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BALKAN ŞİBH-İ CEZİRESİNDE TÜRKLER*
Üstünyân Cansızof
Transkripsiyon: Umut Üren*
“Osmanlıların zuhûrundan mukaddem Türklerin Balkan şibh-i cezîresinde zuhûru ve orayı işgali”.
Asya kıt’ası tarihince kıtaât-ı âlemin en eski zamandan berü malum bulunanı olub nev’ beşerin beşiği add olunmaktadır. Vâkıa Türk kavimlerinin vatanı
kıt’a-yı mezkûre olduğu gibi bi’lcümle Avrupa akvâmının dahi mevlidî ve ilk
yurdudur.
Muhâceret-i umûmiye devrinde Avrupa akvâmı dağılarak şimdi bulundukları mahalleri tutmuşlar, bu sırada bazı Türk akvâm ve kabâili dahi Asya’dan Avrupa’ya geçerek akvâm-ı muhâcere arasına sokulmuşlardır. Tâ
ol’zemân-ı kadimden beri Balkan şibh-i cezîresi Türk akvâm ve kabâili içün
yabancı bir yer değildir.
Mezkûr Türk akvâm ve kabâili birkaç asır şurada burada ve köşe bucakda
vakit geçirmiş olduklarından sahne-i tarihde gözükmeğe pek çok zaman sonra
muvaffak olmuşlar ve Bulgar, Macar, Sırb, Ulah ve diğer bu gibi akvâmın Bizans imparatorları ile mücadeleye başladıkları andan i’tibâren meydana çıkmışlar ve Osmanlıların zuhûrundan müteaddid asr mukaddem muhtelif isimler yani
Türk, Peçenek, Kuman, Alan, Yörük, Türkmen, Tatar nâmları ile ayru ayru
zuhûr itmişlerdir. Bu Türkler ba’zân mezkûr Bulgar, Macar, Sırb, Ulah akvâmı
ile müştereken ve ba’zân kendi başlarına olarak Bizans İmparatorları, Rus
knezleri ve Osmanlılardan evvel İstanbul’u feth iden Frenk tâifesi yani ehl-i
salîb ile uğraşmışlar ve muâhid ve müşterek bulundukları akvâm-ı mezkûre ile
dahi bir hayli muhârebât icrâ‘ etmişlerdi. Te’sîs-i revâbıt eyledikleri akvâm ile
münasebetlerinde büyük roller oynamışlar vuku’ bulan muzârebe ve mücâdele*
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lerde ibrâz-ı şecâat ve metânet etmişlerdir. Fakat nihâyet mezkûr Türk akvâmı
mağlub olduklarından ba’zıları yine vatan-ı aslîleri olan Asya kıt’asına avdet
etmişler ve ba’zıları galiblere tâbiiyyet ve tenassur eyleyerek Balkan şibh-i ceziresinde kalmışlar ve bu sûretle cinslerini değiştirerek akvâm-ı sâire arasında
gaib olmuşlardır. Bunların bir cüz’-i kalîli Bulgarlar ile Rumlar arasında te’mîni mevcûdiyyet etmiş oldukları elsine-yi mütenevvia-yı tarihîyede muharrerdir.
Âczleri küçük bir hidmetde bulunmak arzusuyla Türklerin umûm tarihine
ait ise de vatan ve lisân, kader ve istikbâl ve münâsebât cihetiyle Osmanlı Türklerine merbût olan bu Türklere temas iden ve müteallik bulunan ma’lûmâtın bir
kısmını Avusturyalı Çek anâsırından Doktor Kostantin Yirecek (Konstantin
Josef Jireček) tarafından Rus lisânında tahrîr olunarak Rusya’nın Odesa şehrinde 1878 tarihinde tab’ olunmuş olan Bulgar tarihinden tercüme ve iktibâs iderek
bu makaleyi yazdım.
Alan, Türkmen, Yörük, Tatar akvâmı vukuâtı ve Osmanlı Türklerinin
Balkan şibh-i ceziresini feth ve zabt iderek bu Türkleri tamamen yek-vücûd
ittikleri hakkındaki ma’lûmât dahi tarih-i mezkûrdan bi-t-tercüme ba’dehû gönderilecektir.
Tevsî’ ile balkan diyarına yerleşmiş ve Osmanlı Türklerinin yolunu teshîl
ve hazırlamış olan bu Türk kabâilini, Bizans imparatorları diğer akvâm-ı
mahalliyeyi işgal içün vâsıta ve âlet ittihâz itmek istediler ise de Cenâb-ı Hakkın
hükmü ile aksîsi zuhûr itmiş ve nihayetinde mezkûr Bizans İmparatorluğu ve
balkan kıt’ası Osmanlı imparatorluğu tarafına kısmet olmuş idi. Bu cihetleri
dahi tarih-i mezkûrdan bi-t-tercüme üçüncü makale olarak göndereceğim.
Bu kere tarih-i mezkûrdan iktibâsen tercüme ettiğimiz parçalar otuz beş
fıkradır. Ve her fıkranın başına tarih-i mezkûrda münderic bulunduğu sahîfe
mu’terize içinde olarak işaret idilmiştir.
1.Vardarlı Türkler
Türkler cesîm bir ırk olup kadîmen ayrı ayrı isimler ile müsemmâ birçok
kabâile münkasım idi, bunlardan biriside Vardarlı Türkler’dir. Diğer hemcinslerinden ayrılarak Balkan şibh-i ceziresinin içerilerine doğru ilerlemiş idiler. Lâkin ırk-ı aslîden ayrılmış oldukları mahall ve şibh-i cezire-i mezkûreye gelmek
içün ta’kîb eyledikleri tarîk mechûldür. Zikr itmiş olduğumuz tarihden bunlara
dâir iktibâs edeceğimiz muhtasar malûmatın hulâsası şudur: Osmanlı Türklerinin zuhûrundan beş asr mukaddem Rumeli’de Selanik ile Vodina arasında
Vardar nehri civârında iskân olunmuş olan Vardarlı Türk kabilesi ba’dehu
tenassur iderek altı yedi asr müddet isimleri yâd olunmuş nihâyet etrafında bulunan akvâma karışmışlardır.
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Bu kabileden mâ-adâ mîlâdın on birinci asrında Ohri kasabası etrafında
da Türklerin sâkin oldukları görülüyor. Onların ol’vakt Balkan kıt’asında bulunan Peçenek Türkleriyle beraber münkariz olmuş oluğu müstebândır.
Fıkra (1) [293] “ Bizans İmparatorluğu ile Bulgarlar beyninde Türk kabileleri sâkin bulunmakta idiler Bizans İmparatoru Theofil (Theophilos) (829-842)
Selanik ile Vodina arasında bir Türk kabilesini iskân ettirmiş idi. Bunlara Rumca “Βαρδαριώται ήτοι τούρχοι” Vardarlı ve yâhûd Türkler tesmiye olunurmuş.
Ba’dehu tenassur idüb Ohri Kilîsası idâresine tâbi‘ olmuşlar hususi piskoposları
dahi varmış1.”
Mîlâdın on altıncı asrında dahi Vardarlılar merkezi Doryan kasabasında
olan Pavliyan Piskoposluğu dâhilindeki ahâlî arasında zikr olunurlardı2. Mamafi
onlar bu gün munkariz olmuşlardır. Rivayete nazaran Vardar lâfzı bunlardan
zuhûr etmiş ve kalmışdır.
Diğer Türkler mîlâdın on birinci asrında Ohri civarında mütemekkin imiş.
Bunlar ol esnada Niş ve Sofya ve Moglena (Moglená) ve Ovçepole (Ovče
Pole)3 mevâki‘ ve Tuna Nehri sahilinde sâkin bulunan Peçenek kabilesine
mensûb olup onlar ile beraber çok zaman geçmeden mahvolmuşlardır, yalnız
birkaç mahallde isimleri mezkûr kalmıştır4.
Fıkra (2) [278] “Norman ehl-i salîbînden on bin nüfûs Boyemond
(Bohemond) taht-ı kumandasında olarak Arnavutluk sahiline çıkmışlar, bunlar
Kesriye’yi geçüb Bogomillerin karyelerini yağma ve garet iderek ve vardar da
sâkin bulunan Vardarlı Türkler tarafından ibrâz edilmiş olan muhâlefete bakmayarak Bahr-i Sefîd (via Egnatia) yolu ta’bîr olunan tarîk vâsıtasıyla
dersaâdete azîmet etmişlerdir.”
2.Peçenek nâm diğer Poloveci Türkleri

