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BR CORAFÎ BÖLGE OLARAK "CANK"
ve
TARHÎ ALT YAPISI

Prof. Dr. Necati DEMR
Giri:
imdiye kadar tam bir biçimde çözülememi yer isimlerinden biri Canik'tir.
Canik günümüzde Canik dalar ile bilinmektedir. Canik dalar; Samsun'un
güneybatsndan, Kzlrmak vadisinden balayp Ordu’nun dousundan akan Melet
rmana kadar 180 km boyunca uzanr. Güney snr yaklak 60 km olup Kelkit
rmanda biter. Oltu Dokuzdeirmen, Tunceli ili Mazgirt'in Aydnlk, Samsun merkez
Çatalçam köylerinin eski ismi Canik'tir. Van merkez Gedikbudak köyünün daha önceki
ad Canikli, Sivas ili Yldzeli ilçesi Esençay köyünün bundan önceki ismi Canikdere,
Samsun ili Bafra ilçesi Uluaaç köyünün eski ad ise Canikliyurdu'dur 1.
1. Tarihî Kaynaklarda Canik:
Canik kelimesinin ilk geçtii metinlerden birisi, belki de ilk kez geçtii Türkçe
metin 1244-45'te kaleme alnan Dânimendname'dir 2. Canik kelimesi eserde 25 kez
geçmektedir 3. Bu eserdeki tasvirlere göre Canik'in snrlar öyledir: Kuzeyinde
Karadeniz, batsnda Samsun, güneyinde Karaku (günümüzde Ordu iline bal Akku
ilçesi), dousunda Trabzon ve Bulgar Dalar 4 bulunmaktadr.
Selçuklular 1214'te Sinop'u topraklarna katmlardr. bni Bibi, Trabzon
Tekfuru Kir Aleksi'nin 1214'te Sinop'a saldrmasn 5 anlatrken: "Canik hükümdar

1

çileri Bakanl, Köylerimiz, Ankara 1968, s. 627.

2

Dânimendname'nin ilk olarak II.zzeddin Keykavus zamannda Mevlânâ bn-i Ala tarafndan ,
yine onun emriyle H.642/M.1244-45 tarihinde kaleme alnd tahmin edilmektedir.

3.

Necati Demir, Dânimend-nâme, Part One, (Critical Edition), Published at The Department of
Near Eastern Languages and Civilizations Harvard University, Harvard 2002, 215 s.

4

Bulgar Da'nn ismi Türkiye'de Dânimend-nâme'de üç kez geçmektedir (Demir, Dânimendnâme, s. 59, 139, 193). Fatih Sultan Mehmed, Trabzon'u fethe giderken Uzun Hasan'n annesi
Sârâ/Sâru Hatun'la Bulgar Da'nn yannda karlamtr (Fahrettin Krzolu, "Trabzon'un Fethi
Srasnda Fâtih Sultan Mehmed'in Yaya At 'Bulgar Da' Neresidir", Öncesi ve Sonrasyla
Trabzon'un Fethi, Trabzon Tarihi, Trabzon Belediyesi yay., Ankara 2001, s. 128-133). Daha sonra
Bulgar Da'na çkm, bu dan bir bölümünü yürüyerek geçmitir (Atsz, Akpaa Tarihi, MEB
yay., stanbul 1992, s. 135-138). Ad geçen Bulgar Da, tarihî kaytlardaki bilgilerden hareketle
büyük bir ihtimalle günümüzde Kemer Da ismiyle bilinen bölge olmaldr. Hemen dousunda
Artvin'in Yusufeli ilçesine bal Barkhal Beldesi ve bu beldenin içerisinden geçen Barkhal Suyu;
güneyinde ise Erzincan'n Refahiye ilçesini Erzurum'a balayan karayolunun 2. km'sinde, sa
tarafta Bulgar Çay ve Bulgar Çayr bulunmaktadr. 1554'te kaleme alnan Trabzon tahrir
defterlerinde Torul'da gayrimüslim Bulgar ailelerin yaad açkça kaydedilmitir (M. Hanefi
Bostan, XV-XVI. Asrlarda Trabzon Sancanda Sosyal ve ktisadî Hayat, TTK yay., Ankara 2002,
s. 340).

5

Bu savata Kir Aleksi esir edilmi, Selçuklulara vergi vermeyi kabul ederek kurtulmutur. Geni
bilgi için bk. Osman Turan, Selçuklular Zamannda Türkiye, Boaziçi yay., stanbul 1993, s. 302305.
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Caniti 6 asker ve cephane dolu kadrgalarla Sinop'a saldrmak için geldi." 7
demektedir 8.
Osmanllar, Trabzon Devleti’ne bal olan bölgelere Canit, Mülk-i Canit;
Trabzon Devleti’ni yönetenlere de Tekfur- Canit, Melik-i Canit, Canitî ad
vermilerdir.
Osmanl Devleti zamannda, XV-XVI. yüzylda Orta Karadeniz Bölgesi'nde,
snrlar Bafra'nn batsndan balayan, Samsun Merkez, Kavak, Salpazar, Terme,
Çaramba, Ünye'yi içerisine alan ve Fatsa ile Perembe arasndan denize dökülen
Bolaman Irma'na kadar uzayan corafyada Canik Sanca bulunmaktayd 9.
Kâzm Dilcimen Canik Beyleri adl eserinin giriinde Canik'in snrlarn;
Trabzon'dan bugünkü Samsun vilayetinin bat snr olarak göstermitir. Güneyde ise
Amasya ve Tokat il merkezlerine kadar uzandn belirtmitir 10.
1397-98'de kaleme alnan Bezm u Rezm'de Kad Burhaneddin'in Canik'ten
(Canit) gelecek hrsz ve haramilerin geçiini engellemek için Kelkit rma üzerindeki
Palasân köprüsünün 11 iki yanna burç yaptrd kaytldr 12.
A. Bryer, Canik isminin Kafkasya'dan göçüp VI. yüzylda Çoruh boylarna
yerleen Çan kavminden deil, Chani'den geldiini söylemektedir. Ona göre Çanlar
Lazlarla akrabadr. Chaneti Lazistan demek olup Batum ile Trabzon arasndaki
corafyann addr. Trabzon ile Samsun arasna Canik denilmesinin sebebi ise bu
bölgede de Chanilerin yaad sanlmasndan dolay imi 13.

