OSMANLI DEVLETI'NIN KURULU~~DEVR~NDE RUMEL~'DE UYGULADI~I ISKAN SIYASETI VE NETICELERI
Dr. M. HÜDAI ~ENTÜRK
Osmanl~~ Devleti'nin kurulu~~devrinde yay~l~~~~ve yerle~mesini aç~ klayan tarihi gerçeklerden biri ', bunun bilhassa ekonomik-demografik bir
bask~~neticesi oldu~u ve yo~un bir Türk göç ve iskân hareketi ile birlikte
yürüdü~üdür 2. Bu vâk~an~ n en ilginç örneklerini Rumeli fütûhât~~ s~ras~ nda
görmekteyiz.
Rumeli fütûhât~n~~ kolayla~t~ ran ve muvaffak k~lan âmillerden baz~lar~n~~ s~ ralarsak; devletin kurulu~~devrindeki idâri, dini ve sosyal müesseselerin, Selçuklu ve ~ lhanl~~ devletlerinden kaynaklanm~~~ve yerle~mi~~bulunmas~, Osmanl~lar~n ise bu müesseseleri muhâfaza ile birlikte tekemmül ettirerek devletin bünyesine tamamen hâkim k~lm~~~olmas~~ yan~nda, Bizans
hucitidu üzerindeki co~rafi durumlar~, Anadolu'daki di~er Türk beylikleri
ile olan münâsebetleri, Trakya ve Makedonya'da bo~~ve münbit topraklar
bulan birçok konar-göçer unsurlar~n ve fakir köylülerin, fütûhâta i~tirak
eden gazilerin buralarda yerle~mek arzusu ile dolu olmalar~~ ve daha baz~~
faktörler, bu meyanda say~ labilir.
Keza sulh yolu ile zaptedilen yerlerdeki halk~ n belirli ve mütedil bir
ölçüde vergilerini vermek üzere yerlerinde b~ rak~lmalar~~ da fütûhât~~ kolayla~t~ran sebeplerden biri olmu~tur. Bütün bunlar~ n yan~ nda, fütûhât esnâs~ nda ba~ta bulunan hükümdarlar~n (bilhassa I. Murad'~n) ve Osmanl~~
Istanbul'un fethinden sonra tatbik edilen iskan usul ve siyaseti hakk~ nda, a~a~~daki
eserlerin ilgili bölümlerine bak~ n~z: 0. Lutf~~ Barkan, "Osmanl~~ ~ mparatorlu~u'nda bir iskan
ve kolonizasyon metodu olarak sürgünler, ~li iktisat Fakültesi Mecmuast, XI/1-4, ~stanbul 1952, s. 524-569; XIII/1-4, Istanbul 1953, S. 56-78; XV/1-4, ~stanbul 1955, S. 209-237;
ayn~~ müellif, "Osmanl~~ ~mparatorlu~u'nda bir iskan ve kolonizasyon metodu olarak V a k ~ flar ve Temlikler I: Istila devirlerinin kolonizatör dervi~leri ve zaviyeler", Vak~flar
Dergisi, II, Ankara 1942, s. 279-386; Cengiz Orhonlu, Osmanl~~ ~mparatorlu~u'nda Asiretler~~ ~skdr~~ Te~ebbüsü (1691-1696), ~stanbul 1963; Yusuf Halaço~lu, XVIII. rüzydda Osmanl~~Imparatorlu~u'nun Iskdn Szy~iseti ve A~iretlerin Terlest~r~lmesi, Ankara 1988; Halil ~nalc~ k, "Mehmed
II", IA, VII, 516 vd.; ayn~~ müellif, "Rumeli", ~A, IX, 769 vd.
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ümerüs~ n~ n kuruculuk vas~ f ve meziyetlerinin de önemi çok büyüktür 3.
~~te bu sebeplerle Osmanl~ lar, Rumeli ve Balkanlar'daki fütühât~, kendileri
için nüfusça büyük zâyiât vermeden ve kolayl~ kla gerçekle~tirmi~lerdir.
Osmanl~ lar~ n Rumeli ve Balkanlar'da yerle~mesi, gelip geçici bir hâdiseye ba~l~~ de~ildir; Bizans hâkimiyetinin bu bölgede çözülmesinin tabii
bir neticesidir 4. Ba~lang~çta bu bo~lu~u S~ rp Kral~~ Stefan Du ~ an 'in'
doldurmas~~ bekleniyordu. Kendisi Makedonya'y~~ istIla ettikten sonra, Serez'de S~rplar~ n ve Yunanl~lar~n imparatoru unvân~ n~~ alm~~~idi. Ayn~~ tarihlerde Orhan Gazi, Ayd~n-o~ullarl'ndan Umur Bey'in tavsiyesi ile J. Kantakuzenos'un müttefiki oldu (1346) ve onun k~z~~ Teodora ile evlendi. Bizans ~mparatorlu~u'nda patlak veren ikinci iç-harpte S~ rplar ve Bulgarlar
V. loannis'i desteklerken, Osmanl~lar Kantakuzenos'un yan~nda yer ald~lar. Orhan Gazi'nin o~lu Süleyman Pa ~ a, kumandas~ndaki to.000 ki~ilik bir kuvvetle V. ~oannis'i destekleyen S~ rp-Yunan kuvvetlerini ma~lüb
etti. 1352 y~l~ n~n sonbahar~nda kazan~lan bu zafer, Osmanl~lar~ n Rumeli'de yerle~mesini sa~layan bir dönüm noktas~~ te~kil etmi~tir. Bu tarihe
do~ru Rumeli art~k Anadolu gazileri için dâimI bir faaliyet sahas~~ haline
gelmi~~idi. Kendili~inden toplanan gazi guruplar~, Bizans'~ n iç mücadelelerinde veya S~ rplara ve Bulgarlara kar~~~yap~lan harekat~~ desteklemek ve
ak~ n yapmak üzere s~k s~ k Rumeli'ye geçme~e ba~lam~~lard~~
Süleyman Pa ~ a, 7 Safer 754 (15 Mart 1353)'de, "evvel-baharda"
Gelibolu yar~madas~= Çanakkale Bo~az~~ sâhilinde yer alan Tsympe
(Cinbi yahut Çimbi) kalesini sulh yoluyla fethetti 7. Buran~ n "ahâtisini vechen mine'l-viiciih incitmeyüp, ahâlinin Cidet-i sâbtkaszn: dahi bozmayup ihtiyarlara
hürmet ve muc teberdna n'ayerde bulundu 8. Buray~~ Rumeli'de yay~lma için
bir köprü-ba~~~olarak te~kilâtland~ rd~ ktan sonra, Ayd~ nc~ k'daki küçük OsTayyib Gökbilgin, "~ki Bulgar tarihçisinin iddialar~~ ile ilgili mülâhazalar", IU EF
Tarih Dergisi, say~~ 19, ~stanbul 1964, s. 25 vd.
li",

~A,

G. Ostrogorski, History of the Byzantine State, s. 436'dan naklen, H. ~nalc~ k, "RumeIX, 767.

Bk. H. ~ nalc~ k, "Stefan Du~an'dan Osmanl~~ ~mparatorlu~u'na", Fatih Devri t~zenne
Tetkikler ve I~esikalar, Ankara 1954, s. 137-184 ("Ayn~~ makale", Fuad Ifdpnihi Arma~an:, ~stanbul 1953, s 207-248'de yay~ nlanm~~t~ r).
~nalc~ k, "Rumeli", IA, IX, 767.
Geni~~bilgi için bk. M. Münir Aktepe, "Osmanl~ lar~ n Rumeli'de ilk fetheuikleri
Cimbi Kalesi", Tarih Dergisi, say~~ 2, ~stanbul 1950, s. 283-308.
" Hayrullah Efendi, De~let-~~ Ahyye-t Osm'ciniyye Tiirih~, C. 111. Istanbul 11273 7, s. 89.
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manl~~ donanmasiyle 3.000 ki~ ilik bir orduyu, Gelibolu'nun 7-8 km. kuzeyinde Kozlu-dere mevk~ ine ç~ kard~~ ve berzâha hakim tepeleri ele geçirdi.
1354 y~l~ n~ n I Mart gecesinde vukubulan bir depremden dolay~~ bu bölge
ve civar~ ndaki ~ehir ve kaleler harab olunca 9, bu yerleri i~gal ve imar etti;
Anadolu'dan sür'atle geçirdi~i kuvvetleri buraya yerle~tirdi. Pa ~ a Sanc a ~~ , yani Osmanl~~ Rumelisi'nin çekirde~i böylece kurulmu~~oldu.
Süleyman Pa~a'n~ n vak~lyesi I° bize bu yerle~menin ~artlar~~ hakk~ nda, sa~lam bir vesika olarak malümat vermektedir.
Osmanl~ lar~ n Gelibolu'ya geçip yerle~meleri, Avrupa'n~ n dikkatini çekmekle beraber Balkan milletleri aras~ ndaki kar~~~ kl~ klar, ihtilaflar ve mücadeleler dolu durum, bu tarafta Osmanl~~ fütühât~na önemli ölçüde engel
olabilecek bir mâhiyet arzetmiyordu. Balkan yar~madas~ n~~ fethetmek ve
Rumeli'ye yay~ lmak fikri, ba~l~ca hedefi te~kil ediyordu. Ancak Balkanlar'dan S~ rp, Bulgar ve Macarlann, Gelibolu yar~ madas~ ndan da Bizans ve
Venediklilerin ittifak halinde ve mü~tereken taarruz ihtimali olabilirdi. Buna kar~~~derhal ve sür'atle Anadolu'dan Rumeli'ye sürgün yoluyla
nüfus geçirip, ~uurlu ve sistemli bir iskan siyaseti tatbik~na ba~land~ ll.
Osmanl~~ Devleti'nin, fethedilen yerlere memleket dahilinden bir k~s~ m
halk~~ getirtip, kasaba ve köylere da~~tmak veya o zamana kadar iskan edilmemi~~bölgeleri sürgün yoluyla "~enletmek" ve yeni iskan sahalar~,
köyler, kasabalar ve ~ehirler kurmak an'anesi, Selçuklulardan intikal etmi~~
bir usuldü. Osmanl~ lar, zamanla bu usülü daha sa~lam esaslarla tesbit etmi~lerdir.
Osmanl~ lar~ n, daha ilk zamanlarda fethettikleri memleketlerde yerle~ip
kalmak ve bu maksatla ellerinde mevcut olmas~~ laz~ m gelen bol insan
malzemesini oralarda iskan ederek bir yurt haline getirmek arzular~~ o kadar kuvvetli ve feth edilen memleketlerin mukadderat~ n~~ kat'î olarak tayin
bak~ m~ ndan o kadar tehlikeli ve müessir bir te~ebbüs idi ki, münasebette
bulunduklar~~ kom~u memleketlerle akdettikleri anla~malarda bazan, mu-

Hayrullah Efendi, Ayn ~~ eser, s. 97; H. ~nalc~k, "Osmanl~~ ~mparatorlu~u'nda kültür ve
te:,kilat", Türk Dünyas~~ El Kitab~, Ankara 1976, s. 975 vd.
tib

