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Pomaklarýn Tarihi

Bugün Rodoplar, Pirin, Vardar Makedonya'sý bölgelerinde bulu-nan Pomak Türklerinin 10 asýrlýk uzun ve hazin bir tarihi geçmiþ
vardýr. Onlarýn bu tarihi geçmiþi XI. yüzyýlda Kuman Türkleri'nin zikredilen bölgelere yerleþmesiyle baþlamaktadýr.
Kuma
Türklerinin Balkanlara gelmeleri Þimali Çin'de milâdi 916 tarihinde "Hitay Devleti'nin ortaya çýkmasýyla baþlamaktadýr.
Ana-yurtlarýnda "Kimak" ve yahut "Kimek" adýyla anýlan Kuman Türkleri tarih sahnesinde çok aniden parlayýp temayüz etmeleri
ve yine çok aniden infisah edip sönmeleri arasýnda uzun bir zamanýn geçmeyiþi, haklarýnda tarihi yönden araþtýrma zorluðu
çýkarmaktadýr. Fakat Orta Asya ile Önasya tarihleri tetkik edildiðinde Kuman Türkleri'nin milâdi 916 tarihlerinde Þimali Çin'den ay
olduklarý görülmektedir. Yeni yeni ülkeleri iþgal ve istila ederek büyük bir fütuhat arzusuyla yanýp tutuþan bu Türk kavmi, her yön
kuvvet ve varlýðýný Ruslarla yürüttü-ðü savaþlarda hissettirmiþtir.
Kumanlar, Çin kuzeyinden, Orta Asya ve Kafkaslardan Rus boz-kýrlarýna gelince Kýpçak adýný almýþlar, sahip olduklarý
bozkýrlara da onlara izafeten "Desti Kýpçak" yani Kýpçak Bozkýrlarý adý verilmiþtir. Bizanslýlar bu öz-Türk unsuruna Komaný, M
Kun, Kuman ve Paloç, Almanlar ise Falon ve Falp, Ermeniler de "Charteþ", Latinler "Cumanni" diye hitap etmiþlerdir. Bu
tabirlerin hepsi bir isim ve sýfat olmaktan ziyade, daha fazla bu kavmin muhtelif" yönlü özelliðini be-lirten tabirlerdir. Bu tabirler,
Alman ve Ermeni dillerinde "sarýþýn ve kumral" manalarýný da ifade etmektedir. Nimeth'e göre, Kýpçak keli-mesi "hiddetli, kýzgý
cesur" anlamýna gelmektedir. Rus halký ile kronikçileri ve tarihçileri Kuman Türklerinin Rus steplerini bir hamle-de baþtan baþa
adeta bir kasýrga gibi iþgal ve istila ettiklerinden, pek çok Slav boylarýný hakimiyetleri altýna aldýklarýndan, ovalýlarýn ve stepler
âdeta "hakim-i mutlaký" durumunda olduklarýndan daha fazla "ovalý" sýfatý üzerinde durmuþlar ve Kuman Türklerine "Polovets"
sýfatýný izafe etmiþlerdir. Rusya tarihçileriyle kronikçileri bu Türk unsuruna "ovalý" sýfatýný izafe ederken, Rus avamý de "sarý s
sýfa-týný izafe etmiþtir. Rusya ile Ukrayna steplerinde "ovalý" ve kýsmen de "sarý saçlý" sýfatýný taþýyan Kuman Türkleri Balkan
bölgele-rinde de üstün kabiliyet ve istidat gösterdiklerinden "daðlý" sýfatý ile müþerref olmuþlardýr. Çin kuzeyinden ve Orta Asya
batýya doðru hareket eden Ku-man Türkleri XI. Yüzyýl baþlarýnda Ýdil'in aþaðý mirzaðýnda Hazarlarla karýþarak kuzeye sokulm
burada Ýdil-Kama Bulgarlarýn büyük bir kýsmýný yutmuþlardýr. Ayný yüzyýlýn ortalarýna doðru Kuman Türk-leri X. Yüzyýlda Ýs