6

Canit kelimesinde bulunan -it eki, Eski Türkçede kullanlan çokluk eki olmaldr (tigit "tiginler")
(A. von Gabain, Eski Türkçenin Grameri, (Çeviren: Mehmet Akaln), TDK yay., Ankara 1988, s.
62). ayet tahmin ettiimiz gibi bu ek ise, bölgede kullanlan Türkçenin eskilii de dikkat
çekicidir.

7

bn Bibi, El Evamirü'l-Ala'iye Fi'l-Umuri'l Ala'iye (Selçuk-name) II, (Hazrlayan: Mürsel Öztürk),
Kültür Bakanl yay., Ankara 1996, s. 238; Fahrettin Krzolu, Kpçaklar, Ankara 1992.

8

Bu saldr Çepni Türkmenleri tarafndan geri püskürtülmütür.

9

Geni bilgi için bk. Mehmet Öz, XV-XVI. Yüzyllarda Canik Sanca, TTK yay., Ankara 1999.

10

Kâzm Dilcimen, Canik Beyleri, Ahali Matbaas, Samsun 1940, s. 5-8.

11

Niksar'a 20 km uzaklkta, Erbaa-Niksar eski karayolunda, Kelkit rma üzerinde olup Nizameddin
Yabasan tarafndan ina edilmitir.

12

Aziz B. Erdeir-i Esterâbadî, Bezm u Rezm, (Çeviren: Mürsel Öztürk), Kültür Bakanl yay.,
Ankara 1990, s. 408.

13

A. Bryer, Some Notes on the Laz vnd Thzan, Variorum Repirints, XIVa 166-195, XIVb 161-168.
Bryer'in, Canik dalarn ve Osmanllarn Canik Sanca'n görmeyip bir bölgede birileri yayor
sanlarak isim verildiini söylemesi alacak bir durumdur. Bununla birlikte farknda olmadan iki
doruyu ortaya koymutur: 1. Canlarn / Peçeneklerin VI. yüzylda Çoruh boyuna yerlemesi; 2.
Peçeneklerle Lazlarn akraba olduklar. Gerçekten de Peçenek ve Lazlar ayn köktendir. Batllarn
bir Laz kavimi yaratmaya çalmalar, Lazca konusunda büyük çalmalar yapmalar; Almanya'da
Frankfurt ve Köln Üniversitelerinde Laz Enstitüleri kurmalar, Türkiye'yi billûr gibi bir mermer
olarak görmekten rahatsz olmalarndan dolaydr. Mermere sürekli balyoz vurarak mozaik
durumuna getirme gayretleri, batllar için hep yürürlükte olmutur. Hâlbuki onlarn Lazca
dedikleri, Türkçenin Orhun Türkçesinden önce ayrlm bir koludur. Laz Türkçesi konusundaki
çalmalarmz devam etmektedir. Bittiinde bilim dünyasnn hizmetine tarafmzdan sunulacaktr.
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Orta ve Dou Karadeniz Bölgesi'nde saha aratrmalarmz srasnda Canik'in
snrlarn tam olarak belirlemek için özel bir çalma balattk. Sinop'tan Trabzon ili
Çaykara ilçesine kadar sahil ksmna Canik (>Cenik), yüksek yörelere ise Yayla
denmektedir. Yani bölge insanlar yazn yaylaya çkmakta, güzün güzlee inmekte,
kn ise Canik'te yaamaktadr.
Bütün bu bilgilerin nda Canik Bölgesi'nin sahil boyunca, douda Trabzon
Rize il snrndan balayp, Canik Dalar da dahil olmak üzere, Sinop yaknlarna
kadar devam ettii anlalmaktadr. Güney snr ise Kelkit rmadr.
Snrlarn kabaca çizdiimiz bu bölge, aa yukar 1204'te kurulan ve batl
tarih aratrmaclarnn abartt, Türk tarihçilerinin de batllarn dümen suyuna girerek
Trabzon Rum mparatorluu diye adlandrdklar devletçiin snrlar gibidir.
3. Canik-Peçenek Balants:
Karadeniz Bölgesi, tarih içerisinde pek çok Türk boyu için ya yerleim yeri ya
da geçi corafyas olmutur 14.
Orta ve Dou Karadeniz Bölgesi’ne Ouzlardan önce Hunlar, Karluklar,
Macarlar, Bulgarlar, Hazarlar, Uzlar, Kumanlar / Kpçaklar ve dier Türk
kavimlerinin gelip yer yer yerletii bilim dünyasnn bildii bir gerçektir.
Peçenekler'in de Karadeniz Bölgesi'ne önemli bir nüfusla gelip yerletii
anlalmaktadr.
A. Bryer, VI. yüzylda Kafkasya kökenli Çan kavminin Çoruh boylarna gelip
yerletiini söylemektedir 15. Bryer'in bahsettii bu Çan kavmi Peçenekler olmaldr.
Bu konuyu açkla kavuturmak için Peçeneklerin tarihine bir göz atmak
gerekmektedir:
Ouz Destan ve ran destanlarndaki rivâyetlere göre Peçenekler, M.Ö. VII.
yüzylda Ouzlar ve Alanlarla, Sakalar hâkimiyeti devrinde beraber yaamaktadr.
Efrasiyab'n babasnn veya dedesinin ad Beenk'tir 16. Peçenek ismi büyük bir
ihtimalle bu ahstan gelmektedir.

