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def ter ler de ko nar gö çer ler le il gi li ka yıt lar 

var dır. Si vas, Bo zok, Ka ra man, Ada na, 

İçel, Ha mid, Su ri ye, Ba tı Ana do lu ve Ru-

me li’de ki bir çok ka za da yer le şik ol ma yan 

aha li yer le şik ler le iç içe, yay lak ve kış lak-

lar da kay de dil di. Si vas san ca ğı gi bi ba zı 

böl ge le rin ko nar gö çer le ri ise yo ğun luk la-

rı do la yı sıy la ay rı def ter le re ya zıl dı (Yö rü-
kân-ı Si vas Def te ri, TK, TD, nr. 16).

XVI. yüz yıl da ki bü yük yö rük te şek kül le ri 

ve bu lun duk la rı böl ge ler şöy le dir: Dul ka-

dır lı ve Ha lep Türk men le ri adıy la da anı lan 

Ye ni İl Türk men le ri, Ha lep ve Si vas ara-

sın da Dul ka dır lı boy la rı Ma raş, El bis tan, 

Kay se ri ve Bo zok böl ge le rin de; Boz-ulus 

XVI. yüz yıl da Di yar be kir yö re sin de iken 

XVII. yüz yıl da Ka ra man, An ka ra, Kü tah-

ya ve Ay dın ke si min de; Ulu-yö rük, Si vas’ın 

ku zey ve do ğu sun da ki böl ge ler le Sam sun-

An ka ra hat tın da, Üçok lu’dan Ra ma zan lı 

ulu su ise İs ken de run’dan Alan ya’ya ka dar 

uza nan alan da idi. Bu grup la rın yer le şik 

ha ya ta ge çiş sü reç le ri ya vaş ve ken di li ğin-

den ol du. Bu sü re cin en açık şe kil de iz-

len di ği böl ge ler den bi ri Bo zok san ca ğı dır. 

924’ten (1518) iti ba ren Os man lı ül ke si ne 

da hil edi len Dul ka dır lı Bey li ği’nin bir uzan-

tı sı olan böl ge, Os man lı ida re si ta ra fın dan 

böl ge de ya şa yan Türk men kit le le ri nin üst 

adı na izâfe ten Bo zok san ca ğı di ye tas-

nif edil di. İl hak tan son ra ki ilk tah rir 931 

(1525) yı lı do lay la rın da dır. Bu tah rir de böl-

ge de ya şa yan aha li he nüz yer le şik ha ya ta 

geç me di ğin den ko nar gö çer sis te mi ne gö-

re, ya ni “cemâat-i Ha lil lü, an kabîle-i Ağ-

ca ko yun lu, Kı zıl ca in mez ra sın da yay lar lar 

/ otu rur lar” şek lin de kay de dil miş ken 962 

(1555) yı lı ka yıt la rın da ya zım şek li bu de fa 

“Mez ra-ı Kı zıl ca in, Ağ ca ko yun lu’dan Ha lil lü 

ce ma ati mü te mek kin dir” şek li ne dö nüş-

müş tür. Da ha son ra ki tah rir dö ne min de 

ise yer le şim mer ke zi ar tık köy (kar ye) ola-

rak ve kla sik tah rir dü ze ni ne gö re ad lan dı-

rıl mış tır: “Kar ye-i Kı zıl ca in, an kabîle-i Ağ-

ca ko yun lu.” Yer le şen aha li nin ce ma at ve 

ka bi le adı nın zik re dil me si du ru mu ise ya rı 

ya rı ya azal dı. Ko nar gö çer ka bi le ve ce ma-

at dü ze nin de kış lak ve mez ra lar da ya vaş 

ya vaş top ra ğa yer leş me ye ça lı şan grup lar 

978’le re (1570) ge lin di ğin de ar tık köy ler de 

yer le şik hal de kay de di lir ken ay nı za man da 

sta tü de ği şi mi de ya şan dı. Dev let nez din-

den, yö rük ya da Türk men ola rak ni te len-

di ri len ko nar gö çer ka rak ter le riy le ad lan dı-

rıl mak tan çı kıp ra iy yet sta tü sü ne geç ti ler. 

Dev let bu dö nem de sü re ce yal nız do lay lı 

bi çim de mü da ha le et ti; ye ni ye ni top ra ğa 

alı şan bu hal ka es ki den be ri köy / ra iy yet 

ya zı lan la rın tâbi ol du ğu ver gi le ri ay nen 

uy gu la mak ye ri ne resm-i çift gi bi dü zen li 

ol ma yan, Ana do lu’da bü yük kit le ler den 

ko pup kü çük grup lar ha lin de ay rı lan oba-

la rın ve ya ai le le rin tek ke le re ya kın böl ge-

ler de yer leş me si ne ve top rak la uğ raş ma-

la rı na ön ayak ol du lar. Nu red din Ca ca oğ lu 

Vak fi ye si gi bi Ana do lu Sel çuk lu la rı ve Bey-

lik ler dö ne min den kal ma va kıf lar da va kıf 

akar la rı ara sın da çok sa yı da kö yün bu lun-

ma sı bu yer leş me nin er ken dö nem le ri ne 

da ir bir fi kir ve rir. An cak yer le şik ha ya ta 

ge çen kü çük grup la rın ya nın da da ha bü-

yük grup lar ola rak ko nar gö çer ha yat tar zı 

ve boy teş kilâtı içe ri sin de ya şam la rı nı sür-

dü ren grup lar da var dır. Ya pı lan tah min-

le re gö re bun la rın sa yı sı XI II. yüz yıl da en 

az 3 mil yon ci va rın day dı. Ay rı ca 1 mil yo na 

ya kın Türk men nü fu su da köy ve ka sa ba-

lar da yer le şik du rum day dı.

