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Giurgiu meskûn bir yer olarak ilk defa
1394’te Codex Latinus Parisinus’ta ge-
çer. Ýkinci kayýt 1403 yýlýna aittir. Bu yer-
leþme birimi önündeki adada yer alan kü-
çük kaleden ilk defa 1409’da söz edilir. Asýl
Eflak topraðýndaki büyük kale Çelebi Meh-
med tarafýndan deðil Eflak Voyvodasý I.
Mircea (“cel Batran” / Koca Mircea 1386-
1418) tarafýndan yaptýrýldý. Hatta inþaatýn
masraflarýnýn tuz satýþýyla saðlandýðý ri-
vayet edilir. Bu kale son araþtýrmalara gö-
re 1417’de deðil 1420’de Osmanlýlar’ca ele
geçirildi. Dobruca da ayný yýlda Osmanlý
topraklarýna katýldý. Ayrýca Tuna’nýn sað
kýyýsýndaki Turnu (Kule / Holovnik) ve Orþo-
va (daha sonra Fethülislâm) ilhak edildi.
1427’de Eflaklýlar Giurgiu Kalesi’ni geri al-
dý. Ancak 853’te (1449) burasý tekrar Os-
manlý kontrolü altýna girdi ve XVI. yüzyý-
lýn ilk çeyreðinde Osmanlý tahrir kayýtlarýn-
da yer aldý. Bazý kaynaklara göre ise bu-
rada kesin Osmanlý idaresi 952’de (1545)
tesis edildi. Yergöðü merkez olmak üze-
re etraftaki yirmi beþ köy dahil edilerek
þehir bir kaza haline getirildi. XVI. yüz-
yýlýn sonundaki büyük savaþlar sýrasýnda
Yergöðü bazý olaylara sahne oldu. 1595
Ekiminde Eflak’tan dönen orduyu takip
eden akýncýlar burada Eflak Voyvodasý Mi-
hal’in baskýnýna uðradýlar.

1659’da Eflak Voyvodasý III. Mihnea’nýn
isyaný sýrasýnda Yergöðü Kalesi ateþe ve-
rildi. 12 Eylül 1771’de Ruslar’ýn Yergöðü’-
ne saldýrýsý buradaki kuvvetlerce önlendi.
Küçük Kaynarca Antlaþmasý’na esas teþ-
kil eden ilk mütareke burada yapýldý. 1787-
1792 Osmanlý-Rus ve Avusturya savaþlarý
döneminde Avusturya kuvvetleri 8 Hazi-
ran 1790’da Yergöðü’ye kadar indilerse de
Osmanlý askerleri tarafýndan geri püskür-
tüldüler. 19 Eylül 1790’da Ziþtovi Antlaþ-
masý öncesi Osmanlý-Avusturya savaþlarý-
ný sona erdiren mütareke de burada ya-
pýldý. Bu savaþlar dolayýsýyla kaleye büyük
önem verildi, kale Tuna savunma hattýnda
belirleyici bir yere sahip oldu. 1789-1790’-
da esaslý bir tamir gördü (BA, D.BÞM, nr.
5721). Yergöðü 27 Eylül 1810’da Ruslar’ýn
eline geçti. 1828-1829 Osmanlý-Rus Sava-
þý neticesinde Edirne Antlaþmasý’na göre
(2-14 Eylül 1829) Ýbrâil ve Kule / Turnu ile
Eflak Prensliði’ne býrakýldý. Eflak Voyvo-
dalýðý ile Osmanlý Devleti arasýndaki sýnýrý
Tuna nehri teþkil ediyordu ve Yergöðü as-
kerî istihkâmý tamamen yýktýrýlmýþtý. Bu
kale dört köþeli olup çeþitli kapýlarý vardý
ve etrafý hendekle çevriliydi. Kale içinde
Çelebi Mehmed Camii bulunuyordu. Evli-
ya Çelebi 1651’de burada 300 askerin bu-
lunduðunu bildirir. Kalenin daha sonra ar-

tan stratejik önemi bu sayýnýn artmasýný
saðladý. 1828-1829 savaþý öncesi sadece
topçu sayýsý 213’ü buluyordu (BA, KK, nr.
4834). Yergöðü 1854’te Osmanlý-Rus sava-
þý sebebiyle Osmanlýlar için yeniden önem
kazandý. Ayný yýl Silistre muhasarasýnýn ar-
dýndan Ruslar Bükreþ’i istilâ ettiler, ancak
Yergöðü’nde Osmanlýlar’ca bozguna uðra-
týldýlar. Ruslar geri çekilirken Yergöðü’nün
depolarýný yaktýlar.

