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TAYYLB GdKBILG|U 1f*t Tarih Kurumu (Igesi,istanbut
Uniaersitesi Edebigat Fakiiltesi Tarih Dogenti),Rumeli'nin

lskinrnda ve tiirklegmesinde Yllriikler:

Osmanh imparatorlu!.u iqin hemen her devirde, btiytik
ve ehemmiyetli bir faaliyet ve hareket sdhasr olan Rumeli;de,
Yiiriiklerin, Rum, Bulgar, Slav, Rumen. v. s. gibi yerli halk
arasrnda btiyiik bir yer iggal ve onlar- iizerinJe rniihim bir
tesir icra ettikleri, yerleqtikleri muhtelif sdhalara her bakrmdan
hususi damgalannr vurduklarr ve bu suretle mili tarihimiz
iizerinde <inemli bir yer aldrklarr gciriilmektedir. imparatorlusun Balkan yarlmadasrndaki hdkimiyett devri ytiriiklerin ve
Tatarlarrn buradaki durumlarrnrn bilinmesiyle, herharde, biraz
daha vuzuh ve aydrnhk kazanacaktrr.
Rumeli'deki Yiiriiklerden en eski tarihi kaynaklarrmrz gu
veya bu suretle, krsa kayrtlarla, bahsederler. Daha sonraki
vaziyetlerine dair de gene tarihl kaynaklarrmrzdan mahimat
elde edebiliyoruz. Di!'er taraftan, osmanh Imparatorrusunun
Rumeli krsmrnda seyahat. ve tetkikler yapmrg, imparaiorluk
dagrlmaga ve pargalanmrya bagladrktan sonra da ona halef
glan devletler igerisinde bu nevi aragtrmalarda. bulunmu$ *
Batrh dlim ve mtidekkikler YtiriiklerlJ y6krndan arnkadai
olmuglardrr. Bunlardan bir krsmr Yiiriiklerin haris Tiirkmenrer
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ve ,Rumiliye gegen fitih Tiirklerin ahfadr olduklannt, biiytik
,bi,r krsmrnrn, sonralan yerlegik bir hayata gegmekleiberaber.
'gene gdgebe yagayrg tarzrnr devam ettirdiklerini, Orta Asya'IaU liiit m"ni"rd"n lelakki 'edilebilip lran Ttirklerini ve Azerileri de hatrrlattrklarrnr kayrt ve tesbit etmiqlerdir. MenEelefi'hakkrndaki di!'er iddialara temas etmeyi ve bu meseleyi bu,rada incelemeyi mevzumuzun drgrnda sayarak diy.ebiliriz ki,
Yiirtikler, oruq Beyin de sarih surette bidirdigi gibi, o$uzlardandrr. Agiiet, iaife, cemaat diye gcisterilen, meseli, fiirk;
men agireti, *trUk taifesi veya hususi ismile bilfarz Osulbeyli
,cemaatr olarak rastlanan Tiirk g<igebe halk gruplan etnik bd*
',krmdan ayrr geyler olmayrp tek mengeden gtkan ve sonra tiili
gruplara uyt,iuiuk rr"yu muhtelif gruplartn birlegmesiyle yeni
Ui, .Uiitit viicuda getiren aynr Tiirk halk pargala.cilr.
Ytiriiklerin Rumeliye geqrneleri osmanltlartn Balkan ya?
rrmadastnt zaptt ve lorada yerlegmeleri ile baglamrg, bu ig
ilerledikge Yiiriik taifelerinin saytlart- ve ehemmiyetleri artmrg"
daha sonra da, bunlart askeri ve mali bir tegkilAta baglamdk'
kendilerine mahsus bir nizam ve kandn viicude getirmek liizumu hasrl olmugtur.
Rumelinin tiirklegmesinde miihim etnik bir unsur gibir
telflkki edilebilecek olan ve bu hususta biiyiik bir rol oyna'
mrs bulunan Yiiriiklerden bagka Batih dlimler 'taraftndan bunlaria her hangi bir derecede al6kadar g6sterilip de daha evvel
ve aynl ,um*du buraya gelerek ayn bir nam altrnda yaqamls
olan-ve yakrn zarnanlara kadar bakiyelerine rastlandr$rndan.
bahsedilen Konyarlar da mevcuttur.
ortagagrn ikinci krsmrnda Balkan yartmadastna muhtelif
tialinde gelip te Bizans imparatorlart tarafrndan 'bura'
dalgalar
"yerlegtirilen
uirgok Tiirk kavimleri bulundu$u mal0mdur.da
Pegenekler, O$uzlar, Kumanlar Kuzey yoliyle Tuna'dan geqerek
edilmiglerdi..
-u'ht"lif zamanlarda gelmiq, muhlelif yerlerde iskinilk
Tiirk guyerlegen
gegip
yartmadaya
Ancak, Anadolu'dan
olduklamensup
Konya'ya
merkezi
rubu olmak iizere, selgukl
Bu
g<isterilir.
Konyarlar
,*Juo dolayr bu sureile ad alan
hensit
hemen
mesele ile meggul Batrh dlim ve miidekkiklerin
Konyar-lan, bazen Yiiriikler ve Evldd-r Fitihanla kangtrrmakla
berater, Konyardan gelerek yerlegmig 96stermekte, fakat tarihini,
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ya Bizans imparatorlarr tarafindan 12 inci yiizyrlda veya

