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Osmanlı toplumunu meydana getiren en önemli unsurlardan biri
de hiç şüphesiz yaylak ve kışlakları arasında yarı-göçebe bir hayat yaşa-
yan konar-göçerlerdir. Arşiv belgelerinde aşiret, cemaat, oymak gibi
isimlerle geçen konar-göçerler, yaşadıkları hayat tarzına göre mevsimden
mevsime yaylak ve kışlakları arasında sürekli olarak hareket etmekte-
dirler. Yaylak ve kışlak bölgeleri bazen birbirinden çok uzakta bulun-
maktadır.Erzurum yaylalarına, Fırat nehrinin çıktığı yerlere yaylamaya
giden bir oymak, kışlak için Suriye çöllerine kadar inmekteydi. Genel-
likle hayvancılıkla uğraşan konar-göçerler, sürülerine otlak bulmak endi-

. "şesi ile göçebe bir hayat yaşamak zorunda kalmışlardır. Bunda yetiştir-
dikleri at, koyun, keçi, katır, sığır ve deveden ibaret sürülerine otlak ve
su bulmak kadar, onlara bağlı hayatlarını devam ettirmek endişesi de
saklıdır.! Konar-göçer aşiretler genellikle, yazın köyler, harabeler veya
eski iskan mahalleri yakınındaki yaylaklarında konaklarlar, kışları ise
şehir ve kasabaların civarında bulunan kışlaklarda geçirirlerdi.2

Yaşam tarzı bakımından konar-göçerler, göçebe hayat yaşayan di-
ğer unsurlardan büyük farklılıklar göstermektedir. Gerçek anlamda gö-
çebe hayatı yaşayan aşiretlere göre, bazı konar-göçer grupların, yazın
hayvancılıkla uğraşmalarının yanında, kışlaklarında ekinlik, yani bir tür
basit ziraat yaptıkları da görülmektedir.3 İşte bu nedenle, göçebelikle

* A.Ü. Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tarih Bölümü.

1 Cengiz Orhonlu, Osmanlı İmparatorluğunda Aşiretleri İskıin Teşebbüsü (1691-1696) ,
İstanbul 1963, s.l1.

2 Evliya Çelebi, Seyahatname , C.IX, İstanbul 1938, s.341; Bu konuda aynca bkz.
C.Orhonlu, a.g.e., s.l 1.

3 Yusuf Halaçoğlu, XVIII. Yüzyılda Osmanlı İmparatorluğu'nun İskıin Siyaseti ve Aşiret-
lerin Yerleştirilmesi, Ankara 1991, s.14; C.Orhonlu, a.g.e., s.12; Faruk Sümer, bunla-
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yerleşik hayat arasında bir ara şekle sahip bulunan ve tam bir göçebe
yaşam tarzı içinde olmayan konar-göçerler için kanunnamelerde ve resmı
kayıtlarda genellikle "Konar-göçer" tabiri kullanılmıştır.4

Konar-göçerler, reayasını sürekli denetim altında bulundurmak is-
teyen Osmanlı İmparatorluğu'nun merkeziyetçi idare tarzına aykırı ola-
rak kanunnamelerde, "Yörük, konar-göçer taifedir, karada ikametleri
yoktur" ve "Yörük la-mekandır, ta'yın-i toprak olmaz, her kande dilerse

gezerler" hükümleriyle tanımlanmışlardır.5 Bu tanımlamalara bakarak
konar-göçerlerin mekanca başıboş gruplar oldukları düşünülemez. Onlar
için genellikle, uzun yıllar değişmeyen belirli birer yaylak ve kışlak yer-

leri gösterilmiştir.6 Yaşam tarzları nedeniyle yazın yaylaklara, kışın kış-
laklara giderek hayatlarını geçiren bu taifenin, gidiş ve geliş anlarında
geçici olarak konaklayacakları yerlerde bile istedikleri kadar kalamaya-
cakları kanunnamelerde belirtildiğine göre, bunların başıboş bir halde her
dilediklerini yaptıkları da pek söylenemez.?

Konar-göçerlerin başıboş gruplar şeklinde nitelendirilmelerine ge-
rekçe olarak, yaylak ve kışlaklarına hareketleri sırasında yolları üzerinde
bulunan yerleşik ahalinin tarlalarına ve mallarına zarar vermeleri göste-
rilmiştir. Arşivbelgelerinde de sık sık dile getirilen bu durum karşısında
yerleşik ahalinin konar-göçerlerden şikayetçi oldukları görülmektedir. 8 .

rın darıdan pirince kadar her türlü toprak mahsüllerini ektiklerini bildirmektedir.
Bkz."XVI. Asırda Anadolu, Suriye ve Irak'da Yaşayan Türk Aşiretlerine Umümi Bir
Bakış", İFM., XI (İstanbul 1952), s.516.

4 Feridun M.Emecen, XVI. Asırda Manisa Kazası, Ankara 1989, s.128.

5 "Osmanlı Kanunnameleri", MTM., 1/2 (İstanbul 133 i), s.306~307; Y.Halaçoğlu, a.g.e.,
s.14; Salahaddin Çetintürk, "Osmanlı İmparatorluğunda Yörük Sınıfı ve Hukuki Sta-
tüleri", DTCFD., I1/2(Ankara 1943), s. i14.

6 Ahmed Refik, Anadoluıda Türk Aşiretleri (966-1200) , İstanbul i989, Belge no:60, 125,
s.32,71; Ayrıca bkz. Zeki Arıkan, xv-xvı. Yüzyıllarda Hamit Sancağı, İzmir 1988,
s.88.

7 S.Çetintürk, a.g.m., s.114; Kanunnamelerde konar-göçerlerin yaylak ve kışlaklarına
gidiş gelişleri sırasında bir yerde üç günden fazla konaklayamayacakları belirtilmiştir.
Bu konuda bkz. "Osmanlı Kanunnameleri", MTM., 1/2, s.307; Ayrıca bkz. İbrahim
Gökçen, 16. ve 17. Asır Sicillerine Göre Saruhan ıda Yürük ve Türkmenler, İstanbul
1946, s.16.

8 Ahmed Refik, a.g.e., Belge no:60,123,127,234, s.30,67,72,204-206; İ.Gökçen, a.g.e.,
s.20-21.
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Osmanlı Devleti, XVII. yüzyılın sonlarına kadar konar-göçerlerin
yerleşik hayata geçmeleri hususunda bir çaba göstermemiştir. Bu tarihten
sonra devlet zaman zaman bu yolda politikalar takip etmeye başlamıştır.
Ancak, konar-göçerlerin yerleşik hayata geçmeleri oldukça yavaş olmuş
veyüzyıllarca sürmüştür. Anadolu yaylalarının göçebeliğe elverişli ol-
ması, bu oymakların sürekli bir hareket içinde oluşları, güçlü bir aşiret
ruhunun davranışlarını yönlendirmesi ve devlet yönetimiyle aralarındaki
çelişkiler toprağa yerleşmeyi geciktiren etkenler olarak görülmektedir.
Bunların yerleşik hayata geçtikten sonra da birtakım gelenek, görenek ve
alışkanlıklarını sürdürdükleri bilinmektedir. 9

Konar-göçerlerin tam olarak tanınması, onların ancak idari, sosyal,
ekonomik, hukukı durumları ile vergi nizamlarını bilmekle mümkün
olur. Genellikle yiyecek, içecek, giyecek gibi temel ihtiyaç maddelerini
kendi kendine karşılayan bu teşekküller, kapalı bir ekonomik hayat ya-
şamaktaydılar.10

Osmanlı Devleti'nde konar-göçer teşekküller sınırları belirli bir
coğrafyada, idari ve malı bir hüviyete sahip olarak yaylak ve kışlak ha-
yatı sürdürmekteydiler. Genellikle timar ve has reayası olan aşiretiere
nüfusuna, ekonomik durumuna veya sınırları içinde konup-göçtüğü vila-
yetin idari yapısına göre sancak veya kaza statüsü veriliyor; idareciler
tayin edilerek hukukı bir nizama kavuşturuluyordu. Bundan amaç, kon ar-
göçerleri denetim altında tutmak ve özellikle vergi tahsilinde kolaylıklar
sağlamaktı.11

Belirli bir konar-göçer teşekkülün içinde yeralan cemaat, nereye
giderse gitsin statüsünü değiştiremiyordu. Bundan dolayı, çeşitli sebep-
lerden, başka memleketlere giden aşiret mensupları ya eski aşiretlerine
iade ediliyor veya geri döndürmek mümkün olmazsa, kendisi için tayin
edilmiş olan vergiyi, bağlı olduğu kaza dahilinde ödemek zorunda bıra-

9 Z.Arıkan, a.g.e., s.S1.

10 Y.Halaçoğlu, a.g.e., s.16; C.Orhonlu, a.g.e., s.13.

11 Tufan Gündüz, Anado/u'da Türkmen Aşiretleri, "Bozulus Türkmenleri (1540-1640)",
Ankara 1997, s.107.
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. kılıyordu. Böylece konar-göçer teşekküllerin dağılması önlenmeye çalı-

şılıyordu.12

Konar-göçerler, üzerinde bulundukları toprakların ayrıldığı şekle
göre, timar, zeamet ıe has reayası olarak bulunuyorlardı. Yörükler ge-

nellikle timar ve has reayası, Türkmenler ise has reayasıydılar.13
. i
Idari ve adli b*ımdan konar-göçerler, yaşayış tarzlarından dolayı

özel bir duruma sahiplerdi. Konar-göçer olmaları nedeniyle belirli yerleri
olmadığından sancakbeylerine tabi olmayıp, divanın beratıyla başlarına

i

memur tayin edilen beylerine bağlıydılar.14 Adli yönden ise kadılara
bağlı olmakla birliktb, cezalarının infazı ancak beyleri eliyle olurdu.
Hiçbir hususta beyle~inden başka kimse konar-göçerlere karışamazdı.

i
Devletle ilgili işler on[ar eliyle halledilirdi.15

i
Konar-göçerler! gerek has şeklinde ve gerekse bir sancağın vergi

dairesine dahil olaraklmukataaya verilmek suretiyle idare edildiği zaman,
başlarında hükümet tarafından tayin edilmiş bir "voyvoda" bulunuyordu.

i
Oymakların bağlı oldukları sancakbeyinin dairesi gediklilerinden veya
yerel hanedanıardan, i ahalinin de rızaları alınmak sureti ile bir kimse
voyvoda tayin olurdu. Bu gibi konar-göçer teşekküllerin vergilerini top-
lamak ve düzenlerini Isağıamak için başlarına yerel hükümet adamlarının
tayin ettiği ve merkezı hükümet tarafından da onaylanan voyvodaların
önemli fonksiyonlarıl vardı. Aşiret, mukataalara voyvoda olarak tayin
edilen kimseye malikane suretiyle verilmiştir. Bu voyvodaların ismi ge-
nellikle "Türkmen voyvodası" veya "Türkmen ağası" şeklinde geçmekte-
dir. Bu voyvodalıklatdan bazısının bir kişinin uhdesinde toplandığı da
görülmektedir. Bazı hrlerde yılda bir defa olmak üzere değiştirilip bir
başkasına da verilebilirdi. Görevi, hayvan başına verilecek vergi miktarı-
nı önceden tespit içidsayım yapmak ve vergilerini düzenli olarak topla-

maktır.16 Voyvodala~ aşiretlerin bulunduğu bölgeye en yakın merkezde
i
i
i

12 Aynı eser, s.107. i
13 C.OrhonIu, a.g.e., s. 15; Y.Halaçoğlu, a.g.e., s.20.
14 Bey'e Rumeli'de "Çeribaşı" ismi verilmiştir. (Bkz. S.Çetintürk, a.g.e., s.1 14).
15 Aynı yazar, a.g.e., s.1 If; Y.Halaçoğlu, a.g.e., s.21; İ.Gökçen, a.g.e., s.I6.
16 C.Orhonlu, a.g.e., s.18; Y.Halaçoğlu, a.g.e., s.21.



XVi. YÜZYıLDA TEKE SANCAGI'NDAKİ KONAR-GÖÇERLERİN... 5

otururlar; toplanan vergiden, "Ağalık" veya "Voyvodalık" namıyla %25
oranında hisse alırlardı.17

Osmanlı Devleti'nin vergi mükellefi olan reaya sınıfına mensup
konar-göçerler, yaşantıları bakımından şehir ve köylülerden farklı idi.
Konar-göçerler, yerleşik ahalinin mükellef olduğu vergileri ödemezlerdi.
Ancak, bunlardan yaşam tarzlarına uygun olarak başta adet-i agnam ol-
mak üzere resm-i yaylak, resm-i kışlak, resm-i ağıl, adet-i çoban-beyi,
resm-i dönüm (resm-i zemin) ve bad-ı heva gibi vergiler alınırdı.18

Konar-göçerlerden alınan ve kanunnamelerde resm-i ganem veya
koyun resmi olarak da geçen "adet-i agnam", yerliden, yörükten, eşkinci-
den ve yüzdeciden alınan olmak üzere birkaç çeşittir.19 A.det-i agnam,
çeşitli bölgelere göre değişme göstermekle beraber, genellikle iki koyun-

dan bir akçe alınırdı.20 Koyunların sayısı 300 olduğu zaman sürü kabul
edilir ve beş akçe "ağıl resmi" alınırdı. Bazen bunun yerine bir koyun
veya bir kuzu verildiği de 01urdu.2l

Sürülerini min yaylaklarda veya timar sahibinin arazisinde otlatan
konar-göçerler resm-i yaylak veya resm-i otlak adıyla bir vergi öderler-
di.22 Yaylak resmi, yılda bir defa olmak üzere, bazı yerlerde sürü başına,
bazı yerlerde ise koyun başına alınmaktaydı.23 A.det-i çoban-bey i ve
adet-i resm-i kışlak-ı bemyye için her 100 koyundan yirmişer akçe alın-
maktaydı. Kışlak resmi için evli bir kimse bir sipahinin timarında kışlar-
sa altı akçe kışlak resmi verirdi. Kışlayan kimse ziraat ederse, kışlak
resmi yerine resm-i zemin (resm-i dönüm) verirdi. Ayrıca kışlakcı üç yıl

17 Voyvoda hakkında geniş bilgi iç'in bkz. T.Gündüz, a.g.e., s.l09-112.
18 Konar-göçerlerden alınan vergiler hakkında geniş bilgi için bkz. T.Gündüz, a.g.e.,

s.128-136; Halil İnalcık, "Osmanlılar'da Raiyyet Rüsumu", BeZleten, XXIII/92 (1959),
s.575-608; Neşet çağatay, "Osmanlı İmparatorluğu'nda Reiiyiidan Alınan Vergi ve Re-
simler", DTCFD, V/5 (Ankara 1947), s.438-51 i;Y.Halaçoğlu, a.g.e., s.22-25.

