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DOBRUCA YÖRES!NDE
XVI. YÜZYILDA GAYR"!
SÜNNÎ !SLAM’IN !ZLER!

Ay!e Kayapõnar*
ÖZET
IV. yüzyõldan ba!layarak Dobruca yöresi, çe!itli Türk
kavimlerinin göç yollarõ üzerinde önemli bir durak i!"
levini görmü!tür. Bundan dolayõ bölge, çok eski tarih"
lerden itibaren Türk kültürüyle tanõ!mõ!tõr. XIII.
yüzyõlda ise, Dobruca ilk Müslüman Türk sakinlerine
kapõlarõnõ açmõ!tõr. Osmanlõ idaresi ise, Dobruca’daki
Türk kültürünü daha da kuvvetlendirecektir. IV. yüz"
yõldan XVI. yüzyõla kadar Dobruca’da Türk kültü"
ründe mevcut çe!itli katmanlarõn görüldü#ünü söyle"
yebiliriz. Çalõ!mamõzda gayr"i Sünnî $slam kavramõ,
Dobruca
yöresinde
kar!õla!tõ#õmõz
Babaîlik,
Kalenderîlik, Bekta!îlik, Hurufîlik, Bedreddinîlik ve
Kõzõlba!lõk gibi $slam’õn çe!itli algõlayõ! !ekillerini ifa"
de etmek için kullanõlmõ!tõr.
Bu çalõ!mada XVI. yüzyõlda Silistre Sanca#õ’na ait ta"
pu tahrir defterlerinden istifade ederek Dobruca olarak
adlandõrõlan bölgede vakõf, tekke ve zaviyeler ele alõn"
mõ!, yer ve !ahõs adlarõ üzerinden hareketle Türk kül"
türünün bir parçasõ olan gayr"i Sünnî $slam’õn izleri
tespit edilmeye çalõ!õlmõ!tõr. Dokuz alt ba!lõ#õn yer al"
dõ#õ yazõmõzõn sonunda yer adlarõ konkordansõnõ içe"
ren bir tablo ile birlikte XVI. yüzyõlda Dobruca’da
gayr"i Sünnî $slam’õn görüldü#ü yerlerin haritasõ ve"
rilmi!tir.
Anahtar Kelimeler: Balkanlar, Rumeli, Dobruca, $s"
lam, Bekta!îlik, Osmanlõ.

"""""""""
Doç. Dr., Abant #zzet Baysal Üniversitesi, Fen$
Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü, Ö%retim Üyesi.
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obruca yöresinde Türk #slam
yerle!iminin izlerini, vakõf, tekke
ve zaviye kayõtlarõyla onomastik
ve toponomiden takip etmek mümkündür.
Osmanlõ tahrir defterleri hem yer ve hem de
!ahõs adlarõna dair teferruatlõ bilgi ihtiva et$
mektedir. Çok çe!itli Türkçe yer adlarõna rast$
ladõ%õmõz Dobruca’da henüz toponomi üze$
rinde ayrõntõlõ ara!tõrmalar yapõlmamõ!tõr.
Oysa bu datalar hem dilbilimsel hem be!erî
co%rafya ve hem de halkbilimi açõsõndan
Dobruca’daki Türk yerle!imleri için önemli
ipuçlarõ vermektedirler. Günümüz Bulgaris$
tan’õndaki Türkçe yer adlarõnõn tamamõ Bul$
garcaya çevrilmi!tir. Dolayõsõyla tahrir defter$
lerinde rastladõ%õmõz köyleri günümüze ba%$
lamak, lokalizasyonunu yapmak ba!lõ ba!õna
bir sorundur (Acaro%lu, 2006). Di%er taraftan
Osmanlõlarõn Avrupa’daki toprak kayõplarõna
paralel olarak Anadolu istikametinde ya!anan
göçler, Dobruca’yõ da etkileyerek XVI. yüzyõl$
da ismine rastladõ%õmõz pek çok köyün yok
olmasõna sebep olmu!tur. Dolayõsõyla bu du$
rum, bölgedeki herhangi bir Türk köyünün
tarihini yazmada ve yerle!im birimlerinin
lokalizasyonunda problemler ya!anmasõna yol
açmaktadõr. Dobruca’da Türkçe olan !ahõs
adlarõ üzerinde de incelemeler henüz yapõl$
mamõ!tõr. &ahõs adlarõnõn incelenmesi de ente$
resan sonuçlar verebilir.
Bu çalõ!mada, Osmanlõ tahrir defterlerin$
de geçen yerle!im birimlerinin ve bazõ !ahõs
adlarõnõ inceleyerek Dobruca’da Bekta!î$Babaî
geleneklerinin izlerini tespit etmeye ve vakõf,
tekke ve zaviye kayõtlarõna dayanarak
Dobruca’da sûfîli%in tarihine katkõda bulun$
maya çalõ!aca%õz. Hazõrladõ%õmõz yer adlarõ ve
zaviye listesinin eksiksiz oldu%u iddiasõnda
de%iliz. Yer adlarõ listesinde büyük ölçüde
Alevî$Bekta!î gelene%inde dede, baba, halife
gibi kavramlarõn yer aldõ%õ isimleri tercih ettik.
Makalemizde daha çok Anadolu’dan Rume$
li’ye nakledilen nüfusun, yerle!ti%i yerlerde
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gayr$i Sünnî #slam’la ba%lantõsõnõ incelemek
amacõndayõz.
Çalõ!mamõzda Dobruca bölgesinde Babaî$
lik,
Kalenderîlik,
Bekta!îlik,
Hurufîlik,
Bedreddinîlik, ve Kõzõlba!lõk gibi çe!itli kat$
manlarla kar!õla!tõk. Bu gruplara ortak bir isim
vermekte zorlandõk. Çünkü bu gruplar ço%u
zaman iç içe geçmi!lerdi. Bundan dolayõ tüm
bu gruplarõ kapsamak amacõyla “gayr$i Sünnî
#slam” tabirini kullanmayõ tercih ettik.
A" Balkanlar’da Türk yerle#imleri
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Dobruca yöresi, IV. yüzyõldan ba!layarak
Karadeniz’in kuzeyini takip ederek Tuna’nõn
Karadeniz’e dökülen a%õz kõsmõndan güneye
geçen çe!itli Türk kavimlerin u%rak yeri ol$
mu!tur. Dolayõsõyla bu bölge, Türk kültürü ile
bu tarihlerden itibaren a!ina olur. Dobruca’da
ilk Anadolu men!eli yerle!imler, 1261$1263
yõllarõnda görüldü%ü ileri sürülmektedir.
Dobruca’ya Anadolu’dan gelen ilk sakinler
#slam’õ, özellikle heteredoks #slam’õ getirenler$
dir. Yazõcõo%lõ Ali’ye istinaden 1263$1264 yõlla$
rõnda II. #zzettin Keykavus’u takip ederek
Anadolu’dan 30$40 Türkmen obasõ ile beraber
Sarõ Saltuk’un da Dobruca’ya gelip yerle!mesi
bilinen bir olaydõr (Wittek, 1952: 648). Anado$
ile
lu
beyliklerinden
Karesio%ullarõ
Aydõno%ullarõ’nõn Balkanlar’a akõnlar düzen$
ledikleri bilinmektedir (Melikoff$Sayar, 1954:
91$92). Ancak Balkanlar’a Türklerin yo%un
olarak yerle!mesi Osmanlõlar’õn 1354 yõlõnda
Gelibolu kalesini fethetmesinden sonra olmu!$
tur.
Osmanlõ Beyli%i Anadolu Selçuklu Devleti
sõnõrlarõnõn batõ ucunda yer almaktaydõ. Sel$
çuklu ucunda te!kilatlanan beyliklerin önemli
bir özelli%i vardõr. Bunlar #slam kültürünü
benimsemi! olmakla beraber Orta Asya Türk
kültür geleneklerini de muhafaza ederek sür$
dürmü!lerdir. Osmanlõ Beyli%i de Selçuk$
lu’nun Bizans ucunda kurulmu! bir beylik
olarak uç gâzî anlayõ!õ çerçevesinde toprakla$
rõnõ geni!leterek 1352 yõlõnda Çimpi ve 1354
yõlõnda Gelibolu’yu alarak Balkanlara uzan$

mõ!tõr. Fethedilen topraklara sürgün usulüyle
Anadolu’dan Yörük adõyla tanõnan Türk göçe$
be gruplarõ, uçlarda fetih$istila yollarõ üzerinde
yerle!tirildiler. Göç ettikleri yerlerde bu
Türkmen gruplarõ koloniler olu!turdu ve köy$
ler kurdular. Yörüklerin Balkanlara yerle!ti$
rilmesi, fütuhatõn geli!mesine ve buna paralel
olarak da uçlarõn daha ileriye uzanmasõna yol
açõyordu. Osmanlõ fütuhatõ sol, orta ve sa% kol
olmak üzere üç kol üzerinden ilerlemekteydi
ve uçlar da bu kollar üzerinde te!kilatlanmõ!tõ.
Sol kol ucu Evrenos Gâzî komutasõnda #psala,
Gümülcine, Serez, Selanik istikametinde iler$
lemekteydi. Orta kol, Filibe, Sofya yönünü
takip ederken sa% kol da Za%ra (Eski
Za%ra=Stara Zagora), Karinabad, Dobruca
yöresinden geçerek Silistre’ye uzanmaktaydõ.
Uçlar, bir taraftan bölgeyi dü!man saldõrõlarõ$
na kar!õ korurken di%er taraftan da dü!man
topraklarõna akõnlar düzenlemekle görevliydi$
ler (#nalcõk, 2008: 50$54).
B" Dobruca Yöresi
Genel anlamda Dobruca, “bugün Roman$
ya ile Bulgaristan sõnõrlarõ içerisinde kalan
bölge” olarak tanõmlanmaktadõr. Bölgenin
sõnõrlarõ çizilirken batõsõnda ve kuzeyinde Tu$
na ile Lom ve Prevadi adlarõndaki Tuna Neh$
ri’nin kollarõ, do%uda Karadeniz ve güneyde
Deliorman’la sõnõrlanan bölge olarak tarif edi$
lir (Karpat, 1994: 482). Ancak aslõnda günü$
müz Dobruca’sõ kuzeyde Tuna Nehrinin Ka$
radeniz’e dökülürken olu!turdu%u Kili kolu,
batõda yine Tuna Nehrinin Silistre !ehrinin
yukarõsõna uzanan akõntõsõ, do%uda Karadeniz
ve güneyde Kamçõ Nehri ile sõnõrlandõrõlmõ!tõr.
Tarihî Dobruca’nõn daha farklõ sõnõrlara sahip
oldu%unu ve Roma Devleti’nin Scythia Minor
eyaletiyle örtü!tü%ünü biliyoruz. Ancak tarihî
Dobruca’nõn güney sõnõrõ her zaman tartõ!ma$
lara yol açmõ!tõr. Bundan dolayõ biz, burada
çalõ!mamõzõn mekanõnõ “Dobruca yöresi”nin
günümüz sõnõrlarõnõ kabul ederek tahdit etme$
yi tercih ettik. Zaman olarak da XVI. yüzyõlla
konumuzu sõnõrlandõrdõk. Kullandõ%õmõz Os$

