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Ta'lik yazıdan ilham alınarak 
Türk hattatları tarafından icat edilen 

divan! yazıya verilen ad 

L 
(bk. DİVANİ). 

_j 

ÇEPNİ 

L Oğuz boylarından biri. _j 

Boyun ismine Kaşgarlı Mahmud'un 
Oğuz boylarını gösteren listesinde rast
lan ı r. Burada Çepni boyu yirmi birinci 
sırada zikredilmiş ve damgası da gös
terilmiştir. Fahreddin Mübarek Şah ' ın 
(XIII yüzy ılın başları) listesinde de Çepni 
adının görülmemesinin sebebini kesin 
olarak izah etmek güçtür. Reşidüddin 

(XIV yüzyılın başları) Çepniler'i Üçeklar'ın 
dördüncü boyu olarak gösterir. Çepni 
adının ise " düşmanla her zaman sava
şır" manasma geldiğini yazarak Bayın

dır, Becene (Peçenek), Çavuldurlar'la (Ça
vundur) ortak olan onkunlarının sungur, 
şölenlerdeki et paylarının da "sol karı 

yağrın" yani sol kürek kemiği kısmı ol
duğunu bildirir. 

Çepniler'in Anadolu'nun fetih ve iska
nında mühim ro ller aynadıkları bilinmek
tedir. XVI. yüzyılda Anadolu 'da onlara ait 

kırk beş kadar yer adının görülmesi bu
nun en önemli delilidir. Hacı Bektaş - ı 

Veli'nin Sulucakarahöyük'teki ilk mü
ridleri Çepniler'dendi. Bektaşi çelebile
rinin bu köydeki Çepniler'den tanınmış 
bir ailenin soyundan gelmeleri kuwetle 
muhtemeldir. Ayrıca onların 1240 yılın
da vuku bulan Baba İshak Türkmenle
ri'nin ayaklanmaianna katılmış olmaları 
da kabul edilebilir. 1277 yılında Sinop 
yöresinde kalabalık bir Çepni topluluğu 
yaşamaktaydı . Aynı yıl Çepni Türkleri Si
nop'a saldıran Trabzon Rum impara
toru Giorgi'yi denizde yenerek Selçuklu 
Türkiyesi'nin bu en önemli ticaret lima
nının Rumlar ' ın eline geçmesine mani 
oldular. Canit (Canik) denilen Samsun
Giresun arasındaki bölgenin feth inde 
en büyük rolü bu Çepniler oynadı. Hat
ta Bayramlu (Ordu) yöresindeki Hacı 

Emirli Beyliği'nin onlar tarafından ku
rulduğunu ileri sürmek de mümkündür. 
Giresun'un 798 veya 799 (1396-97) yı
lında Hacı Emir oğ lu Süleyman Bey ta
rafından fethi üzer ine Çepniler Trabzon 
yöresine ulaştılar. 1405 yı lında ise Trab
zon- Erzincan yolu onların kontrolü altı
na girdi. 1461 ' de Trabzon 'u fethetmeye 
gelen Fatih Sultan Mehmed şehrin gü
ney ve batı yöreler inin Çepniler'le dolu 
olduğunu görmüştü. 

Çepniler'den bir kısmının Uzun Hasan 
zamanında Akkoyunlular'ın hizmetine 
girdiği bilinmektedir. Nitekim Uzun Ha
san'ın emirleri arasında Çepniler'den İl 
Aldı Bey de bulunmaktaydı. Bu emirin 
Trabzon Çepniler i'nden olması kuwet
le muhtemeldir. XVI. yüzyılda Anadolu'
nun birçok yerinde Çepni oymakları ya
şıyordu . 

Halep Türkmenleri arasında yaşayan 
Çepniler üç kol halinde olup bunlardan 
397 vergi nüfuslu ana kol Antep'in ku
zeydoğusundaki Rumkale yöresinde ya
şamaktaydı . Nüfusları çok az olan diğer 
iki kol Başım Kızdılu Çepni adını taşı-

makta ve Amik ovasındaki Gündüzlü'de 
bulunmaktaydı. XVII. yüzyılı n ortaların

da ana kol yine Rumkale yöresinde ya
şamakta. fakat Başım Kızdılu Çepniler 
batıda Aydın ve Saruhan sancaklarında 
oturmaktaydılar. 