1

İlâve-i mütercim: tarihin müellifi tarafından îrâd edilen 22.nci mülâhazaya nazar kıl.- mezkûr
22.nci mülâhazada:Καί λαμβύνειν το χανονιχον αύτών πάντων χαί τών άνά πάδαν Βουλγαρίαν
χαί τών περί Βαρδαριον τουρχών δσοι έντός Βουλγαριχών όρων είσί Bunlar Bulgaristana
virilen imtiyâzât şartı dâhilindedir.
2
Tafel de vardario et de gent vardariotarummus.Ktien.
3
Aktaranın Notu: Ofçabolu (овче-поль) Makedonya’da Bregalniça nehrinin kollarından biri olan
Kiliseli etrafındaki mevkiidir, Moglena ise; Almopia=Karacaova’dır.
4
Mülâhaza-yı müellif: Dobrucada Tuna kenarında Peçenek karyesi Bulgar Moravasında
Leskofça’da Peçe Noviçe, Sofya’dan Berkofça’ya gidülürken yoldaki Peçenek tepesi, mîlâdın
ondördüncü asrında Poluğ’da Peçenek yolu, Sırbiye’de Karagoviçe civarında Peçenek karyesi
ve on ikinci ve on üçüncü asırlarda Dubrovnik’de hükûmet iden Peçenejiç Hanedânı gibi hâla
bu isimler yâd olunuyorlar.
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Bunlar şimdiki Rusya kıt’asının Dinyeper ve Dinyester nehirleri civarından zuhûr idüb ilk evvel Ulahya ve Moldavya kıt’alarında mütemekkin etmiş
ba’dehû Tuna’nın Balkan yakasına geçüb oralarda sâkin olmuş bir kabiledir.
Kabile-i mezkûra mîlâdın onbirinci asrında dahi Niş ve Sofya ve Moglena ve
Ovçepole ve Tuna sahilinde mütevattın bulunuyorlardı.
Peçenekler mîlâdın sekizinci dokuzuncu asırlarında meydana çıkub hemcivârlarıyla mücâdelât ve icrâ’-yi muhârebâta ibtidâr itmişlerdir. Bulgar
hükûmdarı Çar Simon oğlu Petro zemanında Bulgarlarla bi’l-muahede birleşub
Macarlarla muhârebe itmişlerdi. Hükûmdarları Küre(!) Rus Knezi Sviyotoslavı
(Svyatoslav) muhârebede mağlup ve itlâf idüb kafatasından şarab içmek üzere
kadeh yaptırmış idi5.
Peçenek Türkleri, Bulgarlar’a Bizans devleti taht-ı tâbiiyyetinde bulundukları yüz altmış sekiz sene zarfında pek çok def’a halâsçı sıfâtıyla
muâvenetde bulunmuşlardır. Peçenekler Bizans devletinin buhranlı
zemanlarından kendi hesablarına dâimâ istifâde ettikleri gibi ba-zân anların
hidmetlerinde dahi bulunmuşlardır. Nihayet bunlar Kuman Türkleri ile vuku’bulan muhârebelerinde mağlup olarak bir kısmı esnâ-yi harbde mahvolmuş
ve bakiyesi dahi anlarla karışmışdır.
Fıkra (3) [208-209] “Mîlâdın 914 senesi eylülünde Simon Edirne’yi alub
biraz vakt elinde tutmuşdur. Bizanslılar Araplar ile serîan müsâleha itmişler ve
pây-ı tahtlarında bütün kuvâ-yı harbiyyelerini cem‘ eylemişler ve Simon aleyhine muhârebeye kıyâm ittirmek üzere boş yere Bulgarları, Sırpları ve Macarları
ve Peçenekleri teşvîk itmişlerdi.”
Fıkra (4) [222] Çar Petro zemanında: Sırplar Bulgarların taht-ı idâresinde
bulunmakda idi. Macarlar sefer içün Garbî Avrupa tarafına yürümekde idiler.
Macarlar arasında Peçenekler dahi vardı. Peçenekler Bulgarlarla münâsebatda
bulunur ba-zân dahi anlarla müttefik olur idiler.”
Fıkra (5) [242] “Rus knezi Sviyotoslav artık kendi memleketini görmemiş
Peçeneklerle Dnyeper nehri civârında icrâ‘ ettiği muhârebede itlâf olunmuş idi.
Peçeneklerin amiri Küre (!) kafatasından kadeh yapdırmışdır.”
Fıkra (6) [251-252] “Macarlar göçebe Τούρχοι Oğuz kavmi vâsıtasıyla
sürülerek Volga nehri tarafından Don nehri sahiline gelmiş, Hazarlar ile
hâkimiyyetlerini kabul itmek üzere ittihâd itmiş; az zeman içinde Hazarların
hâkimiyyetini de terk iderek Etelközü’ne eski bucak tarafına hicret itmiş ve
Bulgarlara kârib Dinyester ve Prut ve Siret nehirleri etrâfında sâkin olmuş idi5