A l e v i l i k - B e k t a i l i k A r a t õ r m a l a r õ D e r g i s i , Sayõ 1

manlõ ar!iv vesikalarõ da bu tercihimizi kuv$
vetlendiren bir husus olmu!tur. XVI. yüzyõlda
Osmanlõ idarî taksimatõna dâhil edilen
Dobruca topraklarõ, Silistre sanca%õnõn kuzey$
den güneye olmak üzere Akkirman1, Kili,
Hõrsova, Silistra, Varna, Prevadi gibi nahiyele$
ri arasõnda payla!tõrõlmõ!tõr. Aslõnda 1530 yõ$
lõndaki verilere istinaden Silistre Sanca%õ’nõn
Ahyolu (günümüzde Pomorie kasabasõ)’ndan
Akkirman’a (bugünkü Belgorod$Dneprovskiy
ya da Cetatea Alba) uzandõ%õnõ ve Silistra,
Akkirman, Kili, Ahyolu, Hõrsova, Varna,
Prevadi, Aydos, Yanbolu, Karinovasõ, Rusi$
Kasrõ nahiyelerini kapsadõ%õnõ söyleyebiliriz
(TT 370). 1597 yõlõnda bu nahiyelere
Cankirman (Ochakiv), Bender (Tighina ou
Bendery), Tekfurgölü (Tekirgöl) ve Brail
(Braila) nahiyeleri de dâhil edilmi!tir (TT 83,
TT86).
C" Kaynaklar
Çalõ!mamõzda Silistre Sanca%õ’na ait hem
#stanbul’da bulunan Ba!bakanlõk Osmanlõ
Ar!ivi’nde hem de Ankara Tapu ve Kadastro
Genel Müdürlü%ü Ar!ivi’nde muhafaza edilen
tapu tahrir defterlerinden istifade ettik. Bu
kaynaklardan ilki Ba!bakanlõk Osmanlõ Ar!i$
vi’nde muhafaza edilen TT 370 numaralõ Mu$
hasebe$i Vilâyet$i Rumeli Defteri’dir. Bu def$
ter, iki cilt halinde 2002 yõlõnda Ba!bakanlõk
Osmanlõ Ar!ivi yayõmlarõ arasõnda basõlmõ!tõr.
Defter, 1530 tarihli olup imparatorlu%un gelir$
lerini bilmek isteyen Kanunî Sultan Süley$
man’õn emri üzerine hazõrlanmõ! bir muhasebe
defteridir ve pek çok sanca%õn kaydõnõ ihtiva
etmektedir. Defterin özelli%i kaydetti%i her
Rumeli sanca%õnõn bir önceki mufassal defte$
"""""""""
Silistre Sanca%õ’nõn Akkirman nahiyesi aslõnda Tuna
Nehrinin Karadeniz’e döküldü%ü a%õz kõsmõnõn
kuzeyindeki topraklarõ kapsamakta ve dolayõsõyla
Dobruca yöresi olarak adlandõrõlmamaktadõr. Ancak
konunun bütünlü%ü açõsõndan biz, Silistre sanca%õnõn
bir bölgesi olarak Akkirman nahiyesine ba%lõ bulunan
bazõ yerle!im birimlerini, vakõf, tekke ve zaviyeleri de
çalõ!mamõzda incelemeyi uygun gördük.
1

rine istinaden tertip edilmi! olmasõndan ileri
gelmektedir. Silistre sanca%õnõn kanunnamesi
ve çe!itli nahiyelerinde bulunan has, zeamet
ve timar ve vakõf kayõtlarõ, 608 sayfadan ibaret
olan bu defterin 379. ile 472. sayfalarõ arasõnda
yer almaktadõr.
Çalõ!mamõzda kullandõ%õmõz ikinci defter,
1542/1543 tarihli TT 215 olarak adlandõrõlmak$
tadõr. Ba!bakanlõk Osmanlõ Ar!ivi’nde muha$
faza edilen bu defter icmal türünde tutulmu!$
tur. 226 sayfalõk bu defterde Silistre, Hõrsova,
Varna, Prevadi, Karinabad ve Aydos nahiyele$
rindeki timarlarõ ve evkaflarõ kaydedilmekte$
dir.
Yine Ba!bakanlõk Osmanlõ Ar!ivi’nde
muhafaza edilen ve konumuz çerçevesinde
kullandõ%õmõz bir ba!ka defter de TT 542 nu$
maralõ Silistre Evkaf Defteri’dir. Defter, sonra$
dan numaralandõrõlmõ!tõr ve toplam 582 say$
fadan ibarettir. Sultan II. Selim (1566$1574)
döneminde tutulmu! olan bu defter, Silistre,
Hõrsova, Tekfurgölü, Prevadi, Karinabad,
Aydos ve Yanbolu kazalarõndaki padi!ah va$
kõflarõndan ba!lamak üzere Silistre sanca%õn$
daki vakõflarõ kaydetmektedir. Ba!ta Ömer
Lütfi Barkan olmak üzere Silistre Sanca%õ,
Dobruca yöresi veya genel olarak Rumeli eya$
leti üzerine ara!tõrma yapan pek çok ara!tõr$
macõ bu defterden istifade etmi! olmasõna
ra%men TT 542 numaralõ evkaf defteri henüz
yayõmlanmamõ!tõr.
Ba!bakanlõk Osmanlõ Ar!ivi’nde muhafa$
za edilen di%er bir defter de TT 625 numaralõ
defterdir. H. 994 (1585/1586) tarihli olan bu
defter Mihallu’ya (Mihalo%ullarõnõn komuta$
sõnda olan) tabi Rumeli’nin çe!itli bölgelerinde
ya!ayan akõncõlarõ kaydeden bir defterdir. Ba õ
tam sonu eksik olan TT 625 numaralõ defter, 352
sayfadan ibarettir. Silistre Sanca!õ’nda bulunan
akõncõlarõn kaydõ defterin 116. ilâ 297. sayfalarõ
arasõnda yer almaktadõr.
Çalõ!mamõzõn kaynaklarõ arasõnda yer
alan ve yine pek çok ara!tõrmacõ tarafõndan
kullanõlan TT 561 ve TT 86 numaralõ defterler
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ise, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlü%ü
Kuyud$õ Kadime Ar!ivi’nde muhafaza edil$
mektedir. Çalõ!mada kullandõ%õmõz be!inci
defter TT 86 numaralõ defter, Silistre sanca%õ$
nõn bir kõsmõnõ ihtiva eden mufassal bir def$
terdir ve III. Mehmet (1595$1603) dönemine
aittir. 1597/1598 tarihini ta!õyan bu defter, aynõ
tahrir sonucunda iki cilt olarak hazõrlanmõ!tõr.
TT 83 numaralõ defter, aynõ tahrirden gelen
birinci cilt konumundadõr ve Silistre Sanca$
%õ’nõn kanunnamesini ihtiva etmektedir. TT 83
numaralõ mufassal defter, 306 sayfadan ibaret
olup Akkirman, Cankirman, Kili, Bender, Brail
ve Silistre nahiyeleri içermektedir. TT 86 nu$
maralõ defter ise, Varna, Prevadi, Yanbolu,
Nevâhî$i
Yanbolu,
Ahyolu,
Rusõkasrõ,
Karinabad ve Aydos nahiyelerini ihtiva et$
mektedir. Çalõ!mada kullandõ%õmõz son defter
olan TT 561 numaralõ defter tarihsizdir, ancak
defterin ba!õnda bulunan tu%ra defterin yine
III. Mehmet (1595$1603) dönemine ait oldu%u$
nu göstermektedir. 316 varaktan olu!an bir
evkaf defteridir. Hatta 1597/1598 tarihinde
yapõlan sancak tahririne dayalõ olarak hazõr$
landõ%õnõ söyleyebiliriz. TT 561 numaralõ def$
ter, Akkirman, Aydos, Ahyolu, Silistre,
Hõrsova, Varna, Tekfurgölü, Prevadi, Rusõ
Kasrõ, Karinabad ve Yanbolu kazalarõndaki
ba!ta padi!ah vakõflarõ olmak üzere Silistre
Sanca%õ’ndaki tüm vakõflarõn listesini içermek$
tedir.
D" Tekke ve Zaviyeler
Balkanlar’da Alevî$Bekta!î gelene%ine dair
yapõlan bütün çalõ!malarda Dobruca’da zaviye
ve türbeleri bulunan Sarõ Saltuk Baba (Kiel,
1977$1978: 206$225; Ocak, 2002) ile Akyazõlõ
Baba’nõn isimleri geçmektedir (Eyice, 1967:
551$592). Bunlar Dobruca’da gayr$i Sünnî #s$
lam’õn en ünlü temsilcileri olarak görülmekte$
dirler. Ancak tahrir defterlerine dayalõ olarak
Dobruca yöresine dair yaptõ%õmõz ara!tõrma$
lar, Sarõ Saltuk Baba ve Akyazõlõ Baba’ya ait
zaviyeler dõ!õnda ba!ka zaviyelerin varlõ%õna
dair bilgiler ortaya koymaktadõr. Bu zaviyeler