19 N.çağatay, a.g.m., s.485-486; Y.Halaçoğlu, a.g.e., s.22.
20 T.Gündüz, a.g.e., s.128.
21 C.Orhonlu, a.g.e., s.22-23.
22Kanunniimelerde, resm-i merai ve yatak resmi olarak da geçmektedir. (Bkz. N.Çağatay,

a.g.m., s.509); Ayrıca bkz. T.Gündüz, a.g.e., s.129.
23 C.Orhonlu, a.g.e., s.23.
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bu yerde kalırsa, bu üç yılda kışlak resmi verir, üç yıldan sonra ise resm-i

bennak alınırdı.24 Konar-göçerlerden, bu vergilerden başka resm-i arus
(gerdek resmi)25 yave akçası26, cürm-ü cinayet27 gibi biid-ı heva (niya-

bet)28 vergileri de alınmaktaydı.

Osmanlı İmparatorluğu'nda konar-göçerler, madenlerle ilgili
muhtelif işlerde, ordunun nakliyat işlerinde; iç ayaklanmaların bastırıl-
masında v'eya emniyet ve asayişin sağlanmasında, derbend ve geçitlerin
korunmasında görevlendirilmişler ve buralarda devlete ait hizmetleri

yapmak üzere kullanılmışlardır. 29

I.TEKE SANCAGI'NDAKİ KONAR-GÖÇER CEMAATLER:

Göçebelik,. Anadolu'nun sosyal, siyasal ve ekonomik yapısında ö-

nemli bir rol oynamıştır.30 Teke-eli'nin öteden beri yoğun göçebe top-
luluklarının yayıldığı bir alan olduğu görülmektedir. Tarihi kaynaklardan
da bu durum anlaşılmaktadır.

XV. ve XVI. yüzyıllara ait Teke Sancağı Tapü- Tahrir Defterleri'n-
de sınırları belirlenen bu bölgeye, XIII. yüzyıldan itibaren çoğunluğunu
Üç-Okların oluşturduğu Türkmen toplulukları yerleştirilmiştir. Nitekim,
1321 yılında hacdan gelenlerin beyanlarına göre, bu bölgede Hamid-

24 Y.Halaçoğlu, a.g.e., s.24.
25 "Gelin resmi" de denilen bu vergi, bir kız veya dul evlenirken timar sahibi veya san-

cakbeyine verilmektedir. Kızdan 60 akçe, duldan 30 veya 40 akçe alınmaktaydı. (Bkz.
N.Çağatay, a.g.m., s.506-507; M.Tayyip Gökbilgin, Rumeli'de Yürükler, Tatarlar ve
Evlad-ı Fatihan, İstanbul 1957, s.45-46).

26 Sahipsiz olarak tutulan hayvan anlamına gelir. Yave (kaçkun), sonradan bulunmuş
olan hayvan ve kölenin sahibinden alınan vergidir. (Bkz. C.Orhonlu, a.g.e., s.24;
M.T.Gökbilgin, a.g.e., s.46-47).

27 Osmanlı ceza kanunlarına göre, işledikleri suçların derecesine ve ekonomik güçlerine
göre suç işleyenlerden alınan bir vergidir. (Bkz. M.Ali Ünal, XVI. Yüzyılda Harput
Sancağı (/5/8-1566), Ankara 1989, s.149-150).

28 Resm-i arı1s, eürm-ü cinayet, resm-i tapu, resm-i zemin, yave, kenizek, adet-i deştbiini
gibi vergiler bad-! heva grubu vergilerdir. Bu gruba giren vergiler, zuhunita bağlı ol.
duklarından miktarı önceden bilinememekte, defterlere tahmini bir rakam yazılmakta-
dır. (Bkz. M.A.Ünal, a.g.e., s.147-l49).

29 Geniş bilgi için bkz. C.Orhonlu, a.g.e., s.25-26.

30 Z.Arıkan, a.g.e., s.81.
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oğullan Türkmenleri bulunmakta ve Antalya ile Konya arasındaki dağlar
da bunların isimlerini taşımaktadır. Yine, 1207'de Antalya'yı fetheden
Selçuklu Sultanı Gıyaseddin Keyhüsrev I.'in bu bölgeye İğdir Yörükleri'-
ni yerleştirip, onlara kışlak verdiği bilinmektedir.31 Selçuklu fethinden
sonra Teke yöresi'nin iç kesimlerine Türkmen aşiretlerinin yerleştiril-
meleri sürdürülmüştür. Bu arada kalabalık bir nüfusa sahip olan Teke
Aşireti'ne de geniş yerler ayrılmıştır.32 Türkmen toplulukların bölgeye
yerleşmesi tarihi süreç içinde zaman zaman devam etmiştir.

Teke bölgesine Oğuz boylarının gelmesi XIV. ve XV. yüzyıllarda
da sürmüş ve Üç-Ok'lara bağlı bazı boy ve oymaklar (cemaat) zaman
zaman bulundukları yerlerden Teke-eli'ne gelerek yerleşmişlerdir. Men-
teşe, Saruhan ve Karaman-oğullarının zayıflamaları veya dağılmaları
üzerine bazı Türkmen (Yörük) toplulukları da bunlara katılmışlardır. 33

XVI. yüzyıla gelindiğinde sancakta çok sayıda konar-göçer cema-
atin yaşadığı görülmektedir. Yüzyılın ilk yarısında sancakta Antalya
kazası'nda34 Kızılcakeçilü, Necimler, Ulucalu Yörükl~ri, Çobansa Yö-
rükleri, Uluyörük35, Varsak Yörükleri36, Munamak Yörükleri, Karakök,

31 Şehabeddin Tekindağ, "Teke-eli veya Teke-ili", İA., XII/I, s.125; Aynca bkz. Faruk
Süırier, Oğuzlar (Türkmenler), Tarihleri-Boy Teşkiliitı-Destanları , Ankara 1972,
s.357.

32 Hüdai Bayık, Kaş Tarihi, Ankara 1982, s.78.

33 Ş.Tekindağ, "Teke-eli veya Teke-ili", s.125; RBayık, a.g.e., s.78.

34 1530-1531 tarihinde Antalya kazası'ndaki cemaatler için bkz. BOA.TD.(Başbakanlık
Osmanlı Arşivi, Tapü- Tahrir Defteri) No: ı66, s.576,577,578,579,582,583,584,585; II.
.Bayezid'in ölümünden sonra yazıldığı anlaşılan sancaktaki cemaatlerin yeraldığı defter
ise eksik olup, defterde bazı karışıklıklar bulunmaktadır. Söz konusu defterde Antalya
kazası'ndaki cemaatler için bkz. BOA.MAD.(Maliyeden Müdevver Defterler) No:253,
s.31 ,38,39,41,57-65, i03, 104, i05, i06- i20.

35 Döneme ait defterlerde vergi gelirleri sancakbeyi haslarına tahsis edilen Uluyörük
Cemaati'nc tabi 21 cemaat bulunmaktadır. Bu cemaatler; Nusretler, Bozca Bahadır
Gençlüsü, Saruhan-oğlu Gençlüsü, Tura Gençlüsü, Bektaş Gençlüsü Yörükleri, Solak
ve Kımızcı, Fersenk (?), Kızılcakeçilü, Uluyörük, Bayındır, Mamac ve Ali Fahrüd-din
Yörükleri, Kabil ve Beylerhan, Furaşlar, Veli Fakih, Karakoyunlu, Göllüler, Büyük
Dirkemiş, Şeyh Bey Yörükleri, Emre-oğlu, Tur Ali ve Taşkesüği Cemaatleri'dir. (Bkz.
BOA.ID. No:I66, s.578; BOA.MAD. No:253, 5.23-29,57-65).

36 Gelirleri padişah haslanna tahsis edilen Varsak Yörükleri Cemaati Karaman Vilaye-
ti'nden gelmiştir. Bu durum defterlerde "Cemaat-i Yörükan-i Varsakan ki an Vilayet-i
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Kökez, Yalnızbağ37, Dolar, Karagöl, Depecik, Ovacık, Kürd Yörükleri,
Devlethan Oğlanları, Dola, Beycük, Burdurcuk, Çukurca ve Çaltı,
Karahisar-ı Teke kazası'nda38 Karkın, Serik Yörükleri39, Tıradık Yö-
rükleri, Merdanlar, Çay Yörükleri, Emirhan Yörük1eri ve Çarıkcılar,
Elmalı kazası 'nda40 Çardiğin41, Karacalar Urbanı, Hisarderesi, Geriş,
Saruca Yazın, Alacadağ ve Çaylu, Kaş kazası'nda42 Sarular, Kelemen,
Çeriler, Kayaluca, Kayırdona, Süleyman, Dolaşalu, Bayındır, Kaş Yö-
rükleri, Kethüda-ı Kaş, Çavdır ve Beymelik, Kalkanlu kazası'nda ise
Kavacık Yörük43 Cemaatleri yaşıyordu. Yüzyılın ikinci yarısında ise
Antalya kazası'nda44 Kızılcakeçilü, Ulucalu, Necimler, Varsak Yörükle-

Karaman amed-end" şeklinde ifade edilmiştir. Defterlerde, Varsak Yörükleri Cemaati'-
ne 23 cemaatin tabi olduğu anlaşılmaktadır. Sözkonusu bu cemaatler; Gülnar, Bozdo-
ğan, Timurlar Urbanı, Furaşlar Urbanı, Kaşıkcıyan Urbanı, Hacılar Urbanı, Askerler
Urbanı, Gedik Aliler Urbanı, Mahmudlar Urbanı, Kızıl Tahir Urbanı, Bayramlar Urba-
nı, Musırlar Urbanı, Ozan benam-ı Burçlu, Ozanlar benam-ı Sülmenli ve Oğuzhanlı,
Ozanlar benam-ı Burçlu, Ozanlar, Hacı Salihler Urbanı, Ramazanlar Urbanı, Şahlar,
Sultanlar Urbanı, Ayaslar Urbanı, Mukbiller Urbanı ve Kaş kazası'ndaki Urban cema-
atleridir. (Bkz. BOA.MAD. No:253, s.106-120; BOA.TD. No:166, s.576-577).

37 Yalnızbağ Cemaati, Alaiye Sancağı'ndan gelmiştir. Bu durum defterlerde "Cemaat-i
Yalnızbağ ki an Liva-i Alaiye amed-end" şeklinde ifade edilmiştir. (Bkz. BOA.TD.
No:166, s.579; BOA.MAD. No:253, s.41).

38 Karahisar-ı Teke kazası'ndaki cemaatler ıçın bkz. BOA.TD. No:166,
s.591,592,593,594,596; BOA.MAD. No:253, s.I-2,8-16.

39 Vergi gelirleri sancakbeyi haslanna tahsis edilen Serik Yörükleri Cemaati'ne 14 cema-
at tabidir. Bunlar; Sarutiri, Kemercik, Abanos, Kelemen, İsalar, Menteşe, Elciler,
Düztuş, İğdir, Çörti Kökez, Tarıtiri, Civit (?), Çörti ve İvaz Fakih Cemaatleri'dir. (Bkz.
BOA.TD. No:166, s.591-592; BOA.MAD. No:253, s.I-2, 8-16).

40 Elmalı kazası'ndaki cemaatler için bkz. BOA.TD. No:166, s.599,601; BOA.MAD.
No:253, s.83-88, 89,94.

41 Vergi gelirleri sancakbeyi haslarına tahsis edilen Çardiğin Cemaati'ne Kara Çardiğin,
Gümüşdiğin, Belan bölükleri ile Kaş Cemaati tabidir. (Bkz. BOA.TD. No:166, s.599;
BOA.MAD. No:253, s.83-88).

42 Kaş kazası'ndaki cemaatler için bkz. BOA.TD. No:166, s.605,606.

43 BOA.TD. No:166, s.609; BOA.MAD. No:253, s.53.
441588 tarihli Mufassal defterde Antalya kazası'ndaki cemaatler ıçın bkz.