14

M.Ö. 2500 yllarnda Mezopotamya'nn kuzeyinde hüküm sürmü Kutlarn Türkçe konuan bir
kavim olduu konusunda ciddî aratrmalar bulunmaktadr. Kimmerler ve Sakalar'n M.Ö. 2000'li
yllardan itibaren Anadolu'ya, dolaysyla Karadeniz Bölgesi'ne gelip yerletikleri anlalmaktadr.
Kimmer ve Sakalarla ilgili önemli ve ayrntl bilgiler, Atinal Ksenophon'un (M.Ö. 430-355)
Anabasis (M.Ö. 400-401) adl eserinde yer almaktadr (Ksenophon, Anabasis, (Çeviri: Hayrullah
Örs), Maarif Matbaas, stanbul 1944). M.Ö. VI. yüzylda Aiskhylos, Karadeniz kylarndaki
Skythialar (Sakalar) tantmaktadr (Prometheus Desmotes (Prometheus Bound), London 1956, s.
707-735). M.Ö. II. yüzylda Polybios, Historiae adl eserinde Karadeniz kenarlarnda Kimmer
Boaz'ndan ve skit Yaylalar'ndan bahsetmektedir (Adem Ik, Antik Kaynaklarda Karadeniz
Bölgesi, TTK yay., Ankara 2001, s. 16-18). M.Ö. 1700 yllarnda ayn corafyada yine Türkçe
konuan Kaslara rastlanmaktadr. Ordu Merkez Artkl köyünün bir mahallesinin ad Gas köyüdür.
Maçka'ya bal Guzari köyünün isminin Gas / Kaslarn bir hatras olduu düünülmektedir.

15

A. Bryer, Some Notes on the Laz vnd Thzan, XIVa 187-195, XIVb 161-168.

16

Zeki Velidi Togan, Ouz Destan, Enderun Kitabevi, stanbul 1982, s. 151.
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Yazl 1072-73 ylnda bitirilen Dîvânü Lügati't Türk'te Peçenekler; Becenek
ve Peçenek eklinde yazlm, Bizans ülkesine en yakn boy olarak tantlmtr 17.
Peçenek, Bulgar ve Süvarlarn dillerinin bir Türkçe olduu ifade edilmitir 18. Eserin
bir baka yerinde Beçeneklere Rum yaknlarnda oturan bir topluluk olarak yer
verirken yine ayn sayfada Ouzlarn bir boyu olarak göstermitir 19.
4. Karadeniz'in Güneyinde Peçenekler ve Canik:
Karadeniz Bölgesi'nde Peçeneklerin bulunduuna dair delillerin en önemlileri;
tarihî kaynaklar, yer isimleri, az özellikleri ve ticaret hayat ile ilgili bilgilerdir:
4. 1. Tarihî Kaynaklar:
X. yüzylda Peçeneklerin Trabzon ve çevresinde ticaret hayatta etkili olduklar;
Müslüman tacirlere kürk, deri eya, keten ve dibâ kuma sattklar bilinmektedir 20.
Türkiye'nin önemli bir ksmn Türk vatan hâline getiren Danimendliler,
Karadeniz sahillerine inme mücadeleleri verdii 1070'li yllarda, farkl zamanlarda ve
farkl yerlerde en az üç kez Peçeneklerle karlarlar. Bunlardan ilki Tatis / Tzatis 21 ve
onun yönettii Peçenek ordusudur.
Tokat, Selçuklular tarafndan alndktan sonra Karadeniz (Canik) yönünden
gelen bir ordu tarafndan kuatlr. Bu ordu, Dânimend Gâzi komutasndaki Türk
ordusu tarafndan yenilir ve pek çou klçtan geçirilir. Sekiz bin asker de esir alnr.
Esir alnan ordunun komutannn ismi Tadk'tr 22. Tadk bir Türk ismi olup Orhun
Abideleri'nde de geçmektedir 23. Bu tarihlerde Canik ve çevresinde Peçeneklerin
yaad kesin olduuna göre bu komutann Peçenek Türkü olma ihtimali çok
yüksektir.
1100 ylnda Fransz, Alman ve Lombardlardan oluan Haçl ordusu Kudüs'e
gitmek üzere zmit'te toplanr. Fransz ve Almanlar, en kolay yolun Anadolu'nun
güneyi olduu fikrindedirler. Lombardlar ise bir yl önce esir alnp Niksar
zindanlarnda bulunan Bohemond'u kurtarmak için kuzeyden gidilmesi gerektii
görüündedirler. Fransz ve Almanlar, Anadolu içlerine girildiinde Türkler tarafndan
perian edileceklerini bildirirler. Bunun üzerine Bizans mparatoru Canik'te bulunan
Peçenek Komutan Tatis/Tzatis'i haçl ordusuna klavuzluk yapmas için zmit'e davet
eder 24. Tatis/Tzatis be yüz Peçenek askeriyle zmit'e gelir ve Haçllara rehberlik eder.

17

Besim Atalay, Divanü Lügati't-Türk Tercümesi, C. I, TDK yay., Ankara 1985, s 30.

18

Age, s. 488.

19

Age, s. 488.

20

Osman Turan, Dou Anadolu Türk Devletleri Tarihi, Boaziçi yay., stanbul 1993, s. 29-30.