arasõnda &ah Kulu Baba, Pircan Baba, Baba
&ahi, Baba Mahmud &ah, Nasuh Baba bin Yu$
suf, &eyh Seyid Abdüssamed, Turbali bin
Mehmed, O%lan Baba, Sigar Kulu (Cengar
Kulu) Baba, Takyacõ &uca Zaviyesi, Dervi!
Hamza, Bali Bey, Kutbuddin &eyh Muharrem,
Umur Fakih bin Dede zaviyelerini zikredebili$
riz.
Balkanlar’da #slam’õn ilk sûfî temsilcisi
olarak görülen Sarõ Saltuk hakkõnda bilgi ve$
ren Yazõcõo%lu Ali’dir (Wittek, 1952: 639$668).
Saru Saltuk’un !ahsiyeti ile ilgili çok az bilgiye
sahibiz. Ancak Balkanlar’daki zaviye ve türbe$
lerine dair incelemeler mevcuttur (Kiel, 1977$
1978: 205$225). Sarõ Saltuk, Babaî muhitinden
kabul edilmektedir. Daha sonraki tarihlerde
bu zaviye, Kalenderîlerin yani I!õklarõn mer$
kezi hâline gelmi!tir. Nitekim Babaî isyanõn$
dan sonra Kalenderî çevrelerin düzenleyip
ba!lattõ%õ ikinci büyük ayaklanmanõn lideri
&eyh
Bedrettin
Dobruca’ya
gelince
Keligra’daki Sarõ Saltuk zaviyesine gelerek
I!õklar arasõnda yaptõ%õ propaganda sayesinde
onlar arasõndan taraftar topladõ%õ bilinmekte$
dir. (Ocak, 1992: 68$70). Sarõ Saltuk Zaviyesi’ne
dair Osmanlõ tahrir defterlerinde ilk bilgilere
1530 tarihli Rumeli muhasebe defterinde rast$
lamaktayõz. Defterde “Vakf"õ Sultan Saru Saltuk,
aleyhü’r"rahme” !eklinde bir kayõt geçmekte ve
Baba kasabasõnõn bu vakfa ait oldu%u anla!õl$
maktadõr. Ayrõca Saru Saltuk’un mezar$õ
!erîfleri de zikredilmektedir (TT 370: 417).
Sarõ Saltuk Baba Zaviyesi’nin kaydõna
1597/1598 tarihli TT 86 numaralõ defterde
Keligra’da rastlamaktayõz. Burada “cemaat"õ
dervi!ân" zâviye"i Sarõ Saltuk” ba!lõ%õ atlõnda 7
ki!i kaydedilmi!tir. Bu tarihlerde zaviyenin
zaviyedârõ Ali Dede iken hizmetkârõ da Meh$
met Dede’dir. Bunun dõ!õnda zaviyede 5 mü$
cerret dervi! de yer almaktadõr. Ayrõca zaviye
kelimesi dõ!õnda tekke kelimesi de Sarõ Saltuk
zaviyesi için kullanõldõ%õ görülmektedir (TT
86: 26).
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1597/1598 tarihinde Balçõk kasabasõnõn hâ$
sõlatõ arasõnda Sarõ Saltuk Baba Fakih zaviyesi
evkafõna ait tek dolaplõ bir de%irmen kayde$
dilmi!tir. Bundan da 30 akçe asiyab resmi
alõndõ%õ belirtilmi!tir (TT 86, s. 13). Varna na$
hiyesine ba%lõ hem Keramet hem de Kara Ali
isimleriyle bilinen köyde (bugünkü Dobriç
iline ba%lõ Bojanonovo) Uzun Hasan adõyla
birlinen ve Sarõ Saltuk zaviyesinin dervi!leri$
nin tasarrufunda bulunan çiftlikten yõllõk ola$
rak 300 akçe alõnmaktadõr. Yine Karvuna köyü
yakõnõnda bulunan Kõzõlcõklõ korusu da Sarõ
Saltuk zaviyesinin dervi!leri tarafõndan tasar$
ruf edilmektedir. Ayrõca bu korunun sõnõrlarõ
dervi!lerin elinde bulunan tapunamede belir$
tildi%i de kaydedilmektedir. Sarõ Saltuk zavi$
yesi dervi!lerinin bir de Keligra yakõnlarõnda
ba% ve meyve bahçelerinin bulundu%u bilin$
mektedir (TT 86: 25, 26). Saru Saltuk zaviyesi
bazen Keligra zaviyesi olarak da adlandõrõl$
maktadõr (TT 86: 145). 1597/98 yõllarõnda
Keligra’daki Saru Satluk zaviyesinde yedi
dervi! ya!amaktaydõ. Bunlar zaviyedâr olan
Ali Dede ve hizmetkâr olan Mehmed Dede,
Erkulu Dede, Mazlum Dede, Kanber Dede,
Çõrak Dede ve Mustafa Dede’dir. Ayrõca zavi$
yede üç ki!ilik bir de sakâyân ve fuçi
tamricileri (meremmetçi"i fuçõ) cemaati otur$
maktadõr. Bu ki!iler, Gergi Dimo, Tranika
Vaso ve Simo damad$õ Bogoslav isimlerini
ta!õmaktadõr. Bunun dõ!õnda Kurd Kulfal,
Nazar Turhan, Konak Süleyman ve Hüseyin
Abdullah adõndaki dervi!ler Saru Saltuk Baba
zaviyesinin Krane köyündeki Uzun Hasan adlõ
çiftli%inde hizmet ettikleri bilinmektedir (TT
561: 114).
Akyazõlõ Baba Zaviyesi, bugün Bulgaris$
tan’da Varna ile Balçõk arasõnda Bulgarca
Obroçi!te olarak adlandõrõlan Tekke köyünde
bulunmaktadõr (Eyice, 1967: 551$592). Akyazõlõ
#brahim Baba Zaviyesi, Fatih döneminde ya$
!amõ! abdallardan ve kutbu’l$aktâb olan
Otman Baba (#nalcõk, 2009: 139) tarafõndan
kurulmu!tur. Daha sonra Otman Baba’nõn

yerine Akyazõlõ #brahim Baba’nõn kutbu’l$
aktâb (Ocak, 1992: 226) olmasõyla Otman Ba$
ba’nõn Varna civarõnda kurmu! oldu%u zaviye
Akyazõlõ Baba zaviyesi olarak anõlõr olmu!tur.
Akyazõlõ Baba zaviyesi Rum abdallarõ zaviye$
lerinden kabul edilmektedir. Rum abdallarõ
zaviyeleri Kalenderî niteli%inde iken XVI$XVII.
yüzyõllarda Bekta!î zaviyelerine dönü!mü!$
lerdir (Ocak, 1992: 196). 1530 tarihli Rumeli
muhasebe defterinde Posti adlõ dervi!in Akya$
zõlõ Baba’ya vakfetti%i de%irmenin kaydõ geç$
mektedir. II. Selim döneminde Akyazõlõ Baba
zaviyesinde 5 ki!i ya!amaktaydõ. Bunlardan
Ali Dede zaviyedâr ve Mustafa Dede türbedar
iken Hõzõr, Süleyman ve Yusuf Dedeler zaviye
hizmetkârlarõdõr (TT 542, s. 186). III. Mehmet
(1595$1603) döneminde Akyazõlõ Baba zaviye$
sinde 10 dervi! ya!amaktaydõ. Bunlar,
zaviyedâr olan Abdi Dede, hizmetkâr olan
Durgud, Mustafa, #ne Bey, #sa, Rõdvan ve #s$
lam Dede’ler, imam olan Veli Dede ve müez$
zin olan Hüseyin Dede’dir. Ayrõca zaviyede
Kõpti cemaatinden olduklarõ belirtilen Bazarlõ
Kara, karde!i Timur ve Hasan Kasõm adlõ ki!i$
ler de bu tarihlerde zaviyede oturmaktaydõlar.
Zaviye vakfõnõn gelirleri arasõnda ise, Varna
nahiyesine ba%lõ Düzebasan ve Bozdo%ancõ
mezralarõ ile 3 çayõr ve bir de sazlõk zikredil$
mektedir (TT 561: 113; TT 86: 117, 121).
Varna nahiyesinde hem Uzun Yusuf hem
de Çeltük Deresi olarak bilinen köyün gelirleri
arasõnda #ne Bey zaviyesinin tasarrufunda
olan 3 dolaplõk ve 180 akçelik vergi ödeyen bir
de%irmenin kaydõ geçmektedir. Yine aynõ kö$
yün hâsõlatõ arasõnda Keligra zaviyesi vakfõna
ait 2 dolaplõk yani 60 akçelik bir vergi ödeyen
bir de%irmen kaydedilmi!tir. Burada muhte$
melen Keligra zaviyesiyle Sarõ Saltuk zaviyesi
kastedilmektedir. Çünkü bu kayõttan önce Sarõ
Saltuk Baba zaviyesine ait ba% ve bostan kaydõ
geçmektedir. Bu ba% ve bahçeden vakõf, 6810
akçelik bir vergi ödemektedir (TT 86: 145).
&ah Kulu Baba zaviyesinin adõ, “karye"i za"
viye"i %ah Kulu Baba” !eklinde geçmektedir.
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Belli ki, &ah Kulu Baba’nõn adõna kurulan za$
viye daha sonra aynõ ismi ta!õyan köyün orta$
ya çõkmasõna vesile olmu!tur. Otman Baba
Velâyetnamesi’nde &ah Kulu Baba adõnda
“basîret sâhibi” bir “velî”den bahsedilmekte$
dir (Kõlõç, Arslan, Bülbül, 2007: 19$20). Vela$
yetname’de ismi geçen &ah Kulu’nun adõna
Varna civarõnda önce vakõf, daha sonra da
zaviyenin kurulmu! olmasõ muhtemeldir.
Çünkü 1530 yõlõnda Varna nahiyesinde di%er
adõ Ahî olan &ah Kulu Baba’nõn vakfõnõn kaydõ
geçmektedir (TT 370: 433). 1597/98 yõlõnda &ah
Kulu Baba Zaviyesi köyünün adõnõn yanõndaki
“haric ez defter” kaydõnõn geçmesi köyün bir
önceki defterde kayõtlõ olmadõ%õnõ göstermek$
tedir ve muhtemelen yeni kurulmu! bir yerle$
!im birimini i!aret etmektedir. Köy, 8 hane ve
11 mücerretten olu!an küçük bir köydür. Kö$
yün hâsõlatõ arasõnda ayrõca &ah Kulu Baba’ya
ait olan çiftli%in kaydõ geçmekle beraber bu
çiftli%in zaviyedâr tarafõndan tasarruf edildi%i
de belirtilmektedir (TT 86: 164).
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Sadece TT 86’da yani 1597/1598 yõlõndaki
defterde geçen Pircan Baba zaviyesi Kozlu$
ca’ya (bugünkü Suvorovo) 12 km uzaklõkta
olan Do%uca (Zornitsa) köyünde bulunmakta$
dõr. 1597/98 yõlõnda Pircan Baba zaviyesinde
üç ki!i bulunmaktadõr. Bunlardan Hõzõr Ab$
dullah zaviyedârõn o%lu olarak kayõtlõ iken
Cafer Abdullah ve Pervane Hüseyin zaviye
hizmetkârlarõ olarak geçmektedirler. Zaviye
vakfõna ait bir de%irmen ve ayrõca ba% ve bah$
çe ve kovan gelirleri mevcuttur (TT 86: 168).
Zaviyenin kaydõna XVIII. yüzyõlda da rastla$
nõlmaktadõr. Ancak zaviye bu yüzyõlõn sonun$
da bo! kalmõ! ve i!levini yitirmi!tir (Do%ru,
2000: 187).
II. Selim dönemine ait TT 542 numaralõ
evkaf defterinde varlõ%õ pek bilinmeyen zaviye
ve tekke kayõtlarõna rastlamaktayõz. Bunlardan
ilki, Akkirman !ehrinin varo! kõsmõnda bulu$
nan Baba &ahi tekkesidir. Baba &ahi’nin bura$
da bir de mescidi vardõr (TT 542, s. 46). Her
ikisi de vakfa ba%lanmõ!lardõr. III. Mehmet