TKGM.KK.(Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Kuyud-u Kadime Arşivi)
No: 107, vr. i6/a-17 la, i8/b-34/b,41/b-53/a, 79/b,8 1/b,82/b-85/a,88/b,93/a, i04/b, i09/b-
110/b,ll 1/b,1 12/b.
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ri45, Haymana46, Çobansa Yörükleri, Uluyörük47, Kürd Yörükleri,
Devlethan Oğlanları, Sarı ResUller, Sığırlı, Munamak Yörükleri, Karalar,
Ovacık, Kökez, Beycük, Karagöl, Çaltı, Depecik ve Çukurca, Karahisar-ı
Teke kazası'nda48 Tıradık Yörükleri, Merdanlar, Karkın ve Serik Yö-
rükleri'ne tabi Yörükan-i Serik, İğdir, Menteşe, Çörti, Tarıtiri, Kökez,
İvaz Fakih, Düztuş, Kelemen, Akınlar, Civit, Kemercik, Sarular, İsalar
ve Abanos, Elmalı kazası'nda49 Çardiğin50, Geriş, Hisarderesi ve Kara-
calar Urbanı, Kaş kazası'nda5I Sarular, Süleyman, Kayaluca, Kelemen,
Çeriler, Kayırdona, Dolaşa(lu), Bayındır, Kaş Yörükleri, Kethüda-i Kaş,
Beymelik, Koçaklu ve Tülü-Bayındır, Kalkanlu kazası'nda ise52
Karakeçilü Yörükleri, Kavacık Yörükleri, Pir Ali ve Dolaşa Cemaatleri
bulunuyordu. Verdiğimiz bu bilgilerden, XVI. yüzyılın ilk ve ikinci yarı-
sında sancakta yaşayan cemaatlerin büyük bir kısmının aynı isimleri
taşıdıkları görülmektedir. Ayrıca, burada isimleri verilen cemaatlerin
dışında sancakta başka cemaatlerin de yaşadığını belirtmek gerekir. İ-
simlerini vermediğimiz bu cemaatleri, sancaktaki cemaatlerin nüfus du-
rumları hakkında bilgiler verirken ele alacağız.

Sancaktaki cemaatlerin önemli bir kısmının, sonradan isimlerini
yaşadıkları bölgelere verdikleri ve zamanla sancakta isimlerini cemaat-
lerden alan çok sayıda köyün ortaya çıktığı görülmektedir. XVI. yüzyılda

45 Padişah hasları arasında yeralan Varsak Yörükleri Cemaati'ne 1588 yılında Bozdoğan
ve Varsak-ı Gülnar Cemaatleri tabidir. (Bkz. Aynı defter, vr.18/b-20/b).

46 Padişah hasları arasında yeralan Haymana Cemaati'ne 25 cemaat tabidir. Sözkonusu bu
cemaatlerden 14 cemaat, yüzyılın ilk yarısında Varsak Yörükleri Cemaati'ne tabi gö-
rünmektedirler. Geniş bilgi için bkz. Aynı defter, vr.22/b-33/a.

47 Sancakbeyi hasları arasında yeralan Uluyörük Cemaati'ne 30 cemaat tabidir. (Bkz.
Aynı defter, vr.41/b-53/a).

48 Tıradık Yörükleri ve Merdanlar Cemaatleri'nin vergi gelirleri timara verilmiştir. Kaza-
daki Serik Cemaati'ne tabi diğer cemaatlerin 32.000 akçelik vergi gelirleri ise Nişancı
hasları arasındadır. Kazadaki cemaatler için bkz. Aynı defter, vr.148/b,163/a,I72/b-
186/a.

49 Elmalı kazası'ndaki cemaatler için bkz. Aynı defter, vr.6I!a-62/b,225/b,226/a.

50 Çardiğin Cemaati'ne 1588 yılında üç bölük ve iki cemaat tabidir. (Bkz. Aynı defter,
vr.6I!a-62/b).

51 Kaş kazası'ndaki cemaatler için bkz. Aynı defter, vr.23 1/b-243/b.

52 Kalkanlu kazası'ndaki cemaatler için bkz. Aynı defter, vr.39/a,40/a,257/b.
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sancakta yeralan Antalya kazası'ndaki53 Yazır, Yüregir, Çobansa,
Karkın, Bayat, Kızılcakeçilü, Sığırlı, Munamak, Çavundur, Çukurca,
Köse1er, Karatay, Avdan, H.t, Karakoyunlu, iğdirhisarı, Karagöl,
Depecik, Kökez, Geriş, İğdir, Todurga (Dodurga), Eymür, Karahisar-ı
Teke kazası'ndaki54 Beycük, Köse1er, Çandır, Saruca, İğdir, Karatay,
Furaşlar, Büğdüz, Avdan, Yüregir, Çay, Elmalı kazası'ndaki55 Eymür,
Abanos, Yıva (Yuva), Murtana (Murtuna), Salur, Bucak, Bayındır, Bur-
durcuk, Ozanlar, Kaş kazası'ndaki56 iğdir, Kınık, Çavdır, Kürtler, Ba-
yındır, Koçaklu ve Kalkanlu kazası'ndaki57 Kınık, Aklar, İğdir ve Çav-
dırlar köylerinin isimlerini,. daha önce buralarda yaşayan ve zamanla
yerleşik hayata geçerek köyler oluşturan cemaatlerden aldıkları anlaşıl-
maktadır.58 Yine, sancaktaki iğdir ve Kürt nahiyeleri de isimlerini, aynı

53 Antalya kazası'ndaki cemaat isimlerini taşıyan köyler için bkz. BOA.TD. No:166,
s.576,578,579 ,580,581 ,582,583,584,585;TKGM.KKNo: 107, vr.17 1b,44/a,45/a,46/a-b,
47 1b,691b,701b, n/a,731b,801b,87 1b,891b,931b, 1OO/a,i03/a, 107/a, 1081b, i121b, 1201b,
1211b, i221b, 1301b, 131/a, 1311b, 134/a, 136/a, 138/a, 1411b, 142/a-b, 146/a;BOA.TD.
No:152, vr.1381b-1391b.

54 Karahisar-ı Teke kazası'ndaki cemaat isimlerini taşıyan köyler için bkz. BOA.TD.
No: 166,s.592,593,594,595,596;TKGM.KKNo: 107, vr.56/a, 1531b, 158/a, 1591b, 1601b,
1611b, 1661b,1891b,192/a,1921b,195/a,1 971b-198/a; BOA.TD. No: 152, vr.1401b-141/a.

55 Elmalı kazası'ndaki cemaat isimlerini taşıyan köyler için bkz. BOA.TD. No:166,
s.599 ,600,601,603 ;TKGM.KKNo: 107, vr.351b,361b,37 1b,2051b,2061b,2101b,211/a-b,
217/a,2181b, 224/a-b, 2251b; BOA.TD. No:152, vr.1411b.

56 Kaş kazası'ndaki cemaat isimlerini taşıyan. köyler için bkz. BOA.TD. No:166,
s.605,606; TKGM.KK No: 107, vr.2251b,2371b,2391b,2411b,2421b,245/a; BOA.TD.
No: 152, vr.142/a.

57 Kalkanlu kazası'ndaki cemaat isimlerini taşıyan köyler için bkz. BOA.TD. No:166,
s.609; TKGM.KK No: 107, vr.65/a,2501b,251/a.

58 Sancaktaki köylere en fazla ismini veren cemaat iğdir olmuştur. XVI. yüzyılda san-
cakta beş İğdir ve bir iğdirhisan ismini taşıyan köy bulunmaktadır. Aynca, dört
Yüregir, iki Eymür, iki Büğdüz ve iki Kınik isimli köy yeralmaktadır.
(Bkz.BOA.TD.No: 166,s.58 1,582,583,593,594,595,599,603,605,606, 609;TKGM.KK
No: 107,vr.351b,44/a,46/a,65/a,691b,87 Ib, 1261b, 1411b, 142/a-b, 146/a, 160/a-b, 192/a,
2391b, 2411b; BOA.TD. No: 107, s.34,59; BOA.MAD. No:253, s.44,78; TKGM.KK
No:315, vr. 21b,4/a,51b, ll/a-b, 12/a, 141b, 151b,19/a,20/a,24/a,28/a,281b; Bu konuda ay-
nca bkz. Barbara Flemmıng, Landschaftsgeschıchte von Pamphylıen. Pısıdıen und
Lykıeıı ım Spiitmıttelalter, Wiesbaden 1964, s.99; F.Sümer, XVI. yüzyılda Teke San-
cağı'nda altı köy ve bir nahiyenin iğdir ismini taşıdığını bildirmektedir. Fakat, döneme
ait defterler incelendiğinde köylerden birinin iğdirhisan adını taşıdığı anlaşılmaktadır.
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isimleri taşıyan cemaatlerden almışlardır.59 Bu bakımdan, sancaktaki
nahiye ve köylerle cemaatler arasında sağlam bir bağlantı kurmak müm-
kün olabilmektedir.

XVI. yüzyılda sancakta bulunan çok sayıda cemaat padişah ve
sancakbeyi haslari arasında yeralmaktaydı. Döneme ait defterler üzerinde
yaptığımız incelemeye göre, 1530-31 tarihinde 31 cemaat, 1588'de ise 36
cemaat padişah haslarına aynlmıştı. Bu cemaatlerden padişah hasları için
tahsil edilen vergiler 1530-31'de 38.310 akçe, 1588'de ise 59.205 akçe
idi.60 Teke sancakbeyi haslarına 1530-31'de 51 cemaat ve 5 bölük,
1588'de 47 cemaat ve 3 bölük ayrılmış olup, bunlardan 1530-31'de
153.258 akçe, 1588'de ise 117.000 akçe vergi geliri elde edilmişti.61
Ayrıca, H. 9. Rebiü'l-ahir 987/ M. 5 Haziran 1579 tarihli bir kayıttan,
Teke Sancağı ifrazından Yalnızbağ, Diğin ve Uluyörük Cemaatleri'nin
vergi basılı olan 55.363 akçelik bir meblağın, Alaiye sancakbeyi Yahya
Bey'in haslarına ayrıldığı anlaşılmaktadır.62 Padişah ve sancakbeyi has-
ları dışında, ayrıca sancaktaki bazı cemaatlerin nişancı haslarına aynIdığı
görülmektedir. XVI. yüzyılın ilk yarısında Teke sancakbeyi hasları ara-
sında bulunan63 Karahisar-ı Teke nahiyesi'ndeki Serik Yörükleri'ne tabi
cemaatlere ait 32.000 akçe vergi geliri yüzyılın ikinci yarısında nişancı
hasları arasında yeralmaktaydı.64

Sancaktaki cemaatler, haslardan başka vakıf ve timarlara da tahsis
edilmiştir. H. 1 Receb 1007/ M. 28 Ocak 1599 tarihli bir kayda göre,

(Bkz. Oğuzlar, s.357,450,453,455,456,460); Teke Sancağı'nda Türkmen cemaa! (oy-
mak) isimlerini taşıyan köyler için aynca bkz. Süleyman Fikri Erten, Antalya Viliiyeti
Tarihi, İstanbul 1940, s.3I.

59 BOA.TD. No:166, s.583,584,589; TKGM.KK.No:ıo7, vr.67/b,79/b,87/b; BOA.TD.
No:ıo7, s.15,23.

60 BOA.TD. No:166, s.576-577,591,609; TKGM.KK. No:ıo7, vr.l6/a-40/a,85/a.
61 BOA.TD. No:166, s.578-579,591-592,598-599; TKGM.KK. No:ıo7, vr.41/b-62/b.
62 BOA. Mühimme, C.37, s.234/2799.
63 BOA.TD. No:166, s.591-592; BOA.MAD. No:253, s.1-2,8-16.
64TKGM.KK. No:ıo7, vr.172/b-187/a; TKGM.KK. No:315, vr.l3/a; Serik Yörükleri'nin
Nişancı Mehmet ve Nişancı Feridun Ahmet'in haslan arasında yeraldığına dair bkz.
BOA. Mühimme, C.40, s.86/196 (H. 12 Şaban 987/ M. 4 Ekim 1579); BOA.
Mühimme, C.46, s.I72/352 (H. 7 Şevval 989/ M. 4 Kasım 1581); BOA. Mühimme,
C.48, s.317/935 (H. 8 Safer991/M. 3 Mart 1583).
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eskiden Elmalı kazası'na, fakat bu tarihte Finike kazası'na bağlı
Yaşlıcakilise köyü'nde sakin 62 neferden oluşan Pirler Cemaati, Mevlana
Hüsameddin Efendi'nin Finike şehri'nde yaptırdığı zaviyeye tabi olup,

yıllık 1500 akçe vergi geliri zaviyenin vakfı adına tahsil olunmaktaydı.65

Vakıf cemaatIere diğer konar-göçer topluluklann emin ve mültezimleri

kanşamazlardı.66 Aynca, sancaktaki bazı cemaatIer timarlara kaydedil-
miştir. 1530-31 tarihinde 41 cemaat, 1588'de 65 cemaat ve 2 bölük
timara verilmiş olup, bunlardan tahsil edilen vergiler 1530-31 'de 85.136

akçe, 1588'de ise 117.223 akçe idi.67

Sancaktaki konar-göçer cemaatIerden yaşam tarzlanna uygun ola-
rak, başta adet-i agnam olmak üzere resm-i kışlak, resm-i yaylak (resm-i
otlak), resm-i bennak, resm-i mücerred ve resm-i arus, resm-i zemin,
cürm-ü cinayet, deşt-bani gibi bad-ı heva vergileri alınıyordu.68 Bu ver-
giler, XVI. yüzyılda sancaktaki cemaatIerden "makm'" olarak tahsil edi-
liyordu. Daha sonraki dönemlerde sancağın adet-i agnam vergisi
mukataaya verilerek tasarruf edilmiş, XVIII. yüzyılın başlanndan itiba-
ren ise, Hamit Sancağı adet-i agnam mukataası ile birlikte malikaneye

verilmeye başlanmıştır.69

Sancağa ait Tap-u-Tahrir Defterleri'nin kanunnameleri bulunmadı-
ğından ve döneme ait diğer arşiv malzemelerinde de sancaktaki rdyadan
alınan vergilerin miktarlan ile ilgili yeterli kayda rastlanılmadığından,
cemaatlerin ödedikleri vergilerin miktarlan hususunda kesin bilgiler ve-
rilememektedir. Bununla birlikte, iki koyuna bir akçe agnam resmi ve iki
dönüme bir akçe dönümresmi (resm-i zemin) alındığı tahmin edilmekte-
dir. 15'68 yılına ait bazı kayıtlara göre ise, sancaktaki yörüklerin evlile-
rinden 12 akçe resm-i bennak, bekarlanndan 6 akçe resm-i mücerred
alındığı belirtilerek, Serik Yörükleri'nin buna uymadıklan ve genellikle 6
akçe ödedikleri bildirilmektedir. Sözkonusu vergilerin, Serik Yörükle-

65 TKGM.KK. No: 107, vr.31/a-311b; BOA.MAD. No:1583, s.279-280.

66 F.Emecen, a.g.e., s.140.

67 BOA.TD. No: 166, s.580,582,583,584,585,592,593,594,596,601,605,606,61 0,611;
TKGM.KK. No:107, vr.661b-2571b.

68 TKGM.KK. No: 107, vr.17/a,17Ib,40/a,139/a,234/a,234Ib,235Ib,2461b; BOA.MAD.
No:253, s.30,36,64,95; TKGM.KK. No:315, vr.2/b,31b; BOA.TD. No:107, s.3.

