşiretleri askeri yöntemlerle tedip ve tenkil etmiştir.  

Anahtar Kelimeler: Osmanlı, Aşiret, Taşra, Merkeziyetçilik 

 

Abstract 
The Ottoman State became a stage of history as a structure 

composed of similar tribal relations. Because this feature of the state, today’s 

historians have characterized as the “first among the equalities” of the Kayı 

tribe which is the founding element of the state. The state kept this 

description until the establishment of the imperial tradition, but with this 

period the tribal and tribal-like structures tried to resemble themselves in 

imperial identity. In this context, The State has supported the views of the 

capital pivotal values with various political and social instruments and 

constantly updated these instruments in parallel with his political experience. 

The state tried to make the province a partner in its own destiny, but 

some of the tribes of their reactions has been addressed. The sum of these 

reactions XVII. century, the rebel movement was born. The political, social 

and economic rebellions which captured XVII. century the Ottoman world, 

has brought a new dimension to state and provincial relations. 

XVII. century the remnants, at the Ottoman world in the last two 

centuries, has shaped level and the balance of the relationship between 

Central and provincial. Ottoman state, in the about one hundred and fifty 

years, has given concession the political habits not to sacrifice desires of 

some tribal its central values. In this context, Ottoman state, the notable of 

tribe which is political and social coordinator of the province has tried to 

make a partener itself benefit. So Ottoman state has rewarded the tribals 

which has strategic location and employed notables of these tribals as loyal a 

officer. Some tribes have been disciplined with military methods by the same 

state. 

Keywords: Ottoman,Tribes, Province, Centralism. 

 
⃰ Bu makale Türkiye’de Aşiret Gerçeği adlı sempozyumda sözlü bildiri olarak 

sunulmuş ve özeti yayınlamış bildirinin genişletilmiş halidir 

 

GİRİŞ 

Günümüzde genelde sosyal bilimlerin özelde ise tarih 

disiplinin karşılaştığı en önemli problemlerden biri, toplumsal tarihi 

hadiselerin teşhis ve tespitinde mekâna/zamana ilişkin anlam/değer 

çanaklarının tezahürleri olan tanımlamaların eylem alanındaki 

karşılıklarının belirli sabitelerden yoksun olarak sunulmasıdır. Bu 

durumun en önemli örneklerinden biri “bir asıldan münşaib olup 

birlikte yaşayan ve birlikte konup göçen bedeviler halkı, oymak, 

kabile, cemaat” şeklinde tasvir edilen” (Bkz., Şemseddin Sami, 1317; 



938; Mehmed Salahi, 1313; 139)  “aşiret” yapılanmalarına yönelik 

olarak Osmanlı dünyasında yapılan farklı konumlandırmalardır.  

 

Devletin kuruluşu esnasında konar-göçer kültür mensuplarını 

belli isimler altında sınıflayan ve bunu aşiret veya boy olarak 

tanımlayan zihniyet, emperyal bir örgü çerçevesinde devletini yeniden 

tanımlandırdığı dönemde de hem yerleşik kurallar etrafında 

yerelleşmiş bir hayat ile ön plana çıkan belli toplumsal kitleleri hem 

de göçebe alışkanlıklarını devam ettiren kütleleri aşiret ve boy isimleri 

üzerinden okumayı tercih etmiştir. Osmanlı merkezi yönetimi, çevre 

sakinlerini belli bir sınıf içinde anlamlandırırken kullandığı 

kelimelerden biriside “cemaat” kavramıdır. Arşiv belgelerinde yer yer 

her iki kelime (aşiret-cemaat) birbirinin yerine kullanılmıştır. (BOA., 

AE. SABH. I., 45/3206; BOA., AE. SABH. I., 68/4730). 

Osmanlı Devleti’nin her iki toplumsal kitleyi farklı mekân ve 

zaman dilimlerinde aynı kavram üzerinden okuması bunların siyasi, 

iktisadi ve içtimai alışkanlıklarının merkezi politik platformdaki 

karşılıklarından ileri gelmiştir. Böyle bir karşılığın çerçevesini 

merkez-çevre ilişkisi oluştururken beklentilerini ise payitaht odaklı 

değerlerin yerelde eşitlenerek özellikle siyasi çok sesliliğin ortadan 

kaldırılması teşkil etmiştir. Devletin kuruluşunda zımni olarak 

dillendirilen bu politik argüman, emperyal hedefin belirginleştiği 

dönemde açık bir şekilde yürürlüğe konulmuştur. Bu politika 

karşısında yerelin tepkisi ise hiç kesilmemiştir. Osmanlı klasik 

döneminde ortaya çıkan Şah-kulu ve Kalender kıyamları başta olmak 

üzere XVII. yüzyıl isyanları bu bağlamda değerlendirilebilir. 