dönemine ait Silistre evkaf defterinde bu tekke
zaviye olarak kaydedilmi!tir (TT 561, s. 36).
Silistre nahiyesine ba%lõ Rahmân Abdâl kö$
yünde &eyh Seyid Abdüssamed zaviyesi bu$
lunmaktadõr. Bu zaviyenin geliri olan 4000
akçenin zaviyeye misafir olan ayende ve
revendeye (gelene ve gidene) sarf olundu%u
belirtilmektedir (TT 542: 84). Silistre
nahyesinde yer alan ismi bilinmeyen bir ba!ka
zaviye vakfõ, Baba Mahmud &ah zaviye evka$
fõdõr (TT 542: 84). Silistre nahiyesinde bulunan
Nasuh Baba bin Yusuf zaviyesi de varlõ%õ bi$
linmeyen zaviyelerdendir. Karasu Yenicesi
!ehrinde Nasuh Baba adõndaki bir evliyâdan
söz edilir (Kõlõç, Arslan, Bülbül, 2007: 68, 69,
70, 71). Nasuh Baba zaviyesinin de geliri
ayende ve revendeye sarf olunmasõ !artõyla
vakfedilmi!tir (TT 542: 86; TT 561: 63). Karvan$
õ Küçük köyü ya da Kerban$õ Küçük köyü
yakõnõnda Turbali bin Mehmed zavyesinin
vakfõ yer almaktadõr (TT 542: 86; TT 561: 63).
Bir di%er bilinmeyen zaviye O%lan Baba zavi$
yesidir. Onun vakfõ Prevadi’ye ba%lõ Yenice
Köy nam$õ di%er Kaykõ Mustafa Köyü’nde
bulunmaktadõr. Yine Prevadi’ye ba%lõ Kozluca
Köyü’nde de Sigar Kulu (Cengar) Baba Zavi$
yesi vakfõ (TT 542: 287) bulunmaktadõr. 1530
yõlõnda kaydõ geçen Silistre !ehrinde Takyacõ
&uca zaviyesi ile Dervi! Hamza zaviyesine
daha sonraki yõllarda tutulan tahrir defterle$
rinde rastlanõlmamõ!tõr (TT 370: 397).
Zaviye$i Bali Bey evkafõ ise, Prevadi kasa$
basõnda bulunmaktaydõ. Bali Bey çe!mesi de
bu vakõf içerisinde yer almaktaydõ (TT 542:
285; TT 561: 187). Kutbuddin &eyh Muharrem
vakfõnõn geliri, Prevadi nahiyesinde Bo%az
Kesen karyesinin yakõnõnda bulunan muhte$
melen aynõ Kutbuddin &eyh Muharrem’e ait
zaviyenin ihtiyaçlarõ için ayrõlmõ!tõr (TT 542:
286; TT 561: 187). Prevadi’ye tabi &ah Melek
Köyünde oturan Umur Fakih bin Dede’nin
vakfõnõn geliri de zaviyesinin ihtiyaçlarõna
ayrõlmõ!tõr (TT 561: 187). Silistre tahrir defter$
lerinde Kõzõl Deli Sultan Evkafõ da zikredil$
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mektedir. Kõzõl Deli Sultan evkafõnõn merkezi
Trakya’da Dimetoka !ehrinde bulunmaktadõr
(#rène Beldeceanu, 1999: 50$72). Ancak
1597/1598 tarihli Silistre tahrir defteri
Kõzõldelio%ullarõ evladõnõn evkafõna ait bir
de%irmenin Silistre nahyesinde bulunan Ko$
nak Põnarõ vadisinde oldu%unu belirtmektedir
(TT 86: 167).

Sayfa
78
144

BA$LI
OLDU$U YER
Kasaba$i Ba$
ba[da%]
Nahiye$i
Tekfurgölü

124

Nahiye$i Varna

121

Nahiye$i Varna

121

Nahiye$i Varna

78

Kasaba$i Ba$
ba[da%]
Nahiye$i Varna

E" Vakõflar
Bu alt ba!lõkta Dobruca’da gayr$i Sünnî
olarak dü!ündü%ümüz unsurlarõn kurmu!
oldu%u vakõflarõn bir listesini vermekle yetine$
ce%iz. Bu listeyi olu!tururken de yine baba,
dede, halife, dervi!, muhip, gâzî gibi unvanla$
rõn !ahõs isimlerinin yanõnda yer almasõna
dikkat ettik. Bizim tetkik etti%imiz tahrir def$
terleri dõ!õnda faklõ tarihli tahrirlere ait Silistre
Sancak defterlerini inceledi%imiz takdirde bu
listeyi daha da geni!letmemizin mümkün
olabilece%ini belirtmek gerekir.

Tablo 1: 561 Numaralõ Silistre Evkaf Def"
terine Göre Dobruca Yöresinde Gayr"i
Sünnî Unsurlar Tarafõndan Kurulan Va"
kõflar
Sayfa
185
120
123
188
144

144
40
118
123

BA$LI
OLDU$U YER
Nahiye$i
Prevadi
Nahiye$i Varna
Nahiye$i Varna
Nahiye$i
Prevadi
Nahiye$i
Tekfurgölü

Nahiye$i
Tekfurgölü
Nahiye$i
Akkirman
Nahiye$i Varna
Nahiye$i Varna

117
78
218
186
117

Kasaba$i Ba$
ba[da%]
Nahiye$i
Karinabad
Nahiye$i
Prevadi
Nahiye$i Varna

Vakõflar
188

Nahiye$i
Prevadi

187

Nahiye$i
Prevadi

Vakf$õ Ahmed Sûfî
Vakf$õ Alaeddin
Halife
Vakf$õ Ali Dede
Vakf$õ Bali Halife
Vakf$õ Can Baba
Tatar, an karye$i
Dokuzo%lu (TT 542:
218)
Vakf$õ Gâzî Sûfî
Vakf$õ Hacõ Halife
Vakf$õ Hacõ Muhip
Vakf$õ Hasan Sûfî

Vakõflar
Vakf$õ Helvacõ Sûfî,
(TT 542: 120)
Vakf$õ Kalaycõ Sûfî,
an kasaba$yõ
Güncüpazarõ
Vakf$õ Mescid$i
Cemal Halife, (TT
542: 201) (Balçõk)
Vakf$õ Mescid$i
Gâzî Baba der ka$
saba$yõ Pazarcõk,
(TT 542: 194)
Vakf$õ Mesid$i Hacõ
&uca
Vakf$õ Piri Halife.
(TT 542: 120)
Vakf$õ Ramazan
Halife
Vakf$õ Saatçi Sûfî
(TT 542: 120)
Vakf$õ Sinan Sûfî
Vakf$õ Sûfî Ahmed
Vakf$õ &ah Baba (TT
542: 189)
Vakf$õ &ah Mehmed
Halife bin Mehmed
der nefs$i Prevadi.
Vakf$õ Umur Fakih
bin Dede es$sakin$i
karye$i &ah Melek
der kaza$i Prevadi
be$cihet$i levâzõm$õ
zaviye.

F" Yerle#im Birimleri
Dobruca’da yerle!im birimlerinin büyük
bir kõsmõnõn Türkçe adlar ta!õdõklarõ gözlem$
lenmektedir. Bu bölgenin, Tükler tarafõnda
iskân edildi%ine dair çok önemli bir kanõttõr.
Hatta Müslümanlarla meskûn olan köylerin
yanõ sõra daha önceki dönemlerde Türk yerle$
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!imlere i!aret eden Hristiyan nüfusa sahip
olan köylerin de Türkçe adlar ta!õdõklarõna
!ahit oluyoruz. Çünkü bölge Gagauz Türkleri$
nin yo%un olarak ya!adõ%õ bir bölgedir. 1530
yõlõnda Prevadi bölgesine Anadolu’dan nakle$
dilen 1025 haneden 650’si mücerret Yörükler$
den olu!uyor (TT 370: 436). Örne%in 1530 yõ$
lõnda Silistre’de toplam 244 köyden 200’ünün
Türkçe isimler ta!õdõ%õ tespit edilebilmektedir.
Ayrõca Dobruca’daki köylerin ortaya çõkmasõ
fetihten sonra görülen anî ve büyük bir göç
dalgasõyla gerçekle!medi%ini tedrîcî bir göç
neticesinde
gerçekle!ti%ini
söyleyebiliriz
(Emecen, 1990: 543$550). Dobruca yöresindeki
köylerin listesine baktõ%õmõz zaman bunlar
arasõnda kurucu olan !ahõslarõn isimleri, do%a
!artlarõndan kaynaklanan isimlerin yanõ sõra
Bekta!î$Babaî gelene%i ile alakalõ olabilecek
isimlere de rastlanõlmaktadõr. Bu bölümde
yedi alt ba!lõkta Bekta!î$Babaî gelene%i ile
alakalõ olabilecek yerle!im birimlerini adlarõnõ
inceleyece%iz.
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F.1" Uçbeyleri, gâzî, akõncõ ve Yörüklerle
alakalõ yer adlarõ
Uç bölgelerindeki askerî güçlerin komu$
tanõ durumunda olan uçbeyleri 1360$1453
yõllarõ arasõnda Osmanlõ #mparatorlu%u’nun iç
ve dõ! siyasetinde önemli rol oynamõ!lardõr.
Fetihler bir bölgeden bir ba!ka bölgeye ilerle$
dikçe ve buralarda Osmanlõ idaresi kurulunca
uçlar fethedilen bölgenin ilerisine nakledili$
yordu. Sa% kolda fetih ilerleyince uç merkezi
Aydos’tan Silistre’ye kaydõrõlmõ!tõr (#nalcõk,
2008: 55). Akõncõ beyi Mihalo%lu da buraya
yerle!mi!tir. Mihalo%lu ailesinin fertleri daha
sonraki tarihlerde Vidin, Semendre, Ni%bolu
gibi sancaklarda sancakbeyli%i yapacaklar ve
Eflak, Bo%dan ve Macaristan’a akõnlar düzen$
leyeceklerdir. Mihalo%lu ailesinin Gâzî Ali Bey
ile devam eden kolu, Osmanlõlarõn kendilerine
mülk olarak verdikleri Plevne’de vakõf kura$
caklar ve bölgeyi !enlendirerek Türkle!mesine
ve #slamla!masõna katkõda bulunacaklardõr.
Mihalo%ullarõnõn Gâzî Mahmud Bey ile devam

