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Osmanl~~ ar~iv belgelerinde yer alan çe~idi kelime ve terimler, ço~u za-
man gerçek anlamlanndan daha farkl~~ bir mânâda kullaruhrlar. Bu sebeple, 
Osmanl~~ Devleti'nde sosyal hayat~n ara~unlmas~nda büyük önemi olan bu tür 
kelime ve terimleri dikkatli kullanmak gerekmektedir. Aksi halde yap~lacak 
çal~~malarda, büyük hatalara dü~mek kaç~n~lmazd~r. 

~~te bu tür kelimelerden olan Türk ve ço~ulu olan Eu-âk ile Kürd ve ço-
~ulu olan Ekrâd kelimeleri, Osmanl~~ belgelerinde de~i~ik mecazi anlamlarda 
kullan~lm~~t~r. Osmanl~~ ar~ivlerinde çok önemli istatistiki bilgileri haiz Tahrir 
Defterleri ve kanunnâmeler ba~ta olmak üzere di~er birçok belgede, yuka-
r~da sözünü etti~imiz kelimelere s~k s~k rastlanmaktad~r. Bu kelimeler üze-
rindeki de~erlendirmelerim izin benzer terim ve kelimelerle ilgili yap~lacak 
çal~~malara da bir örnek olaca~~n~~ ümid ediyorum. 

Bilindi~i gibi, Osmanl~~ toplumunun vergi vermeyen kesimi "askeri" ola-
rak nitelendirilmektedir. Askeri gurubun d~~~nda kalan ve "reâyâ" ad~~ verilen 
vergi mükellefleri ise, devletin geliri aç~s~ndan ta~~d~~~~ önemi binen, inanç 
ve millet fark~~ gözetilmeksizin eksiksiz bir ~ekilde Tahrir Defterlerine kay-
dedilmi~tir. Bu defterlerde, ki~ilerin meslekleri, babalar~n~n ve kendilerinin 
isimleri, i~~ veya görevleri, oturduklar~~ ~ehir veya kasabalar, mahalleler, köy-
ler, elde ettikleri ürünler ve bunlara kar~~l~k verdikleri vergiler, hangi millet-
ten ve dinden olduklar~, göçebe veya yerle~ik olup olmad~klar~, ziraatle mi 
yoksa hayvanc~ l~kla m~~ me~gul olduklar~, bunlara ait verdikleri vergiler, o 
kaza veya sancakta bulunan vak~f eserleriyle mimari eserler yer almaktad~r. 
Bu bak~mdan Osmanl~~ Devleti'nin sosyal ve iktisadi tarihini ara~uracak kim-
selerin bu k~ymetli kaynaktan yararlanmalar~~ ~artt~r. Ancak bu safhada ara~-
t~ rmac~, bölgesel terminolojiyi de ihtiva eden Tahrir Defterleri'ni kullan~ r- 

Bu makale çok de~erli Doç. Dr. Mehdi ~lhan taraf~ndan Ingilizceye çevrilmi~tir. Kendi-
sine te~ekkürü bir borç biliyorum. Bkz. s. 147-154. 
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ken ara~t~rman~n s~hhati aç~s~ndan burada yer alan çe~itli terimlere ve özel-
likle de mahalli tabirlere son derecede dikkat etmek durumundad~r. 

Nitekim söz konusu etti~imiz Türk veya ço~ulu olan Eti-ak kelimeleri, 
ço~u zaman ifade ettikleri gerçek manalar~mn d~~~nda bir anlamda kulla-
n~lm~~lard~r. Mesela Fâtih Kanunnâmesindel, "E~er biregû ha~nr içse, Türk 

veya ~ehirli olsa..." ifadesinde Türk kelimesi, etnik bir anlamdan çok köylü 
veya yörük manalarma gelmektedir. Zira burada sözü geçen "~ehirli" keli-
mesi, Türk s~fau ile kullan~lmak suretiyle yerle~ik ahaliyi ifade ederken, Türk 
de köylü veya yörük ahaliye kar~~l~k kullan~lm~~t~r. Aksi halde cümle "...Türk 