69 TKGM.KK. No:315, vr.1lb.
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ri 'nden de diğer yörüklerden alındığı üzere alınması gerektiği hususuna
dikkat çekilmektedir.70 Sancaktaki korularda konaklayan cemaatlerden,
her koyun sürüsü için 12 akçe koru resmi, koyunu olmayanlardan ise

hane başına ikişer akçe hane resmi alınmaktaydı.71 Ayrıca belgelerden,
sancaktaki bazı cemaatlerin avarız-ı divaniyeden muaf tutuldukları anla-
şılmaktadır.72

Teke Sancağı'ndaki konar-göçerler şekavette bulunmaları, isyan ve
karışıklıklar çıkarmaları nedeniyle zaman zaman sürgüne tabi tutulmuş-
lardır. II. Bayezid döneminde, 1501 yılında Teke yöresi'nden bazı Şii ve
Alevi Türkmenler, isyan ve karışıklıklar nedeni ile Mora'da yeni fethe-
dilen Modon ve Koron kaleleri civarına sürülmüşlerdir. Bu gidenler Ar-
navutluk dahil, Bektaşiliğin bu bölgede yayılmasına neden olmuşlardır.
Yine, 1511 yılında Şah-Kulu Baba Tekeli isyanı sonunda da Teke ve
Hamid-ili yöresi'nde bulunan Şii-Aleviler, 1501 yılında olduğu gibi,

Modon ve Koron'a sürgün edilmişlerdir.73 Ayrıca, sancaktaki konar-
göçerler fesat ve şekavette bulunmaları, karışıklıklar çıkarmaları nede-
niyle zaman zaman Kıbrıs'a sürgün edilmişlerdir.74

70 BOA. Mühimme, C.7, s.520/1495 (H. i Zi'l-hicce 9751 M. 28 Mayıs 1568);
s.533/1521 (H. 3 Zi'l-hicce 9751 M. 30 Mayıs 1568).

71 TKGM.KK. No:ıo7, vr.139/b.

72 Örneğin, H.907/M.1501-1502 tarihli defterde "Söğle Cemiati avarız-ı divaniyeden
emin olagelmiş, ellerinde hükrn-ü hümayı1nları vardır." ifadesi kullanılmıştır. (Bkz.
İstanbul Atatürk Kitaplığı, Muallim Cevdet Yazmaları, O. i17/4, vr.50/a); Ayrıca 1588
tarihli defterde, Ovacık Cemaati'nin de Antalya kalesi muhafazasında hizmette bulun-
maları karşılığında avarızdan muaf tutuldukları anlaşılmaktadır. (Bkz. TKGM.KK.
No:107, vr.89/b,109/b).

73 Ş.Tekindağ, "Teke-eli veya Teke-ili", s.126,128; Ayrıca bkz. Aynı yazar, "Şah Kulu
Baba Tekeli Isyani", BITD., IV (1967), s.59; F.Sümer, Sa/evi Devleti/nin Kuruluşu ve
Gelişmesinde Anadolu Türklerinin Rolü, Ankara 1992, s.36; Aynı yazar, Oğuzlar,
s. i71; S.Fikri Erten, a.g.e., s.98-99.

74 BOA.Mühimme, C.22, s.257/503 (H.14 R.ahir 981/M.13 Ağustos 1573); Ahmed
Refik, a.g.e., Belge no:193, s.143-144.
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II. XVI. YÜZYıLDA SANCAKTAKİ CEMllTLERİN
DEMOGRAFİK DURUMU VE ALINAN VERGİLER:

XVI. yüzyılda Teke Sancağı'nda yerleşik bir nüfusun yanında ol-
dukça kalabalık konar-göçer topluluklar da bulunuyordu. 1530-31 tarihli
Tapfi- Tahrir Defteri'nin sonunda yeralan yekfinda, sancaktaki cemaatle-

rin sayısı 128 olarak gösterilmiştir.75 Tapfi-Tahrir Defterleri'nde sınırları
tespit edilen sancakta, çok sayıda cemaat ve bunların alt bölümleri olan
bölükler yaşıyordu. Defterlerdeki bütün konar-göçer toplulukların bü-
yük-küçük ayırmaksızın "cemaat" terimiyle ifade edilmesi, oymaklar
arasında bağlantı kurulmasını zorlaştırmaktadır.

Döneme ait Tapfi-Tahrir Defterleri'ndeki kayıtlara göre, XVI. yüz-
yılda sancakta yeralan cemaatlerin nüfus durumları ve ödedikleri vergiler
şöyle idi:

Antalya Kazası 'ndaki Cemaatler:

(1). Kızılcakeçilü Cemaati: Yörük taifesi'nden 76 olan cemaat pa-
dişah hasları arasında yeralmaktaydı. Cemaat, gerek II. Bayezid'in ölü-
münden sonra yazıldığı anlaşılan defterde 77 ve gerekse 1530-1531 ta-

rihli defterde 78 27 hane ve 1 mücerredden ibaret olup, her iki defterde de
resm-i bennak, resm-i mücerred, adet-i agnam ve bad-ı heva vergileri
400 akçedir. Yüzyılın ikinci yarısında 1588 yılında ise, 47 nefer ve 25
haneden oluşan cemaatin vergileri 1000 akçeye yükselmiştir.79

(2). Ulucalu Yörükleri Cemaati: Yörük taifesi'nden olan cemaat,
defterlerde padişah hasları arasında gösterilmiştir. Cemaat, XVI. yüzyılın
ilk yarısına ait her iki defterde de 25 haneden ibaret olup, 750 akçe vergi
ödemekteydi.80 Yüzyılın ikinci yarısında 1588 yılında ise, 81 nefer ve
38 hane olan cemaatin vergileri 1350 akçe olmuştur. 8i

75 BOA.TD. No:166, s.61 ı.
76 C.Türkay, a.g.e., s.524.

77 BOA.MAD. No:253, s.102.

78 BOA.TD. No:166, s.576.

79 TKGM.KK. No:107, vr.16/a.

80 BOA.MAD. No:253, s.104; BOA.TD. No: 166, s.576.

81 TKGM.KK. No: 107, vr.16/b.
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(3). Necimler Cemaati: Padişah hasları arasında yeralan cemaat,
yüzyılın ilk yarısına ait her iki defterde de 20 hane olup, 550 akçe vergi
ödemekteydi.82 1588 yılında ise cemaat 41 nefer ve 22 hanedir. Bu ta-

rihte, cemaatin ödediği vergiler 900 akçeye yükselmiştir.83

(4). Varsak Yörüklerİ ve Haymana Cemaatleri: Tapu-Tahrir
Defterleri'nde ve diğer arşiv belgelerinde "Varsak, Varsaklar, Varsaklı"
şeklinde geçen cemaat, Türkmen taifesi'nden olup, genelolarak Tarsus,
Adana, Kırşehri ve Bozok Sancakları ile Maraş Eyalati'ne tabi Kars-ı
Zülkadriye kazası'nda yaşamaktaydı. 84 Sancağa ait Tapu- Tahrir Defter-
leri'ndeki "Cemaat-i Yörftkan-i Varsakan ki der Vilayet-i Karaman
amed-end" kaydından Teke Sancağı'na Karaman'dan geldikleri anlaşılan
cemaat, padişah hasları arasında yeralmaktaydı. 85

XVI. yüzyılın ilk yarısında sancakta Varsak Cemaati'nin alt grup-
ları olarak 23 cemaat bul~nuyordu. 86 Söz konusu bu cemaatler 1530-

31'de 856 hane87, 47 mÜcerred, 3 imam, 2 da'i, 2 meremmetçi, 11 kara,
1 mecnun ve 1 ma'lulden oluşmaktaydı. Bu tarihte, cemaatlerden "mak-
tü'" olarak alınan vergiler 33.040 akçe idi.88

Yüzyılın ikinci yarısında 1588 yılında, Varsak Cemaati'ne Bozdo-
ğan ve Varsak-i Gülnar isimlerinde iki cemaat bağlı bulunuyordu. Bu
cemaatlerden Bozdoğan Cemaati 328 nefer ve 138 hane, Varsak-i Gülnar
Cemaati ise 337 nefer ve 147 hane idi.89 Yüzyılın ilk yarısında Varsak
Cemaati'ne tabi olan Hacılar, Hacı Salihler, Gedik Aliler, Kaşıkçıyan,
Bayramlar, Timurlar, Tahirler (Çerçiler), Şahlar, Askerler, Ramazanlar
ve Kaş kazası'ndaki Urban Cemaatleri ile Ozanlar, Ozanlar benam-ı

82 BOA.MAD. No:253, s.104; BOA.TD. No:166, s.576.

83 TKGM.KK. No: 107, vr.17/a.

84 C.Türkay, a.g.e., s.755; F.Sümer, Oğuzlar, s.154,317; T.Gündüz, a.g.e., s.42; S.Fikri
Erten, Antalya Livt1sı Tarihi, İstanbul 1338-1340, s.131, dipnot: 1.

85 BOA.TD. No:166, s.576; BOA.MAD. No:253, s.106; TKGM.KK. No: 107, vr.18/b.

86 Bu cemaat1erin isimleri için bkz. dipnot:36.

87 Cemaaadere ait haneleri topladığımızda 914 çıkmıştır. (Bkz. BOA.TD. No:166, s.576-
577).

88 Aynı defter, s.577; BOA.MAD. No:253, s.106-120.

89 TKGM.KK. No: 107, vr.18/b-22/b.
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Burçlu ve Ozanlar benam-ı Sülmenli ve Oğuzhanlı Cemaatleri 1588'de
Haymana Cemaatleri arasında yeralmaktaydı. 90 Bu cemaatlerden başka,
yüzyılın ilk yarısındaki defterlerde kaydı bulunmayan Okcular, Pirler
(Yaşlıca kilise), Şamlıcalar, Halladar, Hatablar, Sarucasu1ar, Hacılar,
Rumcalar, Okçular ve Kutlular Urbanı Cemaatleri ile Kürüz köyü'ndeki

cemaat de 1588'de Haymana Cemaatleri arasında bulunmaktaydı.91 Bu
tarihte Varsak ve Haymana Cemaatleri'ne tabi yukarıda isimleri yazılı 27

cemaat 1836 nefer ve 898 hane idi.92 Bunlardan "makm '" olarak tahsil
edilen resm-i bennak, resm-i mücerred, adet-i agnam, cürm-ü cinayet ve

bad-ı heva vergileri ise 45.000 akçedir.93

(5). Uluyörük Cemaati: Yörük taifesi'nden94 olan cemaat, XVI.
yüzyılda sancakbeyi hasları arasında yeralmaktaydı. Yüzyılın ilk yarısın-
da Uluyörük Cemaati'ne bağlı 21 cemaat bulunuyordu.95 Defterlerdeki
yekftna göre bu cemaatler 803 hane, 56 mücerred, 7 kara, 10 imam, 5

şeyh, 3 meremmetçi, 21 sipahı ve 4 ma'lftlden ibaret olup96, bunlardan
"makm'" olarak alınan resm-i agnam, resm-i bennak, cürm-ü cinayet ve

bad-ı heva vergileri 30.000 akçe idi.97

H.961/M.1554 tarihli bir kayda göre, Uluyörük Cemaati'nin ver-
gileri bu tarihte mukataaya verilmeksuretiyle tahsil olunmakta ve Cema-
at-i Uluyörük Mukataası, Teke Livası Has-M-yı Cedıd Emanetine tabi

90 Aynı defter, vr.22/b-31/a,33/a-33/b.

91 Aynı defter, vr.25/a,30/a,31/a-33/a.

92 Cemaatlerin nefer ve hane sayılarını topladığımızda 2157 nefer ve 1068 hane ÇıkmıŞ-
tır. (Bkz. Aynı defter, vr.18/b-33/b).

