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ba tı sın da ki top rak la rı ele ge çir di. Ste fan De¸ans ki’nin ha ya tı nı ko nu alan bir eser de, 
1330 yı lın da ki Vel buzd Sa va şı’nın ar dın dan Kral Ste fan’ın Sırp as ker le ri nin “meş hur şe hir” Ve les’i Bi zans lar’dan ala rak Sırp Dev le ti’ne kat tık la rı be lir ti lir. Bu ta rih ten son ra Ve les Ka le si, SırpBi zans sı nır la rı nın gü ne ye doğ ru kay ma sı so nu cu stra te jik öne mi ni kay bet ti. Çar Duşan’ın yö ne ti mi al tın da Ve les 1342’nin ya zın da, Bi zans İmpa ra to ru Kan ta ku ze nos’u 2000 ki şi lik ordu suy la Ve les’te ağır la yan ve Priş ti ne’de ki Çar Duşan’a ka dar ona eş lik eden Voy vo da Oli ver’in ida re sin dey di. Oli ver’in ölü mü nün ar dın dan De ja no vi— ta ra fın dan yö ne til di. Os man lı kay nak la rı na gö re Os man lı lar’ın fe tih ta ri hi ise ge nel lik le 13851386 ola rak ve ri lir. 1371’den be ri Os man lı va sa lı olan Ma ke don ya’nın bu böl ge si nin yö ne ti ci le ri De ja no vi— hâne da nı nın, 1395’te Kons tantin De ja no vi—’in Ro vi ne Sa va şı’nda Yıl dı rım Ba ye zid’in saf la rın da sa va şır ken öl me si üze ri ne böl ge sa vaş sız Os man lı lar’ın eli ne geç miş ol ma lı dır (1395). Ve les / Köp rülü’de XIV. yüz yı la ait üç mâbed gü nü mü ze ulaş mış tır: Aziz De met ri us Ma nas tı rı, Aziz Ne del ya Ki li se si ve XIV. yüz yı la ait ori ji nal fresk de ko ras yon par ça la rı nı hâlâ ta şı yan Aziz Ni ko la Ki li se si.Os man lı yö ne ti mi nin ilk el li yı lın da Köprü lü kü çük bir şe hir ha lin de kal dı. 1445 yı lı na ait Os man lı ka yıt la rın da Köp rü lü’nün do kuz müs lü man hâne siy le 181 hı ris ti yan hâne si ni ba rın dır dı ğı tes bit edil miş tir (BA,
MAD,nr.525,s.42). 859 (1455) yı lı na ait 
TahrirDefteri’nde ise şeh rin on iki müslü man hâne si ve top lam da 190 hâne yi barın dı ran üç hı ris ti yan ma hal le siy le (toplam
1000kişi) nisbî bir ge liş me gös ter di ği gö
rü lür (BA,TD,nr.5). Müs lü man la rın nere dey se ta ma mı za na at sa hi bi dir (dört 

nalbant,ikiayakkabıcı,birboyacı,imam
vemüezzin).