evvel gas'lmak veya ilk osmanrr

istilasire

gelip

daha

yJrregmek

suretinde olmak iizere, tesbit etmekte ihtildfa afigm"kteairter.
Tarihi kaynakla'mrzda Konyar adrna serinik ve Tesarya tara,
:frnda ya$ryan Ttirklere,_Konya,dan geldikleri
igin, Kon"fr tes.rniye_edildigine dair agrk bir kayda tesadiif
edilmemekie beraber Tesalya'd_a, Serfige havalisinde ya$ryan ft[f., uru*na"
kendilerinin Konya'dan gerdikreri haklmda bir anane
mevcuttur
ve bugiin de yagamaktadrr. Zdten Konyar s6zii, jir"geL,in
bagka izah tarzt gciste-rmesine ra$men, mengeini ve
Konya ire
.miinasebetini agrkgi birdiriyor. Mirat II ve
Fatih devirrerinde
Karamanofullarr ile miicadeleler srrararrnda ve bundan
sonra
Karaman, Konya ve Ankara civarrndan Ttr. uEi*tr"r'i-"inil;;;:
takalara iskdn edildigi ise dosrudur. o havarinin etnik
bakrmdan
halkrna, mengeleri dolayrsiyle, bu sureti t"r.if eyi u.r_
{3bT"1
dirmig, bu ad komgula' arasrndi yugu*,g, kendilerind"
ise anadolu'dan geldikleri hakkrnda bir marrimat,iirarrr ui,
unun" r,urina.
devam edip gelmigtir. yarr yerlegik bir hayat yagry;;
iUrtit lerle Tatartar igin ranzim
hukukr ,tutiir"iin alft;;;i;;
Konyarlirn son yiizyrldu"aitrii
gok uulunaur.ru;; ;;T;;tya,da
"nsarr-gcil t"uii
Kozan ve bunun kuzeyinde
ru]r-Ju. u"
Seldnik'in kuzey.dogu.u iai. Sonraia' kuzeye"Jil""a" vuyrfl,itura,.
Yiiriiklerin Rumeliye gegigleri, imparatorluk kuvvetlerinin
yanmadaya ayak atmalariyle baglamrgirr. Bdtrya
a"gr" y"y,t
rnak ihtiyag ve istidadrnr g<isteren bu genq devretin:batr
srnrrlarrnda do!'udan devamrr orarak gerip Je yeni yurtrar
tisis etmek istiyen muhtelif g69ebe oguz kabilereriqin aut
u ia tincti
yfizyrl ortalannda Rumeriye gegirildikreri muha[kat t,r.
Netet<im
Agrkpagazide 758 (135q) di karesi vildyetine g"t.n:
goq",
evlerin Rumeliye gegirildigi, bunrarrn bir mtiddit
Geiiboru
.
ctvarrnda sakin olduklarrnr, sonra Hayrabolu,ya giderek ,.yurt
tutup gaza ile meggul,, oldukrannr kayrt etme[tedir. Leunclavius'un-.bir kaydrna dayanan Batr dlimierinin ytirfiklerin
RumeJiye ilk gegiglerini ve. yerre$melerini Birinci Beyazrt
a"urina"
gcistermelerine mukabil ilk sarih mar0mat Murat
t. devrine
aittir. Ve 1385 de Sanrhan'dan Serez taraflarrna ofr""et*.
Yiiriiklerin iskdnrnda baghca iki gaye takip edildi!.i
anlagrlmaktadrr: L0tfi paEdnrn da igaret ettig'i gibi,
evveli
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bulunduktan yerde, meselA tuz yasafr kabul
etmemek veya
herhangi bir emri tutmamak suretiyre a."r.i.--'rahatsrzrrk
verdikleri igin tedip edilmig oluyorlar,-diSer taraftan
da, yeni
zaptedilen yerlerde yabancr unsurlar ururird*
bir istinaa noktasr, mi,istakbel ftituhat veya idarr ve iktisadf
mrinasebetlerde
giivenilecek bir k uvvet tes-kit etm is b"i";;;rrt"rj;: -l;;";;;#:
un. temas ettigi nokta, yani yeni fethedilen yerlerdeki
yerli
.
halkrn ilk Eagkrnhk
anlannda memreketrerini 'brratarat< kagmalariyle buralara Tiirk unsurra.n yerregtirilmesi
zlri,reti au
hesaba katrlmak icabeder. zaten yiiriikrerin
Ru,'eriyu- gtigiisJerini devlet tarafrndan yeni fethediien yerrerin
iskdnr hususunda takip edilen umumr prensibin icaprarrndan ruy,our.do!.rudur. Anadolu'daki riirk asaret srnrfrarrna mensup
birgok
aile.
lerin Rumeli'de kendilerine veriren zengin toprakrar "tir"ri.ra"