etmiþ olan Bulgar Türklerinin (Ýdil Bulgarlarýnýn) bir kýsmýný da aralarýna alarak Ukrayna ve Romanya üzerinden Balkanlara in
baþlamýþlardýr. Ýlk olarak Kuzey Bulgaristan'ýn Tuna boyu ve Dobruca bölgeleri-ne, daha sonra güneye doðru yayýlarak Rodop
ve Makedonya'nýn daðlýk kesimlerine yerleþmiþler ve daðýldýklarý mýntýkalara da kendile-rine has coðrafi isimlerini vermiþlerdi
Mesela Makedonya'deki Kumanova, Sofya'da Kumantsi, Nevrokop'ta Kumanca. Kesriye'de Kumaniçevo, Vidin'de Kumani
adasý. Niðbolu'da Komana. Lofça'da Kumanitsa gibi yer ve köy isimleri hep onlarýn eserleridir. Milâdi 1034 yýlýndan itibaren
Peçenek ve Kuman Türklerinin Rodoplar, Batý Trakya ile Pirin ve Vardar Makedonya'sý bölgelerine, hatta Ýstanbul surlarý önüne
kadar inmeleri Bizans'ý çok ciddi telaþlan-dýrmýþtýr. Bu nedenle Bizans 1050 yýlýnda büyük bir ordu teþkil edip Peçenek ve Kum
Türkleri üzerine sevk etmiþtir. Fakat Bizans yenilgi-ye uðrayýnca barýþ isteðinde bulunmak mecburiyetinde kalmýþ ve 1054 yýlýn
antlaþmasý yapýlarak Bizans devleti vergiye baðlanmýþtýr. Bu antlaþmayý takiben 30 yýllýk süre içersinde bugünkü Pomak Türk
atalarý olan Kuman Türkleri genel demografik yönden Rodoplar, Batý Trakya, Ege, Pirin ve Vardar Makedonya'sýyla Tuna
boyunda kati-yet ifade eden hakimiyet kurmuþlardýr.
1087 yýlýnda Kuman-Peçenek Türkleri aralarýnda anlaþarak "Kum
Peçenek Türk Federesyonu"nu kurmaða muvaffak olmuþlardýr. Üsküp yakýnlarýnda kesif bir nüfusla konaklanan yörede "Koman
adýnda bir kent kurulmuþ ve bu kent "Kuman-Peçenek Türk Federasyonu"nun baþkenti olmuþtur. Fakat bu iki kardeþ Türk kavm
Bizanlýlarla ve gayri-Türk unsurlarla savaþa-caklarý yerde, Bizanslýlarýn âdi politik entrikalarý yüzünden birbirle-riyle savaþarak "
Birliði" yýkmýþlardýr. Bu nedenle milâdi 1087 yýlýnda teþekkül etmiþ olan "Kuman-Peçenek Türk Federasyonu" 1091 tarihinde y
varlýðýný ve politik fonksiyonunu tarihin karanlýkla-rýna terk etmiþtir. Federasyonun yýkýlmasý ile Peçenek Türklerinin çoðu Bos
Hersek ve Sofya yörelerine çekilerek yaþamlarýný sürdürmüþlerdir. Kuman Türk boylarýndan bir çoðu ise Romanya, Macaristan,
Avustur-ya ile Çekoslovakya içlerine kadar giderek buradaki gayri-Türk un-surlarýn içinde "Þamanizmi" terk ederek Hýristiyan
olmuþlar ve kendi etnik varlýklarýný kaybetmiþlerdir. Bu meyanda Batý Trakya ile Rodoplar ve Pirin bölgelerinin daðlýk kesimlerin
bir hayli Kuman Türk boylarý kalmýþtýr. Onlar 1091 yýlýndan 1358'e kadar (Osmanlýla-rýn Rodoplara geliþine kadar) 267 sene b
topraklarda bazen münferid ve bazen de toplu halde hayat sürdürmüþlerdir.
Ayný zamanda bu bölgelere Anadolu'dan Bi
devleti tarafýndan iskan edilmiþ bir çok Türk boylarýnýn da burada ikamet ettikleri bilinmektedir. Bizans devlet yöneticileri IX-XIII.
