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Hangi Yörük? 
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Osmanlı Devleti’nin Avrupa’ya yönelik ilk adımlarını takip eden nüfus kitle-

leri arasında yörüklerin önemli bir yer tuttuğu bilinen ve sıkça ifade edilen bir 
gerçektir.1 Erken dönem kroniklerine referansla, ilk kaydını tuz yasağını delen 
Saruhan bölgesi yörüklerinin sürülmesiyle gördüğümüz Rumeli’ye yörük göçü, 
özellikle Edirne’nin alınması sonrasında tekrar üç kol istikametinde ilerleyen 
Osmanlı fetih sürecinin, bölgeye yerleşme noktasında tamamlayıcı unsurlarının 
en önemli ayaklarından birini oluşturmuştur. Yörüklerin fetih sürecinde oyna-
dıkları bu rol literatürde gayet vurgulanan bir durum olmakla birlikte, özellikle 
malî-idarî kayıtların mevcut olduğu Osmanlı klasik dönemindeki konumları ve 

                                                 
* Bu yazı, “The Yörüks of Ottoman Western Thrace in the Sixteenth Century” başlıklı 
doktora tezimin belli bölümleri esas alınarak hazırlanmıştır: Harun Yeni, “The Yörüks of 
Ottoman Western Thrace in the Sixteenth Century” (Yayımlanmamış Doktora Tezi, İ.D. 
Bilkent Üniversitesi, 2013). 
** harunyeni@gmail.com 
1 Bu konuda arşiv malzemesine dayalı ilk önemli çalışma M. Tayyip Gökbilgin’in III. Türk 
Tarih Kongresi’nde sunduğu ve sonrasında yayımlanan bildirisi olmakla birlikte, Ö. Lütfi 
Barkan’ın sürgün kavramı etrafında dizi halinde yayımladığı makalelerden ikincisi yörüklerin 
Rumeli’de demografik bir unsur olarak kullanımını daha etraflı ve sistematik incelemesi 
bakımından ilk ve en önemli referans çalışma olarak değerlendirilir. M. Tayyib Gökbilgin, 
“Rumeli’nin İskanında ve Türkleşmesinde Yürükler,” III. Türk Tarih Kongresi, Ankara: Türk 
Tarih Kurumu Basımevi, 1943; Ömer Lütfi Barkan, “Osmanlı İmparatorluğu’nda Bir İskân 
ve Kolonizasyon Metodu Olarak Sürgünler” [2. bölüm], İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi 
Mecmuası 13, (1952).  
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bununla bağlantılı olarak yaşam biçimleri hakkında bilinen ve yazılanlar o denli 
azdır. 

Genel anlamda Osmanlı Rumelisi yörüklerinin sosyal bir topluluk olarak ta-
nımlanmaları söz konusu olduğunda, eğilim onları genel bir göçebe veya konar-
göçer kavramı içinde değerlendirmektir. Bu nedenle, Osmanlı klasik dönemi 
çerçevesinde, Batı Trakya yörüklerinin sosyo-ekonomik yapılarını malî-idarî 
kayıtlardaki varlıkları ve nitelikleri üzerinden tartışmaya açmak, bu eğilimin sor-
gulanması ve Osmanlı tarihi literatüründe “yörük” kavramıyla kastedilen ve bu 
yolla oluşturulan çağrışımların aslında gerçek durumu ifade noktasında nerede 
durduğunu anlamak açısından son derece önemlidir. 