eden kolu ise #htiman’da vakõflar kurmu!lar$
dõr (A. Kayapõnar, 2005: 169$181). TT 625 nu$
maralõ 1585/1586 numaralõ defter aralarõnda
Silistre
sanca%õnõn
da
yer
aldõ%õ
Mihalo%ullarõ’nõn komutasõnda olan akõncõla$
rõn ve tovicelerinin listesini içermektedir.
Mihalo%ullarõ’nõn akõncõlarõnõn ya!adõklarõ
köyler arasõnda Silistre nahiyesine ba%lõ Rah$
man Â!õklar, I!õklar (di%er adõ Döllük Põnarõ),
Akkadõn, Gâzî #mir, Bayram Põnarõ, Karaca
Evhad, Sofular, Yörüganlar (di%er adõ Küçük
Ahmet), Dede Bali, Baraklar, Bayramlu De$
de/&aban Kuyusu veya Varna nahiyesine ba%lõ
Mihal Bey (TT 625: 119, 126, 127, 129, 130, 134,
140, 146, 147, 245) köylerini sayabiliriz. Bu
köylerin yanõ sõra kullandõ%õmõz tahrir defter$
lerinde bazõ köy veya mevzi adlarõnõn “akõncõ”
kavramõnõ veya uçbeylerinin adlarõnõ içerdik$
leri gözlemlenmektedir. Buna örnek olarak
Varna nahiyesine ba%lõ Akõncõ Kuyusu köyü
(TT 370: 430; TT 86: 34), Akõncõ Kula%õ köyü,
Mihal Bey Põnarõ köyü ya da sadece Mihal Bey
köyü, di%er adõ Çoban Kuyusu olan Evrenos
Kuyusu köyü ve Muslu Akõncõ Kula%õ mevzi$
sini (TT 86: 33, 34, 76, 83) gösterebiliriz.
Evrenos Kuyusu köyü, 1530 yõlõnda mezradõr
ve 1542/1543 tarihine do%ru köye dönü!mü!$
tür (TT 370: 429; TT 215: 88). Akõncõ adõndaki
bir köye Prevadi nahiyesinde de rastlõyoruz
(TT 370: 438). Yine Varna’ya ba%lõ Gâzî Põnarõ
mezrasõnõn (TT 86: 138), Prevadi nahiyesine
ba%lõ Gâzî Bîcân ile Oruç Gâzî (TT 370: 439,
442, 445) ve Silistre nahiyesine ba%lõ Gâzî Emîr
ve Kili Gâzî (TT 370: 391, 387) köylerinin adlarõ
da Osmanlõ gâzî gelene%inin hatõrlatan isim$
lerdir. Kili Gâzî köyünün adõ da daha sonra
Kili Kadõ !ekline dönü!mü!tür (TT 215: 21).
Hõrsova nahiyesinde ve Varna nahiyesin$
de ayrõca Evrenos adlõ iki köy daha bulunmak$
tadõr (TT 370: 415, 431). Hacio%lu Pazarõ
(Dobric) yakõnõnda bulunan Ayyu Ormanõ ve
Karlõ Bey Köy olarak da bilinen Varna nahiye$
sine ba%lõ Küçük Hamza köyünde Evrenos
Bey’e ba%lõ raiyetlerinin varlõ%õ dikkat çekmek$
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tedir (TT 86: 114, 139). Muhtemelen bu
raiyetlerin ödedikleri vergiler, Yenice$i
Vardar’daki Evrenos Bey evkafõnõn gelirleri
arasõnda yer almaktaydõ (L. Kayapõnar, 2004:
133$142). Ayrõca Devne Deresi üzerinde bir de
100 akçelik vergi ödeyen Evrenos Bey de%ir$
meni bulunmaktadõr (TT 370: 387).
Akõncõlarõn büyük bir kõsmõ ya Yörükler$
den ya da gazaya akõncõlõkla ba!layan garip$
lerdendir. Fatih Sultan Mehmet, Yörük grupla$
rõna a%õr yükümlükler getirmi! ve baskõlar
uygulamõ!tõr. Sava!çõ abdal (gâzî$abdal) olan
Otman Baba Yörüklerin tarafõnõ tutarak hü$
kümdarõn merkezî uygulamalarõna kar!õ gel$
mi!tir. Türkmen Yörükler, kendi göçebe eko$
nomisi ve ya!am biçimiyle aykõrõ dü!en Os$
manlõ merkeziyetçi yönetim tarzõna kar!õydõ$
lar. Bu gruplarõn temsilcilerinin siyasî isyan ya
da dinî$rafizî hareketlerin zuhur etmesi üzeri$
ne hemen bu tür olaylar etrafõnda odaklandõk$
larõ görülmektedir. Dolayõsõyla Yörüklerin,
fõrsat buldu%unda devletin merkezî yakla!õm$
larõna kar!õ isyana kalkõ!abilecek ba!lõca un$
surlar arasõnda yer aldõklarõnõ söyleyebiliriz.
Nitekim XV. yüzyõlõn ilk yarõsõnda Dobruca
yöresi, “klasik isyan bölgesi” hâline gelmi!tir.
Bu tarihlerde Dobruca yo%un bir Yörük nüfusa
sahiptir. Bu nüfus, devletçe benimsenen mer$
kezî düzene kar!õ her türlü köktenci dinî$
sosyal hareket içerisinde yer almaya hazõrdõr
(#nalcõk, 2009: 147$148). Dobruca Türk nüfusu$
nun büyük bir kõsmõnõn Saruhan bölgesinden
gelen Türkmen Yörüklerinin olu!turdu%u
anla!õlmaktadõr. Yörük iskânõnõn izlerine pek
çok yer ve ki!i adlarõndan hareketle ula!abili$
riz (Do%ru, 2000: 66$93; #nalcõk, 2009: 151).
Ancak Dobruca’da do%rudan do%ruya ismin$
de “Yörük” tabirinin geçti%i köyler de oldu$
%unu söyleyebiliriz. Bunlar arasõnda Varna
nahiyesine ba%lõ ve di%er adõ Karlõ Bey Köy
olan Mezra$yõ Yörük Kulfal (TT 86: 90), yine
Varna’ya ba%lõ Yörük veya Yörük Ali (TT 542:
153; TT 561: 93), Hõrsova nahiyesine ba%lõ Yö$
rük Ahmet (TT 370: 409) ve Prevadi nahiyesine

ba%lõ Yörük #lyas (TT 370: 441) adlõ köyleri
sayabiliriz. Yörük Kulfal Mezrasõ köyü, muh$
temelen ba!langõçta mezra idi ve daha sonra
köye dönü!tü. Ayrõca bu köyün yakõnõnda
Batova Deresi’nde Yolcu Dede’nin açtõ%õ yol
çok dar oldu%u için ve ya%mur ve selden ha$
rap oldu%u için bu köyün halkõ bu yolun ba$
kõmõ için ola%anüstü vergilerin ödenmesinden
muaf tutulmu!tur (TT 86: 90).
Yörükler, gâzî$akõncõ gruplarõyla beraber
Otman Baba gibi kutsal ki!ilerle birlikte mer$
kezî devlet otoritesine kar!õ ortak tavõr almõ!$
lardõr. Otman Baba’nõn müritlerinin büyük bir
kõsmõnõ, Do%u Balkan Da%larõ veya Dobruca
Yörükleri olu!turmaktaydõ. Bu Yörüklerin
zamanla göçebe hayatõndan vazgeçip küçük
fakir köylerde yerle!ik hayata geçtikleri anla$
!õlmaktadõr (#nalcõk, 2009: 150). Bulgar tarihçi
Cvetana Georgieva, Bulgaristan’daki yerle!im$
ler üzerine yaptõ%õ ara!tõrmalarda Dobruca’da
hatta bütün Silistre sanca%õnda Türk$
Müslüman göçebe nüfusa özgü küçük yerle$
!im birimlerinin ço%unlukta oldu%unu tespit
etmi!tir (Cvetana Georgieva, 1998: 150$152).
Bu da Türk göçebe nüfusunun yo%unlu%una
ve yaygõnlõ%õna i!arettir. Yukarõda zikretti%i$
miz TT 625 numaralõ defter, Dobruca Yörükle$
rinin gâzî$akõncõ olarak Mihalo%ullarõ gibi
uçbeylerinin yanõnda hizmet ettiklerini gös$
termektedir.
F.2" Abdal ve ahî sõfatõnõ ta#õyan yer ad"
larõ
Dobruca yöresinde Abdâllân$õ Rum’u
(Ocak, 1992: 85$120) hatõrlatan tek bir köy is$
mine rastladõk. Bu köyün ilk ismi aslõnda
Avunduk Kuyusudur. Bilinen di%er adõ ise
Rahman Abdal Kuyusu’dur. Varna nahiyesine
ba%lõ olan bu köyün isminden sûfî gelene%i ile
alakalõ oldu%u anla!õlmaktadõr. Köyde bir de
&eyh Seyid Abdüssamed zaviyesi bulunmak$
tadõr (TT 86: 46). Â!õkpa!azade tarihinde
abdâlân$õ Rûm, Anadolu’ya göç edip gelen
yani misafirîn sayõlan ahiyân, gâzîyân ve
bacõyân gruplarõyla beraber anõlmaktadõr.
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Bunlarõn büyük bir kõsmõ, Horasan erenleri
arasõnda zikredilmekte ve Anadolu’da Türk$
men/Yörük gruplarõ arasõnda din ve toplum
hayatõnõ düzenleyen kutsal ki!iler olarak kabul
edilmekteydiler. Ancak XIV. yüzyõldan itiba$
ren Osmanlõ devlet kurumlarõnõn geli!mesiyle
ve buna paralel olarak !ehir ve medreseli nü$
fus oranõnõn artmasõyla abdallar, sadece göçe$
be Yörük kültürel ve toplumsal de%erleriyle
Yörük ya!am tarzõnõn temsilcileri olmu!lardõr.
Bundan böyle devlet nezdinde kutsallõ%õnõ
yitirmi! olan abdallar siyasî otoriteyle çatõ!õr
olmu!lardõr. Bazõ Bekta!î ve Vefaiyye zümre$
lerinin devletle i!birli%i içerisinde olan dervi!$
lerin aksine abdallar, devletle ayrõ dü!mü!ler$
dir. Anadolu’da Rum abdallarõnõn yerini Sün$
nî fakîhler alõnca da abdallar Rumeli uçbeyle$
rinin yanõnda sõ%õnak aramõ!lardõr (#nalcõk,
2009: 145, 146). Bu uçbeylerinden biri de
Otman Baba’nõn hamisi Mihalo%lu Ali Bey’dir.
Abdal dervi!lerinin hamili%ini üstlenen di%er
uçbeyleri arasõnda Malkoço%lu Bali Bey ile
Evrenos Bey’i zikredebiliriz. Evrenos bey,
Kõzõldeli Seydi Ali Sultan’õn hamisi iken
Malkoço%lu Bali Bey de Bayezid Baba’nõn
koruyucusu olmu!tur2.
Abdallar ve ahîler, sonra Bekta!îlikle bü$
tünle!mi!lerdir (Melikoff, 2009: 152). Ahî zavi$
yeleri, Kalenderî abdallarõ ve Babaîlerin u%rak
yeri haline gelmi!tir (#nalcõk, 2008: 90).
Dobruca’da ahî gelene%ini hatõrlatan yerler
olarak Varna nahiyesine ba%lõ Ahi Bula%õ Gö$
çü mevkii (TT 86: 33) Akkirman nahiyesinde
yer alan Ahî Dere bölgesi (TT 561: 12, 51),
Prevadi nahiyesine ba%lõ Ahî Baba köyü (TT
370: 433) ve yine Prevadi nahiyesinde yer alan
Ahî O%lu köyü (TT 370: 467) köyünü sayabili$
riz.