veya gayr-~~ müslim olsa..." veya "...köylü veya ~ehirli olsa..." ~eklinde ifade edi-
lirdi. Yine sava~ta elde edilen ve Pençik o~lan~~ ad~~ verilen esirlerden Yeniçe~i 
Oca~~ na uygun görülenleri için: "Bunlar~~ Türk'e virelüm. Hem müslüman 

olsunlar, hem Türkçe ö~rensinler..." tabiri kullan~lm~~ur2. Hem burada, hem 
de Kavanin-i Yeniçeriyk ~'da geçen, dev~irmelerin "Türk'e verilmeleri..." ~ekli 
de, ayn~~ ~ekilde ~ehirli d~~~nda kalan köylü ve yörûkleri ifade etmektedirs. 
Bunlar~n yan~~ s~ra, bazan köylerin yan~na "Türk" ibaresinin kondu~unu da 
görmekteyiz. Mesela 1518 tarihli Çemi~gezek Sanca~~~ Tahrir Defteri'nde, K~-
zuçan nahiyesi köylerinden Hac~lu köyünün yan~na "Türk" kelimesi elden- 

Y~ne Çemi~gezek Sanca~~'na tabi Keban nahiyesi köylerinden Kergâh 
köyünün yan~na da "~slâmi Türk" ifadesi konulmu~tur. Keza Ribat ve Haydi 
köyleri "Etrâk" kelimesiyle tan~mlanm~~t~r' (Bk. Ek-!). Yukar~da tesbit etti~i-
miz örneklerde de ayn~~ ~ekilde Türk veya Etrak kelimelerine yine etnik bir 
anlam verilmemi~tir. Zira yörede pek çok Müslüman Türk ve Türkmen a~iret 
veya kasaba bulunmas~na ve bunlar~n tahrir defterlerine yaz~lmasma ra~men, 
böyle bir ifadeye rastlanmad~~~~ gibi, Osmanl~~ il yanc~lar' taraf~ndan, vergi 
dolay~s~yla gayr-~~ Müslim unsurlardan Ermeni, Rum, Yahudi ve Süryaniler 
isimleriyle kaydedilirken, hiçbir zaman Türk unsu~-lar hakk~nda 'Türk" aç~k-
lamas~~ yap~lmam~~t~r. Etnik anlamda Türk ad~~ "...reâyâ ki müslümanlard~r..." 

ifadesi içinde de~erlendirilmekte, sadece sancak kanunnâmelerinde geçen, 
rey-y~~ etrak ile reaya-y~~ zimmi tabirinin birlikte kullan~ld~~~~ zamanlarda, Et-
rak etnik bir anlam kazanmaktad~r. Nitekim Sis Livas~~ kanunnâmelerinde, 
"resm-i h&~ennin al~nmas~~ ile ilgili k~s~mda rey-y~~ etrakden ve rey-y~~ 

1  Bk. Ö.Lütfi Sarkan, XV ve XVL As~rlarda Osmanl~~ imparatorlugu'nda Zirai Ekonominin 
Hukuki re 111.411 Esaslar~, Kanunlar, Istanbul 1943, s. 387. 

2  BL Nevi, Kit£b.~~ Cihan-nil~nâ, nsr. F.Re~id Unat-M.A.Köymen, Ankara 1987, I, 198-199. 
3  Bk. Süleymaniye-Esad Efendi Ktp., nr. 2068, 5b. 
4  Bk. BA, TD, nr. 64, s. 783. 
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zimmiden tabirleri birlikte kullan~ lm~~urs (Ek-II). Buradaki, rey-y~~ etrâk 

tabiri Türk-Müslüman unsuru, rey-y~~ zimmi ise gayr-~~ Müslim -ki bunun 

içinde Rum, Ermeni, Yahudi v.s bulunmaktad~r- unsuru ifade etmektedir. 
Keza Çukurâbâd Vilâyeti Kanunu ile6  Özer Livâs~~ Kanunu'nda da ad~~ geçen 

tabirler ayn~~ ~ekilde ve ayn~~ mânâlarda kullan~lm~~ur7  (Bk. Ek-II!). 