93 Aynı defter, vr.33/b.

94 C.Türkay, a.g.e., s.748.

95 Bu cemiiatlerin isimleri için bkz. dipnot:35.

96 Defterlerde cemaatlerin sonunda yeralan yeleılnda verilen rakamlarla yaptığımız top-
lam sonucunda çıkan rakamlar birbirini tııtınamaktadır. Yaptığımız toplamda,
Uluyörük'e tabi cemiiatlerin 775 hane, 56 mücerred, 8 kara, LO imam, 3 şeyh-i ziiviye,
3 meremmetçi, 5 sipahı, 1 ahı, 2 sahib-i zayiye, 1 kethüdii, 1 mütevelli, 1 iiI-i resül, 4
muhassıl, 13 kadimi, 3 kötürüm ve i mecnundan ibaret olduğu anlaşılmaktadır. (Bkz.
BOA.TD. No:166, s.578); Cemiiatlerin yekfinu için aynca bkz. BOA.MAD. No:253,
s.30.

97 BOA.TD. No:166, s.578; BOA.MAD. No:253, s.30.
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bulunmaktaydı. 98 Yüzyılın ilk yarısında cemaatin alt gruplarından biri
olan ve cemaatle aynı ismi taşıyan U1uyörük Cemaati Hamid Sancağı'nda
oturmaktaydı. 99

1588 yılında U1uyörük Cemaati'ne tabi cemaatlerin büyük bir kıs-
mının parçalanarak dağılmaları sonucunda, çok sayıda "perakende" ko-

nar-göçer topluluklar ortaya çıkmıştır.lOO Bu tarihte, cemaate bağlı ko-
nar-göçerlerin büyük bir kısmının "perakende" olarak muhtelif köylerde
ve Antalya şehri ile Elmalı ve Karahisar kazaları'nda oturdukları görül-
mektedir. 1588 yılında U1uyörük Cemaati 1485 nefer ve 832 hane idi.lOl
Cemaatten alınan resm-i bennak ve mücerred, adet-i agnam, resm-i an1s
ve bad-ı heva vergileri ise 28.000 akçeydi.102 1729 yılında Kürt
nahiyesi'ne tabi U1uyörük Cemaati'nin 28.000 akçe olan vergileri san-
cakbeyi hassından ayrılarak Dergah-ı Mualla müteferrikalarından
Hasan'ın zeametine ilhak olunmuştur.103

(6). Cobansa Yörüklerİ Cemaati: Padişah hasları arasında
yeralan cemaat, XVI. yüzyılın ilk yarısına aİt iki defterde de 83 hane, 6
mücerred ve 2 karadan teşekkül ediyordu. Cemaatin resm-i bennak,
resm-i agnam, cürm-ü cinayet ve bad-ı heva vergileri bu tarihte 2500
akçeydi)°4 1588 yılında ise, 141 nefer ve 73 hane olan cemaatin resm-i
bennak ve mücerred, adet-i agnam, cürm-ü cinayet ve bad-ı heva vergile-
ri 3200 akçeye yükselmiştir.105

98 BOA.MAD. No:619, s.43.

99 "Cemaat-i benam-ı Uluyörük ki der Liva-i Hamid mütemekkin şüde-end" (Bkz. BOA.
MAD. No:253, s.62; BOA.TD. No:166, s.578).

100 Bu tarihte Uluyörük'e tabi cemaat ve toplulukların nüfuslarının toplamı verileceği n-
den, cemaaderin isim ve her birinin nüfus durumlarını öğrenmek için bkz. TKGM.KK.
No: 107, vr.411b-531b.

101 Bizim toplamımızda cemaatin nefer ve hane sayısı 1514 nefer ve 837 hane çıkmıştır.
(Bkz.TKGM.KK. No: 107, vr.411b-53/a).

102 TKGM.KK. No: 107, vr.531b.

103 TKGM.KK. No:315, vr.3lb.

104 BOA.MAD. No:253, s.105-106; BOA.TD. No:166, s.576.

105 TKGM.KK. No: 107, vr.34/a-341b.
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(7). Munantak Yörükleri Cemaati: Yörük taifesi'nden olan ce-
maat, XVI. yüzyılın ilk yansında sancakbeyi haslan arasındadır. Gerek

II. Bayezıd'den sonra yazılan defterde106 ve gerekse 1530-31 tarihli

defterde107 24 hane, 1 mücerred ve 1 karadan ibaret olan cemaatin
resm-i bennak, resm-i agnam, cürm-ü cinayet ve bad-ı heva vergileri 700
akçedir. Yüzyılın ikinci yansında sancakbeyi hassından aynlan cemaatin,
1588 yılında Macar Behram'a timar olarak verildiği görülmektedir. Bu
tarihte, 68 nefer ve 38 hane olan cemaatin resm-i bennak ve mücerred,
resm-i arı1s, cürm-ü cinayet ve bad-ı heva vergileri 1500 akçeye yüksel-

miştir.108

(8). Karakök Cemaati: Sancakbeyi haslanndan olan cemaat,
1530-31 tarihinde 355 hane, 57 mücerred, 6 kara ve 2 kötürümden ibaret
olup, 26.968 akçe vergi ödemekteydL109 II. Bayezid'in ölümünden sonra
yazıldığı anlaşılan defterde ise, cemaat 3 çift, 150 nım, 202 bennak, 57
mücerred, 6 kara ve 2 kötürümden oluşmaktadır. Defterde cemaatten
alınan vergiler 26.968 akçe olarak gösterilmiştir. 110 Tanmla da uğraşan
cemaatin, XVI. yüzyılın ikinci yansında kaydına rastlanılmamıştır.

(9). Kökez Cemaati: XVI. yüzyılın ilk yansında sancakbeyi has-
lanna dahilolan cemaat, II. Bayezıd'in ölümünden sonra yazılan deftere
göre, 23 nım, 22 bennak ve 7 mücerredden oluşmaktadır. Bu tarihte ta-

nmla da uğraşan cemaatin ödediği vergiler 928 akçedir.11l 1530-31
tarihli defterde, Kökez Cemaati ile ilgili iki ayn kayıt bulunmaktadır.
Buna göre, cemaat bu tarihte 31 hane, 2 mücerrred ve 1 imamdan ibaret

olup, 1400 akçe vergi ödemekteydLl12

XVI. yüzyılın ikinci yansında cemaat, sancakbeyi haslanndan ay-
rılarak timara verilmiştir. l588'de Macar Behram ve Maksud'a timar
olarak verilen cemaat, bu tarihte 72 nefer ve 35 hane olup, ödedikleri

106 BOA.MAD. No:253, s.31.

107 BOA,ID. No:166, s.578.

108 TKGM.KK. No:107, vr.83/b-84/a.

109 BOA.TD. No:166, s.578.

110 BOA.MAD. No:253, s.31-36.

111 Aynı defter, s.38.

112 BOA.ID. No:166, s.585.
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vergiler 1976 akçedir. Bunun 1500 akçesi Macar Behram'ın, 476 akçesi
ise Maksud'un tasarrufunda bulunmaktadır. Maksud'un timarına tahsis
edilen Tsi hane 10 neferin tarım yaptıkları, bunlardan alınan vergilerden
anlaşılmaktadır.l13

(10). Yalnızbağ Cemaati: AlaiyeSancağı'ndan gelerek sancağa
yerleşen cemaat sancakbeyi hasları arasındadır. Cemaat Yörük
taifesi'nden olup, II. Bayezid'den sonra yazıldığı anlaşılan defterde 101
hane, 6 mücerred, 2 kara ve 5 imamdan ibarettir.1I4 1530-31 tarihinde
ise cemaatin 127 hane, 5 mücerred, 1 imam, 2 şeyh, 1 kethüda,4 sipahi
ve 1 karadan ibaret olduğu görülmektedir. Bu tarihte cemaatin ödediği
vergiler 10.000 akçedir.1I5 Yüzyılın ikinci yarısına ait defterlerde cema-
at1e ilgili bir kayda rastlanılmamıştır.

(11). Dolar (Tolar) Cemaati: 1530-31 tarihinde timara verilerek
tasarruf edilen cemaatin vergileri defterde kaydedilmemiştir. Bu tarihte
cemaat 6 hane ve 3 mücerredden oluşmaktadır.! 16 Yüzyılın ikinci yarı-
sında cemaat1e ilgili bir kayıt bulunmamaktadır.

(12). Karagöl Cemaati: 1530-31 tarihli defterde hisselere ayrılan
cemaat, beş ayrı hisse halinde timara verilmiştir. Bu tarihte cemaat, top-
lam 123 hane ve 6 mücerred olup, vergileri 5649 akçedir.1I7 1588 yılın-
da ise, "Cemaat-i hisse-i Karagöl" dışında yüzyılın ilk yarısındaki isimle-
ri taşıyan dört hisseye ayrılan cemaat, yine muhtelif kişilere timar olarak
verilmiştir. Cemaat, bu tarihte toplam 109 nefer ve 63 hane olup, öde-
dikleri vergilerin toplamı 5965 akçedir.118 Alınan vergilerden, cemaatin
yüzyılın ikinci yarısında tarımla uğraştığı anlaşılmaktadır.

i i3 . .TKGM.KK. No. 107, vr.93/a-b, i11/b.
114 BOA.MAD. No:253, s.41-43.

115 BOA.TD. No:166, s.579.

116 Aynı defter, s.582.

i 17 Cemaalin hisseleri "hisse ez-Cemaat-i Karagöl, Cemaat-i hisse-i Karagöl, hisse ez-
Cemaat-i Karagöl benam-ı Burdurcuk, hisse ez-Cemaat-i Karagöl nam-ı diğer Çukurca
ve hisse ez-Cemaat-i Karagöl nam-ı diğer Çaltı"dır. Cemaat hakkında geniş bilgi için
bkz. BOA.TD. No:166, s.583,585.

118 TKGM.KK. No: 107, vr.109/b-1 IOla, i1O/b-111/a,1121b.
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(13). DeDecik Cemaati: Yörük taifesi'nden olan cemaat, Antalya
kalesi müstahfızlanna timar olarak tahsis edilmiştir. 1530-31 tarihinde
cemaat hisse cemaatle birlikte 82 hane, 7 mücerred ve 1 karadan ibaret

olup, 3072 akçe vergi ödemekteydi.119 1588 yılında cemaatin, ismini
verdiği Depecik köyü'nde oturduğu ve tanmla uğraştığı görülmektedir.
Defterde cemaatin vergi mükellefi nüfusu köyün nüfusu ile birlikte ve-
rilmiştir. Buna göre, köy ve cemaatin nüfusu hisse cemaatle birlikte top-
lam 111 nefer ve 66 hanedir. Bu tarihte köy ve cemaate ait vergilerin

toplamı 6216 akçedir.120

(14). Ovacık Cemaati: Cemaat, Türkmen taifesi'nden 121 olup,
1530-31 tarihinde Antalya kazası'nda Ovacık isminde iki cemaat bulun-
maktaydı. Bunlardan biri "Cemaat-i Ovacık" 122, diğeri ise "Cemaat-i
Ovacık nam-ı diğer Yenibey" dir. 123 Bu tarihte, birinci Ovacık Cemaati
54 hane, 8 mücerred ve 2 karadan ibaret olup, 3500 akçe vergi ödemek-
teydi. Bir ismi de Yenibeyolan diğer Ovacık Cemaati ise 12 hane olup,
ödediği vergiler 220 akçe idi. Timara aynlan cemaatin bir kısmının yer-
leşik hayata geçerek, bu tarihte ismini verdiği Ovacık (nam-ı diğer
Tekürova) köyü'nde oturduklan anlaşılmaktadır. 124

1588 yılında ise, Antalya kazası'nda Ovacık ismini taşıyan üç ce-
maat bulunmaktaydı. Bunlar; "Cemaat-i Ovacık nam-ı diğer Tekürova
(Sofılar dahi derler)"125, "Cemaat-i Ovacık nam-ı diğer Tekürova,,126

ve "Cemaat-i Ovacık nam-ı diğer Yenibey"127 cemaatleridir. Cemaat-
lerden birincisi151 nefer, 72 hane, ikincisi 76 nefer, 42 hane, üçüncüsü
ise 16 nefer ve 8 hane idi. Bunlardan alınan vergiler, sırasıyla 8400, 2318
ve 521 akçeydi. Antalya kalesi merdlerine timar olarak verilen ilk iki

119 BOA.TD. No:166, 5.583,585.

120 TKGM.KK. No: 107, vr.l 07la-b, ııııb.

121 C.Türkay, a.g.e., 5.617.

122 BOA.TD. No:166, 5.585.

123 Aynı defter, 5.583.

124 Aynı defter, 5.585.

125 TKGM.KK. No:ıo7, vr.881b-891b.

126 Aynı defter, vr.l 09/a- ıo91b.

127 Aynı defter, vr.ll1/a-ll1/b.
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cemaatten alınan vergilerden, bu cemaaderin tanmla uğraştıldarı görül-
mektedir. Yine, bu iki cemaatin Antalya kalesi muhafazasında hizmette
bulunmaları karşılığında avarızdan muaf tutuldukları anlaşılmaktadır. 128

(IS). Kürd Yörükleri Cemaati: 1530-31 tarihinde Antalya kalesi
müstahfızlarının timarı olan cemaat 13 hane olup, 212 akçe vergi öde-
mekteydi.129 1588 yılında ise, 19 hane ve 17 mücerred olan cemaatten
alınan vergiler 800 akçe olmuştur. Cemaat, bu tarihte de timara verilmiş-
tir. 130

(16). Devlethan Oğlanları ve Dola Cemaatleri: 1530-31 tarihli
defterde, her iki cemaatin vergileri birlikte kaydedilmiştir. Bu tarihte,
defterde nüfusu kaydedilmeyen cemaatler, Antalya kalesi

müstahfızlarının timan olup, 260 akçe vergi ödemekteydiler.131 1588'de
ise, sancakta Dola Cemaati'nin yeralmadığı görülmektedir. Bu tarihte,
Antalya kalesi merdlerinin timarı olan Devlethan Oğlanlan Cemaati 5
nefer olup, resm-i bennak ve mücerred, resm-i arus ve bad-ı heva vergi-
leri 100 akçeydi.132