Bu türden isyan hareketleri yukarıda ifade edilen dönemler ile 

sınırlı kalmamıştır. II. Mahmud’un merkezi politikalar bağlamında 

yürürlüğe koyduğu idari tasarruflar karşısında Toros konar-göçerlerin 

tepkisi bir diğer örnek olarak zikredilebilir. Bu tepki esnasında Toros 

konar-göçer Türkmenlerinden Çadırcı Mehmet Ağa’nın II. Mahmud’a 

hitaben “ammim oğlu bunca memaliki avucuna almış, bir avuç 

Kozan'ı da bana çok görmemelidir” (Ahmed Cevdet Paşa, 1980; 121)  

şeklinde söylediği rivayet edilen söz, merkez-çevre arasındaki 

kavganın Osmanlı dünyasındaki çerçevesini özetler niteliktedir.  

   

Osmanlı Politik Programında Aşiretler 

Osmanlılar, mensubu olduğu medeniyetin meziyetlerini 

bulunduğu mekânın ve zamanın anlam-değer dünyasında 

değerlendirerek yeni siyasi ve içtimai nizamlar kuran mahir 

devletlerden biri olarak tarihte ön plana çıkmıştır. Bu tespitin en 

somut örneklerinden biri konar-göçer kitlelerin, ümran merkezli iskân 



ve istimalet sistemleri paralelinde yeniden biçimlendirilip cihan-şümul 

hedeflere namzet birer topluluklar haline getirilmesidir.  

 

Kültür ve medeniyet perspektifiyle teamülleri törpülenip 

kendilerine belli bir rota tayin edilen bu kitleler, sırasıyla boy (aşiret), 

oymak (cemaat), oba (mahalle) şeklinde sınıflandırılmışlardır. Aşiret 

ve cemaatlerin başında bir bey, ağa veyahut şeyh isminde bir kişi 

bulunurdu. Bu kişilerin tâyini, irsî hiyerarşinin olmadığı teşekküllerde 

o boyu teşkil eden toplulukların başında bulunan kethüda ve 

ihtiyarların bir şahsı boy beyi olarak kabul edecekleri hakkında 

kanaatları açıklandıktan sonra merkezi hükümet tarafından 

onaylanmakta idi; bunun için hükümet tarafından o şahsın tayin 

edildiğine dair beylik beratı verilirdi. (Orhonlu, 1987; 14; Halaçoğlu, 

1991; s.9) Diğer taraftan ırsi hiyerarşinin olduğu bazı teşekküllerde 

boy beyliği, merkezi hükümetin berâtı ile değil aşiret ileri gelenlerini 

teşkil eden kimselerin eliyle seçildiği veyahut belli bir aileye mensup 

kişilerin boy beyi olarak konumlarını yıllarca sürdürdüğü 

bilinmektedir.( (Orhonlu, 1987; 14-15) Böyle bir tasnifte Türklerden 

teşkil boy beyi daha ziyade ilk tanımlama çerçevesinde tayin edilirken 

Kürt ve Araplardan müteşekkil aşiret yapılanmalarındaki şeyh veya 

ağa ikinci tanımlama etrafında konumlarını muhafaza etmişlerdir.  

Osmanlı Devleti, bu teşekküllerin önder seçiminde olduğu 

gibi aşiret veya boyların iç dinamiklerini doğrudan kontrol etmek 

yerine dolaylı müdahaleler ile koordine etme yolunu tercih etmiştir. 