Bk. ~. Hakk~~ Uzunçar~~l~ , "Orhan Gazi'nin vefat eden o~lu Süleyman Pa~a için tervakf~ yenin asl~ ", Bel/elen, XXVII ( ~ g63), S. 437-451.
i1 Tayyib Gükb~lgin, "Orhan", IA, IX, 4o3.
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hâcir yerle~tirmek veya yerle~tirmemek kay~t ve ~artlar~ , Çetin bir pazarl~k
konusu' te~kil ediyordu".
Elimizdeki tarih kaynaklar~na dayanarak, fetihten hemen sonra ilk
hicret ettirilen muhâcir kafilesinin ", Süleyman Pa~a zaman~nda 1356-1357
y~llar~ nda Karesi vilâyetinden Gelibolu yar~ madasiyle bu bölgenin kuzey
k~sm~ nda iskan edilmi~~oldu~unu söyleyebiliriz.
Süleyman Pa ~ a, fethetti~i yerlerde tutunabilmek için babas~~ Orhan Gazi'ye mürâcaat ederek, buralarda iskân edilmek üzere Anadolu'dan
müslüman halk nakledilmesini ve ayr~ca, fiitühât~n devam~~ için takviye
kuvvetleri sevkedilmesini istemi~ti. Bu arada, gelecek olan muhâcirleri yerle~tirmek üzere, karde~i Murad Bey (I. Murad) ile haz~ rl~klara ba~lad~.
O s~ ralarda Anadolu'da yeni fethedilen Karesi topraklar~ ndan konargöçer Türkmen halk~n~~ sür'atle göçürtüp yeni fethedilen bölgelere yerle~tirdi 15. Daha sonra harap yerleri imar, bo~~sâhalarda iskân ve yeni
köyler kurmak yolunda çal~~malar~na h~zla devam etti '6. Rumeli'de bu ilk
12 Mesela, Y~ ld~ r~ m Bayezid'in Istanbul'u muhasara ve zaptetmek tehdidi kar~~s~ nda
Imparator Manuel, Sirkeci taraf~ ndan "müslüman müsta`mirler için 700 ev i`tas~" ile burada bir "müslüman mahkemesi" kurulmas~ na raz~~ olmu~tu (bk. H. A. Gibbons, Osmanl~~ Devleti'nin Kurulu~u, çeviren: Rag~ b Hulüsi, ~stanbul 1928, s. 176). Yine Y~ld~ r~m Bayezid zaman~ nda Mak Voyvodas~~ Mirçe, Tuna-boyu'nda (Silistre civar~nda) esir al~ nd~~~ nda, üç bin
duka alt~ n, otuz at ve yirmi ~ahin verme~e raz~~ olmak süretiyle hürriyetine kavu~abilmi~,
Macarlara kar~~~Bayezid'e yard~m etmeyi kabul etmi~, fakat buna mukabil Bayezid'den,
"Tuna'n~ n ~imalinde müslüman yerle~tirmemek ve cami in~a etmemek" va'dini almak için
oldukça zorlanm~~t~~ (H. A. Gibbons, Ayn~~eser, s. 169 vd.).
Barkan, "Sürgünler", XIII/1-4, s. 65.
I4 Osmanl~ lar devrinde Rumeli'ye yap~ lan ilk muhaceretin hangi tarihte vukubuldu~u
hakk~ nda tarih kaynaklannda ihtilaf vard~ r (bu hususta bk. ~nalc~ k, "Rumeli", IA, IX, 768
ve orada belirtilen eserler).
15 Mehmed Ne~ri, Kitab-~~ Cihan-niima, C. I, haz. F.R. Unat ve M.A. Köymen, Ankara
1 949, s•

1 77, 181.
"Anadol~~ vilayetlerinde hayli cerrara icazet old~ ; seyl-var akd~lar gitdiler; Türkler terekelerin terk idüp ak~ nc~l~~a gönül berkidüp evlerin barklar~ n b~ rakd~lar gitdiler; öküzlerin,
danalann satup yat ü yarak, at ve don tahsil eylediler. Karesi nahiyesinde göçer-kon a r hayli arab evleri varidi. Anlara astan-~~ asman-ni~andan ferman-~~ vacibu'l-izcan vandi;
göçdiler, Rüm-ili nahiyesine geçdiler ve ol kenarlarda olunan hisarlar civar~nda yerle~diler.
Vilayet-i mezbürede (Rumeli'de) esas-~~ ikameti urup ol ma`mürenün etraf ü eknah anlar~ nh~ raseti ve mühimmat-1 zira'ati görüp çift düzenin kurup ekila (onlarla) dolup ba`z~~
ne biçine me~gül olup, ba< z~~ ak~ na ü~diler" (~ bn-i Kemal, Tevarffi-i Ah" Osman, C. II, ne~reden: ~. Turan, Ankara 1983, S. 156-157; ayr~ca bk. M. Ne~ri, Ayn~~ eser, I, 18o; A~~ k Pa~aOsmim, ne~ reden: N. Ats~z, ~stanbul 1949, S. 124).
zade, Tevdrih-i
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iskâna tabi tutulanlar, bir müddet Gelibolu'da sakin olduktan sonra, Hayrabolu civar~na geçerek gazi ve füti:lhâta i~tirak etmi~lerdir
1341-1354 y~llar~~ aras~nda sürekli tabii afetler, bula~~c~~ hastal~klar, içsava~lar ve nihayet Osmanl~~ ak~nlar~~ neticesinde nüfusu k~r~lm~~~yahut
kaçm~~~bulunan Trakya topraklar~~ üzerinde, h~zla ve kolayl~kla müslüman
Türk köyleri kurulmakta idi. Bu ~artlar, büyük ölçüde topraks~z kitlelerin
Anadolu'dan Rumeli'ye hicretini temin ediyordu "; göç hareketleri ise,
filtühât~~ âdetâ zorlamaktayd~~'9.
Fetihler yaln~z k~l~çla de~il, genellikle "istimâlet" 2° denilen uzla~t~nc~~
bir siyaset tâkip edilerek gerçekle~tiriliyordu. Bu gaye ile Osmanl~~ ümerâs~~
faal bir propaganda yaparak, ~slam ~eriat hükümleri çerçevesinde son derece geni~~ho~görü ve adâletle gaynmüslim halka can ve mal güvenli~i ile
dinlerinde serbestlik tan~ yor; özellikle köylüleri, eski feodal ba~l~l~klanndan
ve angaryalardan âzâd ediyordu. Yerli h~ ristiyan ahâli, Osmanl~~ hâlcimiyeti yerle~tikten sonra, düzenli bir devlet idâresinin koruyucu güvenli~ine
kavu~makta idi 21. Osmanl~lar, ila"' at idenlere mülk&r ve kentler viriip envit âyet iderlerdi... Ve ba`z: gyam olurd: ki, kefereden bin ki~i imâna gelürdi"22. Fethedilen "vilâyetün halk: eyidürler idi kim: N'olayd~, kadim zamândan bunlar bize
beg olalar idi. Ve çok köyler bu Türk kavmini gördiler, Mütelmân old~lar"23. ~~te
Osmanl~lar, Rumeli fütilhât~ nda bu siyâsete dâima sad~k kalarak, yerli
halk~~ kendi taraflanna kazanm~~ lar; onlar da Osmanl~larla i~birli~i yapm~~lard~r 24 .

17

Bk. M. C. Sehabeddin Tekindag, "Süleyman Pa~a", ~A, IX, 192 ve orada belirtilen

eserler.
18 A~~k Pa~a-zâde, Ayn~~ eser, s. 124; Inalc~k, "Türkler (Osmanl~lar"), ~A, XII/ a, 291
vd.; M. Aktepe, "XIV ve XV. as~ rlarda Rumeli'nin Türkler taraf~ndan iskân~na dâir",
Türkiyat Mecmuan, X, Istanbul 1953, S. 299; Inalc~k, "Rumeli", ~A, IX, 768.
19 Ya~ar Yücel, "Balkanlar'da Türk yerle~mesi ve sonuçlar~", Bulgaristan'da Türk Varl~~~~(Bildiriler), Ankara 1985, s. 69.
20 "istimâlet", yerli gayrimüslim ahâliyi çe~itli vaadlerle müsâmahal~~ ve yumu~ak davranarak kazanmak ve bu sürede Osmanl~~hâkimiyet sâhas~n~~ geni~letmek mânas~na kullan~lan bir tâbirdir.
21 Inalc~k, "Türkler (Osmanl~lar)", ~A, XII/2, 291 vd.
22 Rühl Çelebi, Teud~ril~-i Al-i Osmdn, Oxford nüshas~ ndan faksimile ve transliterasyon
olarak yay~nlayanlar: Halil E. Cengiz ve Ya~ar Yücel, Belgeler (TTK), XIV/18, Ankara

1 992, S.
23

385.
A~~k Pa~a-zâde, Ayn~~eser, s. 120.
Inalc~k, "Osmanl~~Imparatorlugu'nda kültür ve te~kilât", s. 975.
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Bir yandan Islami esaslara, di~er taraftan da Türk gelene~ine dayanan Rumeli'deki bu yeni rejim, Bizans'~ n son döneminde ve Stefan Du~an
Imparatorlu~u'nun parçalanmas~ ndan sonra (1354) Balkanlar'~ n büyük
bölümünde ve Frank hâkimiyeti alt~ ndaki Yunan topraklar~ nda görülen
feodalle~meye kar~~~köylüyü etkili koruma alt~ na alan tarafs~z, yerli halk~n
haklar~na sayg~l~ , kuvvetli bir merkezi idireyi ve onun getirdi~i emniyet ve
huziirt~~ temsil etmekteydi. Dolay~ siyle bu rejim, feodal sistemin kar~~s~ nda
(anti-feodal) ve onda olmayan birçok husüsiyeti hâizdi 25.
Osmanl~lar~n ba~vurduklar~~ fetih siyaseti 26 , kom~u devletlerdeki
hükümdarl~ klan ele geçirip buralarda yerle~mek, sonra yerli hânedanlan,
tedrici bir silrette oradan kald~ rarak, o bölgeler üzerinde hâkimiyet tesis
etmek ~eklinde kar~~m~za ç~kmaktad~ r. Bu usul, o bölgedeki ahâlinin asimile edilmesi yahut ihtidâ ettirilerek kimliklerinin ve dinlerinin de~i~tirilmesi demek de~ildir. Ortadan kald~r~ lan, sadece yerli feodal beyler ve idirecilerdir. Osmanl~~ idâresinin mükemmeliyeti, buradaki yerli halk~n hayat
~artlar~ nda cldukça müsbet tesirler meydana getirmi~tir. Bu hususta "timar" sisteminin rolü büyüktür. Timar sistemi, bir yandan da merkezi otoriteyi getirdi~i için, Anadolu'dan Rumeli'ye olan muhâceretleri de kolayla~t~rm~~t~r 27.
Süleyman Pa~a, Rumeli'ye geçtikten sonra eski Türk gelene~ine uyarak derhal "sa~, orta ve sol kollar"da "uclar te~kil etti. "Uc" gelene~i ve
diimi gazi, Osmanl~~ Devleti'nin kurulu~unun dinamik âmilidir 28. Bu nevi
"kol" taksimine, Orta-Asya Türk devletlerinde de rastlanmaktad~r". Osmanl~ lar, bu "gazi-uc" gelene~inden hareketle, XV. as~rda bütün Islam
dünyas~n~ n koruyuculan rolünü benimseyeceklerdir. Gazi, cihan-~ümül
hikimiyet için hamlelerin, devletin askeri karakterinin ve s~k~~merkeziyetçili~in ana prensibi olmu~~ve öyle kalm~~t~r 30.