[A.n] 968 yılındaki seferinde Bizans İmparatoru İan Tzimistzes tarafından ağır bir yenilgiye
uğratılan Knez ve ordusu geri dönüşleri esnasında Peçeneklerin saldırısına uğrayarak kılıçtan
geçirilmiş, Peçenek Başbuğu Küre Svyatoslav’ın kafatasından kendisine şarap kadehi yaptırmıştır.
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ler6. İmparator Leon “Taktika” nâmında olan te’lifinde Macarlar içün: İmparatorun memâlîkini halâs itmek üzere bu kavim Cenâb-ı Hakk’dan mahsûsen gönderilmiş ve taraf-ı ileyhden bizzat teslîh olunmuşdur diyor. Tuna, Bulgarlar tarafından zincir ve ipler ile kapanmış idi. Bundan dolayı Macarlar nehr-i mezkûru
mürûr idemedikleri gibi Bizans donanması dahi oraya duhûl idemiyordu. Macarların taaccübini mu’cib olacak bir tarîk ile Bizans gemicileri bu seddi bozmuşlardı. Bulgar Çarı Simon Macarlarla üç defa mücâdeleden sonra Dirister’e7
kapanmıştır. Bu şehir içinde bilâ hareket duruyor düşmanın Mundrağ’dan8
Preslav’a9 kadar olan mahâllerde harb ile meşgûl bulunduğunu göriyordu.
Simon âcilen Peçeneklerle birleşdi. Peçeneklerde ol’vakt aşağı Dinyeper’de
göçebe halinde meskûn olub Macarlara düşmân idiler ve evvelce Macarlar üzerine Etelköz’de (!) dahi hücûm itmiş idiler. Macar kralı, Almanya İmparatoru
Arnulf tarafından Çek kralı Svatopluk aleyhine da’vet olunmuş idüğünden
ol’vakt Moravya’da ve Panonya’da bulunarak önüne gelen mahâlleri harâb
itmekde idi. Lâkin aileleri Beserabya’da zayıf bir himâye altında kalmasıyla
Peçenekler tarafından bir kısmı itlâf olunmuş, diğer kısmı taht-ı esârete alınmıştır.”
Fıkra (7) [272] “Bulgarlar idâresinde olan mahâllerde Peçenek ve Kumanların hücûmuna nihâyet yokdu. Mahâll-i mezkûrede bulunup nîm müstâkil
olan Sırplar tarafından Peçeneklerle Kumanların iş bu tecâvüzlerinden dolayı
aleyhlerine kıyam edilmişdir. Bunlardan mâadâ bir kısmı Rumlar bir kısmı Bulgarların Bogomil ve Pavlikan mezâhibi10 sâlikîninden olub hükûmetden gayrı
memnûn bulunan diğer erbâb-ı isyân dahi mîlâdın 1078 senesinde memleketi ta
Edirne’ye kadar yağma ve garet itmekde ve bunula beraber Bizans memleketini
dahi lerzânan itmekde idiler. Filibe’den Rum Pavlikanı Leka (Лека) milleti ve
Slav ve Bogomil Dobromir ref’ ittikleri livâ-i isyânları Sofya tarafına ve
Misivri’ye kadar nakletmişdiler11. sahîhen seksen bin asâkirden ibâret ve gayr-i
muntazam müsellâh olan mezkûr âsiler kendilerinden daha az ve mâmafi muntazam müsellâh bulunan Bizans alaylarına karşı bozulmuşdular. Fakat sekiz
sene mürurunda yani miladın 1086 senesinde biriside Slav isminde olan Bulgar
ser-gerdeleri Dirister’de Kumanlarla birleşmiş idiler. O esnada Bogomillerde

6

Mülâhaza-yı müellif: 158.nci sahîfeye nâzır.
İlâve-yi mütercim: Dirister bugünkü Silistre Kal’asıdır.
8
İlâve-yi mütercim: Mundrağ mevkiini müellif dahi zikr etmiyor.
9
Preslav Bulgarların en eski pây-ı tahtı olan “Markia nopol“dır ki Şumnu civarındaki Eski İstanbul kasabasıdır.
10
Bogomiller ile Pavlikan Bulgarlarca birer mezheb olub sâlikîni o nâmlarla tefrîk olunur idiler.
11
Mülâhaza-yı müellif: elimizdeki belgede bu kısım okunamamaktadır.
7
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türeyerek Filibe'nin şimal tarafında kâin Vlatov (Велятовь) Kalesi’ni12 zabt
etmiş olub oradan Trakya’yı yakub yıkub emvâl ve hayvânât gasb itmekde idiler. Kumanlarla birleşen isyânın sergerdelerinden biri Kuman ümerâsından birinin kerîmesini tezvîc eylemiş idi. Kumanlarla birleşen usâta anların muavenetiyle diristeri ve civârını zabt etdiler. Andan sonra mürûd iden müteâdid senelerde mahall-i mezkûrede Bizanslıların hükûmeti ismi var cismi yok bir halde
idi. Mîlâdın 1087 senesinde Tselgu Han (Целгу-хань) seksen bin Peçenek ve
Kuman asâkiri ile Trakya’ya muhâceme etmiş fakat bu bedbaht hücûmda maktul olmuş idi13. Tuna üzerine yürümege kıyam iden imparator Aleks de müthiş
bir mücâdeleden güç hal ile halâs olmuşdu. İmparator ancak Peçenekler ile Kumanlar arasına fesâd ilka’ idüb mâbeynlerini bozmak ile bu muhatarayı bertaraf
itmege muvaffak olmuş, Meriç nehri mansıbında olan Lebunium’da14 icrâ’
itdigi muhârebe ile balkan etrafının dehşetli hârâbatına ve perîşâniyetine nihayet
virmege muvaffak olmuş idi. İş bu barbarların bir kısmı Moglena’da iskân idilmiş, bakiyesi katliâm sûretiyle mahvolmuşdur.
Mîlâdın 1122 senesinde Peçenekler son defa olarak Tuna’yı mürûr etdiler
iseler de Trakya’daki Vereya15 mevkiinde kâmilen mahvolmuş idiler16. İşbu
asrın nihâyetinde Peçenekler munkariz oluyor yerlerinde Kumanlar yerleşiyor.
Bunlardan Ohri’de uygunsuzluğa ictisâr ile isyân idenler Ohri gölünün garb
tarafında kendilerine müstahkem tahassungâhlar peyda etmiş iseler de sergerde
Mihail Taronit (таронитомъ) tarafından mağlup idilmiş idiler17. Mîlâdın 1094
tarihinde Kumanlar Düzme Diyojen nâm imparator tarafından teşvîk olunub
yeniden Tuna’yı mürûr itmişlerdi. Bunlar dağlıların muavenetiyle balkanı aşmış
Yanbolu vesair civar mahalleri alarak düzme Diyojen'i imparator yapmağa karar
vermiş idiler. Edirne şehri kırk sekiz gün Kumanlara karşı müdâfaa etdi. Bu
muhasara Tavrokoh18 (Тавракомонъ) yanında vuku bulan muhârebe ile nihâyet
bulmuşdur19.”