Bu tercih, merkezi idarenin tesisine temel teşkil eden toprak rejiminin 

bir neticesi olarak ortaya çıkmıştır. Dolayısıyla aşiretler meskûn 

oldukları coğrafi sahadaki toprak rejimine göre yani tımar, zeamet, 

has ve mukataa reayası olarak merkezi hükümet tarafından 

tanımlandırılmıştır. (Orhonlu, 1987; 16-19) Merkezi teamüllerin 

takviyesini zımni bir şekilde takviye eden bu ayrım Diyarbekir’den 

payitahta ve payitahttan Rumeli’ye kadar olan coğrafi saha sakinlerini 

umumiyetle tımar ve has reayası olarak ve bu coğrafi saha dışında 

kalan bölge meskûnlarını ise umumiyetle mukataa reayası olarak 

tanımlandırmıştır.  Payitahta yakınlık ve uzaklık üzerinden sistematiğe 

edilen bu taksimin örneklerinden biri Kürt aşiretlerin yoğun olarak 

yaşadığı Hakkari’den Diyarbekir’e uzanan coğrafi sahadaki merkezin 

idare anlayışıdır.  Osmanlı Devleti idari, mali ve askeri hassasiyetler 

üzerinden burada üç çeşit idari birim oluşturmuştur. Osmanlı 

sancakları, Ekrad sancakları ve hükümetler. Osmanlı sancakları, aşiret 

yapılanmalarının tam olarak seçilemediği yerlerde uygulanan ve 

doğrudan merkez tarafından atanan merkez müstahdemleri tarafından 

yönetilmiş dolayısıyla tımar reayasına örnektir. (Öğün, 2010; 14) 



Ekrad sancakları ve hükümetler tarzındaki idari birimler ise aşiretlerin 

söz sahibi olduğu yerler olması münasebetiyle tımar ve mukataa 

rejiminin çeşitli şekillerdeki uygulamaları üzerinden yönetimleri kendi 

uhdelerine tevdi olunmuştur.  (Ayn Ali Efendi, 1018; 29-31 ; Yücel, 

1974; 669) 

XVII. yüzyılda yaşanan celali isyanlarının ve yüzyılın son 

onaltı yılını kapsayan savaşlar silsilesinin neden olduğu siyasal, 

finansal ve toplumsal travmaların telafisi toprak rejiminde radikal 

değişimlerin gerçekleştirilmesini gündeme getirmiştir. (Genç, 2000; 

100) Mukataa sisteminin yaygınlaştırılmasına doğru evirilen bu 

gündem, dolayısıyla merkez ve aşiret ilişkilerini de yeniden 

tanımlandırmıştır.  Aşiret ve benzeri yapıların elini güçlendirecek bir 

yapılanmayı özendirmesi beklenen bu yönelim uzun vadede 

geleneksel Osmanlı merkeziyetçi enstrümanların etkisiyle payitaht 

odaklı alışkanlıkları takviye eden gelişmelere ortam hazırlamıştır.   Bu 

ortamın somut örneklerinden biri Malatya merkez olmak üzere 

oldukça geniş bir alana yayılan Rişvan aşiretine mensup bireylerin 

devletin birer temsilcileri olmadır. (Akyüz, 2009; 79-97) 

Osmanlı Devleti bu tür içtimai teşekkülleri siyasi ve iktisadi 

maksatlar üzerinden kendi merkezi sisteminin birer parçası haline 

getirirken aynı zamanda askeri ve idari maslahatlarını da göz ardı 

etmeden kendilerine hususi bir nizam ve intizam vermiştir.   Bu 

bağlamda aşiretler, gerek has şeklinde gerekse bir sancağın vergi 

dairesine dahil olarak mukataaya verilmek suretiyle idare edildikleri 

zaman başlarında hükümet tarafından tayin edilmiş bir voyvoda 

bulunuyordu. Bu kişiler, ya aşiretin bulunduğu sancak beyinin dairesi 

gediklilerinden yahut aşiretin ileri gelenlerinden ahalinin de rızaları 

alınmak sureti ile tayin edilirlerdi. Aşiretin merkezi hükümete karşı 

sorumluluklarını gözeten voyvodalar bazı yerlerde bir şahsın 

uhdesinde iken bazı yerlerde seneden seneye değiştirildiği 

görülmektedir. (Orhonlu, 1987; 19) Ancak bu kişiler 

mükellefiyetlerine mugayir bir yönelimle ortaya çıktıklarında merkezi 

iradenin gazabına muhatap kalacakları da sürekli olarak kendilerine 

hatırlatılır.  