" Y. Yücel, "Ayn~~ makale", s. 70.
Osmanl~~ Devleti'nin fetih siyaseti hakk~nda geni~~bilgi için bk. H. Inalok, "Ottoman Methods of Conquest", Studia Islam:eri, II (1954), s. 103-129; ayn~~müellif, Fatih Devri,
s. 181 vd.; ayn~~müellif, "Türkler (Osmanl~lar)", iA, X~I~2, 291 vd.; M. Hüdai ~entürk, Osmanl~~ Devletinde Bulgar Meselesi (18504875), Ankara 1992, s. 1-27.
27 Y. Yücel, "Ayn~~makale", s. 71.
26
Inalc~k, "Osmanl~~Imparatorlu~u'nda kültür ve te~kilat", s. 975 vd.
29 ~nalc~k, Rumeli, 1.4,1X, 769.
20
Inalc~k, "Osmanl~~ Imparatorlugu'nda kültür ve te~kilat", s. 976.
26

RUNIELI'DE ISKAN SIYASETI

95

Gelibolu berzah ~ehirlerinde ve Gelibolu'da yerle~tikten sonra Osmanl~lar, üç istikamette "u c " te~kil ederek fetihlere devam ettiler. Birinci
u c , sahilden Tekfur-da~~, Çorlu ve ~stanbul yönünde; ikinci uc, onadan Konru-da~~~31 üzerinden Malkara, Hayrabolu ve Vize istikametinde;
üçüncü uc ise Meriç Vadisinde ~psala, Dimetoka ve Edirne yönünde
yap~lan fetihlere üss oldu 32 .
Osmanl~lar, Rumeli füti:lhat~nda bu u c sistemini muhafaza edecekler;
fetihler ilerledikçe uclar, üç koldan daha ileri bölgelere kayd~ r~lacakt~r. Orhan Gazi zaman~nda Gelibolu merkez olarak, Trakya'daki bütün fethedilen yerler birer uc bölgesi say~l~yordu. Sonradan bu uclar s~ rasiyle: ~psala,
Gümülcine, Serez, Kara-ferye ve oradan iki kola ayr~larak T~ rhala ve
Üsküp'e; sa~~koldaki uc ise Yanbolu, Karin-ovas~~ ve Pravadi'ye; oradan
ikiye ayr~larak biri T~rnova ve Ni~bolu'ya, di~eri Dobruca'ya intikal edecektir. Orta uc ise Çirmen, Za~ra ve Filibe'ye; oradan ikiye ayr~larak Sofya ve Ni~'e yahut Köstendil ve Üsküp'e geçecektir 33.
Bu üç istikamette yap~lan fetihler, Rumeli'nin "sa~-kol, sol kol ve orta-kol" sancaklann~~te~kil etmi~tir.
Osmanl~~ Devleti'nin orta-kol sancaklan, Edirne ve Sofya beylerbeyiliklerinin merkezleri olmu~tur. Türk göç ve yerle~me hareketi de bu uc
bölgelerini takip ederek bu istikametlerde yo~unluk lcazanm~~t~r 34.
Süleyman Pa~a'n~n yapt~~~~gibi Osmanl~~ idaresi, Rumeli'de her yeni
uc'un te~kili ile beraber, Anadolu'dan o bölgeye muhacirler ve bilhassa
sava~ç~~ yörük gruplar~~ sevketmi~dir. Bu uc bölgeleri ileriye intikal ettikçe,
geride kalan eski uc merkezleri, kalabal~k medeni Türk ~ehirleri olarak
yükselmi~tir 35.
Osmanl~~ Devleti, zaman zaman Anadolu'daki fetihleri de inki~af ettirip do~uya do~ru yay~ld~kça, buradaki Türk sekenesinden bir k~sm~n~~ Rumeli ve Balkanlar'a naklederek, bölgenin islamla~mas~nda ve bir Türk
yurdu haline gelmesinde her f~rsat~~ titizlikle de~erlendirmi~ lerdir 36. Yeni
't A~~k Pa~a-zâde, Ayn~~ eser, s. 125'de sözü edilen "Konur-Hisar" buras~~ olup, bugün
Kuru-da~~denilen bölgedir.
32 Inalc~k, "Rumeli", ~A, IX, 768 vd.
33 Inalc~k, "Rumeli", ~A, IX, 769.
nda nüfüsun ya34 Bk. Barkan, "Sürgünler", XV/1-4, s. 209-237 ve XVI. yüzy~l ba~lar~
y~l~~ma dair harita.
35 Inalc~k, "Rumeli", ~A, IX, 769.
36 M. Aktepe, "Ayn~~makale", s. 307.
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fethedilen topraklardan büyük bir k~sm~ , "gazi alp, alp-eren" diye isimlendirilen atl~~ ve yaya olarak gazâya i~tirak edenlere da~~t~ llyordu. Bu erler
aras~ nda, di~er ülkelerden ve Anadolu'dan gelmi~~"garibler ve garib-yi~itler" de bulunuyordu" 37.
Rumeli'nin iskan~~ i~inde, geni~~ve münbit topraklar bulmak için kendili~inden (ihtiyar?) göç eden, askerlik ve sair vazifelerle gidip de, s~n~r
boylannda yerle~ip kalan Anadolu halk~ n~ n, da~~ba~lar~nda yer bulan ve
topra~~~aç~ p i~ leyen bir tip muhâcirlerin öncüsü ve mümessili kabul edilen 38 ve "Gazzyin-z Ram, Aln:ya'n-~~Rüm, Abdalân-~~ R~2m, Baczydn-z Rürn,
Alp-erenler ve Horasan-erenleri"39 tabir olunan d ervi ~ ler in rolü de oldukça mühimdir. Bir k~sm~~ fütühâta i~tirak etmek üzere gazilerin yan~nda
yer ald~ klar~~ gibi, di~er bir k~sm~~ da -hatta onlardan daha ileride- tekke ve
zaviyeler tesis ederek, sonradan gelenler için tutunma ve toplanma merkezleri meydana getiriyordu n h~ristiyan halk aras~na kar~~~p kendilerine
mahsus -telkin, teb~ir v.b.- usullerle ~slam'~~ tebli~~ve ne~rediyor, geni~~
halk kitlelerinin islâmla~mas~ nda en mühim rolü üsleniyorlard~~41. Bütün
bu faaliyetleriyle dervi~ler, fütilhat~ n kolayla~mas~ nda da büyük ölçüde
yard~ mc~~ olmu~lard~r 42.
Kurulu~~devrinde, askeri fetihlerle beraber bat~ya do~ru vukubulan
yerle~melerde, birçok köylere isimleri verilen, ~ss~z yerlerde, da~~ba~lar~nda, geni~~ve münbit topraklarda yerle~ip oralar~~ meskün ve mamür k~lan
bu dervi~ler ve onlar~ n faaliyet merkezleri olan tekke ve zaviyeler 43, kendiHüseyin Da~tekin, "Türkleri Bo~azlar Bölgesine çeken gerçek sebepler", Al) DTCF
Dergisi, XIX/3-4, Ankara 1962, s. 179; Inalc~ k, "Osmanl~~ imparatorlu~u'nda kültür ve te~kilat", S. 975.
Barkan, "Sürgünler", XV/1-4, 230.
Bu zümreler hakk~ nda bk. M. Fuad Köprülü, Osmanl~~Devleti'nin Kurulu~u, Ankara
1959, s. 83- ~ o2.
4" Barkan, "Osmanl~~ Imparatorlu~u'nun te~ekkülü meselesi", AÜ Siyasal Bilgiler Okulu
Dergisi, I/2, Ankara 1944, S. 352, 354; Ayr~ ca bu hususta geni~~bilgi için bk. ayn~~ müellif,
"Vak~ flar ve 'Ferr~ likler", 279-386.
Bk. A. Ya~ar Ocak, "Baz~~ menak~ bnamelere göre XIII-XIV. yüzy~ llardaki ihtidalarda heterodoks ~eyh ve dervi~lerin rolü", Osmanl~~ Ara~t~rmalar:, Il, ~stanbul 1981, S. 31-42;
Osmanl~ lardan önce Rumeli ve Balkanlarda Islamiyetin ortaya ç~ k~~~~ve yay~lmas~~ hakk~ nda
bk. Muhammed Tayyib Okiç, "Güneydo~u Avrupa'da Islam'~ n zuhüru", ~sla-mi Ara~t~rmalar,
VI/2, Istanbul 1992, S. 91-104.
42 Barkan, "Osmanl~~ ~mparatorlu~u'nun te~ekkülü meselesi", S. 354.
" Bu dervi~ler ile kurmu~~olduklan tekke ve zaviyelerin isim ve yerleri hakk~nda bk.
Yusuf Halaço~lu, "Osmanl~~ toprak düzeni ve iskan politikas~", Tiirklerde ~ns(pi Deerler ve
Insan Haklar:, C. 11 (Osmanl~~ Imparatorlu~u Dönemi), Istanbul [1992 ?l, S. 218 vd.
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li~inden bir kolonizasyon ve iskan hareketini temsil ediyordu". Daha sonra, yava~~yava~~bu zâviyelerin etraf~nda yapt~klar~~ in~aat (cami, medrese,
imal-et, hamam vb.) mami~ releriyle birer müslüman Türk köyünün do~mas~ na zemin haz~ rl~yorlarch 45. Bu miistac mirler, ziraat ve h~rfetle me~gul
oluyorlar, hatta Rumeli'de bulunmayan baz~~ meyveleri bile getirip yeti~tiriyorlard~ ". Bütün bu faaliyetleri ile dervi~ler, fütuhât~n kolayla~mas~ na
büyük ölçüde yard~ mc~~ olduklar~~ gibi, bulunduklar~~ ve yerle~tikleri bu
bölgeleri böylece birer zirai-iktisadi ve kültürel merkez haline getirmi~~oluyorlard~.
Kurulu~~devrinden itibaren, fethedilen yerlerde tatbik edilen iskân ve
kolonizasyonlar~n meydana getirmi~~oldu~u yo~un nüfus hareketleri, birçok yeni kasaba ve ~ehirlerin do~mas~~ ile sonuçlanm~~t~ r. Bunlar~n zamanla, hem çok iyi ve geli~en ~ehirler halini almas~, hem de islamiyetin ve ~slami Türk kültürünün yay~lmas~ n~~ sa~layan birer yerle~im birimi ya da
merkezler durumu arzedi~ leri, bu yerlerin iyi bir ara~t~rma neticesinde seçildiklerini ortaya koymaktad~r'''.
Anadolu'dan gelen Türk muhacirler, genellikle müstakil köyler kurmu~lar ve bu köyler, duruma göre çe~itli Türk adlar~~ alm~~lard~r. Ekseriya
köylerde ve ~ehirlerde müslüman halk, yerli h~ristiyan ahâli ile kan~mam~~lar; ~ehirlerde dahi h~ristiyan mahalleleri daima ayr~~ olarak kalm~~t~r".
Bir iskân sahas~ n~n meydana gelmesinde bir mescid yahud bir camiin, fonksiyonel bir âmil olarak ne kadar önemli bir yer i~gal etmi~~oldu~u,
Osmanl~~ iskân siyasetinde apaç~ k olarak mü~ahede edilmektedir. Binaenaleyh böyle bir yerle~im merkezinde, bir çekirdek te~kil eden cami ile,
onun etraf~ nda bir medrese, imâret, tekke, tabhâne (misafir evi), darü~~ira,
han, hamam vb. dini, kültürel ve sosyal hizmet müesseselerinin yer ald~~~~
bir yerle~im sahas~ n~n, o bölgeye islami Türk karakterli bir ~ekil ve hüviyet kazand~raca~~~pek tabiidir. Bu hususta vak ~ f müessesenin rolü, hiç
~üphesiz en ba~ta gelmektedir'''. Küçük bir yerle~me biriminden ibaret" Barkan, "Vak~flar ve Temlikler", S. 285.
Barkan, "Vak~flar ve Temlikler", s. 291-294; C. Orhonlu, A~iretleri iskdn, s. 27-28.
" Zeki V. Togan, Umumi Türk Tarihine Giri~, ~stanbul 1946, s. 335.
4 ' Mustafa Cezar, Tipik rap~lariyle Osmanl~~ ~ehircili~inde Çar~~~ve Klasik 13nem imar Sistemi, Istanbul 1985, S. 372.