Sel çuk lu ve Bey lik ler dö ne mi top lum-

sal ya pı sın da gö rü len ko nar gö çer ek sen 

ilk dö nem Os man lı top lu mun da de et ki li 

ol du ve Ru me li’nin is kâ nı bu çer çe ve de 

ger çek leş ti. Bey lik ler dö ne min de sı nır la-

rın be lir gin ol du ğu yer ler de ko nar gö çer 

kit le le rin ha re ket le ri de sı nır lan mak tay dı. 

Hal bu ki Ana do lu pla to su bu tür den si ya-

sal bö lün müş lük ve sı nır la ma la ra imkân 

ver me mek tey di. So nuç ta sos yal ve kül tü-

rel bir li ğin do ğal uzan tı sı şek lin de si ya sal 

bir lik zo run lu ha le gel di ve fark lı bey lik-

ler de ya şa yan züm re ler hız la ge liş mek te 

ola na ka tıl ma ko nu sun da te red düt gös-

ter me di. Ana do lu’da si ya sal bir li ği zo run-

lu kı lan hu sus, bu tür den ge çi ci sı nır la rın 

hem ko nar gö çer le rin ha re ke ti hem de 

ti carî ha yat ve pa zar için en gel teş kil et-

me si dir. Si ya sal bir lik sağ la nın ca Ana do lu 

pla to su üze rin de ha re ket eden ko nar gö-

çer ler kı şın Su ri ye top rak la rı na in me ye, 

ya zın Si vas böl ge si ne çık ma ya imkân ve-

ren bir es nek li ğe ka vuş tu lar. Bu züm re-

ler yay lak ve kış lak lar da kısmî zi ra at la da 

uğ raş mak tay dı. Os man lı yö ne ti mi bu tür-

den ya tay ha re ket le re bir sta tü ve re rek 

dü zen ge tir di, on la ra kon trol lü bir ha re-

ket imkânı sağ la dı. Bu ya pı lır ken de ko nar 

gö çer ha ya tın eko no mik bü tün le yi ci li ği ve 

top lum sal iş le vi göz önün de bu lun du rul-

du. Yay lak-kış lak böl ge le ri nin sı nır la rı ve 

göç gü zergâhla rı be lir len di, top lu lu ğun 

dev let le iliş ki le rin de ara cı olan bir boy be-

yi, voy vo da ya da ket hüdâ, kazâî iş ler için 

de bir ka dı var dı. XVI. yüz yı lın or ta la rı na 

ge lin di ğin de ko nar gö çer te şek kül le rin 

var lık la rı nı bü yük öl çü de sür dür mek le 

bir lik te bun la rın ka yıt al tı na alın dı ğı, ver-

gi len di ril di ği ve ha yat la rı nın bir dü ze ne 

so kul ma ya ça lı şıl dı ğı gö rü lür. Bu tes bi ti 

doğ ru la ya cak ve ri ler tah rir def ter le rin-

de mev cut tur ve he men her böl ge ye ait 
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ÿOs man Ga zi Öz gü den li

Os man lı lar. Ana do lu Sel çuk lu la rı ve 

Bey lik ler dö ne min de par ça la nan bü yük 

boy ya pı la rı na men sup kü çük grup la rın 

ve bun la rın tem sil ci le ri nin is kân sü re ci 

Os man lı lar dö ne min de Ana do lu coğ raf-

ya sın da gi de rek da ha da ge niş le di. Bu 

dö nem de Ho ra san eren le ri ya da Rum 

ab dal la rı di ye anı lan, ço ğu bir ka bi le ye 

men sup, hat ta bir oba nın / bo yun ön de 

ge len tem sil ci si ni te li ğin de ki ba ba ve ab-

dal la kap lı der viş le rin Ana do lu sat hı na ya-

yıl mış va zi yet te ken di in şa et tik le ri tek ke 

ve zâvi ye ler ara cı lı ğı ile yer le şik ha ya ta 

ge çiş le ri dik ka ti çe ker. Ha cı Bektâş-ı Velî, 

Emir ci Sul tan, Ba rak Ba ba, De de Gar kın, 

Sa ru Sal tık gi bi der viş ler da ha çok yol 

gü zergâhla rı na ve ge çit le rin ya kın la rı na 

ko na rak tek ke in şa edip ge len ge çen le re 

dinî ve sos yal hiz met ler su nar ken gay ri 

müs lim kom şu la rın da İs lâmlaş ma sın da 

önem li rol üst len di ler. Bun lar XIV. yüz-

yıl dan iti ba ren Bal kan lar’da da fa ali yet 

yü rüt tü ler. Or ta As ya ge le ne ğin de ye ti-

şen der viş ler ken di boy la rın dan olan ve ya 
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yer le ri ise da ha çok bu aha li nin yay lak ya 

da kış lak ola rak kul la na gel di ği böl ge ler le 

su ve ik lim şart la rı nın uy gun ol du ğu boş 

alan lar dır. Köy ler mey da na ge ti ri lir ken oy-

mak lar şek lin de ay rı lan lar ge nel de yir mi 

otuz hâne lik grup lar ha lin de yer leş ti ri lir, 

bu hâne le re na das lı zi ra at ve hay van cı-

lık için ye ter li ola bi le cek yü zöl çüm de bir 

ara zi çev re siy le bir lik te tah sis edi lir di. 

Köy yer leş me le ri or ta la ma ça pı 10 km. 

olan bir ara zi nin mer ke zin de idi. Ba sit 

taş ve ker piç ten ev ler in şa sı ile hay van lar 

için ba rı nak ve ağıl yer le şi min ilk un sur-

la rıy dı. Av lu vb. müş te milât da bun la ra 

ek le ni yor du. Te mel meş gu li yet ala nı ta-

rım la be ra ber, hat ta on dan da ha yo ğun 

bi çim de hay van cı lık tı. Bu çer çe ve ta rım-

da trak tör dev ri mi ne ka dar Ana do lu’ nun 

her böl ge sin de yak la şık ay nı dır. İs kânın 

uy gu lan ma sın da özel lik le is kân mübâşir-

le riy le is kân ket hüdâsı ve ya her bir köy de 

bu lu nan ases ler kon trol ve po li ti ka nın yü-

rü tül me sinden so rum lu dur. XVII. yüz yı lın 

son la rın da is kân po li ti ka sı nın en yo ğun uy-

gu lan dı ğı böl ge ler Bo zok, Ur fa, Harran, 

Si vas, Hama, Hu mus, Rak ka, Kü tahya, 

Ka ra hisârı sa hib, Ur la, Ha mid, Ada na, Kay-

se ri, Ay dın ve De niz li’dir.