1541 tarihli Çemi~gezek Kanunnâmesi'nde geçen: "Vilâyet-i mezbürede 

sâb~kda Ekrâd zulmünden nice reâyâ perâkende olup..." ~ekindeki ifadede, 

"Ekrâd zulmü" Kürdlerin zulmü anlam~~ yerine, konar-göçerleri ifade için 

kullan~lm~~t~r8  (Bk. Ek-IV). Nitekim XVII. ve  XVIII. yüzy~llarda, merkezi oto-

ritenin zaafa u~ramas~ndan dolay~, kendilerine gösterilen güzergâh~n d~~~na 

ç~karak yerle~ik ahalinin ekinlerine zarar veren konar-göçer tabir etti~imiz 

göçebe unsurlar~n bu hareketleri devlet taraf~ndan yerle~ik halka zulm et-

mek olarak nitelendirilmi~tir; bu sebeple de bu gibi a~iretler, devlet taraf~n-
dan sürgün üsulüyle Anadolu d~~~nda, K~bns ve Suriye'de Rakka gibi ba~ka 

yerlere iskân edilmi~lerdir6. Y~ne 1566 tarihli Çemi~gezek Kanunnâmesi'nde 
geçen, "vilâyet-i mezbürede al~nan ekrâd âdeti..." tabirindeki "ekrâd âdeti" 

de, "resm-i hâne" yerine kullan~lm~~t~r'°. Nitekim Bitlis Vilâyeti Kanunu'nda: 
"Vilâyet-i mezbürede ~imdiye de~in alun~gelen ekrâd âdeti ki resm-i 

deyü..." ifadesiyle bu durum aç~klanm~~t~r". Keza Çemi~gezek kanunnâme-
sinde ise, "Ve vilâyet-i mezbûre ~imdiye de~in Kürdistan hükmünde olup, 

defter ahvâlin bilmedikleri ecilden..." ifadesinde", "Kürdistan hükmünde" 

tabirinde yer alan "hükmünde" kelimesinin, "idaresi alt~nda" yerine 
"biçiminde, konumunda" gibi bir mânâya geldi~i, dolay~s~yla kelimenin 

"da~l~k alan, devletin ula~amad~~~~ yer" gibi bir kar~~l~kta kullan~ld~~~~ anla~~l-
maktad~r. Zira bildi~imiz kadar~yla O~uzlann Bay~nd~r boyundan olan Akko-
yunlular döneminde bu bölgeler, Akkoyunlu Devleti'nin idaresi alt~nda bu-
lunmaktayd~. Nitekim, bölgenin Osmanl~~ idaresine girmesinden sonra yap~- 

5  Bk. BA, Tahrir Defteri (TD), nr. 69, s. 664 ; TD, nr. 450, 5.838; TD, nr. 178, s. 3. 
BA, TD, nr. 998, s. 302. 

7  BA, TD, nr. 1023, s. 1. 
8  BA, TD, nr. 213, s. 17-18. 
9  Geni~~ bilgi için•bk. Cengiz Orhonlu, Osmanl~~ imparatorlut~ fnda A~iretleri Iska'n Te~eb-

büsü, ~stanbul 1963; Yusuf Halaço~lu, XVIII. Yüzy~lda Osmanl~~ imparatorluku'nda iskar ~~ Siya'seti 