Ro ma İm pa ra tor lu ğu’nda ki Byla zo ra antik ken ti bu şeh rin te me li ni oluş tu rur. III. yüz yıl da ta rih çi Am mi anus Mar cel li nus, Pa eo nia top rak la rın da Byla zo ra adıy la anılan bir şe hir den bah se der. Byla zo ra adı nın so nun da ki “ora”, mo dern Ar na vut ça’da gö rül dü ğü gi bi es ki İlir ya dilind e (ure) “köp rü” an la mı na ge lir. İs min sonundak i bu ke li me An tik dö nem den itiba ren Vardar neh ri üze rin de bir köprü nün bulundu ğu nu gös te rir. Şehrin bu gün kü adı İlirya is min den ge lir ve Köp rü lü şek linde ki Türk çe ad lan dır ma bu kadîm is min tercü me si dir.Es ki Or ta çağ şeh ri Ve les, bu gün şeh rin bu lun du ğu yer den 2 km. gü ney de, To polka’nın Var dar neh ri ne dö kül dü ğü nok ta ya ya kın bir yer de dir. Böl ge de yol ve ne hir ya ta ğın dan 100 m. yük sek lik te, 70 m. enin de ve he men he men 400 m. uzun luğun da dü zen siz şe rit ler oluş tu ran Or ta çağ dö ne mi ne ait ka le ka lın tı la rı yer alır. Bu et ki le yi ci ka le nin ete ğin de 3,5 hek tar lık bir yer le şim ye ri var dır. Şe hir le be ra ber 
ka le 10001200 ci va rın da nü fu sa sa hip olma lı dır. Ka le nin ba zı kı sım la rı nın ta ri hi V ve VI. yüz yıl la ra ka dar uza nır. Da ha son ra dört yüz yıl lık bir bel ge ve ar ke olo jik bul gu ek sik li ği söz ko nu su dur. Bu da Slav ka bile le ri nin Ma ke don ya’ya yer leş ti ği ve an tik İlir ya (Peoni) hal kı nı asi mi le et ti ği dö ne me denk ge lir. Ka le nin ete ğin de ki es ki yer leşim böl ge si gü nü müz de Sta ri Ve les ya da Don ji Grad şek lin de ad lan dı rı lır.Or ta çağ’da Ve les ilk de fa, İm pa ra tor II. Va si le ios’un 1018 ta rih li fer ma nın da Bi to
la (Manastır) Pis ko pos lu ğu’nun bir par ça sı ola rak Ve le son şek lin de ge çer. XI II. yüz yılın ilk yıl la rın da Bi zans Ve lesi, II. Bul gar İmpa ra tor lu ğu’na bağ lan dı. 1246’da Bi zans İm pa ra to ru Io an nes Va tat zez, Skop je (Üs-
küp), Ve les ve Pro sek’i Bul gar lar’dan ge ri al dı. Epir Des po tu II. Mic ha el da Var dar’ın 

olan yer ler de zo run lu ika me te tâbi olanla rın ye ni den is ya na te şeb büs et me le ri ni ön le mek için Ko za no ğul la rı’ndan on al tı hâne İs tan bul’a gön de ril di. Da ha son ra bir kıs mı Ru me li’de muh te lif san cak la ra, ba zı la rı ise Trab lus garp’a sür gün edil di. 
1878’de ai le men sup la rı son de fa ayaklan dıy sa da bu gi ri şim ba şa rı lı ol ma dı. Ko za no ğul la rı’nın güç lü ol du ğu dö nem de et ki alan la rı nı Ko zan ile bir lik te Ma raş ve za man za man Kay se ri’ye ka dar uzat tık la rı gö rül mek te dir. Ai le içi an laş maz lık lar bu et ki ala nı nı kü çült tü ğü gi bi bö lün me lere de yol aç tı. Aşi ret ha ya tı nın çe şit li li ği ve zen gin li ği özel lik le edebî eser le re ko nu ol  du. Da da loğ lu gi bi meş hur halk ozanları on lar hak kın da edebî eser ler mey da na ge tir di.