 

“Yeni İl voyvodası Pehlivan zade İsmail zide mecdihuya 

   Yüzde pare kadısı mevlâna Alhmed orduyu hümayunuma 

nıektub gönderüb Zile hassına tâbi kazai mezbur muzafatından 

Kırklu ve Ağçe koyunlu  ve Karamuklu ve Ergilü ve İzzeddin  

cemaatleri ahalileri meclisi şer’e varub senki voyvodai 

mumaileyhsin bir kaç seneden beri üçer dörder yüz atlu ile 

hassı merkume kariyyelerine konub müftü meccanen yem ve 



yemeklerin alduğundan maada kariyye bekariyye atlu ve kolcı 

tayin eyleyüb zahirelerin ve üçer dörder guruşların alub zulmü 

teaddi eyledüğünden gayri her bir kariyyenin on beşer yirmişer 

evin kışlakcı tayin idüb şiddeti şitada varub ehlü ayallerde 

sakin oldukları evlerinden ihraç ve âdemlerin sakin olub 

davarları ve ehlü ayalleri içün tedarik eyledikleri zahirelerin 

cebren ve fuzuli alub hilâf-ı şer’i şerif teaddi eylediklerinden 

maada nicelerin kılıç ve bıçak ve hançer ve balta ile darbı şedid 

ile darb ve mecruh idüb bunun emsali zulmü teaddi ve 

tecavüzleri nihayeti olmıyub perakende ve perişan olmalarına 

bais oldığm bildirüb olbabda hükmü hümayunum virilmek 

recasma ilhahlarile arz etmeğin senki voyvodai mumaileyhsin 

hilâf-ı şer’i şerif reaya fukarasına teaddi eylememek üzre 

aşayirin neferatına tenbih ve te’kid idüb ve sen dahi ziyade atlu 

ile reaya üzerinde gezüb müftü meccanen yem ve yiyecek taleb 

idüb evlerinden çıkardub rencide eyledüğün mesmuu 

hümayunum olur ise eşeddi ukubetle hakkından gelinür. Ana 

göre haraket ve hilafından ihtiraz eyleyesin deyu yazılmışdır. Fi 

evaili za 1108”, (Bkz., Ahmed Refik,1930; 114). 

  

 

  Aşiretleri voyvodalar vasıtasıyla koordine eden merkezi irade, 

bu teşekküllerin dinamizmini askeri faaliyetlerinde koşturma adına 

mütekabiliyet esasına istinat eden çeşitli mükellefiyetler icat etmiştir.  

Bu bağlamda bazı aşairin muhtelif kamu hizmeti karşılığında belli 

vergilerden muaf tutuldukları veyahut doğrudan kendilerine maddi 

yardım yapıldığı görülmektedir. Bayat beyi Mir Hüseyin’e nakdi 

olarak yapılan yardım bu durum için somut bir örnektir.  

 

“Bayat beği mir Hüseyin’ e hüküm ki Basra yolu üzerinde vaki olan 

Kuruna yolu nam mevzi mahuf ve muhatara bir yer olub âyende ve 

revende mürurunda ziyade muzayeka çekdikleri ve senin yarar olub 

zikrolunan mevzi’de oturub hıfzu hirasetde olman memleketü vilâyete 

enfa’ oldugı ilâm olunmagin sana yirmi bin akça: terakki inayet idüb 

ve mevzii mezburede oturub hıfzu hirasetde olmanı emir idüb 

buyurdum ki emrim üzre sancağına müteallik olan aşiretinle 

zikrolunan mevzide oturub gereği gibi hıfzu hiraset idüb âyende ve 

revendeye zarar ve güzend irişdirmemek babında envai ikdam ve 

ihtimamın zuhura getüresin ki hidmetin mukabelesinde dahi ziyade 

inayetlerime mazhar olursun. Ana göre mukayyed olasın.” (Bkz. 

Ahmed Refik, 1930;  6). 

 



Aşiretleri Osmanlı politik küresinin bir parçası haline getiren 

bu gibi dolaylı müdahalelere bir diğer örnek, kazai anlamda söz 

konusu olmuştur. Şifahi kaide ve kurallar çerçevesinde kendi 

aralarındaki ilişkilerini düzenleyen boy veya aşiretlerin kazaî 

ihtiyaçları için bazen müstakil kadılar tayin edilmiştir. Bu kadılar şehir 

ve kasabada görev yapan diğer meslektaşları gibi belli bir mekândan 

yoksun olarak tayin edildikleri oymaklar ile beraber şehirden şehre 

hareket etmişlerdir. Merkezi irade bu tür uygulamalar ile yarı-yerleşik 

bir yaşam tarzına sahip bazı boy ve aşiretlere idari ve kazai bir nizam 

vermeye çalışmıştır. ((Orhonlu, 1987; 19 ; Ahmed Refik, 1930; 57). 