yerlegmeleri, Anadoru'dan Rumeli'ye muhicereti
tegvik iqin utitiin
akraba ve taall0katile gdgecek oianrara toprak ve
trmar
rnesi, fiituhatr tegvik arzurarr kadar memreketin- -lrt verilan, u"
lenlendirilmesi gayesini de giiden bu umumi prensipin tar.bikatrndan ve birer metodundin ibaret ordugu giui
airuioru'au
heniiz sedanter hayata geqrnemig u" uina"enuliyt
n"r.il"ri u"
ya$ayry tarzlarrna aynr derecede uygun yerlerin
Rumeli'de de
yiiriikrerin bu kit'aya iskinr a. g"n"
temini
.kolay olan
uu
prensipin bir safhasrnr tegkil eder.
lEte biitiin bu
.miildhazara. g<iz6ntine ararak diyebiliriz
ki,
"; ;""
.imparatorlusun kurucura' bii-hassa Birinci g"vurit
takip eden halefleri bu sdhada qok ciddt tesebbtisler
;;O;;;
ve muvaffak adrmlar atmrgrardrr. Rumeriyi riirk koro'nilerile
iskdn etrnek ve tiirkregtirmek yorunda arrnacak ,"g.bbii;i"rl""
,biri de kuzey Tiirklerinin ve bir icrsrm Tatarrarrn
eerbi idi. lmparatorluk, Anadolu'dan miitemadiyen biiyiik mikyasta rnrt
unru.u
getirmenin giig ve uzyn bjr ig oldu$u
Tiirk hakimtt;i
"urnun,
nin istinat edebilece['i emin esasla'n, sa$.lam
temellerin atrrmasr
yolunda Krrrm'daki ratarrardan da bir tiyt,r,n, g.iiri.rJ'o"uruca ve Bulgaristan'da iskdn etmiEti.
. Yririlklerin (Bittabi ratarra'n da) Rumeri'de gittikge go!.al:malarr ve daha genig s'harara yayrrmara', Devreti
i*p"r"Lrr"r.
,hizmetinde onlardan da azami lstiraae teminine,*t
u. uo
maksatla Ytirfikler ve Tatarlara mahsus ayrr kanun "irig
ue niramlar

il::iir:i+ii;,
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va2edikiiigir. Bu khiiuiinameler ordu iginde ve ordunun geri
hizmetlerinde muayyen bir vazifesi oran, difer askert ;,#;;
gibi bir srmf haline gelmig bulunan yiiriikleie mahsustur. Bu
kanunnamelerde Yiiriik scizii Rumeli,de olduSuna gdre, evvel6.
brdunun bir unsurunu ifade ediyor ve etnik rnJiyetllrini anlatan
oiiiinal asll manasr ikinci derecede karryordu. dergi yiiriik tesmiye edilen ve ordu, devlet vazifereri iqinde ruuyy"n hak ve
vazifelere,- i mtiyazlara, muafiyetlere sahip bu askeri srnrf, biiyiik
bir ekseriyeti itibarile, bu adr tagryan Tiirk etnik grubu
'ig'erisinde tesis
edilmigtir ve esasen her tarafta bu suretle tar,rnan, mahiyetle'ri, mengeleri bilinen bciyle bir halka mensup olduklan ve onun iginden qrktrklarr iqin yiiriik diye adlandrrrluglardrr. Fakat Anadolu'dakiler yiiriik s<izile miinhasrran asrlifade ettigi ve herhangi bir askerr srnrfr hatrrratmadril
far.ry
halde (mesela Ytirtikdn-r Ankaia) Rumelidekiler (mesel6 yuru.
kdn-r Naldr5ken) evveld az qok askeri mahiyeiteki bir srnrfr
'bildirmektedir. Tegkildt taazzuv ettikge aslen etnik bir grubu
bildiren ad, bu tegkildta alem olmui ve bunun yagamJsiyle,
devlet ve kanun nazarrnda, bu tegkiidtr ifade etmlq, bildhara
ad deSigtirmesi, meseld: XVIII. yiizyrlia ,,Evlad-r Fatihan,, tesmiye
edilmesi gibi, veya ortadan kaikmasr ile de eskiden oldulu
'gibi. yine krsmen veya tamamen g<igebe harde yagayan Tiirkmen
camialarrnr bildirmigtir. Huldsa, Rumeliye p"ya"ip.y geqen ve
muhtelif mrntakalarda iskan edilen yiirtik [uuit"ta-i,'xir.'ytry;
'ortalarrndan itibaren aske-r! ve stratejik va_zifelerde
ruuyy.r,
roller almrya baElamrg, iglerinden .bu iileri bagaracak adamlar
tesbit ve tahrir'edilmek, bunlarrn celpleri, miikellefiyetleri, ve'saire
hususlarr muay-yen .folmiilfere ba!.lanmak sd'retiyle, xvl
ytizyrl ortasrnda artrkordu hizmetinde -ve devlet i$t"rini" yu,
ve vazife alan muntazam askeri bir srnrf meydana gelmigtir.
Yiiriiklerin tegkildtr hakkrnda ilk mal0matr Fatih kanunnamesinden <igrendigimiz hatde, teskil ;e i;;i;rt;;yti.u.Iere takaddiim etmig v€ bunlara 'krsmen niimune olmug .gibi
g6riinen Yaya ve Mtisellemlerin tegkildtrna ,ait bazr kayrtlarr
daha eski tahrir defterinde bulmak miimkiindiir. Meseld g7g
(1,474) 'tarihli Gelibolu tahrir defteri bu ciimredendir. Burada
yayalarrn tegkildtr hakkrnda az gok mahimat bulundugu halde
Yiirtikler bir teskildt olarak igaret edilmig deg,ildir. Gerek bu