BİBLİYOGRAFYA:BA, İ.MVL, nr. 532/23861; Me ne men ci oğ lu Ahmed Bey, Me ne men ci oğul la rı Ta ri hi (haz.Yılmaz
Kurt), An ka ra 1997, s. 119; Ch. Te xi er, Kü çük As  
ya: Coğ raf ya sı, Ta ri hi ve Ar ke olo ji si (trc.AliSu 
at,nşr.KâzımYaşarKopraman–MusaYıldız), An
ka ra 2002, III, 138; Cev det, Tezâkir, III, 107 vd.; a.mlf., Ma‘rûzât (TTEM,XV/10[1925]içinde), s. 
271 vd.; Ah med Re fik [Altınay], Ana do lu’da Türk 
Aşi ret le ri, İs tan bul 1930, s. 89, 162164; Öz can Mert, XVI II. ve XIX. Yüz yıl lar da Ça pa no ğul la rı, 
An ka ra 1980, s. 2627; A. Mü nir Ko za noğ lu, Ko
za no ğul la rı, İs tan bul 1983; Mus ta fa Onar, “Ko
zanoğulları”, Ada na Köp rü ba şı, İs tan bul 2000, s. 367 vd.; Ali Si nan Bil gi li, Os man lı Dö ne min de 
Tar sus San ca ğı ve Tar sus Türk men le ri, An ka ra 
2001, s. 2 vd.; Akif Bil ge Çe lik, Fır kai Is la hi ye 
(yükseklisanstezi,2008), Kah ra man ma raş Süt
çü İmam Üni ver si te si Sos yal Bi lim ler Ens ti tü sü, 
s. 4445, 58, 95 vd.; Der ya İdi kurt, Os man lı’dan 
Cum hu ri yet’e Bir Âyan lık Ör ne ği: Ko za no ğul la
rı ve Fır kaı İs la hi ye’nin Ku ru lu şu (yükseklisans
tezi,2011), Nev şe hir Üni ver si te si Sos yal Bi lim ler Ens ti tü sü, s. 46 vd.; Fa ruk Sü mer, “Çukurova
TarihineDairAraştırmalar”, TAD, I/1 (1963), s. 
84; Yu suf Ha la çoğ lu, “FırkaiİslâhiyeveYapmış
Olduğuİskân”, TD, sy. 27 (1973), s. 12 vd.; A. G. Go uld, “LordorBandits?TheDerebeysofCilicia”, 
IJ MES, VII/4 (1976), s. 491 vd.; a.mlf., “Æ¯o¾ån”, 
EI° (İng.), V, 283284; Yü cel Öz ka ya, “Anadolu’da
kiBüyükHanedanlıklar”, TTK Bel le ten, LVI/217 
(1992), s. 842843; M. Fa tih San sar, “Tanzimat
DönemindeÇukurovaHanedanAilelerininTas
fiyesi”, Ce lal Ba yar Üni ver si te si Sos yal Bi lim
ler Der gi si, III/1, Ma ni sa 2005, s. 84; Nu ri Ya vuz, 
“FırkaiIslahiyeOrdusununÖzellikleriveFaali
yetleri”, Ga zi Aka de mik Ba kış, V/10, An ka ra 
2012, s. 114115, 119; “Æ¯ozånog hullari”, EI° 
(İng.), V, 284.
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Makedonya’datarihîbirþehir.
˜ ™

Köp rü lü (MakedoncaVeles,1950-1991
yıllarıarasındaTitovVeles), Ma ke don ya Cum hu ri ye ti’nde Var dar neh ri nin va di sinde ku rul muş tur. Milâttan ön ce 168 yı lın da 
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lir: Köp rü lü, Var dar’ın iki ta ra fın da neh ri gö re cek şe kil de üst üs te taş tan, ka ya ğan kap lı, 1000 evi ba rın dı ran dört ma hal le ye ay rıl mış tır. Yük sek, sarp bir da ğın üzerin de ıs sız ve ha ra be şek lin de ki ka le si küçük lü ğü ne rağ men müs tah kem dir. Ev li ya Çe le bi ca mi, okul ya da tek ke le re da ir herhan gi bir bil gi ver me miş tir.Böl ge yi Kup ru lih ve ya Köp rü lüşe hir di  ye anan Brown, şeh rin bü yük bir kıs mı nın ken di le ri ay rıl ma dan ön ce yan dı ğı nı söy lerse de ko nu hak kın da da ha faz la ay rın tı ya gir mez. Yir mi yıl son ra 1689’da Habs burg or du su Ka ça nik, Üs küp, Ku ma no va ve Eğri de re Pa lan ka sı’nı iş gal et ti. An cak kü çük bir or du müf re ze si, hı ris ti yan güç le ri ni Os man lı Bal kan la rı’nda gir dik le ri en uzak nok ta olan Köp rü lü’ye ka dar püs kürt tü. Hı ris ti yan güç le ri Köp rü lü’yü ter ket meden ön ce ate şe ver di. Os man lı ta rih çi le ri ise bu olay dan yal nız do lay lı ola rak bah seder ler. Ar dın dan Köp rü lü hız lı bir şe kil de toparlan dı. XVI II. yüz yıl baş la rın da Je ro tej Ra ̧ anin şeh ri “Tan rı’nın ko ru du ğu şe hir Ve les” ve “bü yük bir şe hir” di ye ni te ler.XVI II. yüz yı lın ilk ya rı sın da şe hir de kuru lan bü yük Hal vetî Tek ke si, XX. yüz yı lın son la rı na ka dar ak tif bi çim de kul la nıl dı. Te pe de len li Ali Pa şa bu ra da Sa‘diy ye ta rika tı adı na 1800 yıl la rın da bir tek ke kur du. 
1179’da (1765-66) Sad ra zam Köp rü lüzâde Nûman Pa şa’nın bü yük oğ lu Hâfız Ah med Pa şa, git tik çe ge niş le yen müs lü man toplu mu için Ve les’te bü yük bir mes cid ve mek tep in şa et tir di. 1861’de Al man asilza de si ve bi lim ada mı Ge org von Hahn, 