21

Türkçe kaynaklarda Tats veya Tatis; yabanc kaynaklarda Tzatis olarak geçmektedir.

22

Necati Demir, Dânimend-nâme, s. 180-181.

23

Muharrem Ergin, Orhun Abideleri, Boaziçi yay. stanbul 1980, s. 26.

24

Dânimend-nâme'de Tatis hakknda uzun saylabilecek bilgiler bulunmaktadr (bk. Necati Demir,
Danimend-nâme, s. 137-146).
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Tatis/Tzatis ve askerlerinin Peçenek olduu ilim alemince kabul edilmi bir
gerçektir 25.
Tatis ve Peçenek askerlerinin rehberlik ettii Haçllar, Amasya yaknlarnda bir
ovaya ulap konaklarlar. Selçuklu ve Danimendlilerden oluan Türk ordusu bir
gecede Haçllar datr. Haçllar çok büyük kayplar verirler 26. Tatis ise kaçmay
baarr.
Tatis'in be yüz askeri olduu dikkate alndnda, 1100 ylnda Canik civarnda
en az on bin Peçenek nüfusunun bulunduu rahatlkla söylenebilir.
Dânimend Gâzi 1105'te Canik'i fethetmeye giderken Aybast ilçesine bal
Perembe yaylasnda ordusuyla beraber Canik ordusu tarafndan pusuya düürülmü ve
alt bin askeriyle birlikte ehit olmutur 27.

4. 2. Yer simleri:
Türkiye'nin pek çok yerinde Peçeneklerle ilgili yer ve airet isimleri
bulunmaktadr. Bu isimlerin younlat bölgeler; Mara ve Halep civar, Ankara
çevresi, 28 Orta ve Dou Karadeniz Bölgesi'dir 29.
Dou Karadeniz Bölgesi'nde Peçeneklerle ilgili yer isimlerinin Trabzon
yöresinde özellikle Çaykara ilçesinde dier yörelere göre daha fazla olduu hemen
dikkat çekmektedir: Nefs-i Paçan (>Maral köyü-Çaykara), Mezra-i Paçan
(>Tagedik-Çaykara), Paçan (>Koldere Çaykara), inek Paçan (Ataköy'de MahalleÇaykara). 1515'te tespit edilebilen köy sakinlerinden birinin ismi Yani Turak'tr 30.
Çaykara ilçesine bal ahinkaya köyünün eski ismi olan (ç->- deimesiyle) or,
Peçeneklerin bir boyu olup 31 tarih içerisinde Hakasya, Gorno Altay Özerk
Cumhuriyeti Kazakistan, Ukrayna, Gürcistan'a dalmtr 32. Hayrat'a bal Korkut
25

Steven Runciman, Haçl Seferleri Tarihi, C. II, (Çeviren: Fikret Iltan), Ankara 1992, s. 17; In
Demirkent, "1101 Yl Haçl Seferleri", Prof.Dr. Fikret Iltan'a 80. Doum Yl Armaan,
stanbul 1995, s.28.

26

Necati Demir, "Anadolu'da Teekkül Etmi Destanî Halk Hikâyelerinde Haçl Seferlerinin zleri",
Uluslar Aras Haçl Seferleri Sempozyumu, TTK yay., Ankara 1999, s. 195-211.

27

Ad geçen yerde ehit olan askerlerin mezarlklar hâlâ durmaktadr. Yörede oturanlar tarafndan
yüzyllardr her yl temmuz aynn ilk haftalarnda anma törenleri yaplmaktadr. Necati Demir,
"Danimend Gazi ve ehadeti", Tarih ve Medeniyet, S. 34, Ocak 1997, s. 24-27. Dânimend Gazi
Canik'i fethedemeden ehit olduu için çok üzülmü ve öyle bir vasiyette bulunmutur: Meyyitimi
anda (Niksar'a) koyasz benüm, Yönümü Canik'e koru kon benüm (ayn yazar; Dânimend-nâme,
s. 205).

28

ereflikoçhisar ile Krehir arasnda "Beçenek içi" ad verilen bir yayla vardr. Bu yaylada 12 köy
bulunur. Halk Peçenek'tir. Ankara'da da bu adla bir köy vardr (Besim Atalay, age, C. I, s. 58'den
naklen).

29

A.N. Kurat, Peçenek Tarihi, Devlet Basmevi, stanbul 1937, s. 238-239.

30

Hasan Umur, Of Tarihi-Vesikalar ve Fermanlar, Güven Basmevi, stanbul 1951, s. 47.

31

Gábor Vörös, "Peçeneklerin Erken Tarihi ve Dili Üzerine", Türkler, C. 2, Yeni Türkiye yay.,
Ankara 2002, s. 699.