Diyarbekir bölgesindeki Boz-ulus'a bağ
lı Çepniler de 1691 yılında birçok Boz-

al~ bl)-

al Kaşgarlı'ya 
lXI. yüzyı l! , 

bl Reşidüdd i n'e 

lXII I. yüzyı l !, 

cı Yazıc ı oğ lu' na 

lXV. yüzy ı lı göre 
Çepni boyu 
damgası 

ÇEPNi 

ulus oymakları gibi Rakka bölgesinde 
yerleşti rildiler. Bunlara beylerinin adıyla 
Kantemir Çepnisi deniliyordu. Hakka'ya 
yerleştirilen Çepniler bu bölgeden iki de
fa kaçtıla r. İkinci kaçışlarında Turgutlu 
ve Bergama taraflarına gittiler ( ı 141 1 
ı 728) ve oradan bir daha sürgün yerle
rine dönmediler. Günümüzde Balıkesir , 

İzmir (Bergama). Manisa ve Aydın vilayet
lerindeki köylerde oturan Çepniler. Ba
şım Kızdılu ile Kantemir Çepnileri'nin to
runlarıdır. 

Çepniler'den önemli bir kol da Sivas
Kırşehir bölgesindeki Ulu-yörük toplu
luğu arasında yaşıyordu . Bu Çepniler 926 
( 1520) yılında on yedi kışlakta oturuyor 
ve çiftçilik yapıyorlardı, o tarihte vergi 
nüfusları 432 idi. 982 (1574-75) yılında 
ise Çepniler'in vergi nüfusları dört ka
tından fazla bir artış kaydederek 1884 ·e 
yükselmişti. 

XVI. yüzyılda Konya bölgesinde de mü
him bir Çepni topluluğu bulunuyordu. Bu 
Çepni topluluğundan bir kol 1. Selim dev
rinde Eski İl kazasındaki altı köyde yer
leşmiş ve bu koldan sadece küçük bir 
oba eski yaşayışını sürdürmüştü . İ kinci 
Çepni kolu Turgut kazasındaki bazı ekin
liklerde çiftçilik yapmakta. üçüncü Çep
ni kolu ise Karaman'ın batısındaki Mah
mudlar kazasına bağlı dört köyde otur
maktaydı. 

Çepniler Yavuz Sultan Selim devrinde 
Trabzon sancağında bilhassa Giresun
Kürtün ve Vakfıkebir arasında yoğun bir 
şekilde yaşıyorlardı. Bundan dolayı bu 
yörenin batı kesimine Vilayet-i Çepni adı 
verilmişti. Çepniler daha sonraki yüzyıllar
da Trabzon'un doğusunda bulunan yer
lere göç ederek aralardaki Türk yerleş
mesinde önemli bir rol oynadılar. Günü
müzde Sürmene, Of ve Rize'nin özellikle 
merkez nahiyesi ile Karadere ve İkizde
re'deki Türkler ' in önemli bir kısmını on
ların torunları meydana getirir. Şimdi bile 
adı geçen yerlerde Çepni adını taşıyan 

ailelere rastlanır. Bununla birlikte Cepni
ler'den bazıları Rize yöresinde de durma
yarak Batum · a kadar gitmişlerdir. 

Bunlardan başka nüfusla rı az olmak
la bir likte Maraş, Bozok, Çukurova, Koç
hisar. Çorum ve Hamid sancaklarında 
da bazı Çepni oymakları bulunmaktay

dı. Öte yandan iran'da SafevTier'in hiz

metinde de Trabzon bölgesinden gelen 

bir Çepni topluluğu vardı. Fakat bunla

rın nüfusları fazla olmadığı için XVII. yüz

yılın ikinci yarısından itibaren adiarına 

rastlanmamaktadır. Bütün bu bilgilerden 
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ÇEPNi 

anlaşılacağı üzere Çepniler Anadolu · da
ki Türk yerleşmesinde en önemli rolü oy
namış boylardan biridir. 
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ÇERH 

(bk. ÇARH). 

ÇERİBAŞI 

Osmanlı Devleti'nde 
müsellemlerin, timarlı sipahilerin, 

çingene, yörük, tatar, eviad-ı fatihiln, 
voynuk ve akıncı gibi 

eyaJet askeri statüsündeki kuruluşların 
zilbitlerinden birisine verilen ad. 