"""""""""
2

Bkz. bu ciltteki Levent Kayapõnar’õn çalõ!masõna.

F.3" Bekta#, #ah, #ahkulu, õ#õk, â#õk, der"
vi#, turna gibi kavramlarõ içeren yer ad"
larõ
Dobruca yöresinde yer adlarõnõn büyük
bir kõsmõnõn !ahõs isimlerinin Alevî$Bekta!î
gelene%ini ça%rõ!tõran bekta!, !ah, !ahkulu,
õ!õk, â!õk, dervi!, turna gibi terimlerle birle!$
mesinden olu!tu%u gözlemlenmektedir.
Dobruca’da Bekta! isminde iki yerle!im
birimine rastladõk. Bunlardan ilki, Varna nahi$
yesine ba%lõ Bekta! Kuyusu (TT 370: 422; TT
86: 75) köyüdür. Di%eri ise, Silistre nahiyesin$
de Ba! Musa Bey yakõnõnda Bekta! Kuyusu
(TT 561: 326) adlõ köydür. &ah ve !ahkulu te$
rimleri ise Hõrsova’ya ba%lõ Cihan &ah (TT 561:
74) ile Varna nahiyesinde yer alan &ahkulu
Çökeli (TT 86: 113) yerle!im birimlerinin adla$
rõnda görülmektedir. Di%er adõ Arnavud Ku$
yusu olan Cemaat$õ Evren!ah (TT 86: 120)
köyün adõ da bu yönüyle dikkat çekmektedir.
I!õk terimi, “Tanrõsal özün görünü!e ta!õnmõ!
biçimi” iken, â!õk kavramõ “Alevî"Bekta!î ilke ve
adetlerine belirli bir sadakat duyan, ancak nasip
almamõ!” olan kimseler için kullanõlmaktadõr
(Korkmaz, 2005: 102, 331). Ayrõca â!õk, tekke
ve Alevî$Bekta!î !airlerinin kullandõ%õ bir un$
van olarak da bilinir (Albayrak, 1991: 547$548).
Â!õk ya!ayõ!õ, Orta Asya ve Anadolu dervi!lik
gelene%iyle ba%lantõlõdõr, çünkü â!õklar belli
kurallar çerçevesinde yeti!tirilir. I!õk ve â!õk
terimleri ise I!õk Yurdu, Rahman I!õk, I!õklar
(bu köyün di%er adõ Döllük Põnarõ’dõr, TT 625:
127), Çavlu Â!õk ve Â!õk Hamza adlõ köyleri$
nin isimlerinde geçmektedir. Varna nahiyesine
ba%lõ I!õk Yurdu, &uca Bey (TT 86: 126) köyü
olarak da bilinmektedir. Rahman I!õk köyü
1530 tarihinde mezra olarak geçmektedir. Da$
ha sonraki tarihlerde bu mezranõn geli!erek
köye dönü!tü%ü tespit edilebilmektedir (TT
370: 384). Harmanlõk taraflarõnda Varna nahi$
yesine ba%lõ Çavlu Â!õk köyü, Ba%çelü köyü
olarak da geçmektedir (TT 86: 145). 1530 yõlõn$
da Varna’ya ba%lõ Ak Hamza köyünün daha
sonraki tarihlerde (TT 215) Â!õk Hamza köyü
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olarak kaydedildi%i görülmektedir (TT 370:
425).
Balkanlar’õn iskânõ ve !enlendirilmesinde
dervi!lerin rolü, Barkan’õn kolonizatör Türk
dervi!leri üzerine yaptõ%õ önemli çalõ!masõ
sayesinde anla!õlmõ!tõr. Fethedilen topraklarõ,
tarõma açõp i!leten, bölgeyi !enlendiren ve
gâzîlerle i!birli%i yapan dervi!ler, Dobruca’da
da faaliyet göstermi!lerdir (Barkan, 1942: 279$
365). Bunlardan birisi de Dervi! Ali’dir. Dervi!
Ali’nin adõ, daha sonra Varna nahiyesine ba%lõ
Krane köyünün di%er adõ olmu!tur (TT 86:
174). Dervi!leri hatõrlatan di%er bir köy de
Varna’ya ba%lõ Kovanlõk Dervi! köyüdür (TT
561: 92; TT 542: 150). Ayrõca Hõrsova’ya ba%lõ
bir de Kara Dervi! köyü vardõr (TT 370: 413).
Muhtemelen her iki köy adlarõnõ kurucularõnõn
isimlerinden almõ!lardõr. Varna nahiyesine
ba%lõ Malõ! köyü yakõnõnda Malõ! mezrasõ da
Baba Mehmed adlõ dervi!e vakfedilmi!tir (TT
86: 156).
Alevî$Bekta!î kültüründe kutsal bir ku!
sayõlan turnanõn da Dobruca’daki yer adlarõ
arasõnda yer aldõ%õ görülmektedir (Korkmaz,
2005: 690). Bu ku!un Alevî$Bekta!î kültüründe
önemli rol oynadõ%õ, göçebeli%i örneklendirdi$
%i ve Hz. Ali’yi temsil etti%i bilinmektedir
(Melikoff, 2009: 48, 148).Varna nahiyesine
ba%lõ Turna köyü (TT 86: 114) buna güzel bir
örnektir.
F.4" Baba sõfatõnõ ta#õyan yer adlarõ
Baba unvanõ “mutasavvõflara, tarikat !eyhle"
rine veya meczuplara” verilmektedir. Baba un$
vanõ XI. yüzyõldan itibaren #ran ve Azerbaycan
ba!ta olmak üzere di%er #slam ülkelerinde de
kullanõlõr olmu!tur. XII. yüzyõlda Türkistan’da
hâcegân yolunu tutan sûfîlerle Yesevî müritle$
rinin de benimsedi%i bir unvan olmu!tur.
Sünnî ve gayr$i Sünnî tarikat mensuplarõ ara$
sõnda kullanõlmõ!tõr. Baba unvanõ, Alevîlik$
Bekta!îlikte mür!itlik seviyesine gelen dervi!$
ler için kullanõlan unvanlar arasõnda yer al$
maktadõr (Korkmaz, 2005: 119). Anadolu’nun
fethinden sonra buraya çok sayõda baba unva$