32

Ahmet Caferolu, Türk Kavimleri, Enderun Kitabevi, stanbul 1988, s. 13-14; Galina M. Patrueva,
"orlar", Türkler, C. 20, s. 752.
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köyünün ad (1876'da Of'a bal), Korkut isimli Peçenek bir babuunun isminden 33
gelmektedir 34.
1515'te Of'un Paçan karyesinde Konstantin Çorik, Bindari Çorik ve Olip Çorik
isimli ahslar bulunmaktadr 35.
Bunlardan Orta Karadeniz Bölgesi'nde, özellikle Ordu'da ve Sivas'n kuzeyinde
bulunan Peçeneklerle ilgili yer isimleri de çok önemlidir.
Ordu'ya bal Ulubey ilçesinin Kumanlar köyünde bir mevkinin ismi
Beceneklü/Peçenekli/Puçuklu'dur. Yine ayn köyün bir mahallesinin ismi Karsant /
Karsantu 36 kelimesinden bozulmu olan Karsatn'dr. Kumanlar köyünün hemen
snrnda (Turak>) 37 Durak köyü yer almaktadr. Kumanlar, Peçenek ve bir Peçenek
komutan olan Durak / Turak isimlerinin ayn mekanda iç içe bulunmas dikkat çekici
bir durumdur.
Fatsa'nn bir köyünün ismi ise Bacanak'tr. Bilinen akraba adyla da ilgili
olabilecek bu ismi tedbirle ele almak gerektii açktr. Fakat tarihi belgelerde Peçenek
isminin çounlukla "B" ile balamasndan dolay Peçeneklerle ilgili olmas da ihtimal
dahilindedir.
Sivas iline bal Suehri ilçesinde Peçenek isimli bir köy mevcuttur. Bu köyün
yaknlarnda, Suehri'nin Saryar Yaylas'nda bir ta üzerinde Runik yani Köktürk
alfabesiyle yazlm metin bulunmaktadr 38.
Ordu yöresi ile ilgili tutulmu 1455 tarihli Tahrir Defteri'nde bugün Karagöl
olarak bilinen Karakölos isimli bir arazi yer almaktadr 39. Karakölos'un ilk ekli büyük
bir ihtimalle Karaköl olmaldr. Daha sonra Rumca -os eki eklenmi ve kaytlara böyle
geçmitir. Fakat bu ismin Peçenekler mi yoksa baka bir Türk boyundan m geldiini
imdilik belirlemek güçtür.
Bat Rumeli ve Kuzeydou Anadolu'daki çok sayda köyün ayn isimde olmas
dikkat çekicidir 40. Bat Rumeli'de çok sayda Peçenek Türkünün yaad dikkate
alndnda Karadeniz Bölgesi ile olan bu ortaklk çok önemli hâle gelmektedir 41.
33

Kurat, age, s. 23.

34

Brendemoen'un Korkut yer ismini, Korkot biçiminde deitirmesi, Yunanca (veya Türkçe olmayan
yer adlar) arasnda saym olmas (Bernt Brendemoen, The Turkish Dialects of Trabzon, C. I,
Harrassowitz Verlag, Wiesbaden 2002, s. 272) ilgi çekicidir.

35

Umur, age, s. 54.

36

Karsant, "karsak, kar tilkisi" demektir (Geni bilgi için bk. Mehmet Eröz, Hristiyanlaan Türkler,
stanbul 1983, s VI).

37

Turak, bir Peçenek babuunun ismidir (bk. Kurat, age; Muallâ Uydu Yücel, "Balkanlar'da
Peçenekler", Türkler, C. 2, s. 715).

38

7.7.1996 tarihinde saha aratrmas yaparken rastladmz bu tan üzerinde Runik alfabesiyle
yazlm yazlar ve çeitli ekiller bulunmaktadr. Biz yalnzca " IYI" biçiminde yazlm ksmn
(iye: sahip, Tanr) okuyabildik.

39

Bahaeddin Yediyldz-Ünal Üstün, Ordu Yöresinin Tarihî Kaynaklar I, TTK yay., Ankara 1992, s.
386.