Bu konuyla ilgili olarak en başta ifade edilmesi gereken, söz konusu 
yörüklerin genel itibariyle “perâkende” bir nitelik taşımalarıdır. Yani, Anadolu 
coğrafyasında gördüğümüz geniş cemaat, boy, bölük ve aşiret organizasyonu 
altında büyük topluluklar halindeki yörük ve Türkmenler’in2, Batı Trakya’da 
mevcut olmadığını görüyoruz. Elbette yine perâkende olarak bulunan yörük ve 
Türkmen gruplarının olduğu Anadolu yerleşimleri de söz konusudur. Ancak 
Anadolu’daki gibi büyük aşiret yapıları Rumeli’de yoktur. Rumeli’de yörük grup-
larını yalnızca askerî-idarî bağlamda büyük teşkilatlar halinde görebiliriz; 
Tanrıdağı yörükleri, Vize yörükleri, Naldögen yörükleri gibi.3 Yaşadıkları bölge 
üzerinden adlandırılmış olmaları, köken ve bağlarına dair iz taşımıyor olmaları 
aslında bu şekilde tanımlanmış – daha doğrusu askerî olarak teşkilatlandırılmış4 - 
yörüklerin perâkende olduklarına dair bir başka işaret olarak da değerlendirilebi-
lir. Rumeli’ye geçişle birlikte gittikleri yerler ve bazılarının da iktisadî faaliyetleri-
ne göre adlandırılmaları,5  bu perâkendeliğin bir sonucu, kendini yeniden tanım-
lamanın bir yansımasıdır. Batı Trakya’da yörüklere yer yer küçük ölçekli cemaat-
ler halinde rastlanmakla birlikte, yörüklerin ekseriyetle yerleşim yeri eksenli ve 
onlarla entegre bir dağılım sergiledikleri gözlemlenir. Şüphesiz böylesine bir 
resmin ortaya çıkışında, Balkanlar’a geçişle birlikte bölgenin Türkleştirilme-
İslamlaştırılma sürecinde, gönüllü ya da gönülsüz oynadıkları rolün payı büyük 
olsa gerektir. Uç bölgelerine gönderilmiş bu yörüklerin böylesine bir görüntüye 

                                                 
2 Yörük ve Türkmen kavramlarının tanım ve farklılıkları ayrı ve önemli bir tartışma 
konusudur; literatürdeki neredeyse tüm çalışmalarda bu noktaya değinilmiştir. 
3 Bu yörük gruplarının adlandırılmasında kökenlerine dair izler bulunduğuna dair görüşler de 
mevcuttur; örnek olarak bkz. M. Tayyib Gökbilgin, Rumeli’de Yürükler, Tatarlar ve Evlâd-ı 
Fâtihân, İstanbul Universitesi Edebiyat Fakültesi Yayınlarından, İstanbul: Osman Yalçın 
Matbaası, 1957, 27-28. 
4 Rumeli yörüklerinin askerî teşkilatıyla ilgili olarak bkz., Yeni, “The Yörüks of Ottoman 
Western Thrace...”, 152-212. 
5 İsenbike [Togan] Arıcanlı, “Osmanlı İmparatorluğu’nda Yörük ve Aşiret Ayırımı,” Boğaziçi 
Üniversitesi Dergisi 7, (1979): 29. Arıcanlı, bu tespiti Anadolu’daki yörükler için yapmakla 
birlikte, tam olarak bunu kendini yeniden tanımlama olarak ifade etmez; yörük-aşiret 
ayrımını ortaya koyarken yörük cemaatlerinin adlandırılmasında genel bir eğilim olarak böyle 
bir durumun varlığından söz eder: “Diğer taraftan dikkati çeken husus, Yörük cemaatlerinin 
tarihi boy isimleri yerine yeni isimler taşımaları, bu yeni isimlerin de ya bir iktisadi faaliyet 
etrafında birleşmeğe veya bir şahıs etrafında toplanmağa delalet etmeleridir.”  
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sahip olmalarıyla, Selçuklu’nun Anadolu uçlarına gönderdiği yörük ve Türkmen-
ler’in bunun neticesinde dağılmaları ve küçük gruplar haline gelmeleri6 arasında 
net bir paralellik söz konusudur. Buradan hareketle, bölgedeki yörüklerin niçin 
dağınık ve aşiret yapısından uzak bir yapı sergiledikleri anlaşılabilir. Batı Trakya 
yörüklerinin bu perâkendelikleri zamanla farklı boyutlara taşınmış, sosyal bir 
topluluk olarak yaşam biçimleri yukarıda ifade edildiği gibi daha çok yerleşim 
yerleri ekseninde şekillenmiştir.   