Osmanlı Devleti, sosyal yapısının dinamik unsurlarını teşkil 

eden boy ve aşiretleri kendi politik programına katkı sunan topluluklar 

olarak ön plana çıkarırken yaptığı dolaylı dokunuşlar bazı dönemlerde 

doğrudan bir hal almıştır. Anadolu’ya gelen veya bu coğrafi sahada 

meskun bazı boylar “cemaat” adı altında küçük gruplara bölündükleri 

ve başlarına “beğ” veya “kethüda” denilen kişiler getirilerek bunların 

etkinlikleri azaltılmak istenmiştir (Hallaçoğlu, 2009; VIII). Siyasi 

konjonktürün paralelinde ortaya çıkan bu müdahalelerin vuku bulduğu 

dönemler II. Süleyman ve sonrası döneme rastlamaktadır. İslam 

dünyasındaki siyasal parçalanmışlığı tekrar gündeme taşıyan Safevi 

Devleti’nin ortaya çıkışı bu müdahalenin makul bir bahanesi olmuştur.  

 

XIX. Islahat Asrında Payitaht Odaklı Paradigma 

Paralelinde Aşiretler 

Osmanlı Devleti, kuruluş döneminden itibaren askeri 

ilerleyişini uzun soluklu bir siyasi hikâyeye dönüştürmek maksadı ile 

ihtiyaç duyduğu beşeri gücü Türkmen-Yörük boy ve oymaklardan 

devşirmiştir. Kayı boyuna mensup Osmanlı ailesi bu sosyal 

teşekkülleri yukarıdaki başlıkta ifade edilen dolaylı ve doğrudan 

müdahaleler ile kendi siyasi kaderine ortak yapmaya çalışmıştır. Bu 

uğraşın ilk etabında “eşitler arasında birinci”( Bkz., Caroline Finkel , 

2014) olarak ön plana çıkan Osman ve oğulları, askeri serüvenlerinin 

siyasal bir teşekküle evirilmesi neticesinde bunlardan ayrışmaya 

başlamıştır.  

Bu ayrışma Osmanlıların yerelleşmesi ve belli coğrafi sahada 

kendini konumlandırması, dolayısıyla kurumsal bir örgütlenme 

biçiminin ortaya çıkmasıyla alakalıdır. Osman Gazi, Karacahisar’ın 

fethi sonrasında siyasi meşruiyetin müesseseleşmesini temin için 

hutbe başta olmak üzere çeşitli idari enstrümanları öncelemiş olması 

bu sürecin ilk evresini oluşturmuştur.   (Aşıkpaşazade, 1312; 18-19) 

Karacahisar’ın fethiyle başlayan bu örgütlenme biçimi, Bursa ve 

Edirne’nin fethi akabinde buraların birer merkez kabul edilmesiyle 



devam etmiş, İstanbul’un daimi bir merkez ve başkent (payitaht) 

olması neticesinde kemale ermiştir.  Osmanlılar, belli coğrafi sahalar 

üzerine kurduğu bu merkezi örgütlenme biçiminin sürekliliği için 

belirli bir nüfusa ihtiyaç duymuş bu nüfusunda kendi gibi siyasal bir 

davranış biçimine sahip olmasını talep etmiştir. Bu talebin somut 

örneklerinden biri hem II. Mehmed’in hem de I. Süleyman’ın 

kanunnamelerinde Türk aşiretlerinin teşkilat ve vazifeleri hakkında 

birçok maddenin mevcut olmasıdır (Ahmed Refik, 1930; V). 

Dolayısıyla Osmanlı ailesinin ilk dönem Türkmen-Yörük boy ve 

oymaklarından giderek ayrışması sadece konumsal bir kopuşu 

öncelemiş diğer taraftan bu kopuşun siyasal bir hüviyete dönüşmesini 

engellemek için de yerleşik hayat üzerine inşa ettiği merkezi 

örgütlenme tecrübesinin transferini gündeme getirmiştir.  