Osmanlý idaresinde Yergöðü kazasý Nið-
bolu sancak beyiliðine baðlý idi. Evliya Çe-
lebi’ye göre Yergöðü kadýsýnýn yevmiyesi
150 akçeydi. Eflak Voyvodalýðý ile Osmanlý
Devleti arasýndaki iliþkilerde Yergöðü ka-
dýsý önemli bir yere sahipti. 1715’te Eflak
Voyvodasý Þtefan Cantacuzino’nun Dîvân-ý
Hümâyun’a yolladýðý arzýnda Yergöðü kadý-
sýnýn Eflak kesiminde müslümanlarla gay-
ri müslimler arasýndaki davalarý görmekle
vazifeli olduðu belirtilir (BA, A.DVN, Dos-
ya 692/62). Ayrýca Yergöðü kadýsý Eflak’ta
Ýstanbul için satýn alýnan erzak fiyatlarýný
kontrol ederdi (BA, A.DVN, Dosya 653/73).
Kasabanýn Osmanlý dönemindeki nüfus du-
rumu hakkýnda XVI. yüzyýlýn ilk çeyreðine
ait bilgiler mevcuttur. 937’de (1530) dü-
zenlenen bir icmal defterinde “kal‘a-i Yer-
göðü öte yaka” þeklinde anýlan kasabanýn
varoþunda oturan müslüman ve gayri müs-
lim nüfusun Eflak tarafýnda kalmasý do-
layýsýyla avârýz türü vergilerden muaf tu-
tulduðu belirtilmiþti. Bunlarýn görevi her-
hangi bir saldýrý karþýsýnda kaleyi koru-
mak ve tamirini gerçekleþtirmekti. Kasa-
bada kýrk bir hâne, yirmi bekâr erkekten
oluþan müslümanlarla 118 hâne, seksen
bekâr erkekten meydana gelen hýristiyan
nüfus kaydedilmiþti. Bu rakamlara göre
kasaba 800’ü bulan sivil nüfusa sahipti
ve bunun 200 kadarýný müslümanlar teþ-
kil ediyordu. Kaledeki muhafýzlarla bunla-
rýn aileleri de hesaba katýldýðýnda müslü-
man nüfusun bundan daha fazla olacaðý
tahmin edilebilir. Kasabanýn vergi hâsýlatý
30.600 akçe dolayýndaydý. Ayrýca kaledeki
silâhlar teker teker belirtilmiþti (370 Nu-
maralý Muhâsebe-i Vilâyet-i Rûm-Ýli Defte-
ri, II, 560-561). Bundan bir asýr sonra Evli-
ya Çelebi’nin verdiði bilgiler dikkat çekici-
dir. Ona göre 1061’de (1651) kalenin do-
ðusundaki varoþta tahta örtülü 600 gü-
zel ev vardýr. Bu durumda toplam nüfusu
3000 civarýna ulaþýr. 3000-4000 dolayýnda
olduðu kaydedilen bu rakam 1595’teki nü-
fus verileriyle uyuþur. 1108 (1696-97) yý-
lýna ait cizye defterine göre bütün kaza-
nýn cizye veren gayri müslim sayýsý 4229’-
dur (BA, KK, nr. 3821). Buna göre kazada
17.000 dolayýnda nüfus vardýr. Bunlarýn

1997) Balkanlar’dan Basra körfezine, Rus-
ya steplerinden Mýsýr’a uzanan imparator-
luðun baþþehri Ýstanbul bir çað dönümü-
nü izleyecek yeni günlere hazýrlanmakta
olan bir þehir biçiminde resmedilmiþtir. Ye-
rasimos’un hemen bütün kitaplarý hem
Türkçe hem Fransýzca yayýmlanmýþ, ayrý-
ca birçok derginin yayýn kurulunda yer al-
mýþtýr.
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YERGÖÐÜ