(17). Beycük Cemaati: Antalya kalesi müstahfızlannın timarı o-
lan cemaat, 1530-31'de 287 hane, 27 mücerred, 5 kara, 1 mecnün ve 1
ma 'lülden ibaretti. Cemaatin vergileri bu tarihte 980 akçe idi.133
1588'de ise, yine Antalya kalesi merd ve topçulannın timan olan cemaat,
359 nefer Ve 190 hane olup, 11.745 akçe vergi ödemekteydi. Cemaatin
bu tarihte tarım yaptığı, alınan vergilerden anlaşılmaktadır. 134

(18). Zeytôn Köyü'ndeki Urban Cemaati: Tapft-Tahrir Defterle-
ri'nde "Cemaat-i Urban der karye-i Zeymn" şeklinde geçen cemaat, XVI.
yüzyılın ilk yarısında sancakbeyi hasları arasındadır. Cemaat, gerek II.
Bayezid'in ölümünden sonra yazılan defterde ve gerekse 1530-31 tarihli

128 Aynı defter, vr.89/b,109/b.

129 BOA.TD. No:166, 5.584.

130 TKGM.KK. No: 107. vr.79/b.

131 BOA.TD. No:166, 5.585.

132 TKGM.KK. No: 107, vr.81/b.

133 BOA.TD. No:166, 5.585.

134TKGM.KK. No: 107, vr.104/b-107/a.
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defterde 40 hane, 4 mücerred, 2 kara ve 3 meremmetci olarak görülmek-
tedir. Düden suyu'nda görevli olan meremmetciler, II. Bayezid'in hük-
müyle avarız-ı divaniyeden muaf tutulmuşlardır. Her iki deftere göre de
cemaatin resm-i bennak, resm-i agnam, cürm-ü cinayet ve bad-ı heva
vergileri 2000 akçedir.135

1588 yılında cemaatin sancakbeyi haslarından aynlarak, Mustafa'-
nın timarında olduğu görülmektedir. Kürt nahiyesi'ndeki cemaat, bu ta-
rihte 75 nefer ve 41 hane olup, resm-i bennak ve mücerred, resm-i aras,
cürm-ü cinayet ve bad-ı heva vergileri 1000akçe idi.136

(19). Arıklar Cemilatİ: 1530-31 tarihinde timara tahsis edilen
cemaat 7 hanedir. Cemaatin vergileri defterde Kiçiköprü köyü'nün hasılı
ile birlikte 3500 akçe olarak gösterilmiştir.B7 XVI. yüzyılın ikinci yarı-
sında defterlerde cemaatle ilgili bir kayıt bulunmamaktadır.

(20). Karalar Cemaati: XVI. yüzyılın ilk yarısında defterlerde
cemaatin kaydına rastlanılmamıştır. 1588 tarihli deftere göre, Antalya
şehri'nde oturan cemaat padişah hasları arasındadır. Cemaat, Antalya
İskelesi'ne tabidir. 66 bennak ve 7 mücerred olan cemaatin resm-i bennak
ve mücerred, cürm-ü cinayet ve bad-ı heva vergileri 1000 akçedir.138

(21). Sarı Resfiller Cemilatİ: Yüzyılın ilk yarısında kaydı bulun-
mayan cemaat, 1588'de Anadolu Vilayeti Çavuşlarından Sinan Çavuş'un
timarına dahildir. Bu tarihte 23 nefer, 9 hane olan cemaatin resm-i
bennak, resm-i aras ve bad-ı heva vergileri 400 akçedir.139

(22). Cullahlar (Kanedar) Cemilatİ: 1588'de mezkUr Sinan
Çavuş'un timarı olan, 28 nefer ve 16 haneden o~uşancemaatin resm-i
bennak ve mücerred, resm-i aras ve bad-ı heva vergileri 200 akçedir.140
Yüzyılın ilk yarısında cemaate dair bir bilgi bulunmamaktadır.

135 BOA.MAD. No:253, s.30; BOA.TD. No:166, s.578.

136 TKGM.KK. No: i07, vr.83/a-83/b.

137 BOA.TD. No:166, s.582.

138 TKGM.KK. No: 107, vr.85/a-85/b.

139 Aynı defter, vr.82/b-83/a.

140 Aynı defter, vr.82/b.
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(23). Sığırlı Cemaati: Kundu köyü civarında, Düden suyu kena-
rında bulunan cemaate dair yüzyılın ilk yansında herhangi bir kayıt bu-
lunmamaktadır. 1588'de 5 hane olan cemaatin resm-i bennak ve
mücerred, resm-i arı1s,cürm-ü cinayet ve bad-ı heva vergileri 300 akçe-
dir.141

Bu cemaatlerden başka XVI. yüzyılda Antalya kazası'nda, 1530-31
tarihinde Eşekciyan, Deveciyan, Doğancıyan, Ziftciyan ve üç adet
küreciyan cemaati ile İneşe, Umürbeleni, Arabi, Boğazak, Karatay,
Tıradık, İstavras, Sancaklar ve Kargucak köyleri'ndeki üç yörük cemaati,
Geriş Cemaati'nden hisse, Emirgazi köyü'ndeki Halil Işık ve İbrahim b.
Bektaş Bölükleri bulunuyordu. Bu cemaat ve bölükler 393 hane, 42
mücerred, 1 kara, 2 imam, 2 sipahi, 3 meremmetci, 1 da'i-i padişah, 1
a'ma ve 3 muaftan ibaret olup, bunlardan alınan vergiler 4810 akçe i-
di.142 1588 yılında ise kazada, daha önce belirttiğimiz cemaatlerin dı-
şında yine Eşekciyan, Ziftciyan, Deveciyan, 3 adet Küreciyan, Yörı1kan,
Kürekciyan Cemaatleri, Geriş Cemaati'nden hisse ile İbrahim v. Bektaş
ve Halil Işık Bölükleri bulunuyordu. Bu tarihte 284 nefer ve 153 hane
olan cemaat ve bölüklerden alınan vergiler 4349 akçedir.143

Karahisar-ı Teke Kazası 'ndaki Cemaatler:

(l).Serik Yörükleri Cemaati: Konar-göçer Yörük taifesi'ndenl44
olan cemaate XVI. yüzyılın ilk yansında 14 cemaat tabidir. Yüzyılın ilk
yarısında sancakbeyi hasları arasında olan bu cemaatler Sarutiri, Kemer-
cik, Abanos, Kelemen, İsalar, Menteşe, Elciler, Düztuş, İğdir, Çörti
Kökez, Tarıtiri, Civit (?), Çörti ve İvaz Fakih Cemaatleri'dir. 1530-31
tarihinde 1224 hane, 142 mücerred, 7 imam, 1 müderris, 2 meremmetcİ,

141Aynı defter, Vf.83/a.
142 BOA.TD. No:166, s.576,579,580,583; XVI. yüzyılın ilk yansında Antalya kazası'nda
bulunan bu cemaatlerin bir kısmı, II. Bayezid'den sonra yazılan defterde de
yeralmaktadır. 1530-31 tarihli defterle benzerlik gösteren cemilatlerin nüfus ve vergi
gelirleri için bkz. BOA.MAD. No:253, s.3,4,5,19,36,37,39,80,102.

143TKGM.KK. No:107, vr.17la-b,66/b,67 la,80/b,82/a,921a-b, 11Ola, 112/a.
144 C.Türkay, a.g.e., s.671.
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4 muhassıl, 11 kara, i merd-i hisar ve 1 a'madan ibaret olan Serik Yö-

rükleri'ne tabi cemaatlerin ödedikleri vergiler 30.000 akçedir.145

Yüzyılın ikinci yansında Nişancı haslanna tahsis edilen 146 Serik
Yörükleri'ne, 1588'de Yön1kan-ı Serik, İğdir, Menteşe, Çörti, Tantiri,
Kökez, İvaz Fakih, Düztuş, Kelemen, Akınıar, Civit (?), Kemercik,
SamIar, İsalar ve Abanos Cemaatleri tabidir. Bu tarihte cemaatler 2563
nefer ve 1200 hane olup, resm-i behnak ve mücerred, resm-i agnam,

resm-i arus ve bad-ı heva vergileri 32.000 akçedir.147

XVI. yüzyılda Serik Yörükleri'ne tabi cemaatler içinde en kalaba-
lık olanları Tarıtiri ve İğdir Cemaatleri'dir. Gerek II. Bayezid'in ölümün-
den sonra yazılan defterde148 ve gerekse 1530-31 tarihli defterde149 71
hane, 3 mücerred ve 1 karadan ibaret olan Tantiri Cemaati, yüzyılın i-
kinci yarısında büyük bir artış göstererek 1588'de 611 nefer ve 326 hane
olmuştur.150 XV. ve XVI. yüzyıllarda sancağa ait Tapu-Tahrir Defterle-
ri'nde Karahjsar-ı Teke veya Kaş'a tabi gösterilen 151 İğdir Cemaati ise,
yüzyılın ilk yansında 1530-31 tarihinde 264 hane, 43 mücerred, 2 kara
ve 2 muaftan ibaret iken,152 1588'de 272 nefer ve 148 hane olmuş-
tur.153

145 Serik Yörükleri'ne tabi cemaatler, defterde cemaatlerin sonunda verilen "Yekfin"dan
farklı olarak, yapılan toplamda 1224 hane, 142 mücerred, 4 imam, i müderris, 4
muhassıl, ii kara ve i a'ma ÇıkmıŞtır. (Bkz. BOA.TD. No:166, s.591-592); II.
Bayezid'in ölümünden sonra yazıldığı anlaşılan defter eksik olması nedeniyle, Serik
Yörükleri'ne tabi cemaatlerin onikisi yeralmaktadır. Defterde Çörti ve İvaz Fakih Ce-
maatleri bulunmamaktadır. Cemaatlerin nüfus durumları 1530-31 tarihli defterle he-
men hemen aynıdır. (Bkz. BOA.MAD. No:253, s.I-2, 8-16).

146 Bu konuda bkz. dipnot:64.

147 Cemaatler, yapılan toplamda 2573 nefer ve 1269 hane çıkmıştır. Cemaatlere dair
geniş bilgi için bkz. TKGM.KK.. No:107, vr.172/b-187/a.

148 BOA.MAD. No:253, s.1-2.

149 BOA.TD. No:166, s.592.

150 TKGM.KK. No: 107, vr.175/b-178/a.

151 BOA.TD. No:166, s.591; BOA.MAD. No:253, s.16; BOA.TD. No:14, s.270; BOA.
MAD. No:14, vr.142/a.

152 BOA.TD. No:166, s.59L.

153 TKGM.KK. No:107, vr.I72/b-174/a.
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Oğuzların Üç-Ok koluna mensup olan İğdir Aşireti'nin izlerini A-
nadolu'nun birçok bölgesinde görmekteyiz. Aşiretin Anadolu'da yayıldığı
alanlar arşiv kayıtlarından tespit edilebilmektedir. Yörük taifesi'nden
olan ve belgelerde İğdir, İğdirli (İğdirlü) isimleriyle geçen cemaatin A-
nadolu'daki yayılma alanları Teke, Hamid, İçel, Tarsus ve Erzurum San-

caklarıdır.154 İncelediğimiz dönem olan XVI. yüzyılda Teke Sancağı'n-
da İğdir ismini taşıyan beş köy ve bir nahiye ile İğdirhisarı isminde bir
köy bulunmaktaydı. 155 XVI. yüzyıla ait arşiv kayıtları, Teke ve Hamid
Sancakları'nda İğdir Cemaati'nin diğer cemaatlere oranla daha kalabalık
ve etkin olduğunu göstermektedir.

(2). Karkın Cemaati: Konar-göçer Türkmen Yörükanı
taifesi'nden olan cemaat, Merdisi Aşireti'ndendir.156 1530-31 tarihinde
padişah hasları arasında olan cemaatten 220 akçe vergi tahsil edilmiştir.
Bu tarihte cemaat 15 hane ve 1 sipahi-zadeden oluşmaktadır. 157 1588'de
timara ayrılan cemaat 20 nefer ve 9 hanedir. Cemaatin resm-i bennak ve
mücerred, resm-i arı1s ve bad-ı heva vergileri bu tarihte 310 akçeye yük-
selmiştir.158

(3). Tıradık Yörükleri Cemaati: Yörük taifesi'nden olan cemaat,
1530-3I'de timara tahsis edilmiştir. Bu tarihte 90 hane, 8 mücerred, 1
kara, 1 şeyh, 1 meremmetci ve 2 sipahiden ibaret olan cemaatin vergileri
2000 akçedir.159 1588 yılında, 70 nefer ve 56 hane olan cemaatin resm-i
bennak ve mücerred, resm-i arı1s, cürm-ü cinayet ve bad-ı heva vergile-
rinden oluşan 2000 akçelik geliri timara verilmiştir. 160

154 B.Flemmıng, a.g.e., s.98; CTürkay, a.g.e., s.428.

155 BOA.TD. No:166, s.582,583,593,605; TKGM.KK. No: 107, vr.46/a, 87/b, 141/b,
142/b, 160/a,239/b; BOA.TD. No: 107, s.23,34,59; BOA.MAD. No:152, vr.139/b;
TKGM.KK. No:315, vr.5/b; B.Flemmıng, a.g.e:, s.99; F.Sümer, Oğuz/ar, s.357.