nõ ta!õyan !eyh ve dervi!ler gelmi!tir. Balkan$
larõn fethinde baba unvanlõ ki!ilerin rol aldõ%õ$
nõ söyleyebiliriz. Ayrõca daha sonra Rumeli
bölgesine göç ederek bazõ babalar, buralarõn
Türkle!mesini ve #slamla!masõnõ sa%lamõ!tõr
(Uluda%, 1991: 365$366).
Baba unvanõ ta!õyan yer adlarõnõn ba!õnda
bugün Romanya’da bulunan ve Babada% ola$
rak bilinen, ancak XVI. yüzyõlda Baba (TT 561:
66) !eklinde geçen kasabanõn adõ gelmektedir.
Baba kasabasõ ismini muhtemelen Sarõ Saltuk
Baba’dan almõ!tõr (Aktepe, 1991: 371). XVI.
yüzyõlõn sonuna do%ru Hacõo%lu Pazarcõk
kasabasõnda Gâzî Baba adõyla bir mahalle
bulunmaktadõr (TT 86: 62). Baba unvanõ bir
dervi!i hatõrlatõrken gâzî unvanõ da uç gâzî ve
akõncõlarõ ça%rõ!tõrmaktadõr. Varna’ya ba%lõ
Kasõm Baba köyü (TT 86: 77, 144), Prevadi’ye
ba%lõ Ahi Baba köyü (TT 370: 433), Batova
kõyõsõnda Varna nahiyesine ba%lõ di%er adõ
Geyikçiler olan Kõlõç Baba köyü (TT 561: 92; TT
542, s. 151), Akkirman nahiyesinde Ahi De$
re’ye ba%lõ Bali Baba köyü (TT 542: 27) de adla$
rõnda Baba unvanõnõ ta!õyan köylerdir. 1515$
1516 yõlõna ait bir Pa!aili defterinde Kõlõ[n]ç
Baba zaviyesi geçmektedir (Barkan, 1942: 347).
Taptõk köyü (TT 86: 166), daha sonraki bazõ
kayõtlarda Taptuk Baba !eklinde geçmektedir.
#smin Yunus Emre’nin !eyhi Taptuk Emre
yani Baba Taptuk ya da Taptuk Baba’yla ala$
kalõ olmasõ muhtemeldir (Do%ru, 2000: 90).
Taptuk Baba Hacõ Bekta! Velî mürididir.
Taptuk Baba, Barak Baba’nõn halifesidir. Barak
Baba ise Sarõ Saltuk’un halifesidir. XV. yüzyõl$
da Kalenderîlik aracõlõ%õyla Taptuk Emre, Bek$
ta!îli%e intisap etmi!tir (Ocak, 1992: 74).
F.5" Dede sõfatõnõ ta#õyan yer adlarõ
Dede unvanõ, bazõ tarikatlarda belli bir
mertebeye ula!mõ! dervi!lere verilmektedir.
Mevlevîlikte ve Bekta!îlikte yaygõn olarak
kullanõlmaktadõr (Uluda%, 1994: 76). Bekta!î$
likte mür!itlik a!amasõna gelmi! dervi!ler için
kullanõlan unvandõr (Korkmaz, 2005: 119).
Dobruca’da isminde Dede tabirinin yer aldõ%õ
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köyler, Varna nahiyesine tabi Hüseyin Dede
köyü (TT 86: 118), Prevadi’ye ba%lõ Dede Põna$
rõ köyü (TT 370: 435; TT 561: 171), Mahalle$i
Dede Köy (TT 561: 324), Tur Ali Dede köyüdür
(TT 561: 158). Silistre nahiyesine ba%lõ Hõsõm
Dede köyü (TT 370: 394) Hõrsova nahiyesine
ba%lõ Salih Dede köyünü (TT 370: 409) sayabi$
liriz. Varna nahiyesinde ismi Börklüce Musta$
fa’yõ hatõrlatan Börklüce Döllü%ü (Börklücü)
(TT 86: 104) adlõ köyün di%er ismi de Üç De$
de’dir (TT 215: 100; TT 86: 61).
F.6" Halife sõfatõnõ ta#õyan yer adlarõ
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Alevî$Bekta!î gelene%inde babadan sonra
gelen ve mür!idin yerine geçme yetkisine sa$
hip dervi!ler için kullanõlan unvandõr (Kork$
maz, 2005: 306). Dobruca’da köy adlarõnda
halife unvanõnõn da yer aldõ%õ görülmektedir.
&aniler adõyla da bilinen Ali Halife (TT 86: 94),
Yenice Do%an O%lu Kuyusu olarak bilinen
Âdem Halife (TT 86: 128), Akkirman’a tabi
Bayezid Halife (TT 561: 27) Akkirman nahiye$
sinde Ahi Dere’ye ba%lõ ve di%er adõ Süleyman
Halife olan Hüseyin Halife (TT 561: 12; TT 542:
21), Varna nahiyesine ba%lõ Halife Põnarõ (TT
370: 424), Akkirman nahiyesinde Ahi Dere’ye
tabi Mürsel Halife köyü (TT 542: 19; TT 561:
10), Hõrsova nahiyesine ba%lõ Ferhad Halife
Põnarõ (TT 370: 411) köyleri buna örnektir.
Ferhad Halife Põnarõ köyünün daha sonraki
kayõtlarda di%er adõnõn Veli Halife Köyü ya da
Veli Köyü oldu%u kaydedilmi!tir (TT 215: 62).
1530 yõlõnda Gül Beylü köyü olarak bilinen
yerle!im biriminin, 1542/1543 tarihli tahrirde
di%er adõ Hacõ Halife oldu%u anla!õlmaktadõr
(TT 370: 438).
F.7" Sûfî sõfatõnõ ta#õyan yer adlarõ
Sûfî tabiri, tasavvuf felsefesini benimsemi!
kimseler ya da topluluklar için kullanõlmakta$
dõr. Dobruca yöresinde adlarõnda sûfî tabiri
bulunan yer adlarõnõn da kayõtlarda yer aldõ%õ
tespit edilmektedir. Bu köyler arasõnda Varna
nahiyesine ba%lõ Turhan Sufi Kuyusu (TT 86:
81), Yakub Sufi (TT 370: 421; TT 561: 110), Saru
Sufi kuyusu (TT 370: 421), Silistre nahiyesine

ba%lõ #sa Sufi Yurdu (TT 370: 390), Hõrsova
nahiyesine ba%lõ Mahmud Sufi’yi (TT 370: 410)
zikredebiliriz. 1530 yõlõnda Göç Beyi Kuyusu
olarak geçen köy daha sonraki tahrirlerde Göç
Beyi Kuyusu adõnõn yanõ sõra Tur Ali Sufi
adõyla da bilinir olmu!tur (TT 370: 422; TT 215:
91: TT 86: 111).
G" %ahõslar
Balkanlar’da görülen Türk$Müslüman !a$
hõs isimleri üzerine tatmin edici henüz her$
hangi bir müstakil çalõ!ma yapõlmamõ!tõr.
Dobruca yöresinde !ahõs isimleri de en az yer
adlarõ kadar tetkike !ayan malzeme sunmak$
tadõr. Ayrõca di%er Balkan bölgelerinde oldu%u
gibi Dobruca bölgesinde de !ahõs isimleri ayrõ
bir çalõ!manõn konusu olabilir. Bundan dolayõ
biz, burada sadece birkaç örnek sunmakla
yetinece%iz. 1585/1586 yõlõnda kaydõ geçen ve
Silistre nahiyesinde yer alan iki köyün sakinle$
rini ele almak istiyoruz. Köylerden ilki, Rah$
man Â!õklar köyüdür. Di%eri ise, bugün Bul$
garistan’da hala Kõzõlba! nüfusun ya!adõ%õ bir
yerle!im birimi olarak tanõnan Akkadõn köyü$
dür (bugün Dulovo kasabasõdõr). Her iki köy$
de akõncõlar ya!amaktadõr. Bu akõncõlarõn isim$
leri konumuz açõsõndan ilgi çekicidir. Rahman
Â!õklar köyünde Divane #dris Nesimi, Tur Ali
#dris, #nehan Turgud, Bekta! Resul, Kulfal
Hasan, Mustafa Abdullah, Ali Abdullah,
Mihal Karaca Ali (TT 625: 119) adlõ akõncõlar
ya!amaktaydõ. Akkadõn köyünde ise (daha
sonraki kayõtlarda köy Akkadõnlar !eklinde
geçmektedir) Saltõk Yunus, Hõzõr Bali Saltuk,
Hõzõr Saltuk, Â!õk Cafer, Kel Musa, Ta!kõn
Musa, Mehmed Ta!kõn, Abdullah Ömer,
Bekta! Zülfikar, Timur Kurd, Mürsel Yusuf,
Mehmed Kuvvet, Zülfikar Hüseyin, Pir Ali
Nesimî, Kurd Ali Hüseyin, Varaka Yeni adõn$
daki akõncõlarõn ya!adõklarõnõ görüyoruz (TT
625: 126). Varna nahiyesine ba%lõ di%er adõ Piri
Fakih köyü olan Mezra$yõ Seydi Ali Kuyusu
(TT 86: 142) köyünün sakinleri arasõnda ise
Habib veled$i Dede Bali, Güne! veled$i Dede
Bali gibi sakinlerin isimleri dikkat çekmekte$
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dir. Yine Varna nahiyesinde yer alan Ba%luca
(Balluca) köyünde kayõtlõ ilk sakinin babasõ
Dede (Hafir veled$i Dede) olarak geçmektedir
(TT 86: 104).
H" Sonuç
XVI. yüzyõla ait Dobruca yöresine ait Os$
manlõ tahrir defterleri göstermektedir ki, bölge
nüfusunun büyük bir kõsmõ Müslüman Türk$
lerden olu!maktadõr. Ayrõca Gagauz diye ad$
landõrõlan Hristiyan Türkler de bölgede mev$
cuttur. Müslüman Türklerin büyük ço%unlu$
%unun Yörük gelene%ini ya!atan insanlar ol$
du%u anla!õlmaktadõr. Bölgedeki Müslüman
Türklerinin ya!adõklarõ yerle!im birimlerinin
adlarõndan kullandõklarõ !ahõs isimlerinden,
kurduklarõ vakõf, tekke ve zaviyelerden #s$

lam’õn gayr$i Sünnî anlayõ!õnõ benimsedikleri
görülmektedir. Bu anlayõ!õn bölgedeki tüm
Müslümanlara oranõnõn tespiti ayrõ bir çalõ!$
mayõ gerektirmekle birlikte nispetin oldukça
büyük oldu%unu !imdiden söyleyebiliriz.
Çalõ!mamõzda uçbeyleri, gâzî, akõncõ, abdal,
ahî, Bekta!, !ah, !ahkulu, õ!õk, â!õk, dervi!,
turna, baba, dede, halife ve sûfî terimleriyle
birlikte onomastik ve toponomik veriler kulla$
nõlarak Osmanlõ tahrir defterlerinden Dobruca
bölgesindeki gayr$i Sünnî #slam’õn izleri takip
edilebilmektedir. Aynõ metotla Balkanlarõn
pek çok bölgesinde #slam’õn izlerini takip et$
menin olanaklarõnõ Osmanlõ kaynaklarõ bize
sunmaktadõr.

I" Tablo 2:Yer Adlarõ Konkordansõ:
Yerle im Birimleri

Bulgarca kar õlõ õ ve ba lõ
oldu u il.

Defter No/sayfa

Ahî Baba
Ahî Bula õ Göçü

TT 370: 433
TT 86: 33

Ahî Dere

TT 561: 12, 51

Ahî O lu
Akõncõ Kula õ

TT 370: 467
TT 86: 34
TT 370: 430; TT 86,
34
TT 625: 126

Akõncõ Kuyusu

Grani!ar/ Dobriç

Akkadõn/Akkadõnlar

Dulovo/Silistre
Dobrevo (exGermantsi)/Dobriç

Ali Halife/"aniler
Â#õk Hamza/Ak Hamza
Arnavud Kuyusu/Cemaat-õ
Evren#ah
Avunduk Kuyusu/Rahman
Abdal Kuyusu/Turpçular
Ayyu Ormanõ
Baba kasabasõ
Ba luca (Balluca)
Bali Baba köyü
Baraklar
Ba# Musa Bey

Orlyak/ Dobriç
Stefanovo/ Dobriç

Bo az Kesen

Prevadi nahiyesine ba lõ köy.
Varna nahiyesine tabi bir mevki.
Akkirman nahiyesine ba lõ bir
bölge.
Prevadi nahiyesine ba lõ bir köy.
Mevzi.

TT 86, 94
TT 370: 425

Varna nahiyesine ba lõ bir köy.

TT 86: 120

Varna nahiyesine ba lõ bir köy.