İs kân sü re ci nin dü zen li yü rü dü ğü, is-

kân edi len le rin du rum la rın dan mem nun 

ola rak yer le şik ha ya ta geç tik le ri ni dü şün-

mek doğ ru de ğil dir. İs kân po li ti ka sı ay nı 

za man da ko nar gö çer le rin kon tro lü, ba zı 

der bent ve ge çit le rin mu ha fa za sı, zo run-

lu zi ra at ha ya tı, ver gi ve da ha da önem li si 

dü zen ge rek tir di ği için is kâna zor la nan aşi-

ret le rin bu nu pek de is tek li ka bul et me dik-

le ri, yer leş ti ril dik le ri yer le ri ve köy le ri kı sa 

za man da ter ket me eği li mi gös ter dik le ri, 

bu na kar şı dev le tin de is kân da ıs rar cı bir 

tu tum iz le di ği gö rül mek te dir (BA, MAD, 
nr. 9965). Bir çok du rum da is kân edil me-

nin ge tir di ği yü küm lü lük ten ya da ye ni ha-

yat tar zın dan mem nun ol ma yan bir kı sım 

aha li, ye ri ni yur du nu ter ket me ko nu sun da 

hiç bir bas kı ve ta ah hü de al dır ma dan ye ni-

den ko nar gö çer li ğe dö ne bil mek te dir. An-

cak dev let de işin pe şi ni bı rak ma mak ta ve 

bir şe kil de bu ko nar gö çer le rin is kâ nı için 

ted bir ler al mak ta dır. Bu sü reç te alı şa gel-

dik le ri ha yat tar zın dan kop ma nın ver di ği 

psi ko lo jik et ken ler, yer le şi len böl ge nin su, 

top rak ve ik lim özel lik le ri nin ba zan uy gun-

suz ol ma sı, hay van cı lı ğa el ve riş siz li ği, ye rel 

yö ne ti ci le rin olum suz ta vır la rı gi bi se bep-

ler le ye ni yer le şen aha li tek rar yer le ri ni ter-

ket me ye mey let mek te dir. Bu na kar şı hü-

kü met de za man za man kefâlet ve kol luk 

güç le riy le ted bir al mak ta, is kân ma hal li ni 

kıs men ya da ta ma men de ğiş tir mek te dir. 

Os man lı Dev le ti’nin ko nar gö çer le rin 

is kâ nı na yö ne lik tav rı XVII. yüz yı lın son 

çey re ğin den iti ba ren da ha net leş me ye 

baş la dı. Bu dö nem de dev let ko nar gö çer 

aha li yi uy gun bul du ğu yer le re yer leş tir-

mek için hü küm ler çı kar dı, özel gö rev li ler 

tah sis et ti. Bu po li ti ka nın te me lin de asa yiş 

ko nu la rı ve ko nar gö çer aha li nin ha re ke ti 

es na sın da köy le re ver di ği za ra rı ön le me 

ça ba sı var dır. Zi ra ar tık Ana do lu’da nü-

fu sun % 80’i yer le şik bir dü zen de ya şa-

mak ta, ko nar gö çer ler ise bu ana tab lo da 

azın lık ve yer le şik aha li ye sı kın tı ve re cek 

bir ko num da bu lun mak tay dı. As lın da XVII. 

yüz yıl da ya şa nan Celâlî is yan la rı yer leş me 

sü re ci ni de ke sin ti ye uğ rat mış tı. Ba zı böl-

ge ler de köy ler ve di ğer is kân ma hal le ri 

bo şal dı, aha li ye ni den ko nar gö çer ha ya ta 

dön dü. XVII. yüz yı lın ikin ci ya rı sın dan iti ba-

ren ön ce den be ri ko nar gö çer le rin ya nın-

da kö yü nü yur du nu ter ke dip yay lak-kış lak 

ha ya tı na dö nen le rin et ra fa ver di ği za rar 

art ma ya, gü ven lik ba kı mın da da so run lar 

çık ma ya baş la yın ca is kân ko nu su dev le tin 

önem li bir me se le si ha li ne gel di. Dev let 

ön ce bu grup la rı kon trol al tı na al ma ya, 

bun la rı es ki den yer le şip de ter ket tik le-

ri ya da yay lak-kış lak ola rak kul lan dık la rı 

ma hal le re is kân et me ye ça lış tı. İs kân için 

gö rev li ta yi ni, kon trol, kefâlet, ce bir ya da 

baş ka yön tem ler bu is kân si ya se ti nin uy-

gu la ma ya yö ne lik ta raf la rıy dı. Bu tür den 

bir is kân uy gu la ma sı dü zen li ve sis te ma-

tik bi çim de yü rü tül dü ğü öl çü de sis tem li 

bir si ya set kav ra mı na uy gun bir sü reç ten 

bah se di le bi lir. XVII. yüz yı lın son la rın dan 

XX. yüz yı lın or ta la rı, hat ta son Bul ga ris-

tan, Irak ve Su ri ye olay la rı na ka dar uza nan 

bir sü reç te is kânla il gi li böy le bir po li tik 

tu tum dan bah set mek müm kün dür. Ko nu 

hem Os man lı Dev le ti’nin son iki yüz yı lı nı 

hem de Cum hu ri yet dö ne mi Tür ki ye’si-

nin yüz yı lı nı meş gul et miş tir. İs kânın bir 

po li ti ka ola rak gün dem de yer al ma sı ve 

uy gu lan ma sı son üç yüz yı lın ko nu su dur. 