40

Metin Karaörs, "Kuzeydou Anadolu (Trabzon ve Yöresi) ve Bat Rumeli Türk Azlarnn
Ortakl ve Akrabal", Trabzon Tarihi Sempozyumu Bildirileri, Trabzon 2000, s. 89-98.
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4. 3. Dil Özellikleri 42:
Peçenek Türkçesi konusundan bahseden en eski kaynak her hâlde Dîvânü
Lügati't Türk'tür. Kagarl Mahmûd, eserin yazld zamanda Türk dünyasnn
sergiledii durumu anlatrken, yukarda da belirtildii gibi, Peçeneklerin Bizans'a en
yakn Türk boyu olduunu, Kpçaklarla komu olduklarn söyler 43. Bu durum XI. ve
daha önceki yüzyllarda Peçenek Türkçesi ve Kpçak Türkçesinin birbirine çok yakn
olduunun iareti konusunda önemli bir ipucudur. Eserde fail konusu ilenirken verilen
bilgide, Kpçak ve Peçeneklerin fiil köklerine -daç/-deçi eki getirerek fiillerden fail
yaptklarndan bahsedilmitir. Örnek olarak bardaç (varc), turdac (kalkc)
kelimeleri verilmitir 44. Dîvânü Lügati't Türk'e göre zaman, mekân ve âlet ismi
yapmnda da kural Kpçak Türkçesiyle ortaktr: bu ya kurgu ogur ermes (Bu, yay
kuracak vakit deildir), bu turgu yer ermes (Bu, duracak yer deildir), bu tag agku
ermes (bu daa çkacak vakit deildir), ol bizge kelgü bold (Onun bize gelme zaman
oldu), yegü neng (yenilecek ey), örneklerini vererek Peçenek ve Kpçak Türkçesinde
bu kuraln ortak olduunu anlatr 45.
Peçeneklerle Kuman/Kpçaklarn ayn dil özellikleriyle konutuunu Anne
Komnen de bahsetmektedir 46
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(<DLT ylan), crt- (CC) (<DLT yrt-), cogda (<DLT yogdu) "deve yünü".. Bu durum
Peçenek Türkçesi için de geçerlidir 51.
Ouz Türkçesinin önemli özelliklerinden biri, kelime banda c- sesinin
bulunmamasdr 52. Karadeniz Bölgesi azlarndan derlediimiz çok sayda kelime csesi ile balamaktadr: cemek (NDA) (<yemek) "bir çeit orak sap", cemek/cimek
<yemek "tarlalarda biten, yapraklar buday yaprana benzeyen ot", cr- (NDA)
(<DLT yrt-) "yrtmak, trnaklamak", coruk (NDA) (<DLT yoruk) "huy, gidi, zayf",
cuul (NDA) (<DLT ygl-/yuwul-) "msr öbe", cer (NDA) (<yer) (Gr. Keap: gul
hakkn yiyenin ahirette ceri yok (NDA), crk (TS) (<yrtk) (Artvin), clga (NDA)
(<*ylga) "çay yata, suyu az dere, oyuk, çukur"...
4.3.2. g//>v Deimesi: Kpçak Türkçesi ve Peçenek Türkçesinin en önemli
özelliklerinden biri, -g-/-->-v-, -g/->-v deimesidir 53. Bu, Kpçak Türkçesiyle
yazlm eserlerde 54 ve Peçenek Türkçesinin günümüze ulaabilen kelimelerinde 55
açk bir ekilde görülmektedir. Durum böyle olunca, Türk lehçe ve ivelerinin tasnifini
dil özelliklerine dayandrarak yapan aratrmaclarn hemen hepsi, Kpçak Türkçesi
özelliklerinin en önemlilerinden biri olarak g>v deimesini saymlardr 56.
Bu deime geni boyutlu bir ses özelliidir. Kpçak Türkçesi ve Peçenek
Türkçesinin bir tesiri olarak Türkiye Türkçesi yaz dilinde döv-, ov-, öv-, söv-, ... gibi
az saydaki kelimede de karlalmaktadr. Ancak Karadeniz Bölgesi azlarndaki
durum biraz daha farkldr. Bölgenin baz yörelerinde766 r
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-ag/-ei; -gu/-gü eki ile biten baz kelimelerde Samsun, Artvin, Giresun ve
Bolu'da –/->-v- deiiklii görülmektedir: bilevü (TS) (<bilei), aavu (TS),
(kaa), ravu (TS) (kra), oklavu (TS) (<oklava), ...
4.3.3. -g()- Dümesi veya erimesi: Peçenek Türkçesinin günümüze ulam
çok az miktardaki dil yadigâr kelimede dikkat çekici bir özellik daha bulunmaktadr.
Bu, iç seste bulunmas gereken -g()-sesinin dümesi veya erimesidir 58. küerçi (mavi),
yau <yag (düman), küel <kögöl/kögel (açk yeil) kelimeleri bu özellie örnektir.
Karadeniz Bölgesi azlarnn en fazla dikkat çeken özelliklerinden biri de iç
seste -g()- ünsüzünün erime veya düme yoluyla söylenmemesi ve karlaan iki
ünlünün kaynamamasdr: aac (<aaç), az (<az), baala- (<balamak), bar
(<bar), böön (bu gün), deil (deil), doum (<doum), döü (<döü, dövü), düün
(<düün), eil- (<eilmek), eer (eer), kaat (<kat), maara (<maara), meer (<meer),
souk (<souk), yn

10

deitirirlerdi 62. Trabzon Rumlar kaynaklarnda baz zanaat ve meslek isimlerinin
Türkçe kelimelere Rumca ekler getirilerek yaplmas dier bir delildir 63.
Trabzon ve çevresinde yüzyllar boyunca ticaretin Türklerin elinde olduu
anlalmaktadr. Çeitli bölgelerden gelen tacirler; getirdikleri mallar yörede yaayan
Hazar, Bulgar ve Peçenek Türklerinin ürettikleri mallarla deitirirlerdi 64.
Trabzon Rumlar kaynaklarnda baz zanaat ve meslek isimleri u ekilde
geçmektedir: tzakas (T. ocak) "ocakç", tzoukalas (T. çuval) "çuvalc"; kalkanas (T.
kalkan) "kalkanc", tilantzes (T. tilenci / dilenci) "dilenci". Ayrca ehrin muhtelif
yerlerine meydan ve pazar isimleri verilmiti 65.
Karadeniz Bölgesi'ndeki Peçeneklerin izleri elbette bu kadar deildir. Ancak
Peçenek Türklerinden günümüze pek az ey ulam, bu olumsuzluk ise mukayese
yapmamz ve tespitlerimizi zorlatrmaktadr. Peçeneklerin bölgedeki izleri
konusundaki çalmalarmz dokuma, mimarlk, yer isimleri, az özellikleri bata
olmak üzere pek çok konuda devam etmektedir.
7. Canik sminin Kayna:
Bütün bunlardan anlalmaktadr ki Canik isminin kayna Peçenekler olmaldr.
Canik kelimesinin etimolojisini yapmak için pek çok ilim adam çalmalarda
bulunmu, fakat bir sonuca ulaamamlardr. peçenek, bol- > ol- fiilinde olduu gibi,
ön seste ünsüz dümesiyle önce ecenek, daha sonra da günümüzde yürürlükte olan
canik biçimine gelmi gibi görünmektedir.
8. Peçenekler ve Trabzon Devleti:
Canik bölgesinin hemen hemen Trabzon Devleti'nin snrlar ile eit olduunu
yukarda söylemitik. Bu bir tesadüf olabilir mi, deerlendirmek gerekir:
Her eyden önce unu belirtmek gerekir ki Bizansllar, 523'te ncil'i Türkçeye
çevirtip Türkleri Hristiyanlatrmaya balamtr 66. Hristiyanlatrlan Türklere daha
sonra yine ncil vastasyla Grekçe ve baka diller öretilmitir.
1204'te, IV. Haçl Seferi srasnda Lâtinler stanbul'u igal edip burada bir Lâtin
mparatorluu kurmulardr. Halalar Gürcü Kraliçesi Thamara'nn yardm ve
Thamara'nn emrinde bulunan Kpçak/Kuman ve Peçenek ordusunun gücüyle,
Komnenos Ailesi'nden Aleksios Komnenos ve David Komnenos kardeler Trabzon ve
çevresine hâkim olup Trabzon Devleti'ni tarih sahnesine koymulardr. imdiye kadar
incelediimiz kaynaklarda stanbul'dan Trabzon ve çevresine nüfus ve asker
getirdiklerine dair herhangi bir bilgiye rastlanmamtr. Selçuklu ordular Haçllarla
mücadele edebilmek için bütün gücüyle Anadolu'nun batsnda bulunduundan, son
62