Bu durum, on altıncı yüzyıl tahrirlerinde farklı kayıt biçimleriyle karşımıza 
çıkmaktadır. Yörüklerin bir kısmı özel adı olan küçük cemaatler halinde iken 
bazısı yine cemaatler halinde ancak bir köye entegre olarak kayıtlıdır. Belli bir 
adı olmayan grupların cemaat kavramı altında yazılmış olması, öyle görünüyor 
ki, tamamen idârî bir kavram bağlamında cemaat olarak addedilmiş olduklarına 
işaret eder. Bu tür kayıtlardan başka, köyün ahâlisi içinde yazılıp üzerine 
“yörük” notu düşülmüş olanları da yörüklerin perâkende doğasını oldukça net 
olarak ortaya koyar. Başlı başına yörüklerden oluşan köyler ise belki de en dik-
kat çeken yörük kayıtlarıdır. Yörüklerin yaşam biçimlerini ifade eden ve devlet 
kayıtlarında konar-göçer kavramı etrafında tanımını bulan yarı-göçebelik her ne 
kadar bir tür yerleşimin varlığını ifade etse de, yörük köyleri diye sınıflandırabi-
leceğimiz bu kategorideki yörüklerin yaşam tarzlarının – demografik ve iktisadî 
bağlamda – yerleşik köylülerin yaşam tarzlarından genel itibariyle farklı olmama-
sı, yörüklüğün dönüşümü ve kavramın içeriğinin çeşitliliğini yeterince ortaya 
koymaktadır. Daha net bir ifadeyle, on altıncı yüzyıl Osmanlı Batı Trakyası için 
yörük kavramının doğası, yaşayış biçimi bakımından çeşitlilik taşır. Her ne kadar 
söz konusu sosyal toplulukların tamamına yörük dense de, bu kavramın karşılığı 
yaşam biçimi noktasında her grup için aynı değildir. Resmî kayıtların, kaydedil-
me biçimleri ve belli detaylar üzerinden işaret ettiği bu durumun keskin hatları 
olan sınıflandırmalar olmadığı gerçeğini de ifade etmek gerekir. Yörük kavramı-
nın basitçe tek bir yarı-göçebe topluluk ifadesi olmadığını söylerken, ortaya 
çıkan farklılıkları da genel geçer bir sınıflandırma haline getirmemek önemlidir. 

Batı Trakya hattının başlıca kazâları olan Gümülcine, Yenice-i Karasu ve 
Drama’daki yörük köylerinden bazı örneklerin detaylandırılması, resmi daha net 
bir hale getirecektir. 

Drama’daki Kırlı mezraası on altıncı yüzyılın ilk tahririnde –1519 tarihli 
icmâl kayıtta-  herhangi bir nüfusun mevcut olmadığı bir “tarımsal rezerv ala-
nı”dır.7 Sonraki dönemlerde düşülen notlardan, buranın Edirnecik köyünün 
arazisi olduğunu öğreniyoruz. 1519 ve 1529 tarihlerinde herhangi bir yörük 
nüfusunun kayıtlı olmadığı mezraada 1529’da reâyâdan 1 çift ve 1 bennâk vardır.8 
1568’de ise tamamen yörüklerden oluşan 32 bennâk ve 82 mücerred kaydı gö-
rünür. Bu durumdan mezraadaki 2 reâyâ hânesinin Edirnecik köyüne gitmiş 

                                                 
6 Arıcanlı: 31. Arıcanlı, Anadolu’daki perâkende yörüklerin bu durumlarının kökenini böyle 
açıklarken Rumeli’deki perâkendelik arasındaki bu paralelliği atlamış görünmektedir. 
7 Başbakanlık Osmanlı Arşivi, Tapu Tahrir defteri (buradan itibaren BOA. TT.d.) 70, f. 45. 
8 BOA. TT.d. 374, f. 112a-112b. 
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olabileceği yönünde bir spekülasyon yapılabilir. Bir değerlendirme noktası ola-
rak mezraadan vergi olarak alınan tarımsal üretim kalemlerine bakıldığında, 
1529 ile 1568 kayıtları arasında resm-i alef dışındaki -özellikle tahıl üretimi üzerin-
den alınan- öşürlerde anlamlı bir değişiklik  olmadığı görülüyor; bazısında öşür 
miktarı ve dolayısıyla üretim miktarı azalırken bazılarında artıyor. Küçük meb-
lağların söz konusu olduğu öşr-i mercimek, öşr-i burçak, resm-i belût, öşr-i güvâre gibi 
kalemlerde ise genel bir azalma söz konusu. Bu noktadan bakıldığında 1529 ile 
1568 yılları arasında Kırlı’nın demografik yapısındaki değişimin tarımsal üretim 
açısından birebir karşılığının olmadığı anlaşılıyor.9 Buradaki mevcut üretimin, 
Edirnecik köyü sakinleri tarafından tarımsal üretim alanı olarak kullanılmaya 
devam ettiği sonucunu çıkarmak mümkündür. Mezraayı bir yerleşim yeri haline 
getiren kayıtlı yörük nüfusunun da burayı geçici bir yerleşim olarak kullanmış 
olma ihtimali beliriyor. Ayrıca, söz konusu yörük nüfusu içinde 4 bennâk ve 5 
mücerredden müteşekkil ayrı bir cemaat-i Dızmıklı’nın da varlığı, söz konusu 
yörük grubunun yaşam tarzları noktasında bir fikir verir. Ondokuzuncu yüzyıl 
sonu-yirminci yüzyıl başındaki haritalarda bu mezraa ve cemaatin isimlerini 
görebiliyor olmak, bu yerleşimin süreklilik gösteren bir geçici yerleşim mahalli 
olduğu sonucunu verir. 