Inalc~ k, "Rumeli", ~A, IX, 770; Rumeli'deki baz~~ ~ehirlerin Müslüman ve gaynmüslim nüfus kar~~ la~t~ rmas~~ için bk. Y. Halaçoglu, "Ayn~~ makale", s. 223 vd.
" Bk. O.L. Sarkan, "~ehirlerin te~ekkül ve inki~tif~~ tarihi bak~m~ ndan Osmanl~~ imparatorlugu'nda irret sisteminin kurulu~~ve i~leyi~~tarz~ na ffit ara~t~ rmalar", 10 Iktisat
Belleten C. LI'll, 7
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ken, zamanla kasaba ve ~ ehir haline geliniyorsa, birtak~ m muayyen ~art ve
kaidelerin de yerine getirilmi ~~olmas~~ icab ediyor demektir. Bu yerle~me
birimi en az bir camiye sahip olursa, bir çat~s~~ bulunursa ve bir ölçüde
ekonomik ve kültürel gücü varsa, oras~~ kasaba yahut ~ehir defterine kaydedilirdi; bu kay~ t, kad~lar~ n karar~~ ile yap~ l~ rd~~ '.
Rumeli'nin fethi s~ ras~ nda, bir yandan Anadolu'dan külliyetli miktarda müslüman halk bu bölgede iskan ve kolonize edilirken', di~er taraftan
da ülkenin tamam~, en ücra kö~ elerine kadar arazi ve vergi kaynaklar~~ itibariyle il-yaz~c~ lar~~ taraf~ ndan tahrir defterlerine kaydediliyor ve bu esâsa
göre timarl~~ sipahiler yerle~ tiriliyordu. Devlet, 'üzüm gördü~ ü zaman
mükellefiyetleri olmayan halk üzerine mükellefiyetler koydu~u gibi (derbendci, martolos, madenci, do~anc~, eflak, voynuk vb.), onlar~~ icâb eden
yerlerde iskan etmek üzere bulunduklar~~ yerden kald~rabilirdi. Fütilhat geni~ ledikçe ve devletin idari sistemi yeni ve sa~lam kaidelere oturtuldukça,
sürgün ve iskân usülünde de buna muvazi baz~~ yeni esaslar tayin ve tesbit
edilmi~tir. Buna göre mesela, baz~~ köy ve kasabalardan -büyüklü~üne
göre- her on haneden bir veya iki hâne olmak üzere sürgün ç~ karmak
meclAriyeti getirilmi~tir'.
Rumeli'ye yap~lan sürgün ve iskanlar~ n en önemlilerini, I. Murad ve
Y~ ld~ r~m Bayezid zamanlar~ nda Saruhan'dan gelen Türkmenlerle ", Timur
istilas~~ esnas~ nda K~ r~ m'dan, Rumeli'ye kaçarak Osmanl~~ Devleti'ne s~~~nan Tatarlar te~kil eder 54. I. Murad zaman~ nda Lala ~ahin Pa~a'n~ n Kavala, Drama, Serez ve Kara-ferye havalisini fethetmesinden sonra, Saruhan'daki göçer yörüklerin Serez taraf~ na nakledildiklerini görmekteyiz
(1374-1375) 55. Rumeli ve Balkanlar'~ n fethi s~ ras~ nda bu ~ekilde yap~ lan
nakil ve iskanlardan ba~ ka, bilhassa Ankara sava~~ ndan sonra, Timur'un
Anadolu'yu istilas~~ esnas~ nda büyük bir halk kütlesi de Rumeli'ye kaçFahltes~~Mecmua~~, XXIII/1-2, ~stanbul 1963, s. 239 vd.; M. Cezar, Ayni eser, s. 372 (bu konuda ayr~ca ~u eserlere bk. O. Nuri Ergin, Ti~rk~ye'de ~eh~rc~l~~~n Tdr~M ~nIc~~âtt, ~stanbul
1936; C. Orhonlu, "~ehir mimarlan", Osmanl~~Ara~t~rmalar~, II, Istanbul 1981, S. 1-30).
50 M. Cezar, Ayn~~eser, s. 373.
Bk. Barkan, "Sürgünler", XIII/1-4, 59 vd; M. Aktepe, "Ayn~~ makale".
52

C. Orhonlu, A~iretleri ~sk~ n, s. 28.
Bk. Barkan, "Sürgünler", XIII/1-4, 67 vd.

" Bk. Barkan, "Sürgünler", XV/1-4, 2 ~~ ~~ ; Paul Wittek, "Osmanl~~ ~mparatorlugu'nda
a~iretlerin rolü", çev. Ercüment Kuran, ~~Ü EF Tarih Dergisi, say~~ 17-18, ~stanbul 1963, s.
257-268.
Osmcin, Hannover 1925, ne~reden: F. Babinger, s. 24.
55 Oruç Bey, Tetisirii~ -1
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m~~~56 ve buralarda yerle~erek, bölgede Türk nüfi~sun artmas~ nda önemli
amil olmu~lard~ r.
Rumeli'deki ilk fetihleri müteakip, Anadolu'dan sevkedilen muhâcirlerin daha ziyade ~ehir ve kasabalarla' sahil bölgelerinde" iskan edilmesine önem verilmi~tir. Bu ~ekilde vukubulan kolonizasyona genellikle
-yörüklerle tatarlar müstesna- medeni, yani Anadolu'daki ~ehir ve kasabalarda ya~ayan ve yerle~ik hayata al~~m~~~ahâli geni~~ölçüde i~tirak etmi~tir". Bu sürede k~y~~ bölgelerinin, buralara iskan edilen müslüman nüfus
vâs~tasiyle herhangi bir dü~man tecaviizüne kar~~~tahkim ve kontrol alt~ na
al~ nabilece~i', ~ehir ve kasabalarda tatbik edilen iskanla da, islâmiyetin ve
Osmanl~ l~~~n ~ehir hayat~~ yoluyla yay~labilece~i dü~ülmekte idi. Bu sebeplerden dolay~d~ r ki, Rumeli'de Osmanl~~ muhâceret ve iskanlan, evvela ve
büyük ölçüde ~ehir ve kasabalarla, k~y~~ bölgelerine yap~lm~~t~ r. K~ rsal
bölgelere, yâni köylere yap~ lan iskan hareketleri ise, genellikle Bulgaristan
ve Makedonya topraklar~ nda görülmektedir". Büyük tarihi yollar ile ticari
ve stratejik bölgelerdeki ~ehirlere de, sistemli bir ~ekilde müslüman halk
yerle~tirilmek süretiyle büyük kültür merkezlerinde ekseriyetin te'minine
çal~~~ lm~~t~ r 62 .
Kurulu~~devrinde, Rumeli'ye yap~ lan sürgün ve iskanlann, yaln~z bat~ya do~ru uzanan tarihi yollar ve vadiler istikametinde de~il, kuzeyde Tuna hudutlann~~ tutmak ve K~r~ m'la emniyetli bir temas ve münâsebet
vücüda getirmek için do~u ve kuzey Bulgaristan'da da yap~lm~~~oldu~u
tahrir defterlerinden anla~~ lmaktad~r". Yörüklerin büyük bir k~sm~~ bu
bölgede bulundu~u gibi", buradaki Türk çiftçilerinden birçoklar~~ da
sürgün olarak bu sahalarda yerle~tirilmi~tir 65. Genellikle bu nevi
Muhyi Çelebi, Tdrih-i 141-i Osri~ân, Millet Kütüphanesi - Ali Emin Kitaplar~, nr.
~~ o8o (el-yazmas~ ), s. 69-70.
'7 Z. V. Togan, Ayn~~eser, s. 335.
" Hüseyin Da~tekin, "I. Murad zaman~ nda Osmanl~-Bizans münasebetleri", A U
DTCF Dergisi, XIX/3-4, Ankara 1962, s. ~ g~ .
s' Z. V. Togan, Ayn~~eser, s. 335.
60 H. Da~tekin, "I. Murad zaman~ nda Osmanl~-Bizans münasebetleri", s. 191.
'I M. Cezar, Ayn~~eser, s. 371.
62
Barkan, "Sürgünler", XV/1-4, 233.
Barkan, "Sürgünler", XV/1-4, s. 255.
" Bu yerle~im merkezleri ile buralarda iskan olunan a~iret ve oynaklann isimleri için
bk. Y. Halaço~lu, "Ayn~~ makale", s. 2 ~ g vd.
Mesela, XVI. yüzy~l ba~lanna ait tahrir defterlerinden, Silistre sanca~~n~ n Pravadi
kazas~nda, Anadolu'dan göçünülmü~~sürgünlerden müte~ekkil 1025 hünelik ayr~~ bir idri
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sürgünler, "avdr~z-~~divânty ye" tabir olunan örfi tekâlifden ve fevkalade zamanlara mahsus vergilerden muaf olduklar~ndan ba~ka, di~er normal vergilerde de bunlar~ n lehine bir hayli tenzilât yap~ lm~~~ve bu gibi sürgünler,
muhtelif köylerde da~~n~ k bir halde bulunmakla beraber, hepsi birden
müstakil bir süba~~ ya tabi kalm~~lard~ r. Sürgün edilen muhacirlere bu kabil kolayl~ klar göstermek st~ retiyle onlar~~ yeni muhitin ~artlar~na al~~t~ rmak,
sürüldükleri yerlerde kökle~ tirmek maksat ve siyaseti güdüldü ~ü anla~~lmaktad~ r".
Anadolu'dan Rumeli'ye yap~ lm~~~olan ihtiyari ve mecbüri nüfus ak~nlar~ n~ n yan~s~ ra, yeni fethedilen memleketleri iskan husi~ sunda Anadolu'da
rahat durmayan ve huzursuzluk ç~ karan, siyasi ve dini bir gaile meydana
getirmelerinden korkulan baz~~ "heterodox" unsurlar~n ~erlerinden kurtulmak için, siyasi ve askeri maksatlarla hudut boylar~ nda ve büyük askeri
yollar üzerinde' "cezden sürmek" usülü tatbik edilerek" yap~lan iskanlar
da', sürgünlerin mühim bir k~sm~ n~~ te~kil etmi~ tir. Böylece bu nevi iskan
ve kolonizasyonla, hem Anadolu'daki baz~~ kabile ve a~iretlerin sebep olduklan sosyal ve ekonomik çat~~malar önlenmi~~oluyor, hem de Rumeli'de yo~un bir müslüman Türk kitlesinin meydidiyeti temin ediliyordu
ki, bu siyaset XVII. yüzy~ la kadar devam etmi~tir'.
~~ te, Rumeli ve Balkanlar'da bu ~ekilde göçüp yerle~en müslüman
Türk unsurlar, sonradan Ev la d -1 Fatihan ad~~ verilen Rumeli yörük
ve müsellemlerini te~ kil etmi~lerdir'.
Osmanl~~ Devleti'nde maya, ekseriya do~up büyüdü~ü memlekette,
kendi halinde ve kaderi ile ba~ba~a b~ ralulmam~~ , kendisi ve dolay~siyle
devlet ve devleti temsil edenler için en verimli topraklar üzerinde nakil ve
birlik, yani bir "sürgünler zeameti"nin mevcut oldu~u anla~~lmaktad~ r (bk. Barkan,
"Sürgünler", XV/1-4, 225 ve oradaki ar~ iv vesika kayd~ , not 98).
Barkan, "Sürgünler", XV/1-4, 225 vd.
Barkan, "Sürgünler", XV/1-4, 225, 228.
"8 Barkan, "Sürgünler", XIII/1-4, 59.
803 h. (1400/14o1 m.) tarihinde Saruhan-ili'nde oturan ve Nlenemen ovas~ nda k~~layan bir konar göçer tâifesi, orada tatbik edilen "tuz inhisar~" nizamlarma uymad~ klarmdan dolay~, Rurneli'de Filibe civar~ nda yerle~ tirilmek üzere tehcir ve iskan edilmi ~lerdi ("cezaen sürgün"). Bu hususta tarih kaynaklarmda !arih bilgiler mevcuttur (bk. A~~ k Pa~a-zade,
Ayn~~ eser, s. 141; Mehmed Nesli Ayn~~ eser, I. .?
Tayyib Gökbilgin, Osmanl~~ Atue~ e3eleri Te~ kildt: ve Medeniyeti Tarihine Genel Bak~~, Istanbul 1977, S. 72.
' Bk. 'F. C;ökbilgin. 1?urnei~ Ve