yüzyýllarda bir taraftan Slavlarýn ve diðer taraf-tan Latinler'in Batý Trakya ve Rodoplar ile Makedonya eyaletleri üzerinde ciddi
bir hakimiyet kurmalarýný önlemek için Anadolu'dan, Babeki ve Çepniler'in, bilhassa Konya'nýn bazý kesimlerinden bir çok
Türkmen kabilelerini gayet tavizkâr tekliflerle bu yörelere götürüp iskan ettikleri bilinmektedir. Hatta IX. yüzyýlda bile Bizans
kaynakla-rýnda "Vardarlý Türkler" adýyla zikredilen bazý Türk gruplarýn Ohri ve Selanik dolaylarýna yerleþtirildikleri belirtilmekted
Daha fazla Tesalya eyaleti ile Batý Trakya, Rodoplar ve Vardar Makedonya'sýnda "hükmü varlýklarýný" hissettirmiþ olan bu Türk
gruplarý Konya dolayla-rýndan bu eyaletlere göç ettiklerinden bunlar çevrelerinde "Konyar Türkleri" sýfatý ile temayüz etmiþlerdir
Hatta bugün dahi buradaki Türklere ve Pomak Türklerine "Konyar", "Konyar Türkleri" lâkaplarý kullanýlmaktadýr. "Konyar"
Türkleri'nin Tesalya ile Vardar Makedonya'sý ve Rodoplarm muayyen bölgelerine Konya'dan göç etmelerine sebep olan pek çok
amiller vardýr. Bunlarýn baþlýcasý Bizans'ýn Batý Trakya ile Rodoplar ve Makedonya tekfurlarýnýn bu Türk asýllý unsuruna
eya-letlerinde "vergi muafiyeti" tanýmasý, dinî ve kültür serbestliði bahþetmesidir. Buna mukabil bu eyaletlerin Bizanslý tekfurlar
IX. yüzyýldan itibaren Osmanlý Türklerinin Batý Trakya ve Rodoplara geçiþ tarihi olan 1358 yýlýna kadar bu Türk asýllý unsurunu
Balkanlardaki müstevilere karþý "ileri karakol güçleri" olarak kullanmýþlardýr. Batýlý tarihçileri Konya Türkleri'nin 1065 yýlýndan i
Tesalya ile Ma-kedonya'nýn muhtelif yörelerine yerleþmiþ olduklarý hususunda tama-men fikir birliði içindedirler. Bu husus Anna
Kaomnena'nýn "Bizans kroniði"nde gayet açýk olarak ifade edilmekte ve "Ohri civarýna yer-leþtirilmiþ" olduklarý belirtilmektedir.
Ayrýca Gümülcine'nin Kýrmahalle Cami-inin içinde (581 H.- 1185 M. tarihli) bir kabir taþýnýn bulunmasý, bu bölgenin Osmanlý
fethinden önce þu veya bu sebeple oraya giden Türklerin bölgede yaþadýklarýný göstermektedir. Türklerin daha Bizans dönemin
Rodophra. Selanik ve Ohri ci-varýna yerleþtikleri K.Jireçek tarafýndan da teyit edilmektedir. Ayný þekilde Prof. Ývan Batakliev
1935 yýlýnda yayýnlamýþ olduðu "Arda nehri vadisi" adlý kitabýnda Türklerin Rodoplara iskaný "XIV'cü asýrdan önce", "Bizans
döneminde" baþladýðýný belirtmektedir. Bu görüþ P. Deliradev tarafýnda da kanýtlanmaktadýr. 1953 yýlýnda yayýnlandý-ðý ese
Türkmen gruplarýnýn Rodoplara iskaný Bizans-lýlar tarafýndan Slavlarýn bu bölgeye yerleþmesini önlemek amacýyla gerçekleþt
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paylaþmaktadýr. Ayný görüþ Bulgar Bilimler Aka-demisi'nin 1964 yýlýnda yayýnladýðý "Bulgar Diyalekt Atlasý" adlý eserinde tekr
getirilmektedir. Bu ilmi eserde de P. Deliradev'in belirttiði gibi, Anadolu Türkleri'nin Rodoplara iskaný X1-XIII. Yüz-yýllarý
arasýnda Bizanslýlar tarafýndan Slavlar'm güneye inmesini ön-lemek için gerçekleþtirildiði ifade edilmektedir. Anadolu Türk
kavim-lerinin Tesalya ile Makedonya ve Rodoplar bölgelerine ilk çýkýþ tarihi olan 1065 yýllarýnda 55-60 bin kiþilik bir topluluk
halinde olduklarý Bizans kroniklerinde de teyit edilmektedir.