Romanya’da Tuna kýyýsýnda
tarihî bir þehir.˜ ™

Bükreþ’in 65 km. güneyinde Tuna neh-
rinin sol kýyýsý üzerinde bir liman þehridir.
Bugün Giurgiu adýyla bilinir. Kaynaklara
göre Doðu Roma Ýmparatoru Iustinianos
(527-565) tarafýndan Theodorapolis adýy-
la kuruldu. 600 yýllarýnda ortadan kalktýðý
belirtilen þehrin daha önce de bir küçük
yerleþme yerinin (Golyamo) bulunduðu
anlaþýlmaktadýr. Þehir XIV. yüzyýlda Ceno-
valýlar’ýn ticarî kolonisi olarak yeniden te-
þekkül etti, buraya Cenova (Ceneviz) Cum-
huriyeti’nin mukaddes hâmisi San Gior-
gio’nun adý verildi. Ardýndan Giorgio / Gi-
urgiu diye anýldý. Osmanlýlar bu adý Yer-
göðü / Yerkökü / Yerkövü / Yerköki þeklin-
de okunacak bir imlâ ile kaydettilerse de
bunu nasýl telaffuz ettikleri tam olarak bel-
li deðildir. XV ve XVI. yüzyýllara ait bazý Os-
manlý belgelerinde Tuna’nýn sað kýyýsýnda
Yergöðü’nün karþýsýnda bulunan Rusçuk
(Ruse) için “Yergöðü beri yaka”, Giurgiu için
de “Yergöðü öte yaka” ifadeleriyle iki ayrý
Yergöðü’nden söz edilir. Burasý muhteme-
len Tuna nehrinde Osmanlýlar’ýn dayandýðý
dinî ve fikrî bir uç hattýna iþaret ediyordu.
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Osmanlýlar’da
eyalet askeri olarak hizmet veren

askerî zümreler için
kullanýlan tabir.˜ ™

Genellikle stratejik öneme sahip büyük
kalelerde istihdam edilmek amacýyla ma-
hallinden toplanan ve hizmete alýnan as-
kerleri ifade eder. Yerli kulunun Osmanlý
askerî sistemine bir zümre teþkil edecek
ölçüde dahil oluþu XVI. yüzyýlýn sonlarýn-
dan itibaren baþlar. Geleneksel askerî sis-
temin ihtiyaçlara cevap veremez hale gel-
mesi üzerine taþra þehir ve kasaba hal-
kýndan toplanan bu askerler tamamen
gönüllü statüsünde idiler. Merkezden bir
süreliðine gönderilen kapý kullarý ile karýþ-
týrýlmamalarý için bu adla, bazan da “yerli
kulu gönüllüleri” diye anýlýrlardý. Ayrýca ye-
niçeri olarak taþrada görev yapanlarýn bu-
ralarda dâimî þekilde yerleþmeleri ve bun-
larýn çocuklarýnýn da ayný unvaný kullan-
malarýyla meydana gelen askerî zümre-
ler “yerli çeri, yerliye” þeklinde adlandýrýl-
mýþ, bu gruplar da bir çeþit yerli kulu hali-
ne dönüþmüþtür. Genelde bölük adý altýn-
da teþkilâtlandýrýlan yerli kullarýndan ba-
zýlarý savaþlara serdengeçti unvanýyla ka-
týlýrlardý. Sayýca fazla olan Baðdat’takilere
Baðdat kulu veya beledî asker de denirdi.

XVII. yüzyýl baþlarýnda, burada mevcut yer-
li kulu statüsündeki yeniçerilerden meþ-
rû vâris býrakmadan ölenlerin terekeleri-
nin kapýkulu yeniçerilerinde olduðu gibi ha-
zineye alýnmasý kararlaþtýrýlmýþtýr.

Yeniçeri, cebeci, topçu gibi sýnýflar ya-
nýnda serhad kulu genel adý altýnda teþ-
kilâtlanan azeb, hisar eri (hisarlý, hisar ere-
ni), sekban, laðýmcý ve müsellem adý veri-
len birlikler de vardý. Bu kavramlar zaman
zaman birbirinin yerine kullanýlmýþtýr. Yer-
li kulu askerlerinin kayýtlarý defterdarlýða
baðlý Büyük Kale Kalemi’nde tutulurdu.
Ulûfeleri genelde bulunduklarý yerden kar-
þýlanan yerli kullarýna ihtiyaç halinde mer-
kezden de ödeme yapýlýrdý. Meselâ Boz-
caada yerli kullarýnýn mevâcibi Biga’daki
tuzlalarýn gelirlerinden elde ediliyordu. Eya-
letlerde ayrýca deli, gönüllü ve beþlü adla-
rýyla hizmet veren askerî teþekküller mev-
cut olup bunlar doðrudan beylerbeyinin
maiyetinde hizmet verirlerdi. XVII. yüzyýl-
dan itibaren sýkça gerçekleþen vali deði-
þiklikleri zaman zaman yerli kulu ile kapý
kulu askerlerini karþý karþýya getirir, þid-
detli ve kanlý çarpýþmalara yol açardý; hat-
ta yerli kullarýnýn ihaneti yüzünden kale-
lerin elden çýktýðý bile olurdu. Geri alýnan
kaleler tahkim edilirken yerli kulu yerleþ-
tirilmesine de özen gösterilirdi. Köprülüzâ-
de Fâzýl Mustafa Paþa, Belgrad’ý geri alýn-
ca burayý tahkim ederken 2660 civarýnda
yerli kulu koymuþtur.