Osman Turan, Dou Anadolu Türk Devletleri Tarihi, Boaziçi yay., stanbul 1993, s. 29-30.
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Rustam Shukurov, "Dou Karadeniz Bölgesi'nde Türkçe Konuan Bizansllar", Trabzon Tarihi
Sempozyumu Bildirileri, Trabzon 2000, s. 116.
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Osman Turan, Dou Anadolu ... , s. 29-30.
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Mehmet Bilgin, "Dou Karadeniz Bölgesinin Etnik Tarihi Üzerine", Trabzon Tarihi Sempozyumu
Bildirileri, Trabzon 2000, s. 58.
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derece snrl askeri olmasna ramen Komnenos kardelerin geçici bir süre snrlarna
Giresun, Ordu, Ünye, (Samsun hariç), Sinop, Amasra ve çevrelerini de dahil
etmilerdir. stanbul'dan muhtemelen yalnz gelen Komnenos kardeler Karadeniz
Bölgesi'ni kendilerine balamalar; ordularnn ve Karadeniz Bölgesi nüfusunun büyük
bir bölümünün Peçenek, Kuman/Kpçaklar ve dier Türk boylarndan olumasndan
kaynaklanmtr 67. Trabzon Devleti'nin dikkate deer bir nüfusu ve gücü olmamasna
ramen 1461'e kadar ayakta kalmasnn sebebi, Trabzon Kalesi'nin salaml,
gelimeleri iyi takip ederek kurnazca davranmalar ve çevre Türkmen beylerine kz
vermek yoluyla saladklar akrabalk ilikileridir.
Bryer'in verdii bilgilere göre 1366'da III. Aleksi, 2000 yaya ve süvarilerden
oluan kuvvetlerle Maçka'ya bal Fikanoy'a (bugünkü Ocakl köyü) sefer düzenler.
1367'de Chaldiya'ya kadar ilerler 68. Bu seferlerin amac güneyden Trabzon'a 30-40
km'ye kadar yaklaan Türkmenlere göz da vermektir 69.
Bütün bunlar göstermektedir ki Trabzon Devleti, corafya bakmndan, sadece
Trabzon ve il merkezine yakn çevresine hâkim idi.
Bu devlete, abartmal bir biçimde, Trabzon Rum mparatorluu denmesinin
sebebi, Bizans mparatoru iken Trabzon'da bir devlet kuran Komnenos Ailesinin
lâkabnn imparator olmasndan kaynaklanmaktadr.
Trabzon'un Osmanl topraklarna katlmadan önceki nüfusu, bu bölgede mevcut
olan devletçii Trabzon Rum mparatorluu ismiyle ananlar daha tedbirli olmaya
zorlamaktadr. Trabzon'u 1436-1438 yllar arasnda ziyaret eden spanyol Seyyah Pero
Tafur, yukarda da söylendii gibi, ehir nüfusunun yaklak 4.000 kii olduunu
yazmaktadr. Anthony Bryer ise 4.000 veya 5.000 kii civarnda olabilecei
düüncesindedir 70.
Tahrir defterlerindeki kaytlara göre 1486-1583 yllar arasnda baka yerlere
gönderilen Hristiyan nüfusu yaklak 2.500'dür 71. Dolaysyla 16. yüzyln sonlarna
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1486 ylnda tutulan tahrire göre, vergi verenlerin veya babalarnn isimleri
Türkçe olanlarn Türkçe isimli olmas dikkat çekecek kadar çoktur. Bunlarn önemli bir
ksm gayrimüslimdir: Aslan, Turukan, Bahtiyer, Balaban, Bali, Cihan, Çelebi,
Devletbâd, Doan, Emir Ali, Emir Azad, Emir Cihan, Emir Hatun, Emir Melik, Fndk,
Halife, Hzr, Hoca Ali, Hoolan, nayet, skender, vaz Melik, vaz ah, Kaplan,
Karaca, Karaman, Kerâmeddin, Kerem, Kirazi, Koç Bey, Kurd, Mercan, Millet,
Murad, Mülük, Pandar, Said, Sultan, ah Melik, emseddin, ermerd, Tengrivermi,
Tura Bey, Turali, Turasan, Yusuf, ...Ayn tarihlerde yörede Karamanl, Kuman ve Çtak
gayrimüslim aileler oturmaktayd 72.
1515 ylnda gayrimüslimlerden vergi verenlerin bazlarnn isimleri öyledir:
Aa, Arslan, Aslan, Balaban, Bali, Bayezd, Budak, Çelebi, Emir Ali, Gümü, skender,
Kara Ali, Karaca, Karaman, Karagöz, Kirazi, Murad, Oruç, Rüstem, Sdk, Süleyman,
erafeddin, irmend, Tengrivermi, Timur, Turak, ... Bu tarihte yalnzca Of'ta 28 hane
Balabanlar, 36 hane Kavalar, 7 hane Hart, 3 hane Haldi yaamaktadr. Tahrir defterinde
çeitli ilçelerde çok sayda Kuman ailesinin yaad açkça belirtilmitir 73.
Rum olduu düünülen köylülerin isimleri ise öyledir: Papas Balaban, Kalokir
Balaban, Manol Balaban, Yani Turak, Konstantin Çorik, Olip Çorik, .... Bu isimlerin
biri Hristiyanla, dieri çeitli Türk boylarna aittir. Dolaysyla bu isimler Trabzon'un
fethinden önce yöredeki insanlarn Hristiyan Türkler olduunu ortaya koymaktadr.
Corafyac Dimekî (ö. 727/1327); Sinop, Trabzon ve çevresini tantrken bu
yörede konuulan dilleri Türkçe, Arapça, Farsça ve Ermenice olarak saymtr. Rumca
veya Helenceden bahsetmemitir. Belirleyebildiimiz kadaryla, Trabzon ve çevresinde
Rumca yazlm dikkate deer ant veya yazl kitabeye de rastlanmamtr. Bu,
Trabzon il merkezinde bile Rumcann anlama dili olmadnn bir delili olsa
gerektir 74.