12

Mülâhaza-yı müellif: yahûd Velyatoh. Bu mevkîin Felibe’nin şimal tarafında Meriç nehri üzerinde olduğu Anna Komnena’nın eserinde yazılıdır.
13
[A.n.] 1087 yılı ilkbaharındaki mücadelede Peçeneklerle birlikte hareket eden Macar kralı
Solomon ve Kuman reisi Tzelgu, Bizans kumandanı Nikolo Maurokatakolon idaresindeki orduya yenilmişler ve bu mücadelede hayatlarını kaybetmişlerdir.
14
İlâve-yi mütercim: Samako kazasında bir mahallin ismidir.
15
İlâve-yi mütercim: Vereya’nın şimdiki eski Zağra yani Bulgarca Stara Zagora olduğu zannındayım.
16
[A.n.] 1122 senesinde ki bu hücumda mağlup olan Peçeneklerin daha sonraki tarihlerde de
Tuna’yı aşıp saldırılarda bulundukları bilinmektedir. 1152,1154 senelerinde ve 1161-1171 yılları arasında Peçenek akınları yaşanmıştır.
17
Mülâhaza-yı müellif: Rački: Cenûbi Slav muhârebatı, sahîfe:310,559 Theofilactus Epist.65.
18
İlâve-yi mütercim: bu mevkii Edirne’nin eski saray-ı Hümayûnu mahallinden uzak değilmiş.
19
Mülâhaza-yı müellif: İ. Rad., 30, 31, 77, 196, 217.
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Fıkra (8) [259] 1107 sene-i mîlâdisinde Bulgar çarı Vladislav zemanında:
Vladislav Tuna sahilinde meskûn Peçenekler ile muâhede itmege muvaffak
olmuş idi. Rivâyete nazaran Dirister kumandanı muâhede-i mezkûreyi
bozmuşdur.”
Fıkra (9) [266] Bulgarların Bizans taht-ı idaresinde bulundukları
zemanda: “Bizanslılar Bulgaristanı 160 sene taht-ı hükûmetlerinde tuttukları
zeman ahâlîsi kendi rızâ’ları ile Norman, Peçenek ve Kumanlara muavenetde
bulundukları gibi Bizansın aleyhine kıyam itmiş olan kendi reislerine de yardımda bulunmuşlardır.”
Fıkra 10 [267]: “Bizans İmparatorluğu arazisi buhrânlı zemanlarda Arap
ve Norman ve Peçenekler içün ziyâde menfaatli idi.”
Fıkra 11 [275]: “Tuna sevahili arazisi müthiş bir gazab-ı ilâhîye dûçâr
olmuşdu. Mîlâdın 1048 senesinden 1054 senesine kadar yani altı sene zarfında
Peçenekler arâzî-yi mezkûreye dehşetli taarruzâtda bulunmuşlardır. Trak Han
(Тиракъ) kendisine karşı kıyam eden sergerdesinin Bizans imparatorluğu tarafından kabulünden dolayı hiddetlenerek seksen bin asker ile Bulgaristan’a hücûm ve duhûl etdi. Lâkin Konstantin Arianit (Арианить) ve Monah (Монахь)
Vasili tarafından mağlûp edildi. Mağlûbiyet-i mezkûre pek fena neticeye sebep
olmuş idi. çünki Bizanslılar esarete giriftâr olmuş olanların kâffesinin itlâfı hakkındaki nasîhati dinlemediler, anları Niş ve Sofya ve Ovçepole beriyyelerinde
iskân itdiler. Slav anâsırından bulunan köylüler içün bunlar makbûl misafirler
yani bizim zamanımızdaki Çerkesler gibi idi. Çok zaman mürur itmeden mezkûr Peçenekler Sofya üzerine yürümüşler ve ikametgâh-ı askerîlerini Osma
nehri kenarına vâz idüb diğer hemcinslerini muâvenete da’vet etmişler idi. Hatta
Kegen20 (кегень) bile anlar ile birleşmiş idi21. Bunlar Balkanın iki tarafında ve
Edirne’ye kadar işidilmemiş sûretde müdhiş taarruzât icrâ’ itmekde idiler. Üzerlerine üç defa Bizans askeri gönderilmiş ise de mahvetmişler idi. Nihâyet mîlâdın 1050 senesi Haziranının sekizinci günü imparatorun kumandanı Kostantin
Arianit Edirne önünde mağlûp etmişlerdir. Muhârebe Edirne şehrinin şimal-i
garbî tarafında ve mîlâdın 378 tarihinde bedbaht imparator Valentin’in mağlûp
olduğu mahallde vuku’ bulmuş idi. Mücâdele-i mezkûrede mezkûr kumandan
dahi telef olmuşdur. Fakat mîlâdın 1051 tarihinde mezkûr asi Peçeneklerin
Trakya ve Makedonya’dan tard idilmelerine muvaffakıyyet hâsıl olmuş idi. Bu
muhârebelerden sonra Peçeneklerin Preslav’daki askeri ikametgâhı Bizanslıların

20
21

İlâve-yi mütercim: Bizans sergerdelerinden biridir.
[A.n.] Vaktiyle Peçenekler ile birlikte hareket eden Kegen, bir süre sonra Bizans’a müracaat
etmiş ve Peçenekler arasında ki itibarını kaybetmiştir. 1051 yılında Bizans tarafından sulhu sağlamak adına Peçeneklerin yanına gönderilen Kegen, Peçenekler tarafından öldürülmüştür.
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nokta-i hücûmu ittihâz idildiğinden Terek Han (Turak) kendisi mütâreke talep
itmege mecbûr olmuş ve işbu teklif Bizanslılar cânibinden kabûl olunmuşdur22.”
Fıkra (12) [272] : “Peçenekler Ulahya’da Dnyester nehri tarafından da
Kumanların tazyîkine dûçâr olmuş idi. Mezkûr Kumanlardan altmış bin nüfûs
mîlâdın 1065 senesinde birinci defa olarak Tuna nehrini mürûr idüb Bulgaristan’dan Yunanistan’a kadar yayılmışlardır. Anların kısm-ı azîmi Bulgarlar ve
Peçenekler ile muhârebelerde mahv ve bakıyyesi Makedonya’da mütemekkin
olmuşlardır. Bu esna’da Macarlar dahi Bizans İmparatorluğu arazisine hücûma
başlayarak Sirem taraflarını zabt etmişler ve mîlâdın 1072-1073 senelerinde Niş
şehrine kadar mahalleri yağma ve garet idüb şehr-i mezkûrun baş kilîsasında
bulunan Sveti Prokopoy’un (St. Prokopije) türbesini açub mukaddes elini gasb
etmişler ve Dimitroviçe’ye (Mitroviçe) getürmüşlerdi. İmparator Manuel
Komnen ânı satun alub yerine iâde etmişdir23.”
Fıkra (13) [286] Sırp kralı Duşan zamanında dahi bervech-i âti yazılıyor:
“ işbu asırda Sırp ve Bulgarların hudûdlarını ta’yîn etmek mümkün degilmiş,
sahîh olan şudur ki: Tuna’da Bulgar kavmi ile Rus kavmi hem hudûd imiş; mîlâdın dokuzuncu ve onuncu asırlarında Müverrih Nestor kavlince Ugliç
(Угличей) ve Tiverçe (Тиверцевь) nâmında olan Rus kabilelerinin Tuna’ya
kadar uzandığını ve Tuna menba’ında Rus memleketleri bulunduğunu beyân
ediyor. Fakat buralardaki Slav ensârının Peçeneklere ve Kumanlara yer terk
itmege mecbûr olduklarını dahi ilâveten söylüyor. Peçenek ve Kuman göçebeleri oradan savuşduklarında Moldovya'da Slav olmayan Rus kavmi zuhûr etmiştir.
Ancak anlar dahi biraz zeman küçük Rusya zebanına resmî lisân olmak üzere
isti’mâl itmişler idi.”
Fıkra (14) [292] : “Dakya’da bulunan Romenlerin nesli ve evâil-i ahvâli
sitr-i mechûliyyetle mestûrdur. Anların evvelce bu taraflarda bulunduklarına
dair elimizde hiçbir vesîka yokdur, bu mes’ele-i millîye daha tamam sûretde
tekarrür itmeyerek münâzaun-fihdir. Kurûn-ı vustânın nısf-ı evvelinde
Moldovya ve Ulahya'nın sâkinleri Bulgar ve Rus Slavları ile göçebe Macar ve
Peçenek ve Kumanlardan ibâret imiş. Ol vakt Karpat dağlarının ış’a-ı şems ile
münevver tepelerinde bulunanlar daha evvel Balkan şibh-i ceziresinden hicret
iden Rumen çobanları olsa gerek. Transilvanya çöllerinde bulunan mahallerin
22