XVII. yüzyýl ortalarýnda Þam ve Baðdat’-
taki yerli kulu askerlerinin zamanla sayý-
larýnýn fazlaca artmasý kendilerine siyasî ve
idarî bir kýsým iþlere karýþma hakký ver-
miþ, bunlar bazan merkezden gönderilen
beylerbeyileri de dinlemez olmuþtur. XVII.
yüzyýlýn ilk yarýsýnda Baðdat yerli kulla-
rýnýn lideri konumundaki Bekir Subaþý’nýn
hile ile beylerbeyiliði ele geçirdiði, cezalan-
dýrýlmak istenince Ýran þahýna sýðýndýðý,
Osmanlý Devleti ile Safevîler’i karþý karþýya
getirip yýllarca süren bir savaþa yol açtýðý
bilinmektedir. Nitekim yüzyýlýn sonlarýnda
Sadrazam Amcazâde Hüseyin Paþa, Bað-
dat Valisi Daltaban Mustafa Paþa’ya gön-
derdiði kaimede oradaki yerli kullarýnýn
önemine dikkat çekmiþtir (Anonim Os-
manlý Tarihi, s. 193-194). Þam ve Baðdat’-
taki yerli kullarý Köprülü Mehmed Paþa’-
nýn sadrazamlýðý döneminde tenkil edilmiþ-
se de varlýklarý devam etmiþtir. Askere du-
yulan ihtiyacý karþýlamak amacýyla oluþtu-
rulan yerli kullarýndan genelde beklenen
hizmet görülememiþtir. Yeniçeri Ocaðý’nýn
ilgasýndan sonra yerli kullarý da daðýtýlmýþ,
Asâkir-i Mansûre-i Muhammediyye adýy-
la kurulan modern orduya paralel olarak

çoðu Eflaklý idi. Müslüman nüfus daha çok
þehirde toplanmýþtý ve asker, tüccar, es-
naftan oluþuyordu. Evliya Çelebi’ye göre
Yergöðü kasabasýnda bir hamam, ayrýca
yetmiþ seksen dükkân mevcuttur, iskele-
si de büyüktür. Daha XV. yüzyýlýn sonu ve
XVI. yüzyýlýn baþlarýnda Yergöðü Ýskelesi’-
nin hayli faal olduðuna dair kayýtlara rast-
lanýr (BA, MAD, nr. 30). Buradan elde edi-
len gelirden saray mensuplarýna tahsisat
ayrýlmýþtý. Tuna defterdarlýðý teþekkül edin-
ce gelirleri oraya baðlandý. 1000 (1592) yý-
lýnda Yergöðü Ýskelesi, yakýnýndaki Tutra-
kan ile birlikte mukataaya verilmiþti (BA,
KK, nr. 1774/11).

1829’da Edirne Antlaþmasý’na göre Yer-
göðü kasabasý ve kazasý Eflak Prensliði’ne
terkedilmiþ, ancak bazý Türkler’in gayri
menkulleri þehirde kalmýþtý. Romanya’nýn
baðýmsýzlýðýný ve bu ülkeye Dobruca’nýn
katýlmasýný onaylayan Berlin Kongresi’n-
den (1878) bir süre sonra Osmanlý Devleti
ile Romanya arasýnda yapýlan anlaþma ge-
reði Romanya’da kalan gayri menkullerin
tesbiti amacýyla Ýstanbul Hariciye Nezâ-
reti bünyesinde Romanya Muhacirîn Ko-
misyonu kuruldu. Bu komisyon Yergöðü’-
deki mallarýn durumuyla da ilgilendi. Evli-
ya Çelebi burada Çelebi Mehmed Camii’n-
den baþka Þeyh Uryan Mehmed Dede ve
Rusçuklu Kâtib Emânî Çelebi’nin ziyaret-
gâhlarýndan söz eder. Þehirde günümüze
ulaþan bir Osmanlý eseri yoktur. Yergöðü
bugün önemli bir sanayi (gýda ve halý sa-
nayii) ve liman þehridir. 1869’da demiryo-
lu ile Bükreþ’e baðlanmýþ, 1954’te Rusçuk’-
la da iki katlý bir köprüyle demiryolu ve
karayolu baðlantýsý kurulmuþtur. 2002 is-
tatistiklerine göre þehrin nüfusu 70.000
dolayýndadýr, halkýn % 96,5’i Romen’dir.
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