Bu üç asır bo yun ca hü kü met ler gü ven li ği 

sağ la mak, ko nar gö çer le rin yer le şik halka 

ve ara zi le ri ne za rar ver me si nin önü ne geç-

mek, dü zen li ver gi top la mak, ha rap ve boş 

alan la rı zi ra ata açıp eko no mi ye kazan dır-

mak ama cıy la ko nar gö çer le ri is kân et me-

ye ça lış tı. Cum hu ri yet dö ne min de ise bu 

po li ti ka ül ke dı şın dan Tür ki ye sınır la rı içe-

ri si ne zo run lu göç so nu cun da uy gu lan dı.

Os man lı dö ne min de is kân si ya se tin de 

va li, ka dı, san cak be yi, alay be yi, def ter dar 

ya da mu ta sar rıf, is kân kâti bi, is kân mü-

bâ şi ri, is kân ba şı, is kân bey le ri ve ya ket-

hü dâ la rı ile Ha lep ci va rın da var lı ğı dik kat 

çe ken çöl hâkim le ri gö rev al mış tır. İs kân 

ve nakdî ver gi ler de kısmî in di rim le re git ti. 

Yi ne Bo zok San ca ğı Ka nunnâme si’nde yer 

alan bir iba re bu nu açık ça gös ter mek te dir. 

Bu na gö re Bo zok’ta ye ni ye ni yer leş me ye 

baş la yan aha li nin, ekip biç mek üze re ya da 

sü rü le ri için bir ya da iki çift lik (70 ile 150 
dö nüm) mik ta rı bir ye ri tut mak ta iken ge-

nel de ya rım çift (ben nâk), ya ni ya rım çift lik 

yer den da ha az bir ala nı ta sar ruf et ti ği ni 

bil dir di ği ve def te re de bu şe kil de ya zıl dı ğı 

an la şıl mak ta dır. Bun dan do la yı resm-i çift 

öde me si ko nu sun da “uh de le rin de kay do-

lu na na iti bar olu na gel di ği” ka nunnâme de 

açık ça be lir til miş tir. Bu da dev le tin do-

lay lı ola rak ba zı ver gi in di rim le riy le is kân 

sü re ci ni ko lay laş tır mak is te di ği şek lin de 

yo rum la na bi lir se de bu dö nem için her-

han gi bir is kân po li ti ka sın dan söz et me ye 

imkân ver mez. Kıb rıs’ın fet hi gi bi bir iki 

is tis naî sür gün em ri nin dı şın da dev le tin 

ko nar gö çer le ri is kâna zor la dı ğın dan ve 

bu nu bir po li ti ka ha lin de uy gu la dı ğın dan 

bah set mek XVII. yüz yı lın son la rı na ka dar 

müm kün de ğil dir. Ay nı şe kil de er ken Os-

man lı dö ne min de ko nar gö çer grup lar dan 

ba zı la rı Ru me li’ye nak le dil me ko nu sun da 

ba zı zor la ma la ra tâbi tu tul sa da yer leş me-

le ri için önem li bir bas kı ve gi ri şim ya pıl ma-

dı. Bu nun ye ri ne da ha çok yer le şik ha ya ta 

ken di li ğin den geç me le ri bek len di. Hat ta 

ko nar gö çer kit le le rin ha yat tarzla rı na gö re 

ver gi ler tah sis edi lip du rum tas dik edil di 

ve mev cut du rum la rın dan çı kıp top ra ğa 

yer leş me le ri bir fe ra gat ola rak ad lan dı rıl-

dı. Bu se bep le Os man lı Dev le ti’nin baş lan-

gıç tan iti ba ren sis tem li bir is kân si ya se ti 

güt tü ğü nü ile ri sür mek tam ola rak doğ-

ru de ğil dir. Ay nı şe kil de Ru me li’de böy le 

ya pıl dı. Ru me li’ye yö ne lik ilk sür gün, Ba tı 

Ana do lu’da tuz ya sa ğı na uy ma yan ya da 

da ha son ra la rı Sa fevî ta raf ta rı ol mak la it-

ham edi len bir kı sım ko nar gö çer züm re-

le re uy gu lan dı. Ru me li’ye ak ta rı lan yö rük 

ta ife si ay nı ha yat tar zı nı de vam et tir di. 

979 (1571) son ra sın da Kıb rıs gi bi dar bir 

böl ge ye is kân edil mek üze re Ka ra man ve 

Bo zok’tan se çi len aha li de da ha çok ken di 

böl ge le rin de yer le şik halk ile ge çin me ko-

nu sun da so run ya şa yan kit le ler dir. Dev let 

bu du rum lar da iki yön lü dü şü nüp sür gün le 

is kân me to du nu uy gu la dı. Uy gu la nan ba zı 

sür gün ler dı şın da dev let, XVI. yüz yı lın son-

la rı na ka dar ko nar gö çer le ri is kân ko nu-

su nu on la rın ken di se çim le ri ne bı rak ma yı 

ter cih et ti. An cak Celâlî is yan la rı yü zün den 

özel lik le XVII. yüz yı lın son la rın dan iti ba ren 

me se le ye doğ ru dan mü da ha le et ti ve is-

kân si ya se ti gün de me gel di. Aşi ret le rin 

yer le şik ha ya ta geç me ye zor lan ma sı da 

bu dö nem de baş la dı.
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teş vik ol du. İs kân po li ti ka sı nın bir di ğer 