Bundan sonra Batý Ana-dolu'yu fetheden Aydýn oðullan,
Saruhan oðullan ve Karesi beyleri donanmalarý ile Ege Denizini geçerek Balkanlara bir çok akýnlar dü-zenlemiþlerdir. Bu akýnlar
en tanýnmýþ kahramaný Aydýn oðullarýn-dan Gazi Umur Bey'dir. O evvela 1332 veya 1333 yýlýnda Bodonitsa, Agriboz, Mora ve
Gelibolu'ya yaptýðý akýnlarla dikkati çekmiþtir. Bizans ile ittifaký ona Balkanlarda ehemmiyetli bir rol oynamak imka-nýnýn da
vermiþtir. Bu imkanlardan yararlanan Gazi Umur Bey bir çok Anadolu Türk gruplarýný bu yörelere iskan etmiþtir. Bilhassa Kuman
Türkleri'nin (Pomaklarýn) yoðun olarak oturduklarý Rodoplar ve Batý Trakya havalisi 1345 yýlýna doðru Kantakuzen'in taht
davalarý esna-sýnda Aydýnoðlu Gazi Umur Bey'in muhtelif fütuhuna sahne olmuþ ve Türkler bu bölgeye nüfuz etmeðe baþlamýþ
Hatta, Rodop böl-gesi bir müddet "Umur-Eli" adýný taþýmýþtýr. Bazý tahminlere göre, Gazi Umur Bey'in teþvikiyle Batý Trakya il
Rodoplar bölgesine 100 bin kadar Yörük-Türkmen iskan edilmiþtir. Çaka Bey de pek çok Ege adasýný hakimiyeti altýna aldýktan
Semendirek ile Dedeaðaç dolayla-rýnda ve Meriç mansabýnda hakimiyeti kurduktan sonra, Ege bölgele-rinden 54 bir kadar Yörü
Türkmen topluluðunu Dedeaðaç ve Kavala üzerinden Orta Rodoplara "ileri karakol" görevlisi olarak göndermiþ ve o yörelerde
kalmalarýný saðlamýþtýr. Böylece milâdi 1065 ve 1345 yýllarý arasýnda Anadolu'nun çeþitli bölgelerinden en az 200 bin kadar Y
Türkmen Batý Trakya ile Rodoplar ve Makedonya'nýn muhtelif bölgelerine gönderilip iskan edilmiþtir.Ýskan edilen Yörük-Türkme
gruplarý bu yörelerdeki Kuman Türkleri tarafýndan ilgi ve sevgi ile karþýlanmýþlardýr. Çok kýsa bir zaman içerisinde buradaki Ku
Türkleri ile muhtelif Yörük-Türkmen unsurlarý arasýnda "ihtilatlar" meydana gelmiþ ve bu durum bölge coðrafyasýna olduðu kada
tarihi-ne de resmen tescil etmiþtir. Anadolu'dan iskan edilen bu Türk-Müslüman gruplarý yukarýnda adý geçen bölgelerde yaþay
Kuman Türkleri anýsýnda Ýslâmiyet'in yayýlmasýnda da etkin rol oynamýþlardýr. Ayrýca bu Türk gruplarýnýn hareketleri sýrasý
Türkmen babasý, Þeyh, Derviþ ve Abdal gibi Ýslâm dinî misyonerleri durumunda olan kimseler bu bölgelere gelip Ýslâm
propagandasýný yapmýþlardýr. Onlar Ýslâmý benimsetmek ve sevdirmek için güzel konuþma, güzel davranýþ ve örnek yaþayýþ
meziyetleri azâmi bir þekilde kullanmýþlardýr. Bu husus Bul-gar tarihçisi V. Zlatarski ve Çek bilgini K. Jireçek tarafýndan da teyit
edilmiþtir. "Bulgarlarýn Tarihi" adlý eserinde Jireçek bazý kaynaklara dayanarak Ýslâm dini misyonerlerin Balkanlar da Ýslâýýým
propaganda-sýný yaptýklarýný ve XIII. yüzyýla kadar Ýslâm dininin bu yörelere yayýl-dýðýný belirtmektedir. Balkanlarda Ýslâmý
tarikat þeyhlerinin önemi olduðu kadar, buraya X. ve XI. asýrda Orta Asya'dan göç etmiþ Peçenek, Kýpçak (Kuman) gibi Türk boy
halen eski ananelerini kaybet-medikleri, sahip olduklarý bu örf, âdet ve geleneklerin de Ýslâmý kabul etmelerinde önemli katkýlar
olmuþtur. X. asýrdan XIV. aþýra kadar Balkanlarda Slav akýnlarýna maruz kalan bu Türk boylan büyük ölçüde lisanlarýný kaybet
fakat eski örf, âdet ve geleneklerini devam ettirmiþlerdir. Onlarýn bu þekilde örf, âdet ve geleneklerine sýký sýkýya baðlý kalmala
kolayca Ýslâm dinini benimsemelerine yol açmýþtýr. Özellikli Pomak-Türklerinin Ýslâmý kabul etme hususu bu sebeplere
baðlanmaktadýr. Görülüyor ki, Rodoplar, Pirin Makedonya'sý ve diðer bölgelere yer-leþen Kuman Türkleri arasýnda Ýslâmiyet b