Orta ve Dou Karadeniz Bölgesi'nde aratrma yapan batl bilim adamlar,
Türkçeyi yeteri kadar bilmediklerinden veya çözemedikleri bütün yer isimlerini kastl
olarak Yunanca kabul etmek gibi bir batakla saplanmlardr. Aratrmac Haim
Albayrak, Karadeniz Bölgesi'nde bulunan yaklak 2500 köy ismini Fener Rum Lisesi
Müdürü Niko Mavridis'e incelettirmi, ad geçen ahs yalnzca 7-8 köy isminin
Yunanca
avyan
gibi(Türkçr)7.7
olduunu
aktadrr53
kçr
e onaylayabilma-1.162 -[(oladdk.3(lTN9().l(ba-1.162 -[Meli5H611 Tw [ alat)8.3n(a ttd
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halk yine, sahildeki birkaç küçük ticarî koloni hariç, Türk idi. Trabzon Rumlar sur
içerisinde ve ehir merkezine yakn yerleim yerlerinde yaamaktaydlar.
Trabzon Türkler tarafndan Osmanl topraklarna katldnda bakomutanlar
Altemur isimli bir Türk idi. Ordular Kuman / Kpçak, Peçenek arlkl olmak üzere
Türklerden olutuu anlalmaktadr. Kaynaklardan anlaldna göre çevredeki
Müslüman Türkmen beyliklerine kar savaanlar Hristiyan Türkler idi.
Bütün bunlardan daha ilgi çekici olan kiliselerin tuttuklar kaytlarda açkça
görülmektedir. Trabzon Rumlarnn önemli bir dinî merkezi Maçka Vazelon
Manastr'dr. Bu manastrda bulunan kilise kaytlarnda Rumca isim % 47.3'tür 76. Bu
yöredeki Türklerin Hristiyan olduktan sonra çounlukla Rum isimleri ald kaytlarda
sabittir. Bu durum da göz önüne alndnda, Trabzon Rum Devleti döneminde bile,
kilise gibi bir kurumda Rum kökenli insan saysnn tahminen % 25-30 civarnda
olmas, gerçekleri bütün çplakl ile ortaya koymaktadr.
ehirdeki ticaret hayatnda ve kilise kaytlarnda Hristiyan Türklerin saysnn
yüksek olmas dikkate alndnda, fetihten önce bölgedeki Rum nüfusunun tamamnn
4.000’den çok daha aa olduu rahatlkla söylenebilir.
Osmanllar halk dinlerine göre vasflandrd için Hristiyan Türkler devlet
içinde ayr bir grup saylm, dolaysyla Hristyan Türkler, Hristiyan olan baka
milletlere kendilerini daha yakn saymlardr. Batl Devletler ve Rusya bunu iyi
deerlendirip bölgedeki Hristiyan Türklerin kimliini belirlemi, onlar hep kendi
çkarlar dorultusunda kullanmtr. Özellikle 19. yüzyln sonlarndan itibaren
bölgedeki Hristiyan Türkleri, soydalarna kar kkrtm, büyük çapl huzursuzluklar
çkarlmtr.
Selçuklular Malazgirt Sava'nda karlayan Bizans ordusu içinde Kuman /
Kpçak ve Peçenek askerlerinin önemli bir yer tuttuu bütün tarih kitaplarnda açkça
belirtilmitir. Bu durum o devirde Anadolu'nun büyük bir bölümünde Türklerin
oturduu sonucunu ortaya çkarmaktadr.
Sonuç:
Peçeneklerin M.Ö. VI. yüzyldan itibaren Orta ve Dou Karadeniz Bölgesi'ne
yerletikleri anlalmaktadr. Canik, Peçenek kelimesinin bozulmu biçimi olduu
görülmektedir.
1204'te
Trabzon'da
kurulan
devletçiin
temel
nüfusu
Hristiyanlatrlm Türkler, özellikle Peçenekler olduu açktr. Trabzon devleti
bakanna Canik kral denmesinin sebebi devlet nüfusunun Peçeneklerden
olumasndan kaynakland anlalmaktadr. Peçenekler, Trabzon'da kurulan
devletçiin silahl kuvvetlerini oluturmakta, ticaret hayatn yürütmekte olduu açktr.
Bu aratrmalar, bütün Türk boylarn kapsayacak bir biçimde, Türkiye
Cumhuriyeti topraklar ve Türklerin yaad bütün corafyalar için yaplmaldr.
Sonuçta Türklerin tarihinin Anadolu'da binlerce yl önce balad, hatta Türklüün öz
yurdu olduunun ortaya çkacana inancm tamdr.
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