7 acariar le Evli~ d-~~ Fahhcin, Istanbul 1957.
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iskan edilmi~, oralarda tutunup ço~alabilmeleri için de her türlü tedbirlerin al~nmas~~ hus<isu ihmal edilmemi~tir. Devlet, kendi gelirini artt~rmak
için elde mevcut imkanlar~~ en ak~lc~~ bir ~ekilde de~erlendirmi~tir. Bu
cümleden olarak, bulundu~u yerde kafi miktarda toprak bulamayan nüfus
fazlas~n~~yahut çok verimsiz topraklar üzerinde çal~~makta olan köylülerden bir k~sm~n~~ zaman zaman, mesela yeni fethedilmi~~olan daha verimli
bölgelere nakil ve iskan etmi~tir. Bu nüfus ve ekonomi siyaseti ile Osmanl~~
idaresi, nüfusun belli baz~~ bölgelere y~~~lmas~n~~ önlemi~~ve en verimli bir
~ekilde yay~l~p, en ak~lc~~ bir i~-bölümüne tabi tutulmas~n~~ve koydu~u kanunlarla da azami rand~man~n elde edilmesini sa~lam~~t~r'.
Kurulu~~devrinde Osmanl~~ ordusunun ihtiyaçlar~~ günden güne artt~~~ndan, sat~n-alma gücü yükseliyor, reâyân~n mahsülü devaml~~olarak k~ymetleniyordu. Balkanlar'~n ~ss~z kalm~~~verimli bölgelerine yerle~tirilen muhâcirler, Rumeli halk~n~n iktisâdi hayat~n~~ da takviye etmekteydi ". Hatta
pamuk ve pirinç ziraatini de ilk defa Balkanlar'a bu muhâcirler sokmu~~
ve yaym~~lard~r'. Bu itibarla, devletin gelirini artt~rmak gayesi ile ve eski
bir idârecilik gelene~inin tecrübelerine dayanan basit ve pratik usullerle
reâyân~n, en verimli bölgelerde ve en rasyonel bir ~ekilde çal~~t~r~lmak
maksadiyle de sürgün ve iskâna tabi tutuldu~u anla~~lmaktad~r75.
ZarC~ri ve ihtiyâri olarak uygulanan bu sürgün ve iskânlar, sadece
devletin gelirini artt~rmak gayesiyle yap~lmam~~t~r. Belki bundan ziyade,
yeni fethedilen harap bir memleketi "~enlendirmek”, askeri sevk~yât~~ ve erzak tedârikini kolayla~t~racak ~ekilde, yollar ve hudutlar boyunca köyler ve
kasabalar kurarak nakliyat ve seyâhati te~tilâtland~ rmak ve nihâyet, yabanc~~ bir memlekette di~er gayrimüslim unsurlar aras~na yerle~tirilecek
müslüman ahâli ile siyâsi ve askeri emniyeti sa~lamak gayesine mâtufdu
Ancak, burada ~u husus da belirtilmelidir ki, kurulu~~devrinde Osmanl~~ hükümdarlar~ , Anadolu'daki nüfüsun bir k~sm~n~~ Rumeli'ye geçirmek silretiyle ne sadece bir tehcir ameliyesi yapm~~lar ve ne de bu nüfüsun tamam~n~~ Rumeli'de mevcut köy ve kasabalarda iskan ederek, yaln~z
gaynmüslimlere (h~ristiyanlara) kar~~~emniyeti sa~lamak siyaseti gütmü~lerdir. Ar~iv kay~tlar~~ ve tahrir defterleri, Osmanl~~ hükümdar ve ümerâs~n~n
72

Barkan, "Sürgünler", XIII/1-4, 56-58.

" H. Da~tekin, "Türkleri Bo~azlar Bölgesine çeken gerçek sebepler", s.
H. Inalcik, "Rumeli", L4, IX, 770.
Barkan, "Sürgünler", XIII/1-4, 57.
'" Barkan, "Sürgünler", XIII/1-4, 56 vd.
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yeni fethettikle~i arazi üzerinde mevcut birçok bo~~sahalarda yeni köyler
kurmak süretiyle buralar~~ içtimal yönden kalk~ nd~ rmaya çal~~t~ klar~ n~~ da
göstermektedir. Mülk, vak~f veya iktâ ~eklinde, timar ve zeâmet erbab~ ndan hükümdarlara kadar birçok kimselere taksim edilen bu topraklar~ n
imar~ , devletin görevleri aras~nda daima ilk planda yer alm~~t~ r'.
Devletin, bo~~ve ~ss~ z yerler üzerinde, belli prensipler çerçevesinde
köyler kurdurdu~u ve bilhassa Balkan yar~ rnadas~ n~ n muhtelif istikametlerine uzanan yol güzergahlar~ nda mevcut derbendlerin, köprülerin ve geçitlerin muhafazas~~ ve tamiri ile menzil noktalar~ nda yolcular~ n istirahat ve
emniyetini, maden sahalar~ nda madenlerin i~letilmesini sa~lamak maksadiyle de köyler te~kil ettirdi~i bilinmektedir. Bunlardan ba~ka mülk, vak~f
ve mukataa ~eklinde taksim olunan arazi üzerinde, muhtelif sebep ve ~ekiller dahilinde daha birçok köylerin kurulmu~~oldu~u da ar~iv kay~ tlar~ ndan
anla~~lmaktad~ r'. Bilhassa, -yukar~da da belirtildi~i üzere- vakfa dayanan
dini, sosyal ve ticari müesseseler, kasaba ve ~ehirlerin geli~mesinde esas
rolü oynam~~t~ r".
Osmanl~~ hükümdarlar~, Büyük Selçuklu ve Anadolu Selçuklu Devletlerinde tatbik edilmi~~olan usüle uygun olarak, Rumeli'de fethettikleri yerlerin mühim bir k~sm~ n~ , evvela "uc-beyleri"ne, yani fatih kumandanlara
temlik etmi~ler ve kendilerine de geni~~yetkiler vermi~lerdir'. Hudut boylar~ nda daimi gaza ve mücadele halinde olan bu nevi arazi sahibi ümera
ve uc-beylerinin ise, kendilerine temlik edilen topra~~n dü~man eline geçmemesi için bütün gayretlerini harcayacaklar~~ ve onu bütün varl~ klariyle
muhâfazaya çal~~acaklar~~ tabiidir. Yeni elde ettikleri arazi üzerinde kendi
adamlar~ n~~ ve yak~ nlar~ n~~ yerle~tirmek, meskün köyler meydana getirmek,
nihayet bu topraklardan en iyi ~ekilde faydalanabilmek, kendi menfaatleri
gere~i idi. Hükümetin bunlara bah~etmi~~oldu~u baz~~ vergi muallyetleri
ise, ellerindeki topra~~~daha ziyâde imara te~vik ediyordu'. Edirne, Filibe,
Serez, Üsküp, Sofya, Silistre, Manast~ r, Yeni~ehir, T~ rhala, bu imar edilmi~~ve daha sonra Rumeli'nin bugüne kadar önemini koruyan ba~l~ ca ~ehirleri haline gelmi~tir 82. Bu bak~ mdan mülk sahipleri, topraklar~ n~ n geni~M. Aktepe, "Ayn~~ makale", S. 308.
4
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M. Aktepe, "Ayn~~ makale", s. s. 308.
Inalc~ k, "Rumeli", IA, IX, 769.
Örnekler ve kaynaklar için bk. M. Aktepe, "Ayn~~ makale", s. 308.
Barkan, "Vak~ flar ve Temlikler", s. 359-362; aynca bk. M. Aktepe, "Ayn~~ makale",

s. 308.
42

inalc~ k, "Rumeli", IA,1X, 769.
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leyebilmesi ve daha fazla gelir temin edebilmeleri için, içtimai yönden
büyük gayret gösteriyorlard~~83.
Rumeli'deki ilk fütiihât s~ralar~nda Orhan Gazi'nin silah arkada~lar~n~n ve daha sonra Evrenos Gazilerin, Mihal-o~ullan'n~n, Pa~a-Yi~it Beylerinin ...ilh. uclarda yerle~mi~~soy ve soplann~n ak~nc~~ beyleri, gazi te~kilat~n~n an'anevi ~efleri ve fütt~hât~n faal ajanlar~~ olarak hâiz bulunduklar~~
nüft~z ve otorite ile elde ettikleri gelir kaynaklar~n~ n büyüklü~ü ne olursa
olsun, Osmanl~lar~n bir "cihan devleti" kurma te~ebbüslerinde, kendilerine
rakip ciddi bir siyasi kuvvet ve aristokratlar cephesi te~kil etmekten uzak
kalm~~lar; bilhassa XVI. as~rdan itibaren, merkezi devlet idâresinin kaatkar aletleri, basit askeri ~efleri haline dü~mü~lerdir. Devletin kurulu~unda
tarihi rolleri pek büyük olan bu ailelerin Rumeli'deki bu ak~betleri, Anadolu'daki kabile çevrelerinden kopup Rumeli'ye sürüklenen bütün di~er
büyük arazi sahibi, zengin ve nüfuzlu Türk beyleri için de mukadder olan
'ak~betti. Anadolu'daki eski ailelerine mensübiyet rab~ tasiyle beylik iddia
edebilecek durumda olan binlerce asker ve idârecinin, sürekli harplerin ve
devletin memur ve asker rejiminin idari özelliklerinin neticesi olarak, daima daha büyük dirliklere kavu~abilmek arzu ve heyecan~~ içinde mahalli
beyler olmaktan ç~karak, askeri vazifeler almalannda ve bilhassa Rumeli'ye aktanlmalannda büyük faydalar mülâhaza edilmi~tir. Bu i~in önem
ve manas~n~~ çok iyi de~erlendirmi~~ve tecrübe etmi~~bulunan devlet adamlar~~ ve padi~ahlar, Anadolu'da kald~klar~~ müddetçe cihan devleti ideali için
bir tehlike ve tehdid unsuru olabilecek beyler s~n~f~ndan bir k~sm~n~, her
f~rsattan faydalanarak Rumeli'ye aktarmad~kça kendilerini emniyette hissetmemi~lerdir m. Böylece, tamamen devletin insiyatif ve denetiminde yap~lan bu gibi sürgünlerin, memlekette feodalizmin ve aristokrasinin yerle~mesine kesin olarak mani bir mahiyet arzetmi~~oldu~u da aç~ kça anla~~lmaktad~r.
Sürgün ve iskan politikas~n~n tatbiki hususunda, di~er halk kütlelerinden daha müsait bir malzeme te~kil eden ve ya~am~~~olduklar~~ hayat tarzlar~~ bak~m~ndan da esasen göçmeye al~~~k bulunan konar-göçerlerin de
rolleri oldukça mühimdir". Ayr~ca cergaverlik hasletlerini, di~er yerle~ik
halktan daha iyi muhâfaza eden, kabile te~kilat~~ve disiplini içinde askeri
bir kuvvet olarak k~ymeti pek büyük olan bu unsurlar~n yörük,
Barkan, "Vak~flar ve Temlikler", s. 360; ayn~~ müellif, "Sürgünler", XV/1-4,
" Barkan, "Sürgünler", XV/1-4, 223-224.
" Barkan,'"Sürgünler", XIII/1-4, 65.
83