T..d,!v..in

tahtir

E:0I{BILE{N,

tefte.r!g{e,, ggrqk 5fi7 -.872 (145.6-UO7r) ge4el6rine

.6,{q

ait

bu-

pimetokq.- Giiati.lcine - Feqgclli ieqale,: KeEqq - ya-npqlu
furc!.
havalisinin
9vkaf, eml6k ve trmarlarrnr gdstiren dif.er bir tihrir defterinde
Ytirtikler ve Tatarlar hakkrnda hayll milamat
mevcuttur. $<iyle ki:
1. Yiiriik ve Tatarlar XV. yiizyrl ortalannda bu havalide
trmarlarda raiyyet olarak bulunrnaktadrrlar.
2. Bazr:zeametlerde, gehir sakinleri arasrnda yiirriklerin
de rnevcudiyeti gciriilmektedir ve bunlar g<igebelig,i brraktrkIarr gibi ziraatle de meggul ve binaenaleyh resm-i gifte tabi
degillerdir.
3. Bir trmarda bazen bir k<iyiin tamamr bazen yarrdan
fazlasr Yiiriiktiir ve trmar sahiplerinin ellerinde lkinci Murat'tan
ahnmrE beratlar bulunmaktadrr ki, bu kayrtlar Yiiriiklerin bu
trmarlara daha XV. 5riizyrhn birinci yansrnda yerlegmig olduklarrnr .96sterir.

4. Bazr kayrtlardan Kiirecilerin, $abcrlann da yiiriiklerden, yani aynr etnik gruptan oldu$,u ve grup igersinde ihtiyaca
'gcire ayn ayrr tegkilita baglandrklannr,'hepsinin
aynr hukuki
statti igine girdigini anlatmaktadrr.
5. Trmar sahibi olan ve bu trmara evldtlarr tarafrndan
tevariis edilen Yiiriiklerin daha Fatih zamanrnda mevcut olduklarrnr ve bunlann artrk Yiiriik tegkildtile aldkalarrnr kestikleri gtiriilmektedir ki, bu usul, daha sonralarr da devam etmigtir.

6. Bu srralarda g<ig ve iskdn hareketlerinin devam etmesine, Eurada burada yer defiEtirmesine raSmen ekip bigme faaliyeti durrnamrEtrr.
7. Bazr kciylerde hem yerlegik, hem gdgebe hayat vardrr.
8. Yiiriik tegkildtrndan grkarak trmara verilmiE bazr
Yiiriiklerin ne kendilerinip, ne de o!,ullarrnrn vazifelerini g6imemeleri yiiz0nden trmarlarrnrn ellerinden ahnarak yiirtike
yamak yaprldrklarr gdriilmektedir.
9. Muahhar Yiiriik ve Tatarlara mahsus kanunnamelerde
grup olarak gcisterilen A}itav Tatarlarr bu defterlerde
bir
Qy{l
kayr! editdigi gibi bir krsrm Tatarlann da gemilerle gelen yeni
Tatariar olduSu igaret olunmaktadrr.
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10. Yanbolu havalisindeki Yfiriiklerin Ytiriikin-r

Koca-

oldugu bildirilmektedir ki, bunlann daha sonraki defterlerde yazrlan Kocacrk Yiiriikleri olduiuna giiphe yoktur. Filhakika Rumeli'deki Yiiriikler baglangrqta ya baglanndakr reislerinin adlarrna, ya herhangi bir farik ve miimeyyiz vastflanna
yahut da en kesif bir halde bulunduklarr mahalle g<ire adlanmrglardr. Onceleri. daha ziyade birinci Eekil mevcutken, sonralan bir merkez etrafrnda kesif bir halde toplanmalan ve yan
yanya yerlegik hayata gegmeleri neticesinde iigiincii tesmiye
gekli yayrlmrgtrr. igte Koca-Hamza Ytiriikleri de birinci kaideye
g<ire adlanan bir gruptur. Bu reisin, Koca Hamza'nln, nerede'
ve ne zaman yagadr!'rnr ve buna ait diger malffmatr tayine
yarayacak bir vesikaya heniiz mdlik degiliz. Fakat Tataran'rL
Aktav, Yiiriik-ii Umurhanlu gibi Koca - Hamza Yiiriiklerinin
de bu sebepten bu adr aldrklarr muhakkaktrr. XV. yiizyrl orta'
srnda zikredilen bunlardan Umurhan'a mensup Yiiriikler bir
ytizyrl iginde muhtelif dmillerin tesirile bu adr kaybetmis, ayrr bir'
cemaat olmaktan grkmrg ve di!'erlerile karrgmrghr. Koca'Hamzaya mensup Yiiriikler ise topluluklartnt, bulunduklarr yerlerdeki kesafeti vesaireyi muhafaza ettikleri igin adlarrnda kiigtik
bir deiiqiklif'e uSrayarak, Kocacrk Yiiriikleri geklinde devam
edip gitmiEtir. Binaenaleyh XVI. ve XVII. ytizyrllarda bilhassa
Edirne, Krzila!'ag ve Yanbolu havalisinde ayrl bir teEkildt ola'
rak gciriilen Kocacrk Ytiriiklerinin bir devamt oldufu kabul
Hamza