yö nü içe doğ ru ya şa nan göç ler dir. 1774 

Kü çük Kay nar ca Ant laş ma sı son ra sın da 

ge li şen si yasî olay lar, Rus ya ve Avus tur ya 

kar şı sın da alı nan ye nil gi ler, ni ha yet Yu nan 

ve Sırp ba ğım sız lık ha re ket le ri nin do ğur-

du ğu nü fus ha re ket len me si bu an lam da 

be lir ti le bi lir. Bu ra lar dan ka çıp ge len aha li 

da ha gü ven li ola bi le cek yer le re yer leş ti-

ril di. XIX. yüz yı lın ikin ci ya rı sın da gö rü len 

Bul ga ris tan ve Ro man ya’nın ba ğım sız lık 

sü reç le ri bu is kân po li ti ka sı nın de vam 

et me si ne yol aç tı. Bu şe kil de Ana do lu iç-

le ri ne gü ney den, Su ri ye top rak la rın da ki 

aşi ret le rin is kâ nı sağ la nır ken Ru me li’den 

zo run lu ola rak göç eden aha li de Ana do lu’-

nun ba tı ve iç ke sim le ri ne is kân edil di. Bu 

ge liş me le ri Cum hu ri yet dö ne min de nü fus 

mü ba de le si, bü tün Bal kan lar’dan ge len 

göç men nü fu sun ül ke sat hın da is kâna 

tâbi tu tul ma sı sü re ci iz le di. Bu na benzer 

bir du rum, 1877-1878 Os man lı-Rus Sa va-

şı’nın ar dın dan Kaf kas ya’dan özel lik le Ka-

ra de niz böl ge si ne ve İç Ana do lu’ya in ti kal 

eden nü fu sun is kâ nıy la yüz yı lın son la rın-

da ya şan dı. Bü tün bu ge liş me ler Os man lı 

mer kez ve taş ra bü rok ra si si ni en çok meş-

gul eden ko nu lar dır. Sa vaş lar ve te rör den 

ka ça rak sı nır boy la rı na ve ya el den çı kan 

top rak lar dan içe doğ ru ya pı lan göç ler, bu 

gö çer le rin ya rat tı ğı sı kın tı lar ve göç men-

le rin is kâ nı dev le tin en önem li gün de mi ni 

oluş tur du.

XX. yüz yı lın baş la rın da Os man lı Dev-

le ti’ nin uy gu la dı ğı bir di ğer po li ti ka da 

teh cir le is kândır. I. Dün ya Sa va şı ba şın da 

Ana do lu’ nun Do ğu ve Gü ney do ğu böl ge-

le rin de cep he de ki düş man la iş bir li ği ha-

lin de, cep he ge ri sin de bir ta kım ör güt lü 

te rör ve sal dı rı ey lem le ri ve et nik te miz lik 

yap ma ya ça lı şan Er me ni (Daş nak ve Hın-

çak) grup la rı na kar şı dev let gü ven lik ge-

rek çe siy le, sa vaş or ta mın da bu grup lar la 

bağ lan tı lı ola bi le cek bü tün aha li yi yer le rin-

den kal dı rıp yi ne ken di ül ke si olan Su ri ye 

top rak la rı na is kân ama cıy la teh cir ka ra rı 

al dı. Ana do lu’ nun or ta sın da sa vaş ha lin-

de ki dev let ler le it ti fak edip et nik te miz-

lik ya pan Daş nak ve Hın çak ör güt le ri nin 

bu ha ta sı bü tün bir aha li nin teh ci ri ne yol 

açan olay la rı baş lat tı. İs kân po li ti ka sı ül ke 

için de bu şe kil de yü rü tü lür ken ül ke dı şın-

dan Rus ya, Bul ga ris tan, Yu na nis tan gi bi 

kom şu ül ke le rin bas kı sı so nu cu Tür ki ye’ye 

sı ğı nan yüz bin ler ce göç men de yi ne is kân 

uy gu la ma sıy la ül ke nin uy gun böl ge le ri ne 

da ğı tı lıp yer leş ti ril di. Bu dö nem de da ha 

dü zen li bi çim de oluş tu ru lan is kân def-

ter le ri bu sü re cin en önem li ka nıt la rı dır. 

yer le şe rek ora yı ye ni bir ad la köy ha li ne 

ge tir me si ne uy gun de ğil dir. En ge be li 

ara zi de za ten uy gun olan ye re milâttan 

ön ce ki dö nem den iti ba ren yer leş me ger-

çek leş ti. Sa vaş, kıt lık, dep rem, eş kı ya lık 

ya da baş ka un sur la rın bas kı sıy la ye ri ni 

ter ke den aha li nin ko na ca ğı, ye ni bir köy 

in şa ede ce ği uy gun yer yok tu. İs kân ye ri 

ay nı mekânda bi li nen adıy la, fa kat deği-

şen nü fu suy la var lı ğı nı ko ru du. Halbu ki 

Ana do lu’ nun Bo zok, Amas ya, Ço rum, Si-

vas, Ka ra man gi bi iç ke sim le rin de er ken 

dö nem de olu şan Türk is kâ nı XVI. yüz yı lın 

son la rın da Celâlî is yan la rı yü zün den sekte-

ye uğ ra dı ve köy ler or ta dan kalk tı. Bu 

böl ge ler de köy ler de ki isim ve mekânsal 

sü rek li lik ora nı XVI. yüz yıl dan XIX. yüz yı la 

ka dar ne re dey se % 40’la ra ka dar düş tü, 

ya ni Or ta Ana do lu köy is kâ nın da mekânsal 

de vam lı lı ğı bo zan de ği şim da ha ka tı oldu. 