156 Cemaatin Anadolu'daki yayılma alanları için bkz. C.Türkay, a.g.e., s.491-492.
157 BOA.TD. No:166, s.59L.

158 TKGM.KK. No:107, vr.194/b-195/a.
159 .BOA.TD. No:166, s.592.

160 TKGM.KK. No: 107, vr.148/b.
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(4). Merdanlar Cemaati: XVI. yüzyılda timara tahsis edilen ce-
maat, 1530-31'de 37 hane ve 2 mücerred olup, 450 akçe vergi ödemek-

teydi.161 1588'de ise resm-i bennak ve mücerred, cürm-ücinayet, deşt-
hani ve had-ı heva vergileri 550 akçe olan cemaatin vergi mükellefi nü-

fusu 36 nefer ve 16 hanedir.162

(5). Cay-ı Diğer KöYÜ'ndeki Yörük Cemilati: Bağovası
nahiyesi'ne tabi çay-ı diğer köyü'nde oturan cemaat, köy ile birlikte
timara tahsis edilmiş olup, 1530-31'de ödediği vergiler 8174 akçedir.
Cemaat, bu tarihte 54 hane ve 9 mücerreddir.163 1588 yılında ise, Der-
gah-ı Ali Çavuş1anndan Mehmed Çavuş'un zeametinde olan cemaatin,
köy ile birlikte tahsil edilen vergileri 8022 akçeye düşmüştür. 1588'de

cemaat 125 nefer ve 65 haneden ibarettir.164

(6). Emirhan Yörükleri Cemaati: Konar-göçer Türkmen

taifesi'nden olan cemaat, Ca'ber Türkmen Aşireti'ndendir.165 XVI. yüz-
yılın ikinci yansında kaydına rastlanılmayan cemaat, i530-31'de 31 hane

ve 2 mücerreddir. Bu tarihte cemaatten alınan vergiler 750 akçedir.166

(7). Carıkeılar Cemilati: Yüzyılın ikinci yansında kaydına rastla-
mlmayan cemaat, 1530-31'de timara tahsis edilmiştir. Bu tarihte 10 hane
ve 1 mücerred olan cemaatten tahsil edilen vergiler 230 akçedir.167

(8). Küreciyiin Cemaati: Türkmen Yörükam mifesi'nden168 olan
cemaat, 1530-31 tarihinde timara tahsis edilmiştir. Bu tarihte 24 hane ve
3 mücerred olan cemaatten 600 akçe vergi tahsil edilmiştir.169 1588

161 BOA.TD. No:166, s.593.

162 TKGM.KK. No: 107, vr. 163/a.

163 BOA.TD. No:166, s.593.
164 'TKGM.KK. No:ıo7, vr.199/a-200/a.

165 C.Türkay, a.g.e., s.35L.
166 BOA.TD. No:166, s.594.

167 Aynı defter, s.596.

168 C.Türkay, a.g.e., s.566.
169 BOA.TD. No:166, s.593.
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yılında ise 27 nefer ve 13 haneden oluşan cemaatin resm-i benniik ve
mücerred, cürm-ü cinayet ve bad-ı heva vergileri 650 akçe olmuştur.170

Elmalı Kazası 'ndaki Cemaatler:

(1). Cardiğin Cemaati: Sancakbeyi haslan arasında olan171 ce-
maate, 1530-31'de Kara Çardiğin, Gümüşdiğin, Belan Bölükleri ile Kaş
Cemaati tabidir. Bu tarihte 342 hane, 14 mücerred, 3 imam, 6 kara ve 2
meremmetciden oluşan cemaatin vergileri 10.000 akçedir.ın 1588 yı-
lında ise cemaate, Kara Çardiğin, Gümüşdiğin, Belan Bölükleri ile Mekri
kazası'nda sakin Kara Çardiğin ve Kaş (Kızılcakeçilü) Cemaatleri tabidir.
Bu tarihte 277 nefer ve 173 hane olan cemaatin resm-i benniik ve
mücerred, resm-i arus ve bad-ı heva vergileri 19.000 akçeye yükselmiş-
tir)?3 .

(2). Karacalar Urban Cemaati: Defterlerde "Cemaat-i Urban
benam-ı Karacalar" şeklinde geçen cemaat, II. Bayezid'in ölümünden
sonra yazıldığı anlaşılan deftere göre, 78 bennak, 2 mücerred, 3 imam, 3
kara ve 2 ma'ımden ibaret olup, resm-i benniik, resm-i agnam, cürm-ü
cinayet, resm-i arus ve bad-ı heva vergileri 3000 akçedir.174 Cemaat,
yüzyılın ilk yansında sancakbeyi haslan arasındadır. 1530-31'de yine
3000 akçe vergi ödeyen cemaatin 8? hane, 2 mücerred, 1 imam, 3 kara
ve 1ma'ımden ibaret olduğu görülmektedir. 175Yüzyılın ikinci yansında
vergileri 3880 akçeye yükselen cemaat, timara verilmiştir. 1588'de ce-
maatin 110nefer ve 64 hane olduğu görülmektedir. 176

170 TKGM.KK. No: 107, vr. 163/a- 163/b.

171 H. 15 Ramazan 964 / M. 12 Temmuz 1557 tarihli kayıttan Elmalı kazası'na tabi
Çardiğin Cemaati'nin 10.000 akçelik vergi hasılının Teke Sancakbeyi Bali Bey'in has-
ları arasında olduğu anlaşılmaktadır. (Bkz. BOA.Ruznamçe, No:8, s.244).

ın Cemaat ve bölüklerin, yapılan toplamda 348 hane, 14 mücerred, 2 imam, 6 kara, i
meremmetci, 1 ma'lul, 1 mecnı1n, i kötürüm ve 3 muhassıldan ibaret olduğu anlaşıl-
maktadır. (Bkz. BOA.TD. No:166, s.599).

173 TKGM.KK. No:107, vr.61/a-62/b.

174 BOA.MAD. No:253, s.94-95.

175 BOA.TD. No:166, s.599.

176 TKGM.KK. No:ıo7, vr.226/a-227/a.
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(3). Geriş ve Hisarderesi Cemaatleri: Ozfuılar köyü'nde oturan
cemaatler yüzyılın ilk yansında sancakbeyi haslan arasında
yeralmaktadır. Alınan vergiler cemaatlerin tanmla uğraştığını göster-
mektedir. Yüzyılın ilk yarısında II. Bayezıd'in ölümünden sonra yazıldığı
anlaşılan deftere göre, 177 Hisarderesi Cemaati 2 çift, 35 nım, 20 bennak,
1 merd, 4 kara ve 1 kötürüm, Geriş Cemaati ise 45 nım, 5 bennak ve i
a'ma'dan oluşmaktadır. 1530-31'deI78 Geriş Cemaati 70 hane ve 1 a'ma,
Hisarderesi Cemaati ise 57 hane, 1 mücerred, 4 kara ve 1 kötürümden
ibarettir. Yüzyılın ilk yarısına ait her iki defterde de cemaatlerden alınan
vergiler 11.890 akçe olarak gösterilmiştir.

1588 yılında timara tahsis edilen cemaatler 100 nefer ve 56 hane
olup, vergileri 7000 akçeye düşmüştür. Defterde nüfus durumları ayrı
ayrı belirtilmeyen cemaatler bu tarihte de Ozanlar köyü'nde oturmakta ve
tarımla uğraşmaktadır. 179

(4). Yazır Cemaati: Yörük taifesi'ndendir.180 Teke Sancağı'nda
Yazır Cemaati siyah ve san sıfatları ile iki kola ayrılmıştır.ı81 Ayrıca
Elmalılya tabi Ürküt köyü'nde de bu cemaatin diğer bir kolu yaşamakta-
dır. 182 Bunlardan başka, bölgede Yazır ismini taşıyan bir köy ve bir
mezrea bulunmaktadır. 183 Bütün bunlar Hamid Sancağı'nda olduğu gibi,
Teke Sancağı'nda da önemli oranda bir Yazır topluluğunun yerleşmiş
olduğunu göstermektedir.

XVI. yüzyılın ilk yarısında 1530-31 tarihinde sancakta Yazır ismi-
ni taşıyan bir cemaat bulunmaktadır. Bu da Saruca Yazın Cemaati'dir.
Timara tahsis edilen cemaatin vergileri defterde Ürküt köyü ve Gebran

177 BOA.TD. No:253, s.88-90.

178 BOA.TD. No:166, s.599.

179 TKGM.KK. No: 107, vr.225/b-226/a.

180 Cemaatİn bulunduğu sancaklar İçİn bkz. C.Türkay, a.g.e., s.769;F.Sümer, Oğuz/ar,
s.242.

181 TKGM.KK. No:107, vr.214/a,214/b.

182 Aynı defter, vr.2 i3/b.

183 Aynı defter, vr.17/b,411b; BOA.TD. No: 166, s.576,578.
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Cemaati184 ile birlikte 14.000 akçe olarak gösterilmiştir; Cemaat, bu
tarihte 47 hane, 2 mücerred, 3 kara ve 1 kötürümden ibarettir;185
1588'de ise, sancakta Elmalı kazası'nda yeralan Yazır-ı Siyah ve Saruca
Yazın Cemaatleri 161 nefer ve 81 hanedir; Ürküt köyü ve bu köyde otu-
ran diğer Yazır ve Saruca Yazır Cemaatleriyle186 birlikte sancaktaki
Yazır Cemaatleri'nin ödedikleri vergiler 12.000 akçedir. XVI. yüzyılda
gelirleri timara tahsis edilen cemaatlerin tanmla uğraştığı alınan vergi-
lerden anlaşılmaktadır; 187

XVI yüzyılda Elmalı kazası'nda bu cemaatlerin dışında, 1530-
31 'de Doğancıyan, Finike Reayası, Bağköy Gebranı, HaHacan, Ürküt
Köyü Gebranı, Alacadağ ve Çaylu Cemaatleri ile Finike şehri'ndeki ce-
maat yeralmaktaydı. Bu cemaatler 171 hane, 4 mücerred, 1 kara, 1 imam,
1 kethüda, i la1 (dilsiz), 1 tokı ve 1 cüzhandan ibaret olup, ödedikleri
vergiler 29.527 akçe idi.188 1588 yılında ise kazada Çaylu, Finike Rea-
yası, Gebran, HaHacan ve Doğancıyan Cemaatleri bulunuyordu. 115
nefer ve 66 hane olan bu 5 cemaatin vergileri ise 23.144 akçe idi.189

Kaş Kazası 'ndaki Cemaatler:

(1). Sarnlar Cemaati: Türkmen taifesi'nden olan cemaat, timara
tahsis edilmiştir; 1530-31'de 192 hane, 19 mücerred, 6 kara, 4 muaf ve 1
kötürümden ibaret cemaatin vergileri 5178 akçedir.190 1588'de 180 ne-
fer ve ıo8 hane olan cemaatin vergileri defterde Süleyman ve Kayaluca
Cemaatleri'nin hasılı ile birlikte 8000 akçe olarak gösterilmiştir. 191

184 Gebran Cemaati 1530-31'de LO hanedir. (Bkz. Aynı defter, s.601).

185 Aynı defter, s.601.

186 Ürküt köyü ve bu köyde oturan diğer Yazır ve Saruca Yazır Cemaatleri 42 nefer ve
30 hiinedir. (Bkz. TKGM.KK. No:107, vr.213/b-214/a).

187 Sancaktaki Yazır ismini taşıyan cemaatler hakkında geniş bilgi için bkz. Aynı defter,
vr.213/b-215/a.

188 Bu cemaatler için bkz. BOA.TD. No:166, s.598,599,601; Ayrıca bkz. BOA.MAD.
No:253, s.92,93,95,97.

189 TKGM.KK. No: 107, vr.217 la-b, 223/a-b,225/a-b,229/a.

190 BOA.TD. No:166, s.605.

191 TKGM.KK. No: 107, vr.231/b-232/b,234/a.
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(2). Süleyman Cemaati: Timara tahsis edilen cemaat, 1530-31'de
178 hane, 1 mücerred ve 4 karadan,192 1588'de ise 104 nefer ve 60 ha-
neden oluşmaktadır.193 Cemaatten alınan vergiler 1530-31'de 4536 ak-
çedir.

(3). Kayalnca Cemaati: Timara tahsis edilen cemaat, 1530-31'de
222 hane, 10 mücerred, 4 kara, 2 meremmetci ve 1 muaftan,194 1588'de
ise 130 nefer ve 79 haneden oluşmaktadır.195 1530-31'de cemaatten
alınan vergiler 5988 akçedir.

(4). Kelemen Cemaati: Timara tahsis edilen cemaat, 1530-31'de
116 hane, 7 mücerred, 3 kara ve 1 muaf,196 1588'de ise 61 nefer ve 43
hanedir.197 Cemaatten alınan vergiler 1530-31'de 3400, 1588'de ise
3000 akçedir.