sen bir müs lü man hâne si var dı. Müs lüman lar, hı ris ti yan nü fu su ba rın dı ran Slav isim li (Bos lic Çel tik ve Ho ti{ti ne Çel tik) iki Çel tik çi kö yün de ya şa mak la bir lik te önemli bir kıs mı, Türk müs lü man köy le rin de otu ra rak yö re ye pi rinç ta rı mı nın na sıl yapı la ca ğı nı öğ ret miş tir.Ge le nek sel söy le me gö re Türk ler, Vardar neh ri üze rin de ki köp rü yü ta mir ve ya ye ni den in şa et tik ten son ra halk es ki şeh ri ya vaş ya vaş ter ke dip köp rü nün ya kın la rına yer leş me ye baş la dı. Hem Kâtib Çe le bi hem Ev li ya Çe le bi’nin taş tan ve sağ lam di ye bah set ti ği köp rü gü nü mü ze ka dar ayak ta ka la ma mış tır. Es ki Ve les’in son sakin le ri 1855 gi bi geç bir ta rih te ye ni şeh re ta şın mış tır. Kâtib Çe le bi ile Ev li ya Çe le bi’nin hal kın köp rü nün ya kı nı na yer leş ti ğinden söz et me le ri şeh rin XVII. yüz yıl dan ön ce yer de ğiş tir miş ol ma sı ge rek ti ği ni gös te rir. XVII. yüz yıl sey yah la rı Ve les şehri nin, üze rin de dört taş sü tu na da ya nan bir köp rü nün bu lun du ğu neh rin her iki ya ka sı na ku rul du ğu nu söy ler. 1750 yı lı na ka dar pis ko po sun yer le şim ye ri Es ki Veles iken son ra ki dö nem ler de Ye ni Ve les’e inti kal et miş tir.Ve les’in XVII. yüz yı lın or ta la rı na ait bi ri Ev li ya Çe le bi (1660), di ğe ri 1669’un yazın da şeh ri zi ya ret eden Ed ward Brow ne ta ra fın dan ka le me alı nan tas vir le ri var dır. Ev li ya Çe le bi’nin tas vi ri kı sa ve ol duk ça eksik tir. Sa de ce, Ev li ya Çe le bi’nin ko nuyla ilgili bil gi siz li ği ni gös ter me si açı sın dan an lam lı olan şeh rin ta ri hi hak kın da ki kı sa bir not tan son ra ba zı de ğer li bil gi ler ve ri