213

vd.
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müsellem, ellici ... vb. hususi bir te~lcilâta tabi askeri s~ n~flar halinde,
cihad ve gaza ordular~n~~ takviye eden birer sava~ç~~ olarak da istihdâm
edildikleri dü~ünülürse bunlar~ n, ilk devirlerin fütfihât harplerinde ve
dü~man memleketlerinde ordular~n dayanak merkezlerini te~kil etmek hususunda oynama~a muktedir olduklar~~ rol daha iyi anla~~labilmektedir. Bu
sebeple, ilk f~ rsatta ordularla birlikte veya ordular~n arkas~ndan dü~man
memleketlerine bu unsurlar~n tehcir edilmesinin, Osmanl~~ Devleti'nin askeri stratejisi bak~m~ndan önem verilen usullerden biri olmas~, kolayl~kla
izah edilebilmektedir 86.
Bundan ba~ka, kavim ve kabile asabiyeti ve te~kilat~~içinde, disiplinli
bir kuvvet halinde, merkeziyetçi bir devlet idaresine ve yerle~ik halk~n huzur ve emniyetine kar~~~tecâvüzkâr hareketleriyle her zaman ciddi bir tehlike te~ kil eden ve ayr~ ca, sünni müslümanl~~a dü~man "het&odox” dini
cereyanlann i~ledi~i geni~~bir saha olarak devletin bütünlü~ünü tehdid
eden her türlü siyasi hareketleri besleyen kalabal~k konar-göçer a~iretleri,
mütecânis kütleler halinde, muhtelif f~rsat ve zamanlarda Anadolu'daki
yerlerinden kald~rarak parçalay~p da~~tmak, önemli bir siyasi tedbir ve hareket olarak kar~~m~za ç~kmaktad~r'''.
Yörüklerin Rumeli'ye iskânlannda ise iki gaye takip edilmi~tir: Evvela, bulunduklar~~ yerlerde huzursuzluk ç~kard~klar~~ için te'dib edilmi~~oluyorlard~. Di~eri ise, yeni zabtedilen yerlerdeki gayrimüslim unsurlar aras~nda bir istinad noktas~, di~er bir ifade ile emniyet süpab~~ olarak,
müstakbel fütfihatta veya idari ve iktisadi münâsebetlerde güvenilecek bir
kuvvet meydana getirmi~~bulunmalar~d~r. Ayr~ca, yeni fethedilen yerlerdeki halk~n, ilk ~a~k~nl~k anlannda memleketlerini b~rak~ p kaçmalanndan
sonra bu yerlere müslüman unsurlar~n yerle~tirilmesi zarüretini de hesaba
katmak gerekir. Esasen yörüklerin Rumeli'ye geçi~lerini, yeni fethedilen
yerlerin iskân~~ husüsunda devlet taraf~ndan, takip edilen genel iskan siyâsetinin çerçevesi içinde dü~ünmek gerekir. Anadolu'dan Rumeli'ye muhâcereti te~vik için, bütün akraba ve taallükatiyle geçecek olanlara yurtluk,
toprak, timar, vergi muâfiyeti v.b. imtiyazlar verilmesi, fütühât~~ te~vik arzular~~ kadar, memleketin iskân~~ ve ~enlendirilmesi gayesini de istihdâf
eden genel siyaset ve prensibin tatbikat~ ndan ve metodundan ibarettir. Di~er taraftan Anadolu'da henüz "sedanter” hayata geçmemi~~ve binâenaleyh, nakilleri ve ya~ay~~~tarzlar~na ayn~~ derecede uygun yerlerin Rume" Barkan, "Sürgünler", X111/ 1 -4, s. 66-67.
Barkan, "Sürgünler", X111/1-4, s. 67.
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li'de de temini kolay olan yörüklerin bu bölgede iskân~~ da, bu siyâsetin
bir salhas~ n~~ te~kil etmi~tir".
Kurulu~~devrinde, birtak~m a~iret ve kabilelerin (yörük, türkmen, tatar
vb.), kendi beyleriyle (mesela, a~iret beyi) ve reisleriyle; veya toprak sahibi
olarak Anadolu'da mühim siyâsi ve içtimâi mevki sahibi eski beylerin bir
k~sm~n~n, kendi yurtlanndan uzaklara ve ekseriya hudut boylanna, yahut
devletin nizâm~ na sokulmas~~ için çetin mücadelelere sahne olan bölgelere
sürgün edilmesi ve oralarda kendilerine mühim askeri vazifeler tayin edilmi~~bulunmas~, tesâdüfi ve münferid birer hâdise de~ildir. Bilâkis, hakikatte bu nevi sürgün usülü; devletin siyasi, iktisadi ve içtimâi emniyetini
sa~lamak bak~m~ndan birtak~ m sebeplere dayan~larak ve özellikle tatbik
edilmi~~olup, Osmanl~~ Devleti'nin kurulu~~devrinde merkezi devlet otoritesinin kuvvetlendirilmesi hususunda sistemli ve ~uurlu bir ~ekilde kullan~lm~~~müessir bir idârecilik gelene~i oldu~unu göstermektedir. Bu s~:~ retle
sürgüne tabi tutulmu~~eski beylerin, Anadolu'daki köklerinden kopar~larak
Balkanlar'daki hudut boylar~nda Osmanl~~ hizmetinde önemli görevlere tâyin edilmi~~olmalar~, bunlar~n kendilerine tamamiyle yabanc~~ bir çevre
içinde k~sa bir zamanda tasfiyesini ve dolay~siyle siyasi birli~in kolayl~kla
temini mümkün k~lm~~t~r".
Böylece kurulu~~devrinde, ak~ll~ca bir siyasi tedbir olarak devlet, Anadolu'daki nüfuz ve otorite sahibi beylere kar~~~giri~ti~i mücadelenin bir
safhas~n~~ tamamlam~~~oluyordu. Bu sayede tehcire tabi tutulmu~~olan beylere Rumeli'de dirlik ve vazife vermek st~retiyle, Balkan memleketlerinde
askeri ve idari kadrolar~~ emniyetli unsurlarla takviye etmek mümkün oldu~u gibi, onlar~~ Anadolu'da zararl~~ siyasi faaliyetlere giri~meye müsait kabile çevrelerinden ve aile yurtlanndan kopanp, yabanc~~ bir bölgede dü~man
kar~~s~na koymakla, devlete daha fazla ba~l~~ bir duruma sokmak imkan~~
da bulunmu~~oluyordu 90
Osmanl~lar~n, daha ba~lang~çtan itibaren takip etmi~~olduklar~~ iskân
ve kolonizasyon siyâsetinin dikkati çeken huse~siyetlerinden biri de, bir taraftan Anadolu'dan Rumeli'ye devaml~~ olarak gönüllü yi~itleri ve baz~~ a~iretleri geçirme i~i devam ederken, di~er taraftan yeni fethedilen memleketler halk~ndan bir k~s~m h~ristiyan ahâliyi de Rumeli'den Anadolu'ya
göçürmek ~eklinde, yani aksi istikamette bir insan nakli ve iskân~na önem
" T. Gökbilgin, Rumeli 'de ninikler Tutarlar ve EvIdd-: Feitil~dn, s. 14 vd.
" Barkan, "Sürgünler", XV/1-4, s. 2 13 vd.
Barkan, "Sürgünler", XV/1-4, S. 214.
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vermi~~olmaland~r. Çok zaruri durumlarda ve bazan tatbik edilen bu gibi
muamele ve harekattan, bunlardan devlete kar~~~gelebilecek herhangi bir
"mazarrat"a kar~~~91 emniyet maksad~ 92 güdülmü~~oldu~u anla~~lmaktad~r.
Bu nevi sürgünler, genellikle fetihten hemen sonra o bölge halk~n~n, harp
esiri olarak memleket dahilinde "ortakçz kul"93 nâm~~ alt~ nda cereyan etmi~tir. Fakat ço~unlukla, fethedilen memleketler halk~n~ n büyük bir k~sm~,
"ehl-i zirnmet" reya halinde yerlerinde b~ rak~lm~~t~r. "Ortakç~~ kul" olarak
sürgün usülünün, genellikle muhârebelerde esir edilen bizzat muharip s~n~fa tatbik edilmi~~oldu~u zannedilmektedir".
1393 y~l~nda, Y~ld~r~m Bayezid'in o~lu Süleyman Çelebi kumandas~nda bir ordu, T~mova'y~~ muhâsara ve hücum ile ald~ktan sonra, halk~n~~
Anadolu'ya sürmü~tür". Yine bu devirde Ayaslonya Kalesi fethedildikten
sonra ahâlisi, kad~n ve çocuklariyle Anadolu'ya nakledilmi~tir 96. Y~ld~r~m
Bayezid de, 1397'de Evrenos Bey'i Mora'n~n eski ba~kenti olan Argos'u
zaptetmeye memür etmi~~ve Evrenos Bey, buray~~ ele geçirdikten sonra
3o.000'den ziyade Rum ahâliyi esir olarak Anadolu'ya sürüp iskân etmi~tir 97 .
Eski h~ ristiyan sipahi ve beylerinden olup Osmanl~lar'a istimâlet1 e gelerek s~~~nan veya muayyen bir bölgede insan toplay~ p, oray~~ "~en" "Dirler ki, fetholan iki hisâr, Odgüklük'le Eksamiliye'ydi. Beher-hâl bu iki hisân
berkitdiler. Ve hayli âdem dahi Ayd~nc~k'dan gemiyle geldiler. Süleyman Pa~a buyurd~, bu
hiskda olan sipâhi kâtirlerün evlerin Karesi vilâyetine geçürdiler; tâ ki bunlardan bir m a za r r a t mütevehhim ol~nmaya. Ve Anatoli'den gönlü olan yi~itleri, turrnayup geçürdi"
(Mehmed Ne~rl, Ayn~~ eser, I, 177).
92
Fâtih Sultan Mehmed de, Yak~n-~ark'da Türk-Mo~ol imparatorluklannda yerle~mi~~
eski bir an'aneye tâbi olarak, fethetti~i memleketlerde emniyet dü~üncesi ile, sürgün
usülünü geni~~ölçüde tatbik etmi~tir. Bununla, o bölgeyi emniyet alt~na almak istedi~i gibi,
Istanbul'a yapt~~~~devaml~~ sürgünlerle bu ~ehri nüfus, kültür ve iktisâdi durumu itibâriyle
mükemmel bir pâytaht hâline getirmek gayesini de güdüyordu. Fâtih, hemen hemen her
seferinde fethetti~i ~ehirlerin zengin, san'atkk ve tüccar halk~ndan bir k~sm~n~~ da bu maksatla sürgün olarak ~stanbul'a göndermi~tir (inalc~k, "Mehmed Il", ~A, VJ!, 519-520;
Fkih'in di~er bölgelerde tatbik etmi~~oldu~u sürgün usul ve siyâseti hakk~nda bk. ayn~~ yer

vd.).
" "Ortakç~~ kul", harp esirleri aras~ndan aynlm~~~olan ve bu itibarla resmen âzad edilmedi~i müddetçe sâhibinin tasarrufunda kalan köleye verilen isimdir.
94 O. L. Barkan, "XV ve XVI. as~rlarda Osmanl~~ Imparatorlu~u'nda toprak i~çili~inin
organizasyonu ~ekilleri: Kulluklar ve Ortakç~~ Kullar", T~irk~ye'de Toprak Meselesi (Toplu
Eserler I), Istanbul 1980, s. 667.