(5). Çetiler Cemaati: Timara tahsis edilen cemaat, 1530-31'de 56
hane, 5 mücerred, 1 kara ve 1 a'ma'dan ibaret olup, 3000 akçe vergi ö-
demekteydi.198 1588'de ise 54 nefer ve 27 hane olan cemaatin vergileri
3000 akçedir.199

(6). Bayındır Cemaati: Teke, Hamid ve Menteşe Sancaklan'ndaki
yörük!er arasında Bayındır adını taşıyan bazı küçük cemaat1ere rast1an-
maktadır.200 Teke'deki Bayındır isimli cemaatlerden biri Bayındır
Elsüz-Piri, diğeri ise Tü1ü-Bayındır şeklinde zikredilmektedir. Bayındır
Elsüz-Piri, 1530-31'de 45 hane, 1 mücerred, 1 kara ve 3 muaftan ibaret
olup, 2200 akçe vergi ödemekteydi.201 1588'de ise 37 nefer ve 16 hane

192 BOA.TD. No:166, s.605.

193 TKGM.KK. No: 107, vr.234/b-235/a.

194 BOA.TD. No:166, s.605.

195 TKGM.KK. No: 107, vr.233/a-234/a.

196 BOA.TD. No:166, s.605.

197 TKGM.KK. No:107, vr.234/a-b.

198 BOA.TD. No:166, s.605.

199 TKGM.KK. No: 107, vr.234/b-235/a.

200 F.Sümer, Oğuz/ar, s.318.

201 BOA.TD. No:166, s.605.
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olan cemaatin vergileri 2100 akçeye düşmüştür.202 1530-31'de 35 hane,
2 mücerred ve 3 kara, 1588'de ise 25 nefer ve 11 hane olan Tü1ü-
Bayındır Cemaati'nden alınan vergiler 1530-31'de 2200 akçe, 1588'de ise
2000 akçedir.203

XVI. yüzyılda Kaş kazası'nda bu cemaatlerin dışında, 1530-31'de
Kayırdona, Dolaşalu, Kaş Yörükleri, Kethüda-i Kaş, Çavdır, Çavdır-ı
diğer ve Beyme1ik Cemaatleri bulunuyordu. Bu cemaatlere ilaveten
1588'de kazada, 1530-31'de köyolarakgeçen Koçaklu Cemaati de
yera1maktaydı. 1530-31'de 50 hane, 19 mücerred, 7 kara ve 1 imam,
1588'de ise 341 nefer ve 198 hane olan cemaatlerin vergileri 1530-31'de

14.774 akçe, 1588'de ise 11.359 akçedir.204

Kalkanlu Kazası 'ndaki Cemaatler:

(1). Kavacık Yörükleri Cemaati: Padişah hasları arasında olan
cemaat 1530-31'de 24 hane, 4 mücerred ve 2 sipiihi-zadeden ibaret olup,
ödediği vergiler 550 akçedir.205 1588 yılında ise 500 akçe vergi ödeyen

cemaatin 18 nefer ve 13 hane olduğu görülmektedir.206

(2). Kas Yörükleri Cemaati: Timara tahsis edilen cemaat 1530-
31'de 10 hane, 1588'de ise 8 nefer ve 6 hanedir. Cemaatin vergileri,
1530-31'de 350 akçe, 1588'de ise 1000 akçedir.207

(3). Pir Ali ve Dolasa Cemaatleri: Timara tahsis edilen cemaate
dair XVI. yüzyılın ilk yarısında defterlerde bir kayıt bulunmamaktadır.
Yüzyılın ikinci yarısında 1588 yılında 20 nefer ve 10 hane olan cemaatin
vergileri 250 akçedir.208

202 TKGM.KK. No: 107, vr.237/a-b.

203 BOA.TD. No:166, 5.606; TKGM.KK. No: 107, vr.243/b-244/a.

204 Cemaatler için bkz. BOA.TD. No:166, 5.605,606; TKGM.KK.No:107, vr.235/a-b,
237/b-239/a,240/b-2411a,2421a.

205 BOA.TD. No:166, 5.609.

206 TKGM.KK. No:l07, vr.40/a.

207 BOA.TD. No:166, 5.610; TKGM.KK. No: 107, vr.25l/b.

208 TKGM.KK. No: 107, vr.257/a-257/b.
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(4). Karakeçilü Yörüklerİ Cemaatİ: XVI. yüzyılın ilk yarısına ait
defterlerde cemaat1e ilgili bir kayda rastlanılmamaktadır. 28 Mayıs 1568
tarihli bir hükümde, Karaman'da bir sipahınin raiyyeti olan cemaatin, 20-
30 yılı aşkın bir süredir Teke Sancağı'nda oturduğu bildirilmektedir. Ce-
maatin, on yılı geçen bir süredir Teke Sancağı'nda oturması nedeniyle

Defter-i Cedıd'de Teke Sancağı'na kaydedilmesi istenmektedir.209

XVI. yüzyılın ikinci yarısında 1588 tarihli defterde cemaat1e ilgili
bir kayıt bulunmaktadır. Bu tarihte padişah hasları arasında yeralan ce-
maat 137 nefer ve 69 hane olup, resm-i bennak ve mücerred, adet-i

agnam, cürm-ü cinayet ve bad-ı heva vergileri 6055 akçedir.21O

XVI. yüzyılın ilk yarısına ait II. Bayezid'in ölümünden sonra ya-
zıldığı anlaşılan eksiklikler ve karışıklıklar bulunan deftere göre,211
sancakta 56 cemaat ve 5 bölük bulunmaktaydı. Sözkonusu bu cemaat ve
bölüklerden 12 cemaat ve 2 bölük Antalya kazası'nda, 31 cemaat
Karahisar-ı Teke kazası'nda, 12 cemaat ve 3 bölük Elmalı kazası'nda, 1
cemaat ise Kaş kazası'nda bulunmaktaydı. Bu tarihte, sancaktaki cemaat
ve bölüklerden tahsil edilen vergiler 195.472 akçe idi. Bu meblağın
33.000 akçesi Antalya, 95.676 akçesi Karahisar-ı Teke, 51.067 akçesi
Elmalı ve 15.729 akçesi ise Kaş kazası'ndaki cemaat1erden tahsil edil-
mişti. Fakat, defterde eksiklik ve karışıklıklar bulunduğu için sancaktaki
cemaat1erin nüfus ve ödedikleri vergilere dair verdiğimiz rakamlar çok
sağlıklı değildir. Çünkü, bu defterle birbirine yakın tarihlerde tutulmuş
olan 1530-31 tarihli defteri karşılaştırdığımızda, cemaat1erin nüfus ve
ödedikleri vergilere dair verilen rakamların hemen hemen aynı oldukları
görülmektedir. 1530-31 tarihli defterde sancaktaki cemaatlerin sayısı
128212 olarak gösterilmiştir. Eksik olan bu defterde ise, sancaktaki ce-
maat1erin sayısı 56 cemaat ve 5 bölük çıkmaktadır. Bu rakamlar oldukça
düşüktür. Halbuki, sancaktaki cemaat sayısının 1530-31 tarihli defterle
hemen hemen aynı olması gerekmektedir. Bu nedenle, sancaktaki cema-

209 BOA.Mühimme, C.7, s.52111496 (Gurre-i Zi'l-hicce 975); A.Retık, a.g.e., Belge
no:20, s. i1.

210 TKGM.KK. No: 107, vr.39/a-40/a.

211 BOA.MAD. No:253.

212 1530-3 i tarihli deftere göre, sancakta yeralan 128 cemaatin 5'i bölüktür. Bunların 2'si
Antalya, 3'ü ise Elmalı kazası'nda bulunmaktadır.
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atlerle ilgili yukarıda verdiğimiz rakamların daha yüksek olması gerekti-
ğini ve 1530-31 tarihli defterin yüzyılın ilk yarısında sancaktaki cemaat-
lerin durumunu daha iyi yansıttığıııı söyleyebiliriz.

1530-31 tarihli deftere göre sancakta, biraz önce de ifade ettiğimiz
gibi, 128 cemaat bulunmaktaydı. Bu cemaatlerin 75'i Antalya, 23'ü
Karahisar-ı Teke, 16'sı Elmalı, 13'ü Kaş ve 1'i ise Ka1kan1u kazası'nda
idi.213 Bu tarihte, sancaktaki cemaatlerden tahsil edilen vergiler 288.528
akçe idi. Bunun 135.511 akçesi Antalya, 42.424 akçesi Karahisar-ı Teke,
68.417 akçesi Elmalı, 41.276 akçesi Kaş ve 900 akçesi ise Ka1kan1u
kazası'ndaki cemaatlerden tahsil edilmişti.

XVI. yüzyılın ikinci yarısında 1588 yılında,214 sancaktaki cemaat
sayısının yüzyılın ilk yarısına göre arttığı görülmektedir. Bu tarihte san-
cakta, 137 cemaat ve cemaatlerin alt bölümleri olan 5 bölük bulunmak-
taydı. Bu cemaat ve bölüklerden 85 cemaat ve 2 bölük Antalya, 20 ce-
maat Karahisar-ı Teke, 12 cemaat ve 3 bölük Elmalı, 15 cemaat Kaş ve 5
cemaat ise Kalkan1u kazası'nda bulunuyordu. 1588 yılında, sancaktaki
cemaat ve bölüklerden tahsil edilen vergiler 272.060 akçe idi. Bunun
126.240 akçesi Antalya, 43.532 akçesi Karahisar-ı Teke, 65.024 a~çesi
Elmalı, 29.459 akçesi Kaş ve 7805 akçesi ise Ka1kan1u kazası'ndaki ce-
maat ve bölüklere ait vergiler idi.

Sonuç olarak, nüfus ve vergi durumları hakkında bilgiler verdiği-
miz sancaktaki cemaatler, 1530-31 tarihinde 6549 hane, 530 mücerred,
97 kara, 30 imam, 8 şeyh, 2 kethüda, 18 meremmetci, 29 sipahi, 3 sipahi-
zade, 3 da'i, 12 muaf, 1 merd-i hisar, 4 muhassı1, ımüderris, 1 to1cı, 1
cüzhan, 1 1a1(dilsiz), 4 a'ma, 2 mecnon, 5 kötürüm ve 7 ma'lı11den iba-
retti. Bu tarihte sancaktaki cemaatlerin tahmini nüfusu215 33.504 olarak
tespit edilmiştir. 1588 yılında ise 5150'si hane olmak üzere 984 ınefer
olan konar-göçer cemaatlerin tahmini nüfusu 30.44 ıolarak bulunmuştur.
Aradan geçen süre zarfında cemaatlerin nüfusunda % 1O civarında bir
azalma olmuştur.

ı13 BOA.TD. No:166, s.590,597,604,608,61O.

ı14 1588 yılına ait olan defter için bkz. TKGM.KK. No:107.

ı15 Cemaatlerin tahmini nüfusu, hane sayısı 5 katsayısı ile çarpılıp, buna diğer nüfusun
eklenmesi ile tespit edilmiştir.
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Sancaktaki konar-göçerlerin nüfusunda meydana gelen azalmayı,
sadece, bazı konar-göçer gruplann XVI. yüzyılın ikinci yansında yerle-
şik hayata geçmesiyle açıklamak mümkün değildir. Nüfustaki bu azal-
manın başka nedenleri de olmalıdır. Örneğin, konar-göçerlerin köprü
yapımında, maden işletmelerinde görevlendirilmeleri, "avanz-ı divaniye
ve teka1if-i örfiyyeden muaf olmak üzere" derbent ve geçitleri korumakla
yükümlü tutulmalan gibi nedenlerle sık sık başka bölgelere gittikleri, bu
bakımdan bağlı olduklan sancakta geçici de olsa sayılannın azaldığı
görülmektedir. İşte biz de, konar-göçer nüfustaki azalmanın, sancaktaki
bazı konar-göçer gruplann bu tarihte sancak dışında geçici bir görevle
görevlendirilmelerinden kaynaklandığını tahmin etmekteyiz. Fakat, bu
konuda kesin bir yargıda bulunmamızı sağlayacak bir kayıt mevcut de-
ğildir.

Sancaktaki konar-göçer nüfusun azalmasına gerekçe olabilecek bir
diğer husus olarak, devletin zaman zaman izlediği sürgün ve iskan poİiti-
kası da akla gelmektedir. XVI. yüzyılda sancakta meydana gelen isyan
ve kanşıklıklar sonucunda bazı konar-göçer gruplann zaman zaman sür-
gün edilerek, başka yerlere yerleştirildikleri bilinmektedir. İşte, 1588
yılında cemaatlerin nüfusunda meydana gelen azalmanın bir nedeni ola-
rak da, sancaktaki bazı konar-göçerlerin bu tarihte başka yerlere sürgün
edilmiş olmalan gösterilebilir.

Bilindiği üzere konar-göçerler, genellikle geçimlerini hayvancı-
lıkla sağlıyorlar ve çobanlık yapıyorlardı. Dolayısıyla, bunlardan alınan
vergilerin başında, belgelerde "adet-i agnam" veya "resm-i agnam" şek-
linde geçen koyun resmi geliyordu. Bu vergi, konar-göçerlerden, her iki
koyun için bir akçe olmak üzere genellikle nakit olarak tahsil ediliyordu.
Verginin nakit olarak alınması, İmparatorluk dahilindeki konar-göçer
gruplann, genelolarak padişah, sancakbeyi veya diğer haslara yazılma-
sına neden olmuştur. Böylece, nakit olarak alınan bu verginin, ayni alı-
nan vergilere göre tahsili ve has sahiplerinin hazinesine intikali ogünkü
koşullar düşünüldüğünde daha kolayolmuştur. Aynca, konar-göçer
gruplar padişah ve sancakbeyi haslanna bağlanarak daha kolay bir şekil-
de "zabt u rabt", yani denetim altına alınmak istenmiştir.

XVI. yüzyılın ilk yansında timar ve zeametlere tahsis edilen ce-
maat1erin adet-i agnam gelirleri timar ve zeamet sahiplerinin tasarrufun-
da bulunurken, yüzyılın ikinci yansında bu vergi gelirinin timar ve zea-
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met sahiplerinintasarruflanndan alınarak mukataaya verildiği görül-
mektedir.

Sonuç olarak konar-göçer cemaatlerin nüfus ve ödedikleri vergile-
re dair bilgi verdiğimiz Teke yöresi'ndeki yan-göçebe yaşayış tarzı gü-
nümüze kadar süregelmiştir.
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