ve A~iretlerin Yerle~tirilmesi, Ankara 1991. 
It~~ Tapu-Kadastro, Kuy~ld-~~ Kadime Ar~ivi, TD, nr. 106, s. 2-3. 
1°  Bk. Tapu-Kadastro, Kuytid-~~ Kadime Ar~ivi, TD, ~~r. 109, s. 1 ; ayr~ca bk. Ö.L Sarkan, Ka-

nunlar, s.192. 
12  Tapu-Kadastro, Kurld-~~ Kadime Ar~ivi, TD, nr. 164, s. 2. 
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lan bir tahririnde, Siverek Sancak' beyi olan Tur Ali Bey'in "Akkoyunlu" ola-
rak adland~ r~lmas~na ra~men, aradan birkaç sene geçtikten sonra, ayn~~ beyin 
"Ek~-ad beyi" olarak geçti~i görülüyorls. Gerçekten de bugün, bu sebeple olsa 
gerek, Diyarbekir yöresinde, kendisinin Kürt kökenli oldu~unu söyleyen pek 
çok insan, Akkoyunlu Devleti'nin bir Kürt devleti oldu~unu iddia etmekte-
dirler' 

Ekrâd ve Kürd tabirlerinin her zaman için etnik bir anlam ta~~mad~~~mn 
en güzel örneklerinden biri, 24 O~uz boyundan oldu~u bilinen Dö~erler'-
den Urfa yöresinde ya~ayan bir gurubun "Ekrâd-~~ Dö~erlü" olarak ifade 
edilmesidir'5  (Bk. Ek-V). Buradaki Eluid kelimesinin t~pk~~ Etrâk kelimesinde 
oldu~u gibi, göçebe veya yörük anlamlar~nda kullan~ lm~~~ olmas~~ gerekir'''. 
Zira gerek Re~idüddin'den, gerekse Ka~garl~ 's ve Yaz~c~o~lu'da19  yer alan 
O~uz boylar~~ listelerinde Dö~er boyu, damgalanyla birlikte yer almaktad~r. 
Buna benzer olmak üzere, Dulkad~ rl~~ Türkmenlerinin Gözeciyan taifesinden 
olup Bertiz a~iretine ba~l~~ "Kürd Atlu" cemaatinin isminde de Kürd ad~~ 
geçmekle birlikte bir Türk a~ireti oldu~u ve ba~ka bir etnik yap~s~n~n bulun-
mad~~~~ bir vak~ad~r" (Bk. Ek-VI). Buradaki Kürd kelimesinin hangi anlamda 
kullan~ld~~~n~~ bugün için aç~ kça ifade etmek mümkün olamamakla birlikte, 
buna benzer ~ekilde baz~~ Türkmen a~iretlerinde Kürd ismine rastlan~ lmak-
tad~ r. Nitekim Dulkad~ rl~~ Türkmenleri'nden Dokuz (=Be~anlu) taifesine 
ba~l~~ "Kürd Mihmadlu" cemaati de ayn~~ ~ekildedir'' (Bk. Ek-VII). Ayn~~ ce-
maatin "Küçük Kürd Mihmadlu" gurubu da bulunuyordu. Keza kaynaklarda 
Bozulus Türkmenleri'nden olan ve Kethüdalar~~ ~zzeddin Beyden dolay~~ ~z-
zeddinlü cemaati ismini alan cemaat de22  (Bk. Ek-VIII), baz~~ yerlerde "Eicrâd-~~ 

13  Bk. Nejat Göyünç, XV/. Yüzy~lda Mardin Sancag~ , Ankara 1991, s. 41, 80; ayn~~ müellif, 
"Türk-Kürd ili~kileri Hakk~nda", Türk Kültürü, Say~~ 346, Ankara 1992, s. 66. 