XVI. yüz yıl da ter ke di len köy le rin ye ri ne 

XVII. yüz yıl son la rın dan iti ba ren ye ni le ri 

ku ru lur ken coğ raf ya nın nis be ten uy gun 

ol ma sı se be biy le ye ni yer le şi len mekân de-

ğiş ti ği gi bi do ğal ola rak is kân ye ri nin adı 

da de ğiş ti. Bu se bep le XVI. yüz yıl da var lı ğı 

tah rir def ter le ri üze rin den be lir le nen köy-

le rin tes bi ti Or ta ve Ba tı Ana do lu’da Do ğu 

ve Gü ney do ğu’dan da ha faz la dır. An cak 

XVII. yüz yı lın son la rın dan baş la ya rak dev-

let ta ra fın dan uy gu la nan is kân po li ti ka la rı 

sa ye sin de köy leş me ora nı art ma ya baş-

la dı. Ana do lu’da ki köy sa yı sı XVI. yüz yı lın 

son çey re ğin de ki sa yı sı na an cak XIX. yüz-

yı lın son la rın da ye ni den ula şa bil di. Dev let 

ta ra fın dan yü rü tü len is kân po li ti ka sı ve 

dö nü şüm ev re le ri yo ğun bi çim de XVI II ve 

XIX. yüz yıl lar da da sür dü rül dü. XIX. yüz-

yıl da da ha çok de ği şen sı nır lar so nu cu ül-

ke dı şın da ka lan ve içe ri ye doğ ru göç eden 

nü fu sun is kâ nı ile son ola rak Do ğu ve Gü-

ney do ğu’da ki ba zı Kürt aşi ret le rin is kâ nı 

ne ti ce sin de sü reç ta mam lan dı.

Nü fus ve yer le şik ha yat ba kı mın dan 

önem li bir to par lan ma ya işa ret eden bu 

ge liş me, yüz yı lın or ta la rı na ge lin di ğin de 

baş ka fak tör le rin de et ki siy le ara zi re ji-

min de kök lü bir de ği şi mi zo run lu kıl dı. 

1858’ de ka bul edi len Ara zi Ka nunnâme si 

bü tün im pa ra tor luk dö ne mi nin top rak ve 

is kân re ji min de ki en dik ka te de ğer saf-

ha la rın dan bi ri dir. Top rak meş gu li ye ti nin 

hu kukî bir çer çe ve ye ka vuş ma sı, köy ler de-

ki ara zi re ji mi nin dü ze ne so kul ma sı, mül-

ki yet ko nu su nun ilk de fa kul la nı cı lar le hi ne 

çö zü me ka vuş tu rul ma sı önem li bir dö nü-

şüm dür. İs kân sü re ci bu de ği şim le baş ka 

bir ni te lik ka zan dı ve ge niş ta rım ara zi le ri 

üze rin de otu ran la ra el le rin de ki top ra ğın 

mül ki yet hak kı nın ve ril me si önem li bir 

İs kân po li ti ka sın da aşi ret ön de ge len le riy le 

mü za ke re, ik na, kefâlet, ver gi in di ri mi gi-

bi yön tem ler uy gu la nır ken der bent, han, 

ge çit böl ge le ri ve da ha zi ya de ko nar gö çer-

le rin yay lak ve kış lak şek lin de kul lan dık la rı 

alan lar is kân ye ri ola rak ter cih edil mek-

tey di. Ba zan bu tür den uy gu la ma lar için 

sür gün em ri de çı ka rıl mak tay dı.

İs kân da sü rek li lik ko nu su, Ana do lu gi-

bi son iki bin yıl da önem li göç ha re ket le-

ri ne ve si ya sal olay la ra sah ne ol muş bir 

coğ raf ya için önem li so run dur. Ro ma ve 

Bi zans dö ne mi yer le şim yer le rin den gü-

nü mü ze in ti kal eden çok sa yı da is kân ma-

hal li var dır. Şe hir mer kez le ri, ba zı ka sa ba 

mer kez le ri ve köy ler, üze rin de ya şa yan 

nü fu sun ni te li ği de ğiş se bi le ay nı ya da 

ben zer bir ad la XX. yüz yı la ka dar var lı ğı nı 

ko ru du. İs kân yer le rin de Bi zans’tan dev-

ra lı nan ad lar bi raz de ğiş miş ha liy le var-

lık la rı nı de vam et tir di ya da ba zan ye ni 

ad lar ala rak mekânsal de vam lı lı ğa sah ne 

ol du. An ka ra, Kon ya, Tar sus, Si vas, Er-

zu rum, Bur sa, Kay se ri, To kat, Amas ya, 

Nik sar, Mer zi fon, Is par ta, Ur fa, Bi le cik ve 

da ha bir çok la rı an tik dö nem de ta şı dık la-

rı isim le rin Türk çe leş miş ha liy le anı la rak 

yer le şim le ri ni sür dür dü ler. Ben zer bir 

du rum Siv ri hi sar, Saf ran bo lu, Er me nek, 

Ti re bo lu, Ereğ li gi bi ka sa ba lar için de ge-

çer li dir. Köy, mez ra, yay lak, kış lak ve di ğer 

is kân ma hal le ri açı sın dan ise du rum bi raz 

fark lı dır. Gü nü müz de bu tür den yer le şim 

mer kez le ri nin ad la rı % 90 öl çü sün de de-

ğiş ti. Kır sal ke sim da ha XII. yüz yıl dan iti-

ba ren ko nar gö çer Türk boy la rı nın yo ğun 

bi çim de kon tro lü ne geç ti ği ve yer li aha li 

de za ten böl ge de çok az sa yı da bu lun du ğu 

için köy ve mez ra ad la rı ço ğun luk la de ği-

şik li ğe uğ ra dı. Hem er ken Türk yer le şim 

yer le rin de hem da ha XVII. yüz yıl son ra sı 

köy ad la rın da gö rü len “vi ran, ören, hö yük” 

ke li me le ri nin sa yı sı az de ğil dir. Bu du rum 

is kân yer le rin de en azın dan mekânsal de-

vam lı lı ğın açık bir gös ter ge si dir. Do ğu ve 

Gü ney do ğu Ana do lu’ nun ba zı böl ge le rin de 

Bi zans dö ne min den be ri var lı ğı nı sür dü-

ren, Os man lı dö ne min de adı kay da ge-

çen ve nü fu su kıs men de ol sa de vam eden 

köy le rin Er me ni ce ad la rı gü nü mü ze ka dar 

gel di. Esa sen bu sü rek li li ğin coğ raf ya ile 

ya kın dan alâka sı var dır. Bit lis, Bin göl, Er-

zin can, Muş, Si irt, Di yar ba kır böl ge le rin de 

Er me ni ce köy ve mez ra adı ta şı yan is kân 

yer le rin de XVI. yüz yıl dan bu gü ne ka dar 

sü rek li lik ora nı en az % 80’dir. Nü fus kom-

po zis yo nu za man la de ğiş se de is kân ye-

rin de ki sü rek li li ğin esas se be bi coğrafîdir. 