Osmanlýlarýn Balkanlarý fethetmesinden önce Anadolu Türkleri ve tarikat mensuplarý tarafýndan yayýlmýþtýr. Bu nedenle Osma
Türkleri 1358'de Edirne üzerinden Rodoplara fütuhat hareketine giriþtiklerinde bu bölgeye asýrlar önce yerleþmiþ olan Kuman
Türklerini karþýlarýnda Müslüman olarak bulmuþlardýr. Onlarda Anadolu'dan gelen Türk-Müslüman kardeþleri-ne yardým etmeðe
koyulmuþlardýr. Bu yardýmlar, maddî ve manevî yönden olduðu gibi, Rodoplar ile Pirin ve Vardar Makedonya'sý üze-rinde yapýla
fütuhat harekâtlarý esnasýnda Pomak Türkleri'nin "öncü", "ardcý" ve "ileri keþif kollarýnda aktif görevler almalarý olmuþtur. Bu ya
görevini üstlendiklerinden dolayý Balkanlý Slavlar Kuman Türk Müslümanlarýna "pomagaç" (yardýmcý) adýný vermiþler ve zama
sözcük "pomak" þeklini almýþtýr. Bütün bu geliþmeler, bizlere, Os-manlý Türk akýncý ve uç beylerinden çok evvel Batý Trakya
Rodoplar ve Vardar Makedonya'sý bölgelerinde "ileri karakol" durumunda Müs-lüman Türk unsurunun mevcut olduðunu,
Yunanlýlarýn ve Bulgarlarýn ise tarihin hiçbir döneminde yoðun bir unsurla bu bölgelere yerleþmedikle-rini göstermektedir. Bilhas
yayla yöreleri ve damlýk kesimleri yüzyýl-larca gayrý meskûn yerler olarak kalmýþlardýr. Pirin ve Rodoplarýn her yönden deðer a
etmesi Osmanlý Türkle-rinin bu bölgelere fütuhatlar yapmaya giriþtikleri 1358 yýlýndan itiba-ren baþlamýþtýr. Osmanlý devlet yön
1362'de Rodoplar'daki fütuhat hareketlerini tamamladýktan sonra Anadolu'nun muhtelif yerle-rinden pek çok Yörük-Türkmen
aþiretlerini alýp bu yörelere yerleþtir-meye devam etmiþlerdir. Fetihlere paralel olarak, zaman içinde Ana-dolu'dan Balkanlara göç
geçen Yörükler, Istýranca daðlarýyla, Rodop daðlarýnýn tümüne, Þar daðýna ve Makedonya'ya kadar uzanan yörelere irili ufaklý
cemaatlar halinde davarlarýyla serpilerek yurtlanmýþlar ve bu yörelerdeki dað, tepe, yaylak, eðrek, akarsu ve kaynarcalara ve
zamanla yerleþik hâle geçerek kurduklarý mahalle ve köylere ve ekip biçtikleri mezrealara bugün dahi kullanýlmakta olan yer
adlarýný vermiþlerdir, ki bu adlarýn çoðu ya bu cemaatlarýn veyahut la onlarýn reislerinin adlarýndan kökenleþmiþtir. Uygulanan
iskan politikasý Sultan I. Murad zamanýnda olduðu gibi, Sultan I. Beyazid döneminde de yoðun bir þekilde sürdürülmüþ-tür. Fatih
Mehmed de bu konu üzerinde hassasiyetle durmuþ ve Rodoplar ile Rumeli'nin diðer bölgelerinde bulunan Yörüklerin ferdi ve
umumi durumlarýný kanunu bir statüye baðlamýþtýr. Böylelikle baþta Rumeli olmak suretiyle Rodoplar'daki bütün Yörükler muay
devlet mükeleffiyetlerinden muaf tutulmuþ ve buna mukabil, seferi durumlarda her Yörük ocak, oymak ve aþiretlerinden piyade,
süvari, ardçý, istihkama gibi erleri alýnmýþtýr. Her Yörük 80 dönümlük bir arazi üzerinde tasarruf hakkýna sahip olmakla beraber
nis-pette meskûn çevrede otlak, kýþlak gibi münbit arazilere de sahip edil-miþlerdir. Bütün bu icraat tarzlarý Rodoplar'daki Yörük
Türkmen gruplarýyla Pomak Türklerini Ýmparatorluða sýký sýkýya baðlamýþ ve böylelikle sadýk bir unsur tipi meydana getirmiþt
boylarý "Konyar" Yörükleri gibi Müslüman Pomak Türkleri arasýnda Ýslâm Türk kültürünün yerleþmesi bakýmýndan da etkili olmu
ne-denle Müslüman Pomak Türlerinde Kuman Türklerinden tevarüs eden hasletler pek az kalmýþtýr. Her yönden Egeli Türk
aþiretlerinin tesiri altýnda kalmýþ olan Müslüman Pomak Türkleri, bugün yeni bir halita þeklinde varlýklarýný sürdürmektedirler.
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