Bk. Nejat Göyünç, "Türk-Kürd Ili~kileri Hakk~nda", s. 66. 
15  Tapu-Kadastro, Kuyüd-~~ Kadime Arsivi, TD, ur. 965, s. 165a; ayr~ca bk. Mühimme Def-

teri, nr. 99, s. 54, hük. 186. 
16  Bu konuda baz~~ aç~ klamalar için bk. Nejat Göyünç, "XVI. Yüzy~lda Do~u ve Güney-Do~u 

Anadolu'da Yönetim ve Nüfus", Türk Kültürü Dergisi, Say~~ 370, Ankara 1994, s. 85-86. 
17  Cami' ü't-ter~rih, yay. Berezin, Petersburg 1858, s.32-38. 
18  Divanu lugati't-Türk, Besim Atalay trc., ~stanbul 1936, I, 58-59. 
19  Tarih-i Al-i Selçuk, Topkap~~ Saray~~ Ktp., Revan nr.1390, s.21-24. 
20 BA, TD, nr.402, s. 321. 
21  BA, TD, nr.402, s. 219-220, 274. 
22  Edirne'de K~z~ la~aç kazas~na ba~l~~ Halife köyü ahalileri, kendilerinden, Karaman sâkini 

Bozulus Türkmenlerinin ~zzeddinlü cemaatinden olmalar~~ sebebiyle vergi talep edilmesi üze- 
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~zzeddinlü" olarak kaydedilmi~tir". Bunun ba~l~ca sebebi ~zzeddin Bey'in 
Ekrad sancakbeyi olarak gösterilmesinden ileri gelmektedir24  (Bk. Ek-IX). 
Özellikle bu guruptan bir bölümü, ok yapmakla mükellef tutulduklar~~ 

Ekrâd-1 Okcu ~zzeddinlü" olarak adland~r~l~rken, di~er taraftan 
"Türkmen ekrâch" biçiminde tan~mlanm~~t~r. Buna benzer olarak "Kabâil-i 

Ri~van" veya "Eklid-1 Ri~van" biçimlerinde kaydedilen ve Halep'ten Kasta-
monu'ya kadar olan sahada yazlayan ve k~~layan a~iret de "Türkmen ekrâch" 

~eklinde adland~nlm~~ur26. Buradaki Ekrâd kelimesi de etnik bir mânâ ifade 
etmemektedir. Zira kaynaklarda "Eluid-1 Türkmenân" tabiri görüldü~ü gibi, 
"Türkmân-1 Ekrâd" tabirine de s~kça rastlanmaktad~r26  (Bk. Ek-X). Kelime 
kar~~l~~~~ olarak "Türkmenlerin Kürdleri" veya "Kürdlerin Türkmenleri" gibi 
aç~klayabilece~imiz bu tabirler bize ya Türkle~mi~~ Kürdleri veya Kürdle~mi~~ 
Türkmenleri ça~n~urmaktad~r ki, bu tür bir aç~klama fevkalâde yanl~~~ olur. 
Zira bu durumda bile iki kelimenin bu ~ekilde yan yana getirilmesi mümkün 
görülmemektedir. Dolay~s~yla buradaki Ekrâd tabiri yine göçebe ya da da~l~~ 
anlamlarmda kullan~lm~~~ olsa gerektir. Öyle ki Çukurova'da Karaisalu'da bu-
lunan Bekta~lu cemaati için "Türkman ekrâch" tabiri kullan~lm~~ t~r". Bura-
daki Ekrâd kelimesi de da~l~~ veya yörük gibi bir anlam ta~~maktad~r. Bununla 
beraber K~r~ehir yöresinde ya~ayan ve Nev~ehir'in kurulu~unda bir bölümü 
Nev~ehir'e ve köylerine yerle~tirilen Boynu ~ncelü Türkmenleri oymaklann-
dan Karaca Kürd28  ve Kürd Mehmed1ü26  isimlerinde iki a~irete rastl~yoruz 
(Bk. Ek-XI). Bu her iki gurupta Türkçe konu~makta ve ayn~~ isimde olarak 
bugün Nev~ehir ve K~r~ehir yörelerinde ya~amaktad~rlar. Bunlardan ba~ka 
1760 y~ l~nda Karaman Eyâleti'nde Belenli-burun derbendine yerle~tirlen Bo-
zulus Türkmenleri'nden Kürd Hasan-o~ullan cemaati ile", Kütahya dahiline 

rine, atalar~n~n Bozulus Tfirkmenleri'nden oldu~unu, ancak 80 y~ldan beri bu mahalde bulun-
duklar~n~~ ve vergilerini verdiklerini beyan etmi~lerdir (BA, Cevdet ta. Dahiliye la. t~r. 6425). 