Böl ge nin sarp ve en ge be li ara zi si, de ği-

şen ve fark lı la şan aha li nin baş ka bir ye re 
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fa ali yet le ri ne gi de rek hız ve ren va kıf 1985 

yı lın dan bu gü ne alt mış ulu sal ve yir mi 

ulus lar ara sı ilmî top lan tı (sem poz yum) 

dü zen le miş, su nu lan teb liğ ve mü za ke-

re ler den yet miş ye di si ya yım lan mış tır. 

Bun lar dan ba zı la rı şöy le ce sı ra la na bi lir: 

İk ti sadî Kal kın ma ve İs lâm (İs tan bul 
1987), Fa iz siz Ye ni Bir Ban ka Mo de li 

(İs tan bul 1987), İs lâm Hu ku ku na Gö re 

Alış-Ve riş te Va de Far kı ve Kâr Haddi 

(İs tan bul 1990), İs lâm’ da Kı lık-Kı ya fet 

ve Ör tün me (İs tan bul 1991), Pa ra, Fa iz 

ve İs lâm (İs tan bul 1992), Ta rih te ve Gü-

nü müz de Şi î lik (İs tan bul 1994), Sün ne-

tin Din de ki Ye ri (İs tan bul 1997), Ta rihî 

ve Kül tü rel Bo yut la rıy la Tür ki ye’de 

Alevîler, Bek ta şî ler, Nu say rî ler (İs tan-
bul 1999), İs lâm ve De mok ra si (İs tan bul 
2000), Kur’an ve Tef sir Araş tır ma la rı I: 

Kur’an-Sün net-İlim ler (İs tan bul 2000), 
Kü re sel leş me, İs lâm Dün ya sı ve Tür ki-

ye (İs tan bul 2002), İs lâ mî İlim ler de Me-

to do lo ji / Usûl Me se le si I-II (İs tan bul 
2005). Bun lar dan baş ka va kıf araş tır ma 

ve in ce le me tü rün den on beş eser neş re-

de rek Tür ki ye’ nin ilim ve kül tür ha ya tı na 

önem li kat kı lar da bu lun muş tur. Vak fın 

ilk mü te vel li he ye ti baş kan lı ğı nı Ma hir İz 

yap mış, ar dın dan Ömer Lut fi Çu ha dar ve 

İs ma il Şen gü ler bu gö re vi yü rüt müş tür. 

1985’te va kıf mü te vel li he ye ti baş ka nı 

olan Ali Özek ha len bu hiz me ti sür dür-

mek te dir. İs lâ mî İlim ler Araş tır ma Vak-

fı’nın kay nak eser ler den olu şan 3500 cilt-

lik bir kü tüp ha ne si var dır.

BİB Lİ YOG RAF YA :

İs lâ mî İlim ler Araş tır ma Vak fı Se ne di, İstan-
bul 1972; İs lâ mî İlim ler Vak fı (40. Yıl), İs tan bul 
2010.

ÿMah mut Ka ya

XI/1-4 (1949-50), s. 524-569; Fa ruk Sü mer, “XVI. 
Asır da Ana do lu, Su ri ye ve Irak’ta Ya şa yan Türk 
Aşi ret le ri ne Umu mi Bir Ba kış”, a.e., II/1-4 (1952), 
s. 511-522; İsen bi ke Arı can lı, “Os man lı İm pa ra-
tor lu ğu’nda Yö rük ve Aşi ret Ayı rı mı”, Bo ğa zi çi 
Üni ver si te si Der gi si: Be şeri Bi lim ler, VII, İs tan-
bul 1979, s. 29-34; Fer hat Ber ber, “19. Yüz yıl-
da Kaf kas ya’dan Ana do lu’ya Ya pı lan Göç ler”, 
Ka ra de niz Araş tır ma la rı, sy. 31, Ço rum 2011, 
s. 17-49; Şe nol Çe lik, “Os man lı Dev le ti’nde Re-
aya (Köy lü-Çift çi)-Yö rük (Gö çe be) Ay rı mı ve İçel 
San ca ğı Ör ne ği”, His tory Stu di es: Ulus la ra ra sı 
Ta rih Araş tır ma la rı Der gi si, IV/4, Sam sun 2012, 
s. 91-108.

ÿYu nus Koç

– —ÝSLÂMÎ ÝLÝMLER
ARAÞTIRMA VAKFI

˜ ™

İs lâ mî İlim ler Araş tır ma Vak fı (İSAV), 

1970’te kırk se kiz ki şi den olu şan ilim ve 

iş adam la rı ta ra fın dan İs tan bul’da ku rul-

muş tur. Tür ki ye’de İs lâ mî ilim ler ala nın-

da ye ter li araş tır ma cı bu lun ma dı ğı ka na-

atiy le bu ih ti ya cı bir öl çü de kar şı la mak 

için oluş tu ru lan vak fa ait se ne din ikin ci 

mad de sin de ku ru lu şun ana he de fi İs lâ mî 

ilim le rin her da lın da araş tır ma yap mak 

ve yap tır mak, araş tır ma cı lar ye tiş tir mek, 

ya ban cı uz man la rın bil gi le rin den fay da-

lan mak üze re se mi ner ler ve kon fe ranslar 

dü zen le mek, Türk ilim adam la rı nı İs lâ mî 

araş tır ma lar yap mak mak sa dıy la ya ban cı 

ül ke le re gön der mek, bu gün kü me de ni ye-

tin mey da na gel me sin de ve ge liş me sin-

de İs lâm âlim le ri nin mev ki ini ve tesir le ri ni 

or ta ya koy mak şek lin de sı ra lan mak ta dır. 