Mülâhaza-yı müellif: Hopf 140, Parken 238, [A.n.] 1053 yılında Bizans orduları Peçeneklere
karşı harekete geçmiş ancak Turak idaresindeki Peçenekler Bizanslıları Preslav’da muhasara
etmeyi başarmışlardır, bu muhasara esnasında Bizans askerleri gece buradan çekilmek suretiyle
Balkan yoluna doğru girmişlerse de Peçenek saldırılarından kurtulamamışlar ve kayıplar vermişlerdir. Peçeneklerle uğraşmaya pek dirayeti kalmayan Bizans vergi ödemeyi kabul ederek
otuz yıllık bir antlaşma zemini hazırlamıştır.
23
Mülâhaza-yı müellif: Kinnaur 229, Hreerstrasse 288.
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isimleri evvelce oralarda İslav unsuru sâkin olduğunu gösteriyor. Ba’dehû Kumanların oraya hicretlerinde Tuna’nın şimal sevâhili gayrî meskûn kalmış idi.”
3.Kuman yani Oğuz Türkleri
Balkan şibh-i ceziresinde bulunmuş olan Türlerden en zî-nüfûzu Kumanlar idi. Bunların tarihi Bulgar kavminin tarihine pek yakından merbut bulunur
ve ayrılmaz denilebilir. Kuman Türkleri Peçenek Türklerinden sonra Balkan
şibh-i ceziresinde zuhûr etmişlerdir. Bucak tarafını ve Ulahya ve Moldavya'yı
yani Eflak Boğdan'ı terk ittiklerinde Tuna'ya geçmişler, Bulgaristan'ın mahâll-i
muhtelifesine dağılıb evvela göçebe halinde ve sonra daimi sûretinde sâkin olmuşlardır. Kumanlar evvelki hallerinde gasb ve garet, harb ve darbden kazandıkları ile kefâf-ı nefs ta’yîş itmekde idiler. Son hallerinde Bulgarların mesleğine sâlik olub ziraat ve san’at ile meşgûl olmağa başlamışlardı. Ba’dehû hristiyan
olduklarından Bulgar ve Rum kavimlerine karışdılar. Mamafii balkan Şibh-i
ceziresinde el’ân mevcûd bulunan bakiyyeleri Gagauz ve Sorguç isimleriyle yâd
olunurlar. Mezkûr Gagauz ve Sorguçlar meskenlerinde ve haricde Türkçe tekellüm iderler. Bunların kıt’a-yı mezkûrede meskûn bulundukları mahaller tarih-i
mezkûrdan muktebes fıkralarda ve mülâhazatda beyân olunmuşdur.
Özi kalesinin ve Özi nehrinin nâmları Oğuzlar'dan kalmışdır. Bir zeman
Bulgaristan’da kâin Silistre vilayetine de Özi eyaleti deniliyordu.
Oğuzların Macarlar ve Bulgarlar üzerinde nüfûzları fevkalâde cârî idi.
Gerek anlarla beraber gerek başlu başlarına Balkan şibh-i ceziresinde zuhûr
etmiş olan kavimler ile muhârebe ve mücadelelerde bulunmuşlar ve izhâr-ı şecâat ile iktisâb ve şan ve şeref itmişlerdi. Mezkûr nüfûz-ı fevkaladeleri sayesinde ba’zân Bulgarlar ve Macarlar ile beraber ba’zân başlı başlarına balkan
kıt’asında hükûmet teşkiline kadar ileri varmışlardı. Kuman rü’esâsı Bulgar ve
Macar hanedân-ı hükümdârîleri ile kesb-i sıhriyyet iderek anlara karışdılar ve
bu sûretle mezkûr milletlere hükûmdar bile oldular. Başlu başlarına hükümet
teşkil ettiklerinde Bulgarları dahi ittifaklarına almışlar ve bu sûretle anlara karışmışlardı. Osmanlı Türkleri Rumeli'ye mürûrlarında Kumanları hristiyan olarak bulduklarından Rum veya Bulgar milleti diye tanımışlar ve yazmışlar idi.
Hâlbuki bunlar yine Türk lisânı ile mütekellim bulunuyor idiler. Fakat el’ân
mevcûd olan bakiyeleri müddet-i medide mürûr itmeden Bulgarlar ve Rumlar
arasında mahvolacaklarına şüphe yoktur.
Fıkra (15) [490] “bu Türk kabilelerinin en nüfûzlusu Kumanlardır. Bu
kabile içün biraz ma’lûmat i’tâ’sına çalışacağız24. kadîm Bulgaristan pek ziyâde
meskûn imiş. Seraçimir çarın ayrı ve müstakîl olan havza-i emâretinde dâhil
24

Mülâhaza-yı müellif: yigirmi beşinci bâbda dördüncü fıkraya nazar kıl.
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bulunan Budin25 şehri halkı 1365 sene-i mîlâdiyesinde çar-ı mezkûrun taht-ı
idaresinde bulunan ahâlînin bir sülüsünü teşkîl itmekde ve 200.000 nüfûsu
geçmekde idi26. bu gibi kuyûdat ve âsâr-ı attîk-i menkûle gösteriyor ki umûmen
Balkan şibh-i ceziresinde kurûn-ı vustâda mevcûd bulunan ahâlînin ekserisi bilâ
eser mahvolmuşdur. Devr-i mezkûrdaki ahâlîyi başluca Bulgar Slav milleti teşkîl idiyor imiş. Bunların arasında şurada burada ve şehir ve memleketlerde ve
kurâ ve kasabâtda dokuz ecnebi anâsırı dahi yaşamakda imiş. Bu unsurların
başlucalarıda Rumlar ve Kumanlar imiş.”
Fıkra (16) [491] “Kuman denilen Türk kavmi gerek Bulgarlar ve gerek
Macarlar nezdinde pek ziyâde sâhib-i nüfûz oldukları taaccüb olunacak şeydir.
Kavm-i mezkûr Tuna’nın öte tarafında ve çadırları altında yaşamakta iken Rumlara karşı Asenlerin27 sadık dostları idiler. Tatarlar vasıtasıyla Ulahya ve
Moldavya çöllerinden tard olunduklarında bir kısmı Macaristan’a diğer kısmı
Bulgaristan’a geçmişlerdi. Macaristandakiler ba’dehû oranın kralı dördüncü
Vladislav aleyhine müthiş bir sûretde kıyam etmişlerdir. Bulgarya’da sâkin olan
Kumanların riyâsetinde bulunan hanedân Bulgar hanedân-ı hükûmdârisi ile
sıhriyyet peyda etmiş idi. Kuman ekâbirinden Terter rabıta-i mezkûre vasıta ve
münasebetiyle 1280 sene-i mîlâdiyesinde Bulgar sandel-i hükümdâriyesine
cülûs iderek çarlığı â’kabına miras bırakmışdır. Balkan dağları etrafında hükümrân olan biraderi Eltimir muhtâriyyet kazanup bunu sülalesine intikâl
ittirmişdir28. Bizanslıların rivayetine göre Budinli Şişman nîm Kuman imiş.
Makedonya’da Kumanova kasabası ve Kesriye kazasında Kumaniçeva karyesi
ve Balkan'da Travna'da (Tryavna) Kumanite kabileleri hala mevcûd
bulunmakda ve bu ismi muhafaza itmekdedirler29. Kuman ilmi ve ism-i hâsı
Sırbiye âsâr-ı attîkasındada bulunmaktadır. Bulgarlar arasında dahi el’ân Kuman ismi vardır30. Şimdiki Gagauzların menşeî mechûldür, bunlar Hiristiyan
olub lisânları Türkçedir, Varna ve Karadeniz sahilinde sâkindirler31. Ba’zıları
25