23  BA, Ruznamçe, s.27; ayr~ca Tahrir Defteri'nde :"Cemaat-i Halidl~l,tibi-i Gerger. an-

Ekrad-~~ ~zzeddin Bey" ~eklinde geçmektedir (Bk. BA, TD, nr. 123, s. 442). 
24  Nitekim kaynaklarda, bununla ilgili olarak ~öyle bir ifade kullan~lm~~t~r: "Kabâil-i R~~-

tun, tabi-i Kahta an reaya-y~~ ~zzeddin Bey. Mirlira-i Ekrâd" (BA, TD, nr. 123, s. 441). 
23  Bk. BA, TD, nr. 71, s. 252-253; TD, nr. 123, s. 428. 
28  Tapu-Kadastro, Kuyfid-~~ Kadime Ar~isi, TD, nr. 997, s. 344. 
27  Tapu-Kadastro, Kuye~d-~~ Kadime Ar~ivi, TD, nr. 114, s. 171a (1572). 
28  Bk. BA, Maliyeden Mfidevver Defterler (MAD), nr.8458, s. 306, sene 1126; ayr~ca bk. 

Yusuf Halaçoglu, XVIII. Yüzy~lda Osmanl~~ ~mparatorlu~u'nun iskan Siyaseti ve A~iretlerin 
Yerle~tirilmesi, Ankara 1991, s. 74-76. 

29  Yusuf Halaçoglu, ayn~~ eser, s. 76; ayr~ca bk. Ahmed Refik, Anadolu'da Türk A~iretleri, ~s-
tanbul 1930, s. 77. 

30 Bk. MAD, nr. 9956, s. 33. 
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islcân olunan Dâni~mendlü Türkmenlerinden Kürd Tekude(?) cemaati de 
Kürd ad~n~~ ta~~makla birlikte Türk as~ll~~ olup farkl~~ bir etnik yap~ya sahip de-
~ildist (Bk. Ek-XII). 1683 y~l~ndaki II. Viyana ku~atmas~nda bozguna u~rayan 
Osmanl~~ ordular~na destek olmak üzere, çe~itli a~iretlerden asker toplan~ r-
ken, Yeni-il ve Halep Türkmenleri guruplar~ndan da asker yaz~lm~~t~r. Bu 
Türkmen gurubu içinde "K~hçlu Kürdü" ad~n~~ ta~~yan bir a~iret oldu~u gibi" 
(Bk. Ek-XIII), yine Suriye'de Hama ve Humus'a iskân olunan ayn~~ Türkmen 
guruplar~~ içinde de "Ekrâd-~~ K~hçlu" a~ireti yer almakta idi33  (Bk. Ek-XIV). 
Keza Ayd~n-Denizli yöresine yerle~tirilen Dâni~mendlü Türkmenleri'nden 
oldu~u belirtilen "Kara Kürd" cemaatiyle, "Kürd Mehmedlü" ve "~erbetli 

Kürdü" cemaati de vard134  (Bk. Ek-XV). 