Yenice-i Karasu’daki örnekler, yörüklerin tarımsal üretim noktasındaki fark-
lılıklarını ortaya koyması açısından çeşitli bir yapı sunar.10 Karaca Bazarlu köyü, 
tarımsal üretim odaklı bir yörük köyüdür. 1568 tahririnde11 12 çift ve 3 mücer-
redin bulunduğu bu köyün hâsılında 150 kile kendüm, 70 kile cev, 50 kile çav-
dar, 70 kile alef, ve 46 akçe ederinde penbe öşrü alındığı kayıtlıdır. Tamamen 
tarımsal üretim kalemlerinin bulunduğunu gördüğümüz bu resim, pamuk öşrüy-
le, erken modern dönemdeki yörüklerin sanayi bitkisi üretimini de yansıtır. 
Gümülcine’deki yörüklerin yoğun olarak bulunduğu köylerde de pamuk üreti-
mini onların varlığının açık bir izi olarak gözlemliyoruz. Bu üretim durumu, bu 
yörük köyünün hayvancılıkla -ekonomik üretim ve bununla bağlantılı olarak 
yaşam tarzı anlamında- ilgilerinin olmadığı sonucunu verir. 

1568 tahririne kadar kayıtlarda olmayan Dokuzlu, “hâric-ez-defter” – buradaki 
bağlamıyla ilk defa kaydedilen - bir köydür.12 Coğrafî olarak önceki kayıtların 
tamamında bulunan Ömer köyünün yanında yer alan Dokuzlu’nun mevcut 
olmasına rağmen kaydedilmemiş olma ihtimali bu nedenle düşüktür. Yani Do-
kuzlu 1530-1568 arası bir dönemde kurulmuş olmalıdır. 9 çift sahibi hânenin ve 7 
mücerredin olduğu bu kayıtta, köylerle birlikte yazılan entegre yörük grupları gibi 
yörüklerin resm-i çift olarak on ikişer akçe ödeyecekleri belirtilmiştir. Zirâ bu 
ifade, yine dönemin kanunnâmelerinde aynı şekilde ifade edilir. Ne var ki, köyün 

                                                 
9 Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü, Kuyud-i Kadime Arşivi, Tapu Tahrir defteri (buradan 
itibaren TKGM. KKA. TT.d.) 194, f. 229a-230a. 
10 Yenice-i Karasu ve Gümülcine kazâlarının 1529 tarihli tahrirlerinin yalnızca icmâl olanında 
kayıtları mevcuttur ve bu durum yapılabilecek analizleri kesinleştirme/kuvvetlendirme 
noktasında dezavantaj oluşturur.  
11 Köyün önceki tahrirlerinin takip edilebilir olmadığını belirtmek gerekiyor. 
12 TKGM. KKA. TT.d. 187, f. 91b. 
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vergi hâsılında yörüklerin her çifti için 22 akçe alındığı kayıtlıdır. Reâyâ statüsünde 
uygulanan bu matrah bizi aslında bu yörüklerin fiilen standart köylü durumunda 
oldukları gibi bir neticeye götürebilir. Bu yargı elbette kesin değildir. Bununla 
birlikte Osmanlı Rumelisi’ndeki yörüklerin potansiyel olarak, bir tür geri hizmet 
birliği işlevi gören askerî yörük teşkilâtının yedeği oldukları gerçeği,13 burada 
kayıtlı yörüklerin fiilen reâyâ olmalarına karşın hâlâ yörük olarak kaydedilmeleri-
nin nedeni olabilir. Yani, askerî teşkilâta ihtiyaç duyulduğunda dahil edilebilmek 
için yörük şeklinde kaydedilmiş olmaları yüksek bir ihtimaldir. Hâsıl kısmında da 
yalnızca hububât kaleminin olması, bu ihtimali güçlendirir. 