İlâve-yi mütercim: Budin şimdiki Vidin şehridir.
Mülâhaza-yı müellif: La Bulgaria populosa, Bavarya coğrafyinundan Frantikan cenerali 1368
senesinde yazıyor: Vulgarii regio est immėnsa et populus multus multitudo magna (safarik, II711).cp.
27
İlâve-yi mütercim: Bulgar hükûmdarlarının esame-i hassası Asen idi, ba’zân Yasen dahi derlerdi. Yasen ismi kadîm Türklerde dahi bulunmakda idi.
28
[A.n.] Terter’in (1280-1292) kardeşi Eltimir Güney Bulgaristan’da Kızanlık bölgesinin egemeni olmuştur.
29
İlâve-yi mütercim: Troyan okolyasında (околия = bölge) Kuman, Dryanovo okolyasında
Kumaniye, Sofyada Kumaniçe karyeleri memâlik-i Osmaniyede Nevrokop kazasında Kumanca.
30
İlâve-yi mütercim: Zannıma göre Kuman Tatarlar’da bir vezir rütbesi idi.
31
İlâve-yi mütercim: Edirne vilayetinin merkezi olan Edirne şehrinde ve merkez kıt’asında, ve
vilayet-i meskûreye tâbi’ Havsa kasabasında ve kazasındaki karyelerin ekserisinde, Selanik vi26
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gagauzları Kumanların sülâlesinden add itmektedirler. (Özü Oğuz'dan Gagauz
denilmiş ) mamafi bunlar Kumanlarla hemlisândırlar.”
Fıkra (17) [271] “kendileri gibi hemcivarlarınca da Uz (Oğuz) tesmiyye
olunan ve rus lisânında Polovechi denilen Kumanlar Peçenekleri taht-ı idârelerine almışlardı32. Kumanlar göçebe bir kavm-i vahşî imişler. Hayvanât-ı vahşiyye derisi ile örtülmüş kulübelerde yaşarlar ve süt (bilhassa kısrak südü) ve peynir ve et ile ta’yîş iderlermiş. Yaz mevsiminde kendilerini sivrisineklerden muhafaza içün mekânlarından pek nadir hürûc iderlermiş. Başlarını tamamen traş
eylerlermiş. Elbiseleri ağnâm derilerindenmiş. Silahları ok ve yay ve kolçak
imiş. Her zaman yanlarında on oniki at bulundururlarmış. Sefer zamanında dâima at değiştirmek şartıyla gece ve gündüz kat’ı tarîk iderlermiş. Yigirmi dört
saat zarfında beş altı günlük yere ılgar ederlermiş. Musadif oldukları nehirleri
mühimmât ve zâhire yüklü bâr-gîrlerinin kuyruklarına râbıta ettikleri tulumlar
üzerinde geçerlermiş. Kumanlar vakt-i âsâyişde hemcivârlarına hiç dokunamazlarmış. Lâkin esnâ-yı harbde hasma kat’en acımazlarmış. Netîce-i muhârebede
gasb ve esir ittikleri hayvanları ve insanları yerlerine götürürlermiş. Ölümden
kat’iyen korkub çekinmezlermiş. Esnâ-yı harbde düşmanlarına ilka’-yı havf
eden bülend-i âvâz ile haykırırlar ve üzerlerine deste ile ok atarlar; ba’dehû
tekrar hücûm itmek üzere serî’an çekiliyorlarmış. Ölülerinin defni içün şâyân-ı
taaccüb âdetleri varmış. Kumanların Latinlerle muâhid bulunan Yuna (Iона)
ismindeki reisi mîlâdın 1241 senesinde İstanbul'da vefât etmiş idi. Bu kimse
putperest olduğundan hâric beldede yüksek bir tepe altında defn olunmuş.
Mâiyyetinde olan Kumanlar tarafından mezarının üstünde sekiz silahdâr ile
yigirmi altı at zebh edilmiş33. Bizanslıların kavlînce Kumanların lisânları Macarca’dan daha ziyâde Türkçeye yakındır. Mîlâdın on üçüncü asrında Bizanslı-