Devletin kuruluşundan itibaren yarı göçebe hayat süren boy ve 

aşiretlerin XVII. yüzyıldan itibaren iskâna tabi tutulmaları ve bunların 

muhtelif mükellefiyetler ile askeri, içtimai ve iktisadi sahalarda 

istihdam edilmeleri bu gündemin bir neticesidir (Ayni Ali,  ; 42-43 / 

Orhonlu, 1987; 27-28). Osmanlı Devleti’nin boy ve aşiretlere yönelik 

yürüttüğü bu politik programın en önemli çıktıları şunlar olmuştur; 

 

- İç güvenliği tehdit eden unsurlardan olan boy ve aşiretler 

te’dib edilmiştir. 

- Tarımsal alanları tehdit eden konar-göçerlerin iskânı bu 

tehdidi tenkil ettiği gibi tarımsal alana yeni üreticilerin 

katılmaları temin edilmiştir. 

- Köprü ve geçitlerin tamirinden muhafazasına kadar ulaşım ile 

ilgili sorunlar çözümlenmiş. 

- Ordunun hareket sahalarında görevlendirilerek askeri nakliye 

işleri kolaylaştırılmış. 

- Uzun soluklu savaşlarda gereksinim duyulan asker ihtiyaç 

bunlardan karşılanmıştır.  

 

Osmanlı Devleti, merkezi değerlerin yerelleşmesine muhalefet 

edebilecek boy ve aşiretleri bu tür uygulamalar ile kendi kaderine 

ortak yapmaya çalışmıştır. Devletin taşrayı bu şekilde koordine etme 

çabaları karşısında boy ve aşiretlerin tepkisi her daim inkıyad üzere 

olmamıştır. Hicri 1195 (Miladi 1781) tarihli bir vesikada Keban 

madenine ilişik Kurucay, Kemah, Gercanis, Cemisgezek, Eğin, 

Erzincan ve Tercan kazalarına tasallut ve zulüm etmekte olan Seyh 

Hasanlı, Dersimli ve Gevanlı asiretlerinin te’dibleri hakkında Erzurum 

valisine ve civar mahal beylerine gönderilen hüküm bu duruma bir 

örnek teşkil etmiştir. Vesikada da belirtildiği üzere çevre kasabalara 



zulum ve teaddi eden aşiretin, merkezi irade mensubu askeri 

teşkilatlar ile yine inkıyad halinde olan boy ve aşiretlerin kuvvetleri 

tarafından tenkil edildiği belirtilmektedir (BOA., C.DH., 92/4596.)    

Merkezi iradenin itibar ve iktidarını törpüleme girişiminde olan 

aşiretlere ilişkin bir diğer örnek ise yine aynı yıl vuku bulmuştur. 

Bağdad ile Basra arasındaki yolları keserek icra-yı şekavet eden 

Hazail Asireti'nin te’dib edilme metodu ise askeri yöntemlerden 

ziyade coğrafi olarak kuşatma ve aşiret önderi oğullarının rehine 

olarak verilmesi üzerinden gerçekleşmiştir (BOA., C.DH., 113/5622.)  

Osmanlı ıslahat asrı olarak ifade edilen XIX. yüzyılda da devletin 

aynı hassasiyetler üzerinden aşiret ve boylara yaklaştığı ve bu 

yaklaşım üzerinden politik bir planlama yaptığı görülmektedir. 

1830’larda başlayan payitaht odaklı paradigmanın idari reformlar ile 

resmi platforma taşınması bu planlamanın somut tezahürlerinden 

biridir (Çetinsaya, 1999/2; 153). Böyle bir tablo karşısında bazı Kürt 

ve Arap aşiretlerinin isyan ettiği ve merkezi irade tarafından bu 

isyanların askeri usullerle tenkil ve siyasi yöntemler ile tedip edildiği 

bilinmektedir (Bkz. Öğün, 2010 /Çetinsaya, 1999). Antep, Halep ve 

Şam gibi yerlerde Mısırlı taifesinin zulüm ve teaddilerinin def’i için 

bu taife ile anlaşmazlık içinde olan Aneze aşireti meşayine hil’at 

gönderilerek bunlar üzerinden Mısırlı taifesinin tedip edilmesi 

yukarıdaki tespite somut bir örnek olarak zikredilebilir.  