"

edilebilir.
11. Bu tahrir defterlerindeki kayrtlardan bildhara Rumeli'de

ayn bir Yiiriik grubu olarak g<irdiiSiimtiz Nald<jken Yiiriiklerine XV yiizyrlda Ytiriikan-r Nalbant Do!'an da denildi$ini anh'
yoruz. Aynr suretle Yay - ddken Yiiriikleri de vardrr. Hatta.
tatarlardin bir ktsmt beylik igin yay verenler olarak aynlmaktadrr. Huldsa bahsettifimiz bu defterler, biraz sonra tedvin
edilen, zamanla da inkiqaf gdsteren kanunnamelerde durumlarr
tesbit edilen Yiiriikler hakklnda bu mahimatr vermiglerdir. Gerek Fatih, gerek Kanuni devrinde yanlan kanunname'i Ati Os'
man da ayn bir fash iggal eden Yiiriiklere ait hukuki esaslar
Yiiriik tahrir defterlerinin bagrnda kanunname'i Yiiriikin olarak
bir araya getirilmig ve burada en sarih ifadesini bulmugtur.
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Rumeli'de XVI. ve XVII. yiizyrilarda, kendileri igin husust
defterler tanzim edilen Yiiriik gruprurt Nard<iken, Tanrr - dagr.
namr di!'er Karagdz, Sel6nik, Vizei Otca - Bolu, Kocacrk ,yiirtifiIeri olmak iizere altr zeamet tegkil etmektedir. XV. yiizyrl orta=.
Iarrnda, o zamanki tahrir defterlerinde adra.na .urtruargtrt"
Yiiriik-ii umurhanlu, yiirtik-ti Hayrabolu, yiiriik-ii vuyJ.it
u""n
ya Tatardn-r Nev namlarrna bu tarihlerde aitrk uyri-a"rtor",
yoktur. Bunlar adlarrnr kaybederek, aynr etnik menEee sahip
diger gruplar iqine karrgmrg u" o ,ur"tle yazrlmrglarjrr. Digei
taraftan, Kamanige Yiiriikleri, Berkofga ytirtit t"ri gibi bazt
vesikalarda rastlanan Yiiriikler de ehemmiyetli ve miistakil
birer grup degildirlerTatarlara gelince, bunlar Tataran-r Aktav, Tataran.r Trr-.
hala, Tataran'| Bozapa, Tataran-r ya.bolu olmak iizere d<irt
gruptur. Yiiriiklerle birlikte aynr defterler iginde yazrlmrglar-.
drr. Kanunnameler her iki cemaat igin mute-berdir, fakat bunIar zamanla dagrlmrglar ve yiir'tik grupla' igine katrlmrElardrr..
. Her birisi bir zeamet addorunan bu gruplarrn bagrnda
mirlivd-i Yiiriikdn veya Yiiriik subagrran den-an zaimler vardrr.
Bu zeametin muhterif resimlerden temin edilen varidatr bu
zaime aittir. Aynca seraskerdn denilen qeri - bagrlar, r"u"uttur.
Bunlar da muhtelif mrntakalarda tahrir ediien ocaklardaki
egkincileri, n6betle, alrr ve istenilen vazifeye g<itiiriirler. BunI-arrn da yamaklardan temin ettikleri hasrlit u*d,r. Biz ne bu
kanunnameyi tetkik ederek muhtelif hiikiim ve esaslarr inceli- .
yecesiz, ne de bu resimleri ve'muhtelif gruplarda bu resim-.
lerden eide edilen hasrlatr sayaca!.r2. Buniii bizim hazrrladr,
frm-rz bir etiidde uzun uzadrya incelenerek yer almrg ve muhtblif kanunnameler arasrnda mukayesele, yaprlrrsi,r. Ancak
-bu
';;;
Yiiriik gruplarrnrn Rumeli'de ,ierelere a"i,fa,il
larda brraktrklarr hatrrhlardan yer isimlerine" teJas""etnrekle.

iktifa

edecesiz.

- o"rt" iil. ytiry,hn birinci yarrsrnda yanboru havalisinde
birgok yerde rastladrsrmrz Nalddken yiiriikleri sonraki za-.
manlarda en fazla Eskihisar-zafra.ve Filibe mrntrkasrndu J-.
mak_ ve sofya da dahil bulunmak iizere, btitiin g"lguiirt""

ve $arki'Rumeliye, $arki Trakya'nrn bir krsmrna, oouriJu'vu-u"
Romanya'nrn bir krimrna yayrrmrE, Xvil. ytizy,riurru.nu ri"a",
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teg.kildtrnr,ve biitiinlii$iinii, muhatata,, etmig, hatta. say.,rla,r,.r mii;temadiyen' artmrgtrr. 1543'de 196 ,ooak, var,ken 6O sone.' sonta.
16O3'de 243 oca! olrnug. ve tahrir edilenlerin' yek0nu. (ggkinci,,
yarnak), 9000 kigiy.e, yiikse'lmigtir. Deftere kayrt edilmiy.enler"lel
"(Hay.mane) birlikte Nald<iken Yiirtiklerinin, b0ttin niifuitrnu bu:

takribl bir gekilde 50000 kabul edebiliriz. En qok bu'
lunduklarr Eskihisar- Za!'ra,, Filipe; Tatarpazarcrk ve Krzanhk'trr.
'Tanrrdafr Yiiriikleri Naldcikenlere nazaran, daha kalabahk ol.
"duklarr g,ibi Rumeli'de daha geniE bir sahaya da yay,rlmrglardrn
Edirne; Krrkkiliser Bender, Akkerman gibi bazr yerler miistes'.
na, onlarrn bulundu!'u her yerde mevcut olduktan bagka. Rus4uk, Trrnov4, Razgrat, Ni!'bolu gibi kuzey Bulgaristan'da ehem.
,miyetli bir nisbette, Batr Trakya?da en fazla bir sayrda, Ka-vala,
Drama, Demirhisar gibi bir krsrm Makedonya'da bulunmak,tadrrlar. Evliya Qelebi ve Ali Ayni'den itibaren Ahmed Refik'e
kadar bu mesele ile meggul olanlann hepsi bu grup Yiirtiklerini
Tekirdagr ile aldkadar g<irmiiElerdir ve bunlara adrnr veren yer
'esnada,

:bildi!'imiz TekirCa!'r

de[il, Batr Trakya'daki TanrrdaSrdrr.