layetinde Siroz sancağı dâhilinde Zihne kasabasında, merkez kaza olan Zelhova kasabası ile
kazasındaki diğer karyelerde, Kara karye kasabasında ve karyelerinde hâlâ ahâli-yi mezkûreden
vardır. Bunlar evlerinde Türkçe konuşurlar; kilîsalarındaki ibâdetlerinde Rumca okurlar. Mamafih Rum ve Bulgar değildirler. Lâkin Rum piskoposları Rum olduklarını beyan iderler. Bunlardan bir köylüye Rum veyahût Bulgar olub olmadığı sûal olundukda bilâ fütur Gagauzum!
Sorgucum der. Bunların hayât-ı kadîme ve an’anâtı ve ahlâk ve adâbına dair de bir makale yazacağım.
32
Mülâhaza-yı müellif: Kumanların sûr-ı hayâtiye vesairesine dair Fransız Robert de Clary’nin
hatıratı, Nicetas Choniates ed. Bonn 124. G. Sathas Bibliotheca greca, I. 79. Blauneber
Volksmund sprache der Kumanen Zschr der morgenegesellchaft eprg. 1875 III-IV bu müelliflerin kavlince Kumanlar Özbek kabâilinden imiş ve bugünkü Hivelilere neslen kurbiyyeti varmış.
33
Mülâhaza-yı müellif: Albericus ed. Leibnitz Hanover 1698, 579 Herodot. VI-71 Kezalik
Minorita Rubrukvis (Минорит Рубруквисa) 1253 senesinde Tatarların nezdine azimetini
mabeyn yazdığı seyahatnamede Kumanlara dair olan bahse nazar kıl.
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lardan biri Karadenize karîb-i akvâmın lisânı içün bir lûgat kitabı te’lîf itmiş idi.
Bu kitab el’ân mevcûddur34.”
Fıkra 18 [295] “Bizanslılar artık kendi kuvvetleriyle memleketlerini muhafazaya muktedir olamadıklarından askerleri arasına Norman, Bulgar, Rus,
Gürcü, Çerkes, Ermeni, Arab, Kuman vesair ecnebi akvâmını idhâl etmişler.”
Fıkra (19) [299] “Bulgarlar mîlâdın 1073 senesinde Bizanslılar aleyhine
kıyam etdikleri zemanda Tuna sahilindeki Kumanlar ile münâsebât-ı
ittifâkiyede bulunuyorlardı.”
Fıkra (20) [301] “ vuk’ubulan mağlûbiyetleri üzerine Bulgar Sergerdeleri
mâiyyetlerinde kalan asâkir ile Tuna boyunda bulunan Kumanlar nezdine kaçmışlar.”
Fıkra (21) [302] Mevsim-i şitâda Asen yine zuhûr itmiş. Kumanlarla
vuk’ubulan ittifâkından dolayı anlar dahi mâiyyetinde imiş. Sırb knezleri de
Rumlar aleyhine olarak Asenlerin müttefik-i tâbiisi idi. Sırplular Rumların garb
tarafında bulunan kal’alerini tahrîb itmekde iken Bulgarlarda Ulah ve Kumanlarla müttefikan Trakya’da Filibe’den Kara Deniz’e kadar mümtedd bir saha
üzerinde yayılarak Rumlarla harb idiyorlardı. Rum imparatoru mîlâdın 1187
senesi eylülünün sekizinci günü Yanbolu’da Kuman askerine tesâdüf itmiş idi.
Asâkir-i mezkûre altı istadyon mahalli işgâl itmekde, ahz ittikleri on ikibin esiri
ve gasb eyledikleri bi hesap hayvânâtı götürmekde idiler. Aralarında muhârebe
vuk’ubulmuş. Rumlar galibiyetin kendi taraflarında kaldığı iddia etmekde
iselerde Edirne’ye çekilmişlerdi.”
Fıkra (22) [303] “ Rum İmparatoru mevsim-i şitâda Edirne'de bulunuyor
ve İstanbul Latinleri aleyhine Balkan Slavlarını ittifâkına da’vet ediyordu. Bu
bâbda vuk’ubulan muhârebat netîcesinde gelecek mart ayında İstanbul üzerine
berren seksen bin Rum ile kırk bin Bulgar ve Kumanın ve yigirmi bin Sırbın
hücûm itmesi takarrür etti. Mezkûr İstanbul Latinleri deniz tarafından dahi İtalya cumhuriyeti donanması ile uğraşmağa mecbûr idiler.”
Fıkra (23)[307] “Kaloyan mîlâdın 1196 senesinde çar oldukda asâkir-i
kesîre ile her sene Trakya ve Makedonya kıt’aları üzerine muhâceme itmege
başlamış idi. Bu hükûmdar Kumanlarla gayet sıkı münâsebetde bulunuyor idi.
Hatta bir Kuman kızı dahi tezevvüc itmiş idi. Mamafi münâsebat-ı mezkûre ile
beraber Kumanlar memleketinde tecâvüzât-ı müdhişede bulunmakta idiler. Kumanlar İstanbul kapularına kadar da dehşedli hücûmlar icrâ’ etmişler, Macarların mîlâdın 1072 ve 1083 senelerinde icrâ’ ettikleri gibi Trakya ve Makedonya'-

34

Mülâhaza-yı müellif: Alphabetum Comanicuma Rousler Rom. Stud. 338 Macaristan’da Kuman
lisânında “Bizim Peder“ duası.
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da olan şehirlerden pek çok emvâl-i ganâim ahz ile meskenlerine götürmüşlerdir.”
Fıkra (24) [309-311] Kaloyan’nın Kuman ve Bulgarları Çorlu’yu ve
Propontis35 sâhilini garet itmekdeler iken yani mîlâdın 1198 senesinde Bizans
imparatoru Aleksi de serkeş Dobromir İstroza’yı sarp tahassungâhında muhâsara itmiş ve mancınıklar ile tazyîk eylemiş idi. Mahsûrîn vuk’ubulan
muhâcemeyi red ve def‘ ittiler.” “Kaloyan’ın Rumlar ile sûlh itmesine pek mühim sebebler var idi. Ez-cümle Voluniski (волынскiй)hükûmdarı Roman
Mitiloviç (Roman Mstislavic) mîlâdın 1202 senesinde Moldovya’ya dâhil olmuş
ve bundan dolayı Bulgarların müttefîki olan Kumanlar imparator memâlikini
terk itmişler idi. Bu sûretle memâlik-i mezkûre Kumanlar tarafından muvakkaten rahat bırakıldı.”
Fıkra (25) [318] “ Bulgarlar ve Kumanlarca dahi Troya’nın36 sükûtu hakkındaki hikâye-i malûme mechûl degilmiş. Bunlar Latin ehl-i salibi Troyalıların
vârisleri oldukları ve cedlerinin mirasını aramak üzere geldikleri zannında bulunduklarından anların şarka tehâcümuna taaccüb itmemişlerdi.”
Fıkra (26) [320] “ Marşal (маршаль), Bulgar  دوينve Dandolo’nun
Edirne’de ordugâhları var idi. Bunlar gurûb-i şemse kadar Bulgarların,
Rumların, Kumanların muhâcematına müdafaa ve mukavemet itmekde ve
firarileri cem eylemekde bulunmuşlardı.”
Fıkra (27) [322] “ Kaloyan’ın Kuman neslinden olan zevcesi rakîbesi bulunan güzel esirenin canına kasd etmiş idi. Lâkin muvaffak olamayarak esireye
icrâ ettigi iftira ile kendisinin idamına sebeb olmuş bulunduğunu Alberik
(Альберикь) yazıyor37.”
Fıkra (28) [322] “ Bulgarlar Rumlardan memnûn olmadıklarını Kumanlara teslim iderlermiş. Bedbaht Rumlar bu sûretle esarete dûçâr olduklarında
sahiblerinin ibadet etdikleri putlara ve onlara kurban takdim itmege mecbûr
olurlardı.”
Fıkra (29) [324] “Kaloya’nın mîlâdın 1207 senesinde Edirneyi muhâsara
ve otuz üç adet mancınık ile tazyîk itmekde idi. Fakat Kumanlar bağteten ikametgâhlarına avdet itmiş olduklarından o da muhâsarayı ref’ itmiş idi.38 Çünkü
papa Kaloyan’a müsâlaha nasîhâtini vermiş imiş39.”
35