Yine Yenice-i Karasu’daki Turhallu’da ise daha farklı bir süreç yaşanmıştır. 
Bu köyde kayıtlı vergi mükellefi olarak 1519’da statüsü belli olmayan 2 hâne,14 
1529’da 5 yörük hânesi,15 1568’de ise normal reâyâ olarak kaydedilmiş 4 çift, 1 
bennâk, ve 2 mücerred kayıtlıdır.16 1519’daki statüsü belirsiz mükelleflerin, 
1529’daki statülerine bakarak ve kayıtlar arasındaki zaman aralığının kısalığını 
göz önüne alarak yörük hâneleri olma ihtimalleri daha yüksektir diyebiliriz. 1568 
kaydındaki statülerinden ise bunların 1529-68 arası dönemde normal reayâ hali-
ne geldiklerini görüyoruz. Bu bağlamda, Turhallu’daki durum açık bir yerleşik-
leşme sürecine işaret eder. Yukarıdaki farklı örneklerden hareketle, burada ger-
çekleşen sürecin zirâîleşmeyle [agrarianization] başlayıp yerleşikleşmeye doğru 
evrilmiş bir süreç olduğu sonucuna varılabilir. Hâsıl kaydının toplam meblağın-
daki ciddi artış, yine aynı yönde bir algı oluşturur. 1529’da 405 akçe vergi kayıt-
lıyken, 1568’de bu miktar tam 3000 akçedir. 180 kilelik kendüm ve diğer tahıl-
larda yaklaşık ortalama 50 kilelik öşür alınması, tahıl üretiminin marjinal üreti-
min çok ötesinde olduğunu gösterir. 1568’deki bu mükelleflerin, yörük kökenli 
olduklarına dair bir başka dayanak noktası, bölgedeki yörük yerleşimlerinde 
çoğunluk itibariyle mevcut olan pamuk üretimidir. 

Gümülcine’deki yörük köylerine bakıldığında da farklı kompozisyonlar görü-
lür. Çakırlar köyü, yörüklerin on altıncı yüzyıl boyunca bölgedeki hareketlilikle-
rinin bir örneği olarak göze çarpar. 1519’da bir mezraa olan Çakırlar, 1529’da 
sâkinleri yörüklerden oluşan bir köydür.17 1568’deki “sâbıkân mezraâ olub sonra 
yörük tâifesi gelüb mütemekkinler olub”18 notunun, mevcut olmayan 1529 mufassal 
tahririnden kopyalanmış olma ihtimali gayet yüksektir. Köyün hâsıl kaydı, bura-
daki yörüklerin net olarak tarımsal üretim üzerinden hayatlarını kazandıklarını 
söyleyebilecek kadar ciddi üretim miktarları içermez. Bununla birlikte mezraaya 
gelip yerleşmeleri, hareketliliklerinin daha sınırlı bir boyuta dönüştüğünü gös-

                                                 
13 Literatürde Rumeli yörüklerinin tamamı bu askerî teşkilatın parçası olarak geçmektedir ve 
bu teşkilatın bir tür yoklama defteri olan defter-i yörükânın da söz konusu bölgelerdeki yörük 
nüfusunu tam olarak yansıttığı şeklinde yanlış bir algı söz konusudur.  
14 BOA. TT.d. 70, f. 41. 
15 BOA. TT.d. 167, f. 24. 
16 TKGM. KKA. TT.d. 187, f. 89b. 
17 BOA. TT.d. 167, f. 9. 
18 TKGM. KKA. TT.d. 187, f. 125a. 
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termesi açısından önemlidir. Ayrıca, diğer bazı örneklerle birlikte değerlendiril-
diğinde bölgedeki yörüklüğün çeşitliliğini ve yerleşik hayatla iç içeliğini vurgular. 