",Burada uzun uzadrya izah edemiyecegimiz filolojik kaideler
-ve. demo$rafik vaziyet bunu isbat etmektedir.
Qiinkti 1543 ile
1641 arasrndaki biittin zamanlarda Tanrrdagr namr diger
iKarag<iz Yiiriillerinin en gok bulunduklarr yer Giimtilcine ve
'Yenice-i
Karasuliltir. Tarihlerimizde Rodusguk adile anrlan Tekirddgr'nda ise bu grup Yiiriiklerind"nt' t.k bi. ocak bile
:thhrir edilmemistir. XVl. yiizyrl ortasrnda 328ocak olarak gcirdii:
giimiiz Tanrrda!'r Yiiriikleri bu ytizyrhn sonunda 420 ocak olarak
'tesbit edilmiglerdi ki, umum niifuslarrnr bu psnada 100000 kigi
,tahmin ve kabul etmek her haldb, yanhg olinaz.
Seldnik Yiiriikleri de ehemmiyetli ve kalabahk bir guiuptur. Fethedildiginden itibaren Makedonya. ve Tesalya'nrn
-g6gebe hayat tarzrna miisait yaylak. ve krglaklarrnda gcigebe
Yiirtk kabileleri daha XVI. yiizyrhn birinci yarrsrnda bile diger.
inrntakalarda bulunanlardan daha kalabahk bir kitle tegkil
ediyorlardr. Biiyiik bir merkez gehrine izafetle bir tegkildta
$aSlandrktan sonra da Yiiriik gruplarr iginde en ehemmi.
y,etlilerinden sayrhyorlardr. XV. inci yiizylla ait bu havalinin
tahrir defterleri elimizde olmadrgr igin bu devir hakklnda rl&:
-fimat sahibi degiliz. Fakat XVI. yiizyrla ait vesikalardan bu gu-
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rup Yiiriiklerinin kesif bir halde btittin Makedonya ve Tesalya'da, dagrnrk ve nisbeten az miktarda da, Bulgaristan ve
Dobrica'da bulunduklarr gciriilmektedir, Teselya'da en gok
Jeliqenirlae, Florina, Serfice'de, Avrethisarr ve Uqtrumca'da,