İlâve-yi mütercim: Propontis, Marmara Denizi’dir.
İlâve-yi mütercim: Troya, Biga sancağı dâhilindeki Eski İstanbul harabeleridir (doğrusu
Hisarlıktepe olacaktır).
37
Mülâhaza-yı müellif: 1241 senesinde yazmıştır. Ed. Leibnitz. Hannover 1698, 444
38
[A.n] 1207 yılındaki bu kuşatmada Kaloyanla birlikte hareket eden Kumanların sayısı Geoffroi
de Ville-Hardouin’e göre Kaloyan’ın ana ordusundan daha fazlaydı. Nisan ayı sonuna kadar
36
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Fıkra (30) [348] “Asya akvâmının harekât-ı cedîdesi Şarki Avrupa’yı
lerzanân etmiş idi. Kumanlar ve Rusya’dan gelen tatarlardan havf iderek Ulahya
ve Moldavya çöllerinden bölük bölük kaçmışlardır. Bir kısmı Macaristan’a gitmişler ve diğer kısmı da içerisi hava dolu deri tulumlar ile Tuna’ya geçerek
Trakya canibini doldurmuşlardı. Latinler Bulgaristana gelen muhâcirin-i
mezkûre ile münâsebet peyda ettiklerinden mîlâdın 1239 senesinde Frenk, Bulgar, Kuman kuvâ-yı müctemiası Trakya’da bulunan Rum kal’alerini muhâsaraya ibtidâr itmişlerdir.”
Fıkra (31) [388] “ mîlâdın on üçüncü asrında Tuna’nın şimal tarafında
Bulgar hükûmdarları Asenlerle muhabbet ve münâsebetde bulunan Kumanlar
hükm itmekde idi. Bunların oradan savaşdıklarından sonra mîlâdın 1300 senesinde Macarlar Aluta’nın (Olt Nehri) şarkında Rumen voyvodalığını tesis itmişlerdir.”
Fıkra (32) [525] “ Çar Petro mîlâdın 1189 senesinde Bizanslılar aleyhine
olmak üzere Almanya imparatoru birinci Frederik’e (Frederick Barbarossa
1155-1190) kırk bin Kuman ve Bulgardan ibâret bir muâvenet-i askerîyye teklif
etmiş idi. Neticede Sırplar ile birleşerek bu imdâdı altmış bin nefere iblâğ
itmişdir.”
Fıkra (33) [538] “Sırpların Bulgarlar ile muhârebelerinde Kumanlar ve
Tatarlar putperest olduklarından dolayı başka türlü muâmelede bulunmuşlardır.”
Diğer bir risâlede Kumanlara dair tesadüf ettigim parçayı da bir fıkra
(34) olarak buraya ilâve eyledim: “Asen birinci defa mîlâdın 1184 senesinde
Bulgar ve Rumlara çar olmak üzere ilan-ı hükûmet itmiş idi. Lâkin bu def’a
mazhar-ı muvâffakiyet olamadığından Bulgar sergerdeleri ile Tuna’nın öte canibinde bulunan Kuman Türklerine ilticaya mecbûr olmuş idi”40.
4.Selçuk Türkleri
Konya’dan Dobruca tarafına geçerek sâkin olmuş Selçuk Türklerine dair
tarih-i mezkûrda malûmat pek azdır. Osmanlı ve táifesinden Cevad Paşa ile
Hayrullah Efendi tarihlerinde bunlara dair malûmat var ise de gayrî kâfîdir.
Mîlâdın 1263 senesinde Selçuk Sultanı İzzeddîn aralarında olan sıhriyyet münâsebetiyle Bizans imparatorlarından Mihal Paleolog nezdine ilticâ’ itdi, imparator tarafından dahi sâkin olmak üzere müşârün-ileyhe Dobruca kıt’asında arazi
süren kuşatma esnasında şehrin teslim olacağı sırada Kumanların çekilmesiyle Kaloyan kuşatmayı kaldırmıştır.
39
Mülâhaza-yı müellif: 25 mayıs 1204 Theiner mon. Slav 1 no, LXVIII.
40
Selanik Katolik papası Yusuf efendinin Dobromir İstroza’ya dair 1911 sene-i mîlâdiyesinde
Selanikte tab’ olunan risalesinden, sahife:13
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verildi41. Saltık Dedenin taht-ı idâresinde bulunan on oniki bin Türk ailesi Bizans İmparatorluğu menafiine hidmet itmek ve Bulgarlara karşı sedd olmak
üzere mezkûr kıt’ada iskân olundı. Bu Türkler Bizans devletinin menfaatine
olarak Bulgarlar ile bir hayli uğraşdılar. Lâkin kıllet-i nüfûslarından dolayı nihâyet mağlûb oldular. İmparatorun nezdinde kalan Sultan dahi taht-ı
imparatorînin zabtı hakkında vuk’ubulan iftira üzerine Ainos (Enez) kal’asinde
habse ilga edildi42. Mezkûr Türklerin bazısı tanassur etmiş ve bazısı Kırım ve
Kıpçak taraflarına ilticâ eylemiş ve Dobruca’da kalanlar ise uzakda olmayan
Kumanlara karışmışlardır. Balâda Eltimir tarafından teşkîl edildigi beyan olunan balkan hükûmeti zîr-i idâresinde bulunan mezkûr Kumanlar o esnada tanassur etmiş idiler. Me’haz ittihâz edilen tarihinin müellifi Karadeniz sevâhilinde
el’ân mevcûd bulunan Gagauz Hristiyanlarını yukarıda beyan edildigi üzere
Kumanların bakiyyesi itibâr itmekde ise de zannımca onlar Selçuk Türklerinin
hafîdleridir. Mezkûr Gagauzlar ile anlar gibi olan Sorguç hristiyanları hakkında
Osmanlı Türklerinin Bulgaristan fütûhatını beyan sırasında malûmat
verilecekdir. Şimdilik tarih-i mezkûrdan âtî-üz zikr-parça iktibâs olunur:
Fıkra (35) 491 “Hammer şark menabı’na istinâden bu bâbda bervech-i âti
beyânatda bulunuyor: mîlâdın 1263 senesinde Rumlar (Bizanslılar) kendilerine
ilticâ etmiş olan Sultan İzzeddin Selçukî’ye Dobruca’da arazi i’tâ itmişlerdi.
Saltık Dede kumandasında olarak on on iki bin Türk ailesi Anadolu tarafından
oraya hicret etmişdir. Saltık dede mezarının hala Babadağ kasabasında mevcûd
olduğu görülüyor. Fakat bu Türkler pek az zaman sonra Kırım ve Kıpçak sahralarına hicret itmişlerdir. Fakat âsâr-ı sairede mezkûr Türklere dair hiçbir söze
tesâdüf edilmiyor43.”
Siroz sancağı Mutasarrıf-ı muâvin-i esbakı

41

[A.n] Anadolu Selçuklu Sultanı II. İzzeddîn Keykâvus’un, Bizans İmparatoru VIII. Mikhael
Paliologos’un sarayına başvurması Baycu Noyan’ın 1256 yılında Anadolu’ya gerçekleştirdiği
sefer sonrasında olmuştur. Yaklaşık beş yıl burada kalan Keykâvus daha sonra Kırım’daki Berke Han’ın sarayına iltica etmiştir.
42
[A.n] II. İzzeddîn Keykâvus, annesi, oğulları Gıyâseddin Melik Mesûd ve RûkneddinKeyûmers
ile birlikte 1264 yılında Enez kalesine hapsedilmiştir. Ainos limanı Meriç nehrinin Ege Denizi
ile birleştiği yerin güneyindedir.
43
Mülâhaza-yı müellif: Hammer, Gesch. der goldhorde. Pesth 1840, 176-180.
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