An cak bu alan lar da iyi ye tiş miş ele man 

bu lu na ma dı ğın dan va kıf 1985’e ka dar 

her han gi bir ça lış ma yap tı ra ma mış tır. 

1982’de Yük sek İs lâm ens ti tü le ri nin İlâ-

hi yat fa kül te si ne dö nüş me si nin ar dın dan 

Hem Bal kan lar’dan hem Kaf kas ya’dan bu-

gün kü Tür ki ye sı nır la rı içi ne doğ ru ya pı lan 

göç ler, göç men le rin is kân sü reç le ri ve uy-

gu lan ma sı ge re ken po li ti ka lar önem li bir 

bü rok ra tik bi ri kim ve tec rü be nin ka za nıl-

ma sı na imkân ver di. İs kân ko nar gö çer ler 

ve göç men le re ba rı nak, ev bark, ek mek, 

top rak meş gu li ye ti, iş, kim lik ve bir va tan 

ka zan dır ma şek lin de mo dern bir an lam 

ka zan dı.

BİB Lİ YOG RAF YA :

BA, TD, nr. 223; TK, TD, nr. 16, 30, 31; M. 

Tay yib Gök bil gin, Ru me li’de Yö rük ler, Ta tar lar 
ve Ev lâd-ı Fâtihân, İs tan bul 1957; Ali Ta noğ lu, 
Be şe rî Coğ raf ya: Nü fus ve Yer leş me, İs tan bul 
1960; Nec det Tunç di lek, Tür ki ye İs kân Coğ raf-
ya sı, İs tan bul 1967; Cev det Tür kay, Baş ba kan lık 
Ar şi vi Bel ge le ri’ne Gö re Os man lı İm pa ra tor lu-
ğu’nda Oy mak, Aşi ret ve Ce ma at ler, İs tan bul 
1979; Cen giz Or hon lu, Os man lı İm pa ra tor lu-
ğun da Aşi ret le rin İs kânı, İs tan bul 1987; Ze ki 

Arı kan, XV-XVI. Yüz yıl da Ha mit San ca ğı, İz mir 
1988; Yu suf Ha la çoğ lu, XVI II. Yüz yıl da Os man lı 
İm pa ra tor lu ğu’nun İs kân Si ya se ti ve Aşi ret le rin 
Yer leş ti ril me si, An ka ra 1988; a.mlf., Ana do lu’da 
Aşi ret ler, Ce ma at ler, Oy mak lar (1453-1650), 
An ka ra 2009; Ah met Te mir, Kır şe hir Emi ri Ca ca 
Oğ lu Nur el-Din’in 1272 Ta rih li Arap ça-Mo ğol ca 
Vak fi ye si, An ka ra 1989; Fe ri dun M. Eme cen, XVI. 
Asır da Ma ni sa Kazâsı, An ka ra 1989, s. 110-221; 
a.mlf., “Os man lı lar’da Yer le şik Ha yat Şe hir li ler 
ve Köy lü ler”, Os man lı, An ka ra 1999, IV, 91-97; 
a.mlf., İlk Os man lı lar ve Ba tı Ana do lu Bey lik-
ler Dün ya sı, İs tan bul 2012, s. 37-44, 73-113; 
Yu nus Koç, XVI. Yüz yıl da Bir Os man lı San ca ğı-
nın İs kân ve Nü fus Ya pı sı, An ka ra 1989; a.mlf., 

“Bo zok Türk men le ri”, Ana do lu’da ve Ru me li’de 
Yö rük ler ve Türk men ler Sem poz yu mu Bil di ri le ri 
(haz. Tu fan Gün düz), An ka ra 2000, s. 195-209; 
a.mlf., “Ana do lu Sel çuk lu la rı Dö ne min de Tür ki-
ye’de Yer leş me ve Nü fus”, Ana do lu Sel çuk lu la rı 
ve Bey lik ler Dö ne mi Uy gar lı ©ı (ed. Ah met Ya şar 
Ocak), An ka ra 2006, I, 241-248; a.mlf., “Sel çuk-
lu lar Dö ne min de Ana do lu’da Köy ler ve Köy lü ler”, 
a.e., s. 293-298; a.mlf., “XVI. Yüz yı lın İlk Ya rı-
sın da Ki ğı San ca ğı’nda İs kân ve Top lum sal Ya pı”, 
Tür ki yat Araş tır ma la rı Der gi si, sy. 16, Kon ya 
2004, s. 129-156; Meh met Eröz, Yö rük ler, İs-
tan bul 1991; Ah met Ak gün düz, Os man lı Ka nun-
nâme le ri ve Hu kukî Tah lil le ri, İs tan bul 1994, 
VII, tür.yer.; Ch. K. Mai sels, Uy gar lı ğın Do ğu şu: 
Ya kın do ğu’da Av cı lık ve Top la yı cı lık tan Ta rı ma 
Kent le re ve Dev le te Ge çiş (trc. Ala ed din Şe nel), 
An ka ra 1999, s. 132-134, 198; İl han Şa hin, “Gö-
çe be ler”, Os man lı, An ka ra 1999, IV, 132-141; 
Ne dim İpek, Ru me li’den Ana do lu’ya Türk Göç-
le ri, An ka ra 1999, tür.yer.; Os man Gü müş çü, XVI. 
Yüz yıl da La ren de (Ka ra man) Ka za sın da Yer leş-
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