Anadolu'da mevcut Türkmen guruplar~ndan il veya ulus ad~~ alt~nda 
grupland~r~lan en önemli te~ekküller, bilindi~i üzere Kara Koyunlu ulusu, 
Bozulus ve Kara ulus'tur. Bunlardan Kara ulus, Bozulus Kanunnâmesi'nde 
farkl~~ bir biçimde tavsif edilmekte ve "Kara ulus tâifesi Elaid ve müteferrik 

tâife olup koyunlar] say~lmalu oldukda..." ifadesiyle Ekrâd olarak vas~fland~-
r~ lmaktad~r35. Ancak buradaki Ekrâd da da~l~~ veya göçebe anlam~na kulla-
n~lm~~t~r. 

Kanuni Sultan Süleyman dönemine ait olan 200 numaral~~ Tahrir Defte-
ri'nde Bozulus Türkmenleri'nden gösterilen Lek cemaati36  (Bk. Ek-XVI), 
yine 30 Temmuz 1610 y~l~na ait bir mühimme kayd~nda da "Havass-~~ hümâ-

yfinumdan Lek-Vanik nâm Türkman taifesi arzuhal sunup asker-i islâm için, 

bunlardan be~~ katar deve ve be~yüz re's koyun sürsat ferman olunma~la..." 
~eklinde Türkmen taifesinden gösterilirken", 19 Mart 1611 tarihli ikinci bir 
Mühimme kayd~nda "Ekrâd ve Yiirük taifesinden Lek cemaati...." ~eklinde 
gösterilmi~tir38. Y~ne Ocak 1713 tarihli bir belgede de "Lekvanik Ekrâcl~" ta- 

ur. 8458, s. 248. 
32  Bk. BA, Mühimme Defteri(MD), nr.99, s. 50-52, hük. 186; ayr~ca. bk. Ahmed Refik, ayn~~ 

eser, s. 86. 
33  Bk. BA, MD, ur. 104, s. 112, hüküm 521 ; ayr~ca bk. Ahmed Refik, ayn~~ eser, s. 107. 
34  Bk. BA, MD, ur. 102, s. 208, hük. 803; ayr~ca bk. Ahmed Refik, ayn~~ eser, s.104. 
35  Bk. Ömer L. Barkan, XV ve XVI. As~rlarda Osmanl~~ imparatorlu~u 'nda Zirai Ekonomi-

nin Hukuki ve Mâli Esaslar~, Kanunlar, ~stanbul 1943, s. 140. 
Bk. BA, TD, ur. 200, s. 958. 

37  Bk. Ahmed Refik, ayn~~ eser, s. 64. 
38 

Kilis mukataasma ba~l~~ Eluid a~iretlerinden gösterilmesi hakk~nda bk. BA, MD, ur. 99, 
s. 48, hük. 186; ayr~ca bk. Ahmed Refik, ayn~~ eser, s.64-65. 
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biri geçmektedir39. Ayn~~ a~iretin 1690 tarihli bir Mühimme kayd~nda, arala-

r~nda Malkoç Bey, Deniz-o~lu, K~z~l Koyunlu Halil Kethüda gibi boybeyileri-

nin bulundu~u görülüyor49. Keza Türkmen a~ireti oldu~undan hiçbir ~üphe 

bulunmayan Receblü Af~an için ise "Türkman ve Ekrâddan Receblü Af~an 

cemaati..." ifadesi kullan~lm~~t~r". Öte yandan 1690 y~hnda orduya asker ya-

z~lmas~~ s~ras~nda, Yeni-il ve Halep Türkmenleri'ne tabi Bad~ll~~ (=Beydili) 
boybeylerinden bahsedilirken, "Vesâir Rum 'da olan ekrâd tâifeleri ve Çorum 

kürdü ihtiyarlan" ~eklinde bir kay~t dü~ülmü~tür. Burada, hem Ekrâd hem 
de Kürd kelimelerinin birlikte kullan~lmas~, yaz~n~n ba~~nda belirtilen, "Türk 

veya ~ehirli olsa" ifadesiyle benzerlik göstermektedir42. Nitekim yukar~da 

verdi~imiz bütün örneklerden, Ekrad kelimesinin konar-göçer veya yörükle 
e~~ anlamda kullan~ld~~~~ ve bu son örneklerden, Osmanl~~ belgelerinde, bil-
hassa Türkmen, Kürd ve Ekrad kelimelerinin etnik bir anlam ifade etmedi~i 

aç~kça ortaya ç~kmaktad~r. 