Dobriga'da da Silistredq'dirler.
Ofgabolu, Uskiip ile igtip arasrnda az arrzah ve gcigebe
ya$ayl$ tarzrna elverigli bir mrntakanrn adrdrr. Buraya Mustafa
ovasr da tabir edilmektedir. Merkez kasabasr igtip'tir. Gerek
burada, gerek Pirlepe ve Tikveq civannda bulunan, daha 19
uncu yiizyrlda bile mevcudiyetleri oralarda gezen seyyahlar
tarafrndan tesbit edilen, yiirtikler 16 ve !7 inci yiizlrillarda
ofgabolu Yiiriiklerini tegkil ediyorlardr. Funlar lmiaratorlugun eski Kosova ve Manastrr villyetlerinde bilhassa dcirt
yerde kesif bir halde, Bulgaristan ve Dobrica'da da bazr
yerlerde tek - tiik olarak g<iriilmektedir. Fatih zamanrndaki
tahrir defterlerinde Hayrabolu ytirtikleri tesmiye edilen yize
Yiiriikleri ise sayrla. en az olandrr. Ve bugiinkii Do[,,u Trakya'da yaEamaktadrrlar. En tazla Hayrabolu, Vize ve
eorlu'da
tghrir edilmiglerdir. Ancak bu zeametin zaimi aynr zamanda
canbaz subagrsr, Qingane ve Vize mtisellemleri zibiti unvanrnr
tagrr, bunlardan da aldr!.r ayrr resimler vardrr.
Krsmen Nald<jken ve Tanndafr Yiiriiklerinin de bulundu$u
bu Dof'u Trakya, Bulgaristan ve Dogu Rumeli'nin dofu taraflair,
!,ttiin Dobrica, Bender, Kili, Akkerman mrntakalannda ya$ryan
Kocacrk Yiiriikleri de oldukga ehemmiyetli bir gurup tegtcit
etmiqlerdir. 16 cr ytizyrl ortasrnda 132 ocak iken yiizyrllsonunda
179 oca!'a yiikselmig, fakat 17 inci yiizyrl baglanndan itibaren
tegkildt zaafa ugradr!'r igin, di!.er gruplarda oldugu gibi, btiyiik
bir azalma kayrt etmigtir.
Tatar gruplarr yakrnh!.rna gcire bir Yiiriik subagrsrna
tabi olmug, fakat bildhara ayn bir tegkildt halinde yazrlmamrgIardrr. Yiiriiklere karrgarak onlar tarafrndan temsil edilmigler ve
Yiiriik tegkildtr iqinde tahrir olunmuglardrr. Bunlardan At tuu
Tatarlan, Naldciken Ytiriikleriyle aynr zeamettedir. eirmen
ve Paga livalannda bulunmaktadrrlar. Trrhala Talarlarr,
seldnik Yiiriikleri zeametine, Bozapa veya Bozata Tatarran
Vize Ytiriikleri zeametine, dahildirler. Mahdut sayrda ocak
halinde yazrlmrylardrr. Ayrr bir geri bagrlarr uurirr. yanIII. T. T. K. F. 42
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bolu Tatarlarr hepsinden kalabahktrr. Ve Kocacrk Yiiriikleri
defterinde 1543'de Filibe, Yanbolu, Rus'kasrt, Pravadi, Varna
ve Tekfiir--- g<iliinde olmak iizere 34 ocak halinde tahrir edil*
miglerdir. Bittabi bunlarda da serbest haymaneler, yani tahrir
ve herhangi bir vazife ile tavzif edilmiyen Tatarlar vardr. Tatar'
lar da geribagrlarrnrn idaresindedirler ve onlarla birlikte hareket
ederler. Ytirtiklerin bulunduklarr yerlerde g<iriiniirler, bazen
Tatar, Qevik Tatar, Qolak Tatar, Dcinek Tatar, Ak Tatar, Uzunca
Tatar gibi Yiiriik kciyleri arastnda pek tesadiif edilmiyen ve
daha ziyade Tatarlarla mesk0n yerler de vardrr. Bunlar ara'
srnda da, Yiirtiklerde olduSu gibi birgok Azathlar (Uteka) ve
ihtida edenler (Abdullah o$ullarr) mevcuttur. Yiiriiklerin marur
kaldrSr etnik tahavviile giiphesiz Tatarlar da u$ramrglardrr.
Yiiriiklerin eEkinci ve yamaklartnm bulunduklarr k,iy'
giftlik, oba gibi o vakit meskffn bulunan yerlerin isimleri tahrir defterlerinden dsrenilmektedir. Ancak 16 cr yiizyrla ikinci
yansrnda, meseld Kocactk Yiiriiklerinin ikamet ettikleri 1600 ti
miitecaviz mesktn drahallin bugiin elimizdeki haritalarda yal'
nrz kiigiik bir ktsmtnrn adrnr bulabiliyoruz. ESer toponomik
aragtrrmalar yaprlrr ve bu mrntaka haritalarr tariht isimlerile
tafsildth olarak haztrlantrsa netice defigir.
Jiregek ve Traeger gegen yiizyrhn sonlartnda ve bu yiizyrhn
baglarrnda Bulgaristan'da ve Makedonya'da birgok k<iylerde
Yiiriikleri bulduklarr gibi Yiiriiklerle aldkadar birgok yer ismi
de tesbit etmiglerdi. Jiregek, Yiiriiklerin goklu!'u hakkrnda bir
delil olmak iizere Lofga'daki Pomaklarrn alelumum Tiirkleri"
Yiiriik kelimesinin Bulgarcada aldrfr gekle g<ire Uruci tesmiye
ettiklerini zikretmekte, gerek bu gekilde veya Yiiriik adile anrlan yerlerin, gerek gen" Ytittikl"re -baglanan- meseli Karh, Musalla, Gdktepe gibi yer adlanntn hem krqlak yerlerinde, hem de
yaylaklarr olan Rodop, Perin, Rila da$larrnrn yiiksek noktalarrnda bulundu$unu ildve eylemektedir. Jiregek, di$er birgoklan
gibi, Yiiriiklerin Rumeli co$rafya s6z hazinesinde daimi bir
yadigdr brraktrklarr, yffksek mrntakalarda slavca k6y, nehir ve
vadi isimlerinin iist taraflarlnda, bilhassa da$ zirvelerinde, yaylalarda kalan Tiirkge isimlerin Yiirtiklere ait bulundu$u ve
bunun Ttirkler, Bulgarlar, Romenler, Grekler vesaire tarafrndan
aynr suretle kullanrldtklartnt sdylemektedir.
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Yiiriiklerin burundukra' yerler yarnrz gcigebe hayatrn birer tezahiirlerini ifade eden yayla, krgla, 6ba vesaire giui i.io,lerden tegekkiil etmig, meseld Sula yaylasr,
eukur Kr$li, Saruca
Obasl, Karh gibi isimlere tesadtif
t"ii*i"
ol*uyrp
"ttitrakabile adrarimrE uyn,
zamanda, Ttirkge bir gahrs adrndan ve
mahallerde de onlar aramamrz ldzrm geldigi 16 ve rT inci ytizyillardaki yer isimlerinin tetkikinden anlagrimaktadrr. yani, yiiriik_
Ier sadece Jiregek'in tesadiif ettigi ytiitikcii kulubesi gibi isimlerle munhasrran bir yiirtise gcire ad almrg olan yerleide oturmug de!'illerdir. Filhakika yiiriik, yririikler, yiiriiklii
Doruk,
Yiiriik Hacr, Yiiriik Kasrm, sazhk yiiriigii, Koz yiirtigii, Balta
Yiirii!'ti, Hacr Ali yiiriigii gibi adlarla iesmiye edilei yerler,
muhakkak ki, Yiiriik ve Tatarlann, gcigebe veya yerreqik bir
halde, kesif olarak bulunduklarr, bir krsmrnrn
kaybol"onruiuo
du$u, bazrsrnrn da uzun zaman hatta zamanlmrza
kadar devam
edip geldigi mahallerdir. Fakat, bugiin, Kocacrk ytiriiklerinin 16
ve 17 inci yiizyrllarda oturduklan yer adlannr inceledigi miz zaman g<iriiyoruz ki, bu gibi adlar daha az bir yekfin tutar
ve
Yiiriiklerin btiyiik bir ekseriyeti, isimrerinden onlara deldlet
edecek higbir iz vermiyen, fakat hakikatte vaktile biiyiik
bir
Yiiriik kritlesinin igilde ya$amrg olJuiu ya alelumum bir -Tiirkge
gahrs adrna veya lakabrna yahut da mevkiin tabii bir
hususiyetine g<ire ( meseld Qatalorman, Akyar, Karaagag, Kurudere
gibi) adlanmrg mahallerde oturmaktadrrlar. yiirtikierin uut r"tti!'imiz tarihlerde yerlegtikleri yerrerin bugiin haritada pek azrnr '
. g6rmek miimkiindtir. Bundan aynr k<iy, giftlik, mezraa vlya obaIarrn ortadan kalktrgr veya, daha btiyiik bir ihtimalle, ad degigtirdi{'i anlagilmaktadrr. Bu mrntakalarda Ttirkl"tin ekririy"ti'tegtil
.
etti!'i zamanlarda bagka bir isimle tesmiyesi gene tiirkge olmugtur,
yani bahsettisimiz hususiyetlere g6re isimlenmig bir yer ua, y"ni
bir vaziyete daha ka_rakteristik veya aktiier
,bi ha;iseye gdre,
bir
tiirkge
yerini
ad'a
terketmig,
uittci
uir .ida.t it i
-di{er
,