Koca Ömerlü ve Bayatlı köylerindeki durum, Çakırlar’daki durumu bir adım 
öteye taşır. 1529’da her iki köyde de birkaç yerleşik köylü kayıtlıdır ve çoğunluk 
itibariyle yörükler vardır.19 1568’e gelindiğinde her iki köyün neredeyse tamamı 
normal reâyâya dönüşmüştür.20 Koca Ömerlü’de birkaç mükellefin üzerinde 
“yörük” veya “eşküncü/yamak” notları düşülmüştür. Fakat hâsıl kaydında bu 
kişilerin de resm-i raiyyeti tam meblağ üzerinden, yani 22 akçe olarak, ödediklerini 
görüyoruz. Bu durum, bu köylerdeki yörüklerin yerleşik hale gelerek normal 
reâyâ statüsüne geçtiklerinin net bir işaretidir. Yalnızca birkaçının bu şekilde 
yazılmış olması, askerî organizasyonla olan doğrudan ilişkileri dolayısıyladır. 

Kara Mihal, Sevindiklü ve Ereselli köylerinin 1568’deki tarımsal üretim gö-
rüntüleri,21 yörüklerin esas geçim yolu olarak tarımsal üretimde bulundukları 
yörük köyü kategorisi örnekleri arasındadır ve köydekilerin zaman içinde yörük 
olarak kalmalarına karşın yörüklüklerinin yaşam biçimlerinden ziyade kültürel 
bir iz olduğu izlenimi veren örneklerdir. Bu tarihte ortalama 26 çift ve 15 mü-
cerredin kayıtlı olduğu bu köylerde, köy başına ortalama 140 kile kendüm, 50 
kile cev, 30 kile alef öşrü alınması tahıl üretiminin boyutunu göstermesi açısın-
dan önemlidir. Yörük yoğunluğu olan köylerin alamet-i farikâlarından olan pa-
muk üretimi, ortalama 185 akçe olan öşr-i penbe ile karşımıza çıkar. Kara Mihal 
ve Ereselli’den alınan resm-i ağıllar (400 akçe ve 130 akçe), hayvancılığın da bir 
taraftan devam ettiğine işaret eder. 

On altıncı yüzyıl Osmanlı Batı Trakyası’ndaki bu örnekler çoğaltılabilir. Bu-
rada yalnızca yörük köyleri üzerinden yapılan incelemenin, yukarıda bahsedilen 
diğer farklı kayıt biçimleri üzerinden de ele alınması mümkündür. Netice itiba-
riyle bu yerleşimler ve diğer kayıtlar, Rumeli yörüklerinin yerleşik hayatla yarı-
göçebelik arasında birden fazla noktada durduklarına işaret eder. Bu nedenle 
tarihsel bağlamda yörük kavramı ve yörüklerle ilgili yapılacak değerlendirmele-
rin, çeşitliliğinin farkındalığını taşıyarak yapılması daha sağlıklı sonuçlar verecek-
tir. 

 

                                                 
19 Koca Ömerlü’de 12 yörük hânesi, 1 köylü hânesi; Bayatlı’da 15 yörük hânesi, 3 köylü 
hânesi ile 1 mücerred. BOA. TT.d. 167, ff. 9-10. 
20 TKGM. KKA. TT.d. 187, f. 114a ve f. 118a. 
21 TKGM. KKA. TT.d. 187, f. 122a, f. 127b, f. 140b. 
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Öz: Bu yazı esas olarak Osmanlı klasik dönemi bağlamında Rumeli Yörüklerinin durumunu 
sorgulamayı amaçlıyor. Bir topluluk olarak Yörüklerin yaşam biçimlerindeki çeşitliliği 
onaltıncı yüzyıl Batı Trakyası’ndaki Yörük köyleri örnekleri üzerinden ortaya koyarak tek tip 
bir yörüklüğün söz konusu olmadığını, statü ve sosyo-ekonomik konumları itibariyle kendi 
aralarında da farklılaştıklarını ileri sürüyor.   

Anahtar sözcükler: Yörük, konar-göçer, Batı Trakya, Osmanlı Devleti, Gümülcine, Yenice-
i Karasu, Drama. 

 

Which Yörüks? Some Notes on the Conditions of Turcomans in 16th Century 
Ottoman Western Trace 

Abstract: This paper aims to question the nature of Rumelian Yörüks within the context of 
Ottoman classical age. Exhibiting some cases of Yörüks’ ways of life through the examples 
of their villages in the sixteenth century western Thrace, it argues that the Yörüks display 
large varieties among themselves in terms of both their status and socio-economic 
conditions.  

Keywords: Yörük, nomads, western Thrace, Ottoman state, Gümülcine, Yenice-i Karasu, 
Drama. 
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