L 

_j 

ı 

XV. yüzyıl kaynaklarında başbuğ , ser
dar, serasker, sipehsalar, sipehbed, si
pehdar. serheng ve çeribeyi olarak da 
geçen bu tabir çerbaşı şeklinde Memlük
ler'de, çerici, çericiyan olarak da Dulka
dıroğulları ' nda kullanılmıştır: Osmanlı

lar'a da bunlardan geçmiş olmalıdır (Bar
kan, Kanun/ar, s. 124) . Daha küçük rüt
beli zabitlere "çeri sürücüsü" denirdi. Bu
nun başlıca görevi, emrindeki askerle
ri bir yerden başka bir yere götürmek
tL Timar* tasarruf eden çeri sürücüleri 
yükselerek çeribaşı olabilirlerdi. 

Müsellem Çeribaşısı . Osmanlı Devleti'
nin ilk teşkilatlı askeri birlikleri, Orhan 
Bey zamanında kurulan yaya ve müsel
lem*lerdir. Çeribaşının yayalardaki mu
adil zabiti yayabaşıdır. Orhan Bey zama
nında ilk askeri teşkilat kurulurken her 
nahiyenin tirnarları bir çeribaşının ida
resine verilmiş, çeribaşılar da sancak 
beyine bağlanmıştır. Müsellem sancak
larında bir araya toplanması uygun olan 
nahiyeler gruplandırılarak bir çeribaşı

nın idaresine verilebilirdi (BA, TD, nr. 247, 

s. 139, 230) . Çeribaşı tayini beylerbeyi be
ratıyla yapılırdı. Bu makam bazan aile 
fertleri arasında el değiştirebilirdi. Çok 
defa timarının bulunduğu yerde ikamet 
eden çeribaşı bazan uzak bir yerde de 
oturabilirdi. Mesela Sultanönü sancağı
nın çeribaşısı Eskişehir'de otururdu. Yet
ki ve sorumluluğu yayabaşılardan daha 
geniş olan müsellem çeribaşılarının yar
dımcıları da olurdu (BA, TD, nr. 112, s. 70, 
72) . Bu yardımcılar hizmetleri karşılığın
da çeribaşının gelir inden pay alırlardı . 
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XVI. yüzyıl sonlarında piyadelerle birlik
te müsellem teşkilatı da kaldırılırken 

müsellemlerin reaya• yazılmaları çeri
başıları huzurunda yapılmıştır. 

Sipahi Çeribaşısı. Osmanlı kuwetleri
nin asıl kalabalık kısmını oluşturan ti
marlı sipahilerin en büyük kumandanı 
beylerbeyidir. Onun altında sancak beyi, 
alay beyi ve çeribaşılar vardı. Çeribaşı

lar sancağın bir nahiyelik bölgesinin ami
ridirler. Cebelü denilen atlı askerlerle 
doğrudan münasebet halinde olan sipa
hi çeribaşılarının başlıca görevi hazarda 
bulunduğu yerin güvenliğini sağlamak, 
sefer zamanında gerekli askerleri çıkar
mak ve bunları emrindeki çeri sürücü
leri vasıtasıyla istenilen yere göndermek, 
savaştan sonra da gerekli muafiyetleri 
tahsil etmekti. Hazar zamanında sancak 
beylerinin emrinde sayılmayan ve nisbe
ten bağımsız olan çeribaşılara pek mü
dahale edilmezdi. Mesela sancak beyinin 
bölgesinde bir suç işiense suçluyu çeri 
başı yakalardı. Hafif suçların cezasını çe
ribaşı verir, ancak katil vb. ağır suçların 
cezalarına sancak beyi karışırdı . Bunun
la birlikte her türlü ceza yalnız kadı ta
rafından takdir edilebilirdi (Barkan, Ka· 
nun/ar, s. 265-268) . Çeribaşılar çok defa 
timar, bazan da zeamet* tasarruf eder
ler ve topraklarının bulunduğu yerde otu
rurlardı (Ayn Ali, s. 70) . Sancak beyi, alay 
beyi, subaşı ve çeri sürücüsü gibi ser
best tirnar tasarruf eden çeribaşılar böl
geleri içindeki arazi sahiplerinden re
sim •, müsellemlerin koyun resmiyle bad-ı 
heva*larından hisse alırlardı. Aynı şekil
de timariarında olan haymanaların (gö
çebe) resimleri de çeribaşılara aitti. Se
fer olsun olmasın subaşılar gibi çeriba
şıların da yamak*larından belli gelirleri 
vardı . Çeribaşı tirnar gelirlerinin bazı

sından sancak beyleri de pay alırdı. Me
sela cürüm ve arüs resimlerinin yarısı 
kendilerinin, diğer yarısı ise sancak bey
lerinindi. 1 SS7'de Harput sancağı çeri 
başısı 7200 akçelik timara tasarruf edi
yordu. Bu gelir 1 S66'da 8000 akçeye yük
selmiştir. 