.

kelime beraberce s<iylenmig, sonra da en

tok

taammiim eJen, ha-

yatiyeti daha fazla olan kelime yagamrg kirmrgtrr. Bu hususta
"birqqk misalleri muhtelif tahrir
defierleiinde aana xv. ytizyrldd
gdrmek-teyiz, Bysiil. rastladrsrmrz bagka adh k6ylerin
vaktiyre
bizim Kocacrk Yiiriiklerinin ikamet edip de o
di!.lr bir
"irun
isim tagryan k<iyler olmasr gok miimkrinafir. gunu
i"ruii'"tr.r.
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mevcut vasltalara gore, giig olduf'u gibi zamanla, harpler
istildlar, muhaceretler sebebiytre buralarda Tiirk unsurunun
azalmarr ve gayri Ttirk milletlerin go$almasiyle bittabi bu
isimler degigmii de$igtirilmiq,, o memlekette hikim olan mille'
tin lisauna, lisaruntn fonetik kaidelerine ultdurulmuqtur'
Yiiriiklerin yagayrg tarzr icabr olarak oldukga da$'rnrk ve
az kalabahk birer topluluk halinde yagadrklan ve -buralara da
ekseriya iqlerinde en biiytik ve en 'niifuzlu ilerigelen gahsiyetin adinr veya ldkabr veya her ikisini birden vererek b<iylece
tesmiye ettikleri g<iriilmektedir. Bir gahstn, kendi adtnr tagtyan
bir kdyde eskincl oSullarr ve: azadhlannrn yine ya egkinci
.r"yu yu*uk oldu!.u defterlerin tetkiki esnasrnda srk srk g<iriiIen qeylerdendir. Bu gibi yer isimleri o gahsrn 6lmesi, ailesinin
sonmesi veya ananesini kaybetmesi sebepleriyle, bilihara,
bagka bir gekle giriyor. Bazen de ytzyrllar devamtnca yaqryabiliyor. Gergi bu k6ylerden, meseld, Kurtkayasr, Kargalt, Klna'
lriere, Giingorrnez gibi tabii vasrflanna ve Dogancrlar, Akrn'
crlar, D<i!'enciler gibi muayyen bir hizmeti yapanlann orada
toplandrklanna yahut da Germiyanlt, Aladaf'h, Filibeli, Ana'

dolulu, Qerkegli gibi bir mahalle mensup olduklarrna g<ire
adlanmrg yerler de vardrr. Fakat bunlar daha mahduttur, Ve
biiytik bii ekseriyet Eahrslara gdre, muhtelif qekillerde, muhtelif lahikalar almak suretiyle meydana gelmiEtir. Bu sebeple
k<iy adlannr tetkik , etmek ancak gahrs adlartnt ve bunlartn
mahiyetlerini bilmek ile miimkiin olabilir.
G<iriiliiyor ki Yiirtikler, goqebe Ttirk gruplarr olarak,
gok erkenden yartmadaya geqmig' yavag yava$ yartmadantn
her tarafrna yayllarak orafarda yerlegmig ve Rumelinin .etnik
gehresini hayli degigtirmiglerdir. imparatorluiun azametli devirierinde askert vazifeler alarak miihim bir rol oynadrkla' gibi
iktisadi ve sosyal .hayatta da, bulunduklarr yerlerde ehemmiyetli mevki almrglardrr. Yiiriiklerin gerek bahsettigimiz devirlerdeki, gerek askeri tegkilitlannrn yeni bir de!^iqmiye' maruz
kaldr!'r, Evldd'r Fdtihan namr altrnda rol' oynadrklart XVIII.
ytizyridaki durumlan incelenmiye de!'er ve bu mesele iizerinde
durmak imparatorluf'un bu gok miihim bcilgesinin igtimal, iktisadl ve hatta siyasl tarihini aydrnlatmaya gok hizmeti ve
faydasr olur.