H. A. Gibbons, Ayn~~eser, s. 172 (Jireçek'den naklen).
Müneccimba~~~Ahmed Dede, Sahdifu'l-Ahbar, C. II, Istanbul 1285, S. 289.
07

Hammer, Devlet-i Osmaniyye n~-01i, C. I, çeviren: M. Atâ, Istanbul 1329, s. 296.
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lendirme" i~ini ("~enletme~e trailtezim olarak") üzerine alanlara da timarlar ve askeri vazifeler verilmi~~ve bunlar, "müsellem" nâm~~ alt~ nda ayr~~ te~kilâta tabi tutularak hizmetlerinden faydalan~ lm~~t~r". Bununla birlikte,
yerli h~ ristiyan beylerden pek az~~ kendi arazileri üzerinde eski vazifelerinde
b~ rak~lm~~ '', di~erleri ise bulunduklar~~ yerlerden uzaklara sürülmü~lerdir.
Bu süretle, yerli h~ ristiyan beylerden bir k~sm~yla i~birli~i siyâseti takip
edilirken, di~er taraftan çe~itli sebeplerle onlar~~ köklerinden kopar~ p, gerekti~inde daha az tehlikeli olabilecekleri memleket dâhilindeki di~er
bölgelere nakletmek f~rsatlar~~ da kaç~ r~lmam~~t~ r. Böylece eski aristokrat ailelerin, k~sa zamanda Osmanl~~ timar sisteminin nizam ve teâmülleri içinde
eriyerek, Osmanl~lar~ n cihan devleti kurmak te~ebbüslerinde kendilerinin
itaatkâr aletleri haline geleceklerinin dü~ünülmü~~oldu~u muhakkakt~ r.
Kurulu~~devrinde Rumeli'nin iskan ve te~kilâtland~ r~ lmas~~ hususunda, bu
usulden geni~~ölçüde faydalan~ ld~~~n~~ gösteren misaller oldukça fazlad~ r.
Ar~iv ‘esikalar~~ ile tarihi kaynaklarda bu hususta ayd~ nlat~c~~ mâlâmat bulunmaktad~ r"
Tuna ve Sava nehirleri ötesindeki Orta-Avrupa memleketlerinin kap~lar~n~~ müdafaa ve kontrol eden bir bölgede, göçebe ve köylü h~ ristiyan ailelerin bir k~sm~ n~ n, "eflâk" veya "martolos" yahut "voynuk" ad~~ alt~ nda
askeri bir te~kilâta tabi bulundurulmu~~olmas~~ da 'I dikkati çeken bir husustur. Türk yörük ve müsellemlerine tekabül eden bu h~ ristiyan halk~ n
tabi tutuldu~u askeri te~kilât sayesinde, memleketin müdâfaasiyle bu
mühim stratejik bölgede âsâyi~in ve Orta-Avrupa'y~~ isfilâ edecek ordulara
yard~ mc~~ askeri kuvvetlerin te'min edildi~i tahmin olunabilir
Osmanl~~ idârecilerinin dikkati çeken di~er bir iskan usül ve siyâseti
de, stratejik yahut seyahat emniyeti bak~ m~ndan önemli olan geçit, batakl~ k, ormanl~ k veya çorak ve ~ss~z bölgeleri evvelâ cami, imâret, köprü ve
sâ~re ile mâmür ve ya~an~ r hale getirip, ondan sonra (icâb~nda bir derbend, menzil, han veya bir köy olarak) "~enlendirmek" üzere buralara
sürgün yoluyla ahâli sevk ve iskân ederek emniyet ve refâh~ n~~ s:, glamak,
Barkan, "Sürgünler", XV/1-4, 218-219.
Barkan, "Sürgünler", XV/1-4, s. .218 ve orada gösterilen ar~iv kayd ~ ; H. ~ nalc~ k, Fdt~/~~ Devri, S. 145 vd.
Barkan, "Sürgünler", XV/1-4, s. 222-223.
Mesela, Belgrad civar~ nda Semendire livas~ nda 80.000'den ziyade göçebe köylü h~ ristiyan, bu te~kilata tabi idi (bk. Barkan, "Sürgünler", XV/1-4, S. 234).
152 Barkan, "Sürgünler", XV/1-4, S. 234; ~nalc~ k, "Rumeli", IA, IX, 76g; ayn~~ müellif,
Fdttl~~ Devn, s. 143 vd.
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halk~n~~ da "avânz-z divâniyye"den "mudf ve miisellem" eylemek ~eklinde kar~~ m~za ç~ kmaktad~r 103.
Fethedilen ülkeleri iskân ve imar için idari-mali' müstakil birer müessese mâhiyetinde olan birtak~m arazi vak~ flar' tesisi, devletin kurulu~undanberi tatbik edilmekte olan bir usuldü. Bu usül, uzun müddet muvaffak~yetle kullan~ lm~~~ve memlekette umran ve refah~n artmas~ na, iktisadi ve
Vak~f yoluyla batakl~ k ve
içtimai hayat~n canlanmas~na sebep olmu~tu
~ss~z yerlerde mamikeler tesis edilerek o yerler ~enlendirilmi~~ve buralara
yerle~tirilmek üzere getirilen halk, "resm-i benndk, caba, aviir~z-~~ clfvâniyye ve
tek"dlif-i örftyye" denilen vergilerden muâf tutulmu~tu. Bu gibi bölgelere
iskân edilen halk~n i~çi, tüccâr, esnaf, san'atkâr vb. muhtelif zümrelerden
olmas~~ da dikkate al~ nm~~t~. Yine vak~ f yoluyla birçok büyük arazide sulama tesisleri ve zirai ~slahat da yap~ lm~~t~~105. Bu gibi muâfiyet ve imtiyazlardan faydalanmak hevesi ile buralara gelip yerle~en halk~n, eski sahipleri
sipahIler veya beyler taraf~ndan cebren kald~ r~ l~ p eski yerlerine götürülmemesi ve hiçbir ~ekilde rahats~z edilmemesi için de, devlet ayr~ca tedbirler
alm~~~ve bu hususta emir ve hükümler ~sdar olunmu~tur. Böylece bu vak~ f
müesseseler (cami, han, imâret vb.) civar~ nda, dâima muhâfaza edilen bir
insan kalabal~~~~ve yolcular~n her türlü ihtiyaçlar~n~~ kar~~layacak hizmetleri
yapma~a ve hanlar~~ muhafaza ve tâmire haz~ r kimseler toplanm~~t~ r '".

03

"Zikr-i istibna.-y~~ Cisr-i Ergene.
"...Ergene Köprisi'nün zemini mukaddema cengelistan olup, ekser mevan`~~ batak ve
ormanl~~~~haramilere durak idi... Bina'en-ala zalik ~ah (II. Murad), ...haza'in-i mevfüre
harc idüp ol zemini hem-var ve cay-i esas~~ üstüvar eylediler ve yüz yetmi~~dört tak-~~
üzre memdüd bir kantara-i bi-mânend bina itdiler (931 h./14.28 m.) ki, nümüne-i 'Mem old~. Bir ba~~nda Ergene nam kasaba-i dil-kü~a peyda idüp cami' ve imaret bina itmi~lerdür
ki, ati vü zahib (gelip geçen) ol cay-i mevahibden mütemetti< olur. ~maret-i mezbüre taamm eyledi ve
mam oldukda Edirne'den ulema ve fukaray~~ ol kasabaya da`vet idüp
mukaddema ta'am~~ dest-i kerem-peyvesti ile taksim itdi. Ve ulema ve sulehaya enva` tevkir
u tekrim itdi. Cami`iin dahi çera~~n~~ yed-i mü'eyyedi ile yakup m~ sbah-~~ cüd ü adaleti, derün-i huzzan rü~en eyledi ve bina iden micmara h~lac-~~ fahire ve ataya-y~~ vafire ile ricayet
buyur~ld~ . Ve köprinün canib-i ahannda dahi bir kubbe-i azime kondurup kasaba ve karye-i mezbüreteyn ahilisini avar~z-~~ divaniyyeden mu`af ü müsellem eyledi". (Hoca Sa`deddin, likei 't-Teviirih, C. I, ~stanbul 1279, s. 339).
Görülüyor ki, seyahat bak~m~ndan i~lek, fakat batakl~k ve ormanl~k olan bu yer ~ss~z
oldu~undan, e~kiyaya s~~~nak vazifesi de görüyordu. Köprü ve kasaban~n kurulmas~ndan
sonra, zamanla bu bölge ~enlenmi~~ve Ergene (Uzunköprü) kasabas~~ meydana gelmi~tir.
104

Barkan, "Vak~ flar ve Temlikler", S. 354.

116

Barkan, "Vak~flar ve Temlikler", S. 357.