Çingene Çeribaşısı . XVI. yüzyıl başların

dan itibaren Rumeli'deki çingeneler as
keri maksatlar için bir statüye bağlan
mıştır. Merkezi Kırkkilise olan ve Eskihi
sar - ı Zağra, Hayrabolu, Malkara, Döğen
ci- ili, incüğez, Gümülcine. Yanbolu, Pı
narhisar. Pravadi, Dimetoka, Ferecik, İp
sala, Keşan ve Çorlu dolayiarını içine alan 
bir çingene livası ihdas edilmiş ve çin
geneler daha önce kurulan müsellem teş
kilatma sokulmuşlardır. Tahrir defterle-

rinde bunların statüleri " Kanün-ı Seras
keran - ı Liva-yi Çingene" veya "Kanunna
me-i Kıbtiyan - ı Vilayet-i Rumeli" (Bar
kan, Kanun/ar, s. 243-244, 249- 250) baş

lıkları altında tesbit edilmiştir. Müsel
lem teşkilatındaki çeribaşı bu livada da 
mevcuttu. Müsellem ve sipahi çeribaşısı 
ile aynı hak ve yetkilere sahip olan ve 
kanunnamelerde çok defa "seraskeran" 
olarak geçen çingene livası çeribaşıları 

çingenelerden tayin edilmezdi. Bunların 
hepsi timarlı sipahi sınıfına mensup bey
zade veya sipahizadedir. Tirnarları liva
nın çeşitli bölgelerine dağılmış halde olup 
başlıca görevleri çingene müsellemleri
nin sevkini yapmaktı. Gelir kaynakları 
da hemen hemen aynıydı. Tasarruf et
tikleri serbest tirnar dahilindeki göçe
belerden resm-i haymana ile bad -ı he
va denilen yave, kaçkun vb. vergilerden 
başka cürüm, cinayet ve gerdek resmi
nin yarısı da bunlarındı. 1 541 tarihli çin
gene livası kanununa göre çeribaşı ti
marında olup çiftçilik yapan yörük, mü
sellem, canbazan ve tatarlar çeribaşıya 
12 akçe, reayadan sayılan yağcı ve kü
reci taifeleri ise 22 akçe çift resmi veri
yorlardı. lll. Murad devrinden itibaren 
diğer kuruluşlar gibi çingene teşkilatı 

da bozulmuş, devlet ricalinin yolsuzluk
ları yüzünden sipahi tirnarları çingene 
ileri gelenlerine verilmeye başlanmıştır 
(Selanik!, ll, 471) . XVII. yüzyılda yaya ve 
müsellemler gibi çingene müsellemleri 
de mukataa*ya bağlanmışsa da (Ayn 
Ali, s. 45) Rumeli çingeneleri durumları
nı muhafaza etmişler, çeribaşılık da var
lığını korumuştur. 

Yörük ve Tatar Çeribaşısı. Yörük def
terlerinde seraskeran, yörük kanunna
melerinde ise çeribaşı olarak geçen bu 
zabitlerin başlıca görevi emrindeki yö
rük müsellemlerini sefere göndermek
tL Bunlar sipahi çeribaşıları ile aynı hak 
ve yetkilere sahipti. Yörük çeribaşıları 

genellikle yörük taifesinden tayin edilir
di. Fakat maiyetindeki eşkinci ve yamak
lar gibi bunlar arasında da dışarıdan ge
len, kanunnamelerdeki ifadesiyle "yörü
ğe halt olan" ve ihtida edenler buluna
bitirdi. Belgelerdeki "veled -i Abdullah" 
kaydından bu anlaşılmaktadır. Yörük ka
nunnamelerinde serasker bile olsalar 
bunların "cinslerinden çıkamayacakları", 
yani eşkinci ve yamaklıktan kurtulama
yacakları belirtilmektedir. Bu kayıttan, 

yörük teşkilatının zaafa uğrarnaması 

için eşkinci ve yarnakların seraskerliğe 
geçmelerinin pek uygun görülmediği, bu 
vazifeye daha ziyade diğer berat sahip-