“... çünkü Anezin arabanı yalnız Beriyyetü’ş-Şam taraflarına 

mahsus olmayarak bir ucu Bağdad’a kadar vardığından 

bunların Mısırlu aleyhine olmasıyla Devlet-i Aliyye görer şimdi 

ve bundan böyle temin ve istimaletleri lazımeden ve muma-ileyh 

Süleyman Paşa bendelerinin ilerü azimeti dahi zat-ı 

devletlerinin icabına göre ilerü hareket bahirü’l-miyanelerinde 

olmak icab ideceği vazıhatdan olarak her ne ise gerek bu husus 

ve gerek Anezin meşayihine hil’at irsali maddeleri idarece 

maslahatın tahkik ve icabına göre usul-i hakimaneye riayetle 

icrası….” (Bkz. BOA., HAT., 377/  20480.) 

 

Devletin aşiretler üzerinden taşrayı kontrol ve koordine etme 

çabaları sadece siyasi iltifatlar üzerinden gerçekleşmemiştir. Van 

sancağındaki aşiretlerin nizam ve inzibatlarından sınır güvenliğine 

kadar farklı asayiş problemlerinin halli için aşiret ağalarına geçici 

olarak maaş bağlanmış olması doğrudan ödüllendirmeler inde çokça 

kullanılan bir yöntem olduğunu göstermiştir (Bkz. BOA., AMD., 

29/53; BOA., AMD., 23/83.)   

XIX. yüzyılın ikinci yarısında ise özellikle Maraş ve Adana 

güzergahında geçimlerini temin için mücadele eden aşiretlerin siyasi, 



içtimai ve iktisadi inzibatlarını sağlama noktasında merkezi iradenin 

çaba ve gayretleri görülmektedir. Bu uğraşın en önemli verilerinden 

biri ekrad aşiretleri başta olmak üzere sair aşiretlerin deftere 

kaydedilip ve belli merkezi müstahdemler tarafından kontrollerinin 

sağlanmasıdır. 

“Maraş eyaletinin Adana ile birleşdirilerek uhdesine 

ihalesinden dolayı icra-yı iktizasıyle kaimakam nasb ve ta'yini 

hususunun arz ve istizan kılınmasına dair tesyar kılınan 

tahrirata cevaben salifü'l-valaları atufetlü Osman Paşa 

hazretleri tarafından tevarüd iden tahrirat-ı hülasa mealinde 

ekrad ve aşayirin cümlesi mevsim-i şitada sekiz mah kadar 

Adana da Çukurova nam mahalde haziran esnasında 

yaylaklara azimetle dört mah dahi orada ikamet itmek adet-i 

kadimelerinden olduğundan gerek bunların ve gerek aşayir-i 

sairenin mürur-ı uburlarında Maraş toprağında fukara ve 

ebnasıyla bir gune teaddi olunmak ve emval vergünün tahsiline 

ikdam kılınmak üzere Maraşda aşayir-i saire-i mezkure 

Adanada bulundukları deftere Adana da ikamet olunmak 

icabat-ı mevkiyeden olduğundan ve bu cihetle Adana da 

ziyadece aram olunacağından Adana’nın makarr ittihazıyla 

ekrad ve aşayirin iskanına değin Maraş tarafından ikamet 

olunduğu sırada maiyetine bir muavin terfikiyle Adana 

kaimakamlığının Adana mal müdiri izzetlü efendiye ihalesi ve 

daimi suretiyle Maraş eyaleti kaimakamlığına şehriye on bin 

veyahut on iki bin guruş maaş ile asdika-yı devlet-i aliyyeden 

Karaabalu kaimakamı bulunan Ali beyin ….”, Bkz., BOA., A. 

MKT, 149/57-2. 

 

Aşiretlerin, merkezi teamülleri törpüleme teşebbüslerini tasfiyeye 

yönelik yol ve yöntemlerden bir diğeri de taşra sakinlerinin dini 

hassasiyetleri göz önünde bulundurularak yürürlüğe konulan 

politikalardır. Bu bağlamda Bağdad ve Basra arasında Benilam aşireti 

iki fırka olup birinin Acem dünyası ile alakadarlığının coğrafi 

hassasiyetler açısından endişe vermesi dolayısıyla zımni manada 

dengelerin gözetilmesi merkeze rapor edilmiştir (BOA., HAT., 

733/34793). 