Yukar~da aç~klanan hususlar, sadece Türk-Etrâk, Kürd-Ekrad kelimele-
rinde görülmemektedir. Nitekim hicri 961(miladi 1554) tarihli 287 numaral~~ 

Tahrir Defteri'nde43, Tokat Kazas~'mn Kazabad Nahiyesi'nde Gebrân olarak 

kaydedilenler aras~nda Durak, Evran, Küçük, H~z~r, A~~k, U~urlu, Emir, Bal~ , 

Çoban, Umur, Koç~ , Sefer, Selman ve Arslan gibi Türkler taraf~ndan s~kça 

kullan~lan isimler bulunmaktad~r ki, bunlann Bizans imparatorlu~u döne-

minde Rumeli'den getirilen H~ristiyan Türkler oldu~u tahmin edilmektedir 

(Bk. Ek-XVII). Buna benzer olmak üzere, Güney-do~u ve Do~u Anadolu 

bölgelerinde ya~ayan Rum, Süryani, Nasturi gibi gruplar~n tümünün 

"cemâ'at-1 Erâmin e" ba~l~~~~ alt~nda verildi~i görülüyor". Polonyal~~ Simeon 

da seyahatnâmesinde, Ermeni olmad~~~~ halde, di~er bütün gayr-~~ Müslimle-

rin de Ermeni olarak adland~nld~~~n~~ yazmaktad~r43. 

39  Bk. Ahmed Refik, ayn~~ eser, s. 145-146. 
MD, nr. 99, s. 54, hilk. 186. 

41  Ahmed Refik, ayn~~ eser, s. 145. 
42 	ur. 99, s. 56, hük. 186. 
43  Bk. BA, TD, ur. 287, s. 317-318. 
44  Bk. Nejat Göyünç, "XVI. Yüzy~lda Do~u ve Güney-Do~u Anadolu'da Yönetim ve Nüfus", 

Türk Kültürü Dergisi, Say~~ 370, Ankara 1994, s. 84 ; ayr~ca bk. Mehmet Ali Ünal, XVL Yüzy~lda 

Harput Sancat~~ (1518-1566), Ankara 1989, s.63. 
43  Polonyah Simeon, Polonyal~~ Simeon'un Seyahatnâmesi, 1608-1619, yay. Hrand Andreas-

yan, ~stanbul 1964, s. 89. 
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Sonuç olarak, Osmanl~~ Devletiende mahalli terminolojiye ek olarak, yu-
kar~da birkaç örne~ini verdi~imiz, devletin idari sistem ve anlay~~~ndan kay-
naklanan terim ve kelimelerin, tarih ara~unalan taraf~ndan dikkatle yorum-
lanmas~~ gerekti~i görülmektedir. Zira Osmanl~~ Devleti, toplum yap~s~n~~ zede-
lemeden, kendi sistemine ve idari anlay~~~na uygun bir toplum düzeni kur-
mu~tur. Nitekim, yukar~da vermi~~ bulundu~umuz bilgiler çerçevesinde, Ek-
râd kelimesinin Kürtler kar~~l~~~~ olmad~~~~ ve böyle telakki edilmesinin fevka-
lâde yan~lt~c~~ olaca~~~ muhakkakur. Bu tür hususlann dikkate al~nmas~~ ha-
linde, gerçek mânâda tarih bilgisine ve dolay~s~yla tarih felsefesine ula~abili-
riz. Ayr~ca bu suretle, Anadolu'nun sosyal, etnik ve kültürel yap~s~n~n tesbi-
tinde önemli bir meselenin de halledilece~i kanaatindeyiz. 