C. Orhonlu, A~iretleri Iskiin, s. 28.

RUMELPDE ~SKAN S~YASETI

109

Osmanl~lar~n di~er sistemli bir iskân metodu da, d erbend ve geçitlerde tatbik edilmi~~olan~d~r. Askeri ve ticari yollar~ n muhâfazas~~ ile beraber halk~n emniyetini sa~lamak için k öprüc ü, suyolcu ve d e r bendci gibi, geri hizmet s~n~flar~~ mevcuttu. Derbendci ve köprücü tâyin
edilmi~~bulunanlar, gördükleri hizmetler kar~~l~~~ nda tekâlif-i örfiyye ve
avânz-~~ divâniyyeden muâf tutulmu~lard~. Bu görevleri ifâ etmek için, Osmanl~~ Devleti'nde pek çok köy, derbendcilik ve köprücülük hizmeti ile
mükellef k~l~nm~~t~ r nr. Memleketin bütün yol boylar~n~n ve köprü-ba~lar~n~n hep böyle birtak~ m muâfiyetlerle o civânn emniyet ve âsâyi~ini te'min
ile hizmetlerini yapma~a haz~ r insanlarla iskan edilmi~~oldu~u ve bu tür
genel hizmetler için, devlet gelirinden vak~flar halinde muayyen tahsisat
ayr~lm~~~ve tâyin edilmi~~oldu~u dü~ünülürse, bu te~kilât~ n büyük rolü ve
önemi ortaya ç~ kar. Esasen, cihad maksadiyle te~kilâtlanm~~~büyük bir
ordu manzaras~~ arzeden memleket dahilinde, genel bir seferberlik havas~~
ve zihniyeti içinde her~eyi etrâfiyle gören ve hesâbeden düzeleyici bir kuvvet, medeni ve askeri maksatlarla bütün memleketi görevlendirmi~~ve te~kilatland~rm~~t~ . Büyük yollar boyunca, yaz ve k~~~mevsimlerinde veya
muhtelif mâniler ve ~artlar alt~nda iki köy aras~ ndaki merhaleler hesâbedilmi~tir. Birçok hükümlerle, iki köy aras~ nda vaktiyle tâyin edilmi~~olan mesâfenin uzunlu~u, tecrübe ile sâbit oldu~undan aralar~ nda bir üçüncü
köyün tesis edildi~i, mühim köprü-ba~lar~ na köyler sürülüp yerle~tirildi~i
görülmü~tür. Bütün bu tertibat dü~ünülerek al~ nm~~, uzun tecrübelere istinâden çal~~an bir idârecili~in geleneklerine ba~l~~ kal~narak hiçbir ~ey tesâdüflere b~rak~lmam~~t~r ws.
Bu itibarla, memleketin muhtelif yerlerine da~~lm~~~bulunan derbendcilerin durumu, bilhassa dikkat çekici bir mâhiyet arzetmektedir: Da~larda, önemli yol geçitlerinde, "maldif ve muhâtaral~ " yerlerde, e~kiya yata~~~
tenhâ bucaklarda, nehirlerin geçti~i dar bo~azlarda inzibat ve emniyeti
sa~lamak için sistemli bir ~ekilde köyler meydana getirilmi~tir. Konak ve
emniyet tertibât~n~~ muntazam bir ~ekle sokmak için, fermanla d e r ben dc i kaydedilen köyler, uzun yollar boyunca nöbet beklerler ve bulunduklar~~ civânn âsâyi~ini temin ederlerdi I09.
Derbend mahallelerinin emniyet gibi avantaja sahip olmas~, di~er baz~~
kimselerin gelip yerle~meleri için baz~~ bölgelerde en büyük te~vik oluyors. 29.
C. Orhonlu, A~iretleri
flar
ve
Temlikler",
s. 357.
1" Barkan, "Vak~
109 Barkan, "Vak~ flar ve Temlikler", s. 357.
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du. Her derbend mahalli, müstakbel bir iskân toplulu~unun daimi olarak
oturaca~~~bir yer olaca~~ndan, derbendcilerin ikametleri ve ziraat yap~ p geçimlerini sa~layabilmeleri için, kendilerine muayyen miktarlarda arazi da~~t~ lmakta idi
Bir derbend mahallinde iskan~~ cazip hale getirmek için hükümet, burada vak ~ f yoluyla mamüreler, evler, sulama tesisleri ile büyük i~lermeler (dükkanlar, de~irmenler vb.) meydana getirmi~tir. Bu gibi marra:~ re ve
tesislerin in~as~ nda, bo~~bir arâziyi ~enlendirmek gayesi güdüldü~ü gibi,
topraks~z ve evsiz insanlar~ , ekecek toprak ve yurt sahibi yapmak dü~üncesi de rol oynuyordu. Neticede bu gibi yerler, zamanla küçük birer kasaba
ve ~ehir halini al~ yordu '.
Kurulu~~devrindeki fütühât esnas~ nda ordular~ n yan~s~ ra ilerliyen, bo~~
ve ~ss~z yerlerde tekke ve zaviyeler tesis ederek, oralar~~ iskan eden "d e r vi ~ ler" den yukar~ da bahsetmi~tik. Dervi~ler ayn~~ zamanda derbend bekliyerek asayi~in te'minine da gayret ediyorlard~. Bu bak~ mdan zâviye ve
tekkelerini, genellikle derbend ve geçit yerlerinde kuruyorlard~. Bir zaviye
kurulduktan sonra, etraf~ nda yava~~yava~~o zâviyenin merkez oldu~u bir
iskan toplulu~u te~ekkül ederek, zamanla o bölgenin ~enlenmesine sebep
oluyordu. Zâviyeler, hükümet taraf~ndan, asayi~in tehlikeye dü~tü~ü m~ ntakalarda te'sis edilmek üzere te~vik ediliyordu. Derbendcilik yapan bu gibi dervi~ler, ayn~~ zamanda derbendci nizam~ na göre, baz~~ vergilerden affedilirlerdi 112 .
Netice:
Kurulu~~devrinde, Osmanl~ lar~ n bir cihan devleti kurma yolunda yapm~~~olduklar~~ fetihlerin hemen akabinde, Anadolu'dan Rumeli ve Balkanlar'a do~ru sistemli olarak mecburi ve ihtiyâri büyük bir nüfus ak~ n~~ meydana gelmi~~"3, bunun neticesinde Rumeli'nin muayyen bölgelerinde, kaC. Orhonlu, Osman!: Impara;orlu~u'nda Derbend Te~kild^t~, ~stanbul 1967, S. ~~ o7.
"! C. Orhonlu. Ayn~~ eser, s. 26-27.
l' 2 C. Orhonlu, Ayn~~eser, s. 96 vd; C). L. Barkan, "Vak~ flar ve Temlikler", s. 299 vd.
Bar kan '~n, büyük nüfus kütlelerinin muhacereti ve Anadolu'daki konargöçerlerin bat~ ya do~ru ak~ n~~ ~eklinde formüle etti~i "kurulu~~devri”nin iskan siyaseti nazariyesini, H. ~ nalc ~ k tenkid etmi~tir. Bu tenkide göre: Rumeli'nin fethinde muhaceretlerin büyük k~ sm~ n~, kendili~inden (ihtiyari) akan nüfus de~il, devlet taraf~ ndan cebren
sürülen -genellikle göçebe- unsurlar te~kil etmi~tir. Hatta Osmanl~~ Devleti Rumeli'de, askeri
hizmetlere kafi müslürn?9 nüfus bulmakta güçlük çekti~i için, muhafaza ve sefer hizmetlerinde bizzat h~ ristiyan ahaliy~~ ve h~ ristiyan sipattileri kullanmak zarüretini duymu~tur (bk.
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saba ve köylerinde hâkim bir müslüman Türk ekseriyeti te'rnin edilerek
buralar~ , hârici ~ekil ve hayat tarz~~ bak~ m~ ndan oldu~u kadar, ruh ve
kültür bak~ m~ ndan da tam bir Türk ve ~ slam memleketi hâline gelmi~tir 14
Anadolu'dan bir k~s~ m ~ slâMi Türk unsurun Rumeli'ye nakil ve iskân~ , muayyen bir devrede ve muayyen baz~~ hadiseler üzerine vukubulmu~~
mahdut bir göç hareketi de~ildi. Bu tehcir ve iskânlar, zaman zaman olmak üzere Osmanl~lar~ n Trakya'n~n do~usunu zabtetme te~ebbüslerinden
önce ba~lam~~~ve uzun zaman sistemli bir ~ekilde devam etmi~tir. XIV.
as~ rda nüfuz ve kudretleri za'fa u~rayan Bizans krallar~ na yard~ m maksadiyle Trakya'ya geçen Anadolu beyliklerine mensup kuvvetlerin bir k~sm~~
buralarda kal~p yerle~ tikleri gibi, Gelibolu yar~madas~n~ n Osmanl~lar taraf~ ndan fethedilmesi üzerine Anadolu'dan Trakya'ya yo~un bir ~ekilde ~slâm muhâcirler sevkedilme~e ba~lam~~t~r "5.
Gerek sürgün sureti ile, gerek kendi arzusu ile Rumeli'ye geçen islâmi ur~surlar, sadece siyâsi bak~ mdan bölgenin Osmanl~~ Devleti'ne ba~l~~
kalmas~ n~~ sa~lamakla kalmam~~lar; ayn~~ zamanda içtimai sahada da buralar~~ kalk~nd~rm~~lar ve as~ rlarca mevcüdiyetlerini muhâfaza edecek mâmüreler te'sIs etme~e çal~~m~~lard~ r 116.
Osmanl~ lar, yaln~ z fetih ordusu ve iskân için muhâcirler göndererek
fethettikleri memleketleri uzaktan bir koloni gibi idâre etmemi~ler; al~ nlarm~ n teri ve ellerinin eme~iyle buralar~~ ~enlendirmi~ ler ve kendilerine hakiki bir vatan yapm~~lard~ r. Ancak bu suretle anla~~lmas~~ laz~m gelen fetihleri müteakip, uzun müddet iç içe ve bütün sat~ hlariyle temasa gelen iki
ayr~~ âlem (~slam ve H~ ristiyan) aras~ ndaki münasebetlerin sonunda, e~er
bu âlemlerden biri di~erine kendi dilini kabul ettirmi~~ve kurulan devlete
Osmanl ~~ damgas~~ vurulmu~sa; bu neticenin izâh~ n~, ancak bu sürede
temas halinde bulunan iki kütlenin hacimleri ve tevettürleri aras~ ndaki
farkta aramal~d~ r. Gerçekten, herhangi bir kültürün ta~~y~c~s~~ mevkiinde
bulunan bir milletin, bu kültürün ehemmiyeti ve yay~ lma sahalanyle
mütenâsip bir kuvvet ve hayâtiyeti hâiz bulunmas~~ icabeder. Baz~~ ideallerin, tarihin muayyen zamanlanndaki muhitlerinde bir sadâ aksi b~ rakmalar~~ ve kahramanlar~n~~ yaratarak, kütleleri pe~ lerinden sürüklemeieri için
âfi devrinde Türkiye'nin iktisadi
H. ~nalc~k, "Osmanl~~ ~mparatorlu~u'nun kurulu~~ve inki~
vaziyeti üzerine bir tedkik münâsebetiyle", Bell~ten, XV/6o, Ankara 1951, s. 641-642).

114
11

Barkan, "Sürgünler", XV/1-4, s. 230.
Hayrullah Efendi, Ayn~~ eser, III, 89 vd; M. Aktepe, "Ayn~~ makale", s. 301.
M. Aktepe, "Ayn~~ makale", s. 311-312.
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de birtak~ m ~artlar vard~ r. Her idealin kudret ve k~ymeti, halletmek mecbüriyetinde bulundu~u mes'elelerin ve tarihi ân~n büyüklü~üne ve harekete getirdi~i kuvvetlerin mâhiyet ve ehemmiyetine göre belirir. Binaenaleyh,
gayrimüslim unsurlar aras~ nda yeni bir din ve dili yayabilmek kuderini
gösteren Anadolu Türklerinin bu sayede gerçekle~en geni~~bir kültür birli~ine dayanan bir cihan devleti kurabilmeleri için, müsâit bir vaziyette bulunmalar~~ ve hizmetlerinde maddi ve mânevi kuvvetleri kullanm~~~olmalar~~
lâz~ mgelir
Rumeli'nin muayyen baz~~ bölgelerinin Türklü~ü ve Müslümanl~~~,
çok defa zan ve iddia edildi~i gibi sadece dinlerini de~i~tirip Müslüman
olmu~~milletlerin isim de~i~tirmekten ibaret kalan Türklü~ü ve
Müslümanl~~~~de~ildir. Bu hususta ihtidân~ n rolü her ne kadar büyük olmu~sa da "8, Balkanlar'da Osmanl~~ hâkimiyeti devrinde Türkle~en ve hatta sadece ~slâmla~an bölgelerin pek ço~unun, fütt~ hât~~ takip eden ilk devirlerde Anadolu'dan kütle hâlinde insan nakil ve iskân~ na sahne olan yerler oldu~u söylenebilir "9.
Ancak bu s~lretle, iskân yoluyla i~gal edilmi~~yerler ve kazan~lm~~~pozisyonlar sâyesindedir ki baz~~ bölgelerin, Türk devrinin sonuna kadar
hâkim Türk ve müslüman karakterini muhâfaza etmesi mümkün olmu~tur. Hâkim unsurun din ve lisân~n~n tesiri alt~nda yerli halk~n Türkle~me
ve islâmla~mas~, kuvvetle tutulmu~~etraf~ nda veya ~ehirlerde ve bu bölge
ve ~ehirlerdeki Türk ve Müslüman kesâfetine yani demografik sebeplere
dayanarak 120 müessir olabilmi~tir '2'.
117 Barkan, "Osmanl~~ Imparatorlu~u'nun te~ekkülü meselesi", S. 345-346.
18 ihtida keyfiyeti hakk~ nda bk. A. Ya~ar Ocak, "Ayn~~ makale".
Barkan, "Sürgünler", XV/1-4, 230.
120 Osmanl~~ Devleti'nin te~ekkülü tarihini, göçebe Türk a~iret ve oymaklann~n bo~~
toprak bularak yay~lma ihtiyac~n~n da do~urdu~u bir askeri istila ve bu kalabal~ k nüffisun
yer ve yurt de~i~ tirmesi ve yeni ülkelerde vatan kurma faaliyetinin tarihi olarak demogr a fi k amillere ba~layan; ve Osmanl~~ffitfihat~ n~ , büyük çapta bir nüfus ve kolonizasyon
hareketinin neticesi oldu~u ~eklinde formüle eden Barkan '~ n nazariyesi, H. Inalc ~~ k
taraf~ndan tenkide u~ram~~t~ r. Bu tenkide göre: Osmanl~~ fütfihât~n~ n muhtelif devirlerinde,
bu nüfus hareketlerinin tesirleri farkl~~ cereyan etmi~~olmal~d~r. Zira S~rbistan, Arnavutluk ve
di~er baz~~ bölgelerin fethinde, toprak arayan büyük kitleler görülmedi~i gibi, yukar~~ Makedonya ve Teselya'da yerle~enler de, küçük gruplar te~kil etmekte idiler. Ancak Pa~a Livas~'nda ve Meriç Nehri havzas~ ndaki yerle~ meler ve oldukça çok miktardaki zaviyeler, ferhedilen yerlerin (bilhassa XIV. yüzy~l~! ikinci yar~s~nda), Barkan taraf~ ndan iddia edilen
Osmanl~~ iskan usfil ve siyasetine mesned ve delil olabilece~i dü~ünülebilir (bk. Inalc~k,
"Türkiye'nin iktisadi vaziyeti", S. 641-642).
121 Barkan, "Sürgünler", XV/1-4, 230 vd.