XX. yüzyılın arifesinde siyasi istikrarın ve içtimai sıhhatin 

sigortası olarak eğitim kurumlarının yeniden örgütlenmesi, Osmanlı 

Devleti’nde merkezi irade ile aşiretler arasındaki ilişkinin seyrini ve 

üslubunu çeşitlendirmiştir. Bu bağlamda 1892 tarihinde Arap 

aşiretlerine mensup çocukların daha sonra da diğer aşiret çocuklarının 

eğitimleri için bir mektep kurulmuştur. “Memalik-i Mahruse-i 



Şahanede mütemekkin aşayir-i urban evladının ta’lim ve tedrisine 

mahsus olarak ihdası cümle amal-i hayr iştimal cenab padişahide 

bulunan mekteblere esas olmak üzere ber-mantuk-ı emr ü ferman-ı 

humayun hazret-i padişahi Dersaadette aşiret mektebi namıyla bir 

mekteb küşad olunara…” (Bkz. BOA, BEO, 28/2029-2). Böyle bir 

teşebbüsten beklenti ise aşiretin müstakbel önderlerini eğitim yoluyla 

hilafete, saltanata ve Devlet-i aliyyeye bağlılıklarını sağlamak 

olmuştur.  (ROGAN,1996; 83-86).  

 

  SONUÇ 

Aşiret alışkanlıkları üzerine inşa olunan Osmanlı Beyliği, 

devletleşme temayülünün terakki ve tekamül devrelerinden sonra elde 

ettiği emperyal kültürü çevreyle diğer bir deyişle taşrayla eşitleme 

çabası içerisine girmiştir. Siyasi istikbalini içtimai istikrarda gören 

Osmanlı Devleti böyle bir işlemi mümessil, müstahdem ve 

müesseseleri vasıtasıyla gerçekleştirmeye çalışmıştır. Bu çabanın 

muhatapları arasında hiç şüphesiz taşranın dinamik unsurlarından olan 

aşiret ve boylarda yer almıştır.  

XVI. yüzyılda Anadolu’daki içtimai, iktisadi ve dini sükûnu 

ters yüz eden dâhili ve harici etkenler, (Merkezi iradenin yerleşik 

hayat üzerinden yarı göçebe unsurları okuma çabası ve Safevi 

Devleti’nin bu teşekküllerin hassasiyetlerini istismar etmesi) siyasi 

konjonktürü Osmanlı aleyhine dönüştürmüştür. Osmanlı devleti böyle 

bir tablo karşısında Anadolu’da meskûn veya buraya göç eden büyük 

aşiret ve boyları daha küçük topluluklara bölümleyerek muhtemel 

muhalefetin önüne geçmeye çalışmıştır. 

Osmanlı Devleti’nin bu teşekkülleri kendi sistemine 

eklemleme noktasında ortaya koyduğu çaba ve gayretler XVII. 

yüzyılda vuku bulan celali isyanları ile sonuçsuz kalmıştır. Devlet 

hem bu isyanlar hem de uzun soluklu savaşlar silsilesi nedeniyle bu 

yüzyıldan itibaren konar-göçer aşiret ve boyları bu defa zorunlu 

iskâna tabi tutmuştur. Osmanlı Devleti, kuruluş devresinden itibaren 

yürürlükte olan uygulamalarını bu dönemde daha yoğun bir şekilde 

icra ederek bunların yerleşik hayata adaptasyonunu hızlandırmak 

maksadıyla mütekabiliyet esasına dayalı bazı mükellefiyetler ihdas 

etmiştir. Bu bağlamda maden işletmeciliğinden gemi tamirine, köprü 

ve geçitlerin inşa ve güvenliğinden askeri nakliyata varıncaya değin 

sorumluluklar verilmiş ve bu sorumluklar mukabilinde farklı vergi 

türlerinden muaf tutulmuşlardır. Mütekabiliyet esasına dayalı bu tür 

yol ve yöntemlerin yanında tek taraflı ödül ve iltifatlarda söz konusu 

olmuştur. Netice itibariyle Osmanlı Devleti, XVII. yüzyıldan XX. 

yüzyıla kadar hem merkezi otoritesinin itibarını hem de iktidarının 



kudretini muhafaza etmek maksadıyla boy ve aşiretler ile 

münasebetlerini siyasal konjonktür paralelinde şekillendirmiştir.       
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