TT 86: 46; TT 542:
84
TT86: 114
Babada #ehri/Romanya

Stojer/ Dobriç
Efreytor Bakalovo

Bayezid Halife
Bayramlu Dede/"aban Kuyusu
Bayram Põnarõ
Bekta# Kuyusu
Bekta# Kuyusu

Açõklama

TT 86: 104
TT 542: 27
TT 625: 146
TT 561: 326
TT 561: 27

Feldfebel-Denkovo/Dobriç

TT 625: 148
TT 625: 129
TT 86, 75
TT 561: 326
TT 542: 286; TT
561: 187

Silistre nahiyesine bir köy.
Silistre nahiyesinde bir köy.
Akkirman nahiyesine ba lõ bir
köy.
Silistre nahiyesine ba lõ bir köy.
Varna nahiyesine ba lõ bir köy.
Silistre nahiyesine ba lõ bir köy.
Prevadi nahiyesinde bir köy.
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Yerle!im Birimleri

Bulgarca kar!õlõ õ ve ba lõ
oldu u il.

Börklüce Döllü ü/Börklücü/Üç
Dede
Cihan "ah köyü
Çavlu A#õk/Ba çelü köyü
Çoban Kuyusu/Evrenos Kuyusu
Dede Bali

Pastir/ Dobriç

Dede Põnarõ köyü
Devne Deresi
Evrenos Kuyusu/Çoban Kuyusu
Ferhad Halife Põnarõ/Veli Halife
Köyü

TT 86: 83
TT 370: 411; TT
215: 62
TT 86: 62

Gül Beylü Köyü/Hacõ Halife
Halife Põnarõ
Hõsõm Dede

Yabõlkovo/Dobriç

Hüseyin Dede köyü

Dobriç #ehri semti.

TT 86: 118

Krakra/Varna

Göç Beyi Kuyusu/Tur Ali Sûfî
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TT 215: 100; TT 86:
Varna nahiyesine ba lõ bir köy.
61
TT 561: 74
Hõrsova nahiyesine ba lõ bir köy.
Bugünkü Dobriç’e ba lõ Dõbovik
TT 86: 145
köyü yakõnlarõnda olmasõ gereken
bir köydür.
TT 86: 82
TT 625: 140
Silistre nahiyesine ba lõ bir köy.
TT 370: 435; TT
Prevadi nahiyesine ba lõ bir köy.
561: 171

TT 370: 439, 442
TT 625: 129
TT 370: 422; TT
215: 91; TT86: 111
TT 370: 438
TT 370: 424
TT 370: 394

Hüseyin Halife /Süleyman
Halife
$sa Sûfî Yurdu
I#õklar/Döllük Põnarõ
I#õk Yurdu/"uca Bey/Suca õzköy
Kara Dervi#
Karaca Evhad
Kasõm Baba

Voditsa/Varna
Sõrnets/Dobriç
General To#evo/Dobriç

Karvuna
Keligra
Keramet/Kara Ali

Karvuna/Dobriç
Kaliakra
Bojanovo/Dobriç

Kili Gâzî/Kili Kadõ

Zõrnevo/Dobriç

Kõlõç Baba/Geyikçiler

Rogaçevo/ Dobriç

Konak Põnarõ
Kozluca
Krane/Dervi# Ali

Nadejda, Ognyanovo/
Dobriç
Suvorovo/Varna

Küçük Ahmet/Yörügânlar
Küçük Hamza/ Karlõ Bey Köy
Mahalle-i Dede Köy
Mahmud Sûfî
Malõ# Köyü
Malõ# Mezrasõ

Varna nahiyesine ba lõ köy.
Hõrsova nahiyesine ba lõ bir köy.
Hacio lu Pazarcõk yani bugünkü
Dobriç’in bir mahallesi.
Prevadi nahiyesine ba lõ köy.
Dobriç iline ba lõ bugünkü
Brani#te köyü yakõnõnda bir köy.
Prevadi nahiyesine ba lõ bir köy.
Varna nahiyesine ba lõ bir köy.
Bugünkü Dobriç #ehriyle birle#mi#tir.

TT 542: 21; TT 561:
Akkirman nahiyesine ba lõ bir köy
12
TT 370: 390
Silistre nahiyesine ba lõ bir köy
TT 625: 127
Silistre nahiyesinde bir köy.

Karvan-õ Küçük/Kerban-õ Küçük

Kovanlõk Dervi# köyü

Açõklama

Reka Devnya

Gâzî Baba mahallesi
Gâzî Bicân
Gâzî Îmîr

Defter No/sayfa

Dobridol/Varna

TT 86: 126
TT 370: 413
TT 625: 130
TT 86: 144
TT 542:86; TT 561:
63

Hõrsova nahiyesine ba lõ bir köy.

TT 86: 25
TT 370: 387; TT
215: 21
TT 561: 92; TT 542:
151
TT 86: 167
Varna nahiyesine ba lõ bir köy.
TT 561: 92; TT542:
150
TT 542: 287
TT86: 174
Varna nahiyesine ba lõ bir köy.
Muhtemelen Dobriç iline ba lõ
TT 625: 140
Tsani Ginçevo köyü.
Muhtemelen Dobriç’e ba lõ Prespa
TT 86: 139
köyü.
TT 561: 324
TT 370: 410
Hõrsova nahiyesine ba lõ bir köy.
TT 86: 156
Varna nahiyesine ba lõ bir köy.
TT 86: 156
Malõ# köyü yakõnõnda bir mezra.
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Yerle!im Birimleri
Mezra-yõ Seydi Ali Kuyusu/Piri
Fakih Köyü
Mihal Bey Põnarõ/Mihal Bey
Muslu Akõncõ Kula õ

Bulgarca kar!õlõ õ ve ba lõ
oldu u il.

TT 86: 142
Bojurets/ Dobriç

Mürsel Halife köyü
Oruç Gâzî
Rahman Â#õklar

Defter No/sayfa

Yunak/Varna

TT 86: 76
TT 86: 33
TT 542: 19; TT 561:
10
TT 370: 445
TT 625: 119

Rahman I#õk

TT 370: 384

Saru Sûfî Kuyusu
Salih Dede
Sofular
"ah Melek Köyü

TT 370, 421
TT 370: 409
TT 625: 134
TT 561: 187

"ah Kulu Çökeli

TT 86: 113

Taptõk
Tekke
Turhan Sûfî Kuyusu
Tur Ali Dede köyü

Kipra/Varna
Obroçi#te

Açõklama
Muhtemelen Dobriç iline ba lõ
Kamen köyü.
Varna nahiyesine ba lõ bir yer.
Akkirman nahiyesine ba lõ bir
köy.
Silistre nahiyesine ba lõ bir köy.
Silistre nahiyesine ba lõ bir
mezraa.
Varna nahiyesine ba lõ bir köy.
Hõrsova nahiyesine ba lõ bir köy.
Silistre nahiyesine ba lõ köy.
Prevadi’ye ba lõ bir köy.
Dobriç’e ba lõ Trigortsi yakõnõnda
bir köy.

TT 86: 166
TT 86: 81
TT 561: 158

Varna nahiyesine ba lõ bir köy.
Prevadi’ye ba lõ bir köy.
Batova nehrinin a zõna yakõn bir
köydür.

Turna köyü

TT 86: 114

Yakub Sûfî

TT 370: 421; TT
561: 110

Varna nahiyesine ba lõ bir köy.

TT 86: 128

Varna nahiyesine ba lõ bir köy.

TT 542: 287

Prevadi nahiyesinde bir köy.

TT 370: 409
TT 542: 153; TT
561: 93
TT 370: 441

Hõrsova nahiyesine ba lõ bir köy.
Prevadi nahiyesine ba lõ bir köy.

TT 86: 90

Varna nahiyesine ba lõ bir köy.

Yenice Do an O lu Kuyusu/Adem Halife
Yenice Köy/Kaykõ Mustafa
Köyü
Yörük Ahmet
Yörük/ Yörük Ali
Yörük $lyas
Yörük Kulfal Mezrasõ Köyü/Karlõ Bey Köy

"umnu’ya ba lõ Stoyan
Mihaylovski köyü

Varna nahiyesine ba lõ bir köy.
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!XVI.!Yüzyõlda!Dobruca!Yöresinde!Gayr õ!Sünni!"slam!Anlayõ#õnõn!Görüldü$ü!Yerler!
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DIE!SPUREN!DES!NICHT
SUNNITISCHEN!ISLAM!IN!
DER!REGION!DOBRUCA!!
IM!16.!JHDT.!
!
Ay#e Kayapõnar!
!

schiedene türkische Völker auf ihren Wander"
routen. Somit begegnete die Region schon sehr
früh auf türkische Kultur. Im 13. Jhdt. hatte
Dobruca die ersten islamisch"türkischen
Bewohner. Die Osmanische Regierung
verstärkte die türkische Kultur in Dobruca.
Vom 4. Jhdt. bis zum 16. Jhdt. können
verschiedene Perioden der türkischen Kultur
angetroffen werden. In dieser Arbeit wurde
der Begriff nicht"sunnitischer Islam für den
Ausdruck verschiedener Interpretationen des
Islam,
wie
Babaitentum
(Babaîlik),
Kalendaritum (Kalenderîlik), Bektaschitentum,
Hurufîlik, Bedreddinitum (Bedreddinîlik) und
Kizilbaschtum (Kõzõlba#lõk), auf die in der
Dobruca
Region
anzutreffen
sind,
angewendet.
In dieser Arbeit wird mit Hilfe der
Grundbuchauszüge aus dem 16 Jhdt. von Stif"
tungen, Klein"Konventen und Unterkünften
(für Zaviye = kleinere Unterkünfte für Derwi"
sche) nach Orts"und Personennamen des os"
manischen Regierungsbezirks Silistra in der
Region Dobruca die Spuren des nicht"
sunnitischen Islam der türkischen Kultur un"
tersucht. Die Arbeit mit neun Untertiteln wird
durch eine tabellarische Liste mit entspre"
chenden Konkordanzen der Ortsnamen, sowie
samt einer Karte mit Ortsangaben vom 16.
Jhdt. des nicht"sunnitischen Islam von
Dobruca aufzeigt.
Schlüsselwörter:! Balkan, Rumeli, Dobru"
ca, Islam, Bektaschitentum, Osmanen.

Zusammenfassung!
Beginnend mit dem IV. Jh. war die Region
Dobruca ein wichtiger Siedlungsort für ver"

A l e v i l i k - B e k t a i l i k A r a t õ r m a l a r õ D e r g i s i , Sayõ 1