1530’da şe hir de bir cu ma ca mi si, bir mes cid ve otuz beş müs lü man hâne si nin bu lun du ğu üç müs lü man ma hal le si vardı. Hı ris ti yan la rın sa yı sı 284 hâne lik do kuz ma hal le ye yük sel miş ti. Eko no mi bü yük öl çü de ta rı ma (çoğunluklaşarapüretimi) da yan mak la bir lik te ti carî fa ali yet le ri de içi ne al mak tay dı (BA, TD,nr.370). Ne ka le ne de gar ni zon dan söz edi len bu dö nemde şe hir açık bir ka za mer ke zi şek lin de ta nım lan mak ta dır. Köp rü yü ko ru ma ve onar ma gö re vi ay rı ca lık lı bir ko num da olduk la rı an la şı lan otuz hı ris ti yan ai le si ne ver gi ko lay lı ğı kar şı lı ğın da ve ril miş ti. 1530 yı lı na ka dar yak la şık 1600 nü fu sa ve ya 
1395’ten ön ce ki ha li nin bi raz da ha faz la sına sa hip olan şeh rin 948’de (1544-45) kırk ye di müs lü man ve 233 hı ris ti yan hâne si ni ba rın dı ran on bir ma hal le si mev cut tu (BA, 

TD,nr.232,s.700-704). Müs lü man la rın o dö nem de bir ca mi si ve iki mes ci di var dı. 
1545’te müs lü man ma hal le le rin den bi rinin “Ye ni Köp rü lü ma hal le si” di ye ad lan dırıl ma sı, ye ni şe hir de ki ya vaş de ği şik lik le rin sa nıl dı ğı nın ak si ne bir yüz yıl son ra de ğil XVI. yüz yı lın bi rin ci ya rı sı gi bi er ken bir zaman da baş la dı ğı nı gös te rir. 977’de (1569-

70) şe hir bi raz da ha bü yü ye rek yet miş al tı müs lü man ve 248 hı ris ti yan hâne sin den mey da na ge len bir nü fu sa sa hip ol muş tur 
(toplam1600-1700kişi).XV. yüz yı lın ilk ya rı sın dan XVI. yüz yı lın baş la rı na ka dar Ve les böl ge sin de kü çük yö rük grup la rı Var dar neh ri nin do ğu kısım la rı nın ne re dey se ta ma mı nı kap la dı. 
1445’te Köp rü lü ka za sın da otuz al tı hâne ile bir lik te Çel tik çi ler, Ka re si li ve Hi sar begi ad lı üç Türk kö yü kay de dil miş ti. On yıl son ra ki tah rir def te rin de ay nı böl ge de se kiz kö yün (Çalışlar,DoğanKayası,Hi-
sarbeyli,Karesiler,KiliseDeresi,Kocılar,
Soyaklar,Uğurlular) ve top lam da dok san do kuz müs lü man hâ ne si nin bu lun du ğu gö rü lür. 1545 yı lı na ait tah rir de, Slav isim li ve ne re dey se ta ma mı hı ris ti yan olan 111 kö yün ya nı sı ra ba zı la rı 1455’ten be ri bi linen, ba zı la rı ise ye ni kay de dil miş on dört Türk kö yü yer alır (öncekilerinyanında:Ali
Fakihobası,Kumarlar,KuruDere,Mah-
mutobası). Uğur lu lar yö rük kö ken le ri ne işa ret le Uğur lu oba sı di ye ge çer. Bu kü çük köy le rin (ortalamaondokuzhâne) za manla sa kin le ri nin sa yı sı dok san do kuz dan 264 hâ ne ye yük sel di. Ya kın la rın da ki, ço ğunluk la müs lü man olan da ha ge niş iki köy Aşa ğı ve Yu ka rı Çel tik çi, Ve les böl ge si ne pi rinç ta rı mı nın Os man lı lar ta ra fın dan geti ril di ği ne işa ret eder. 1545 ta rih li def ter ay nı za man da ba zı Slav köy le ri nin gi de rek İslâmlaş tı ğı nı gös te rir. Bu köy ler de sek

Köprülü’de Vardar nehrinin kıyısındaki eski evler ve saat kulesi
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KÖSOÐLU, Nevzat

(1940-2013)

Türk kültür adamý,
yazar ve yayýncý.

˜ ™

7 Ekim 1940 ta ri hin de Er zu rum’un İspir ka za sın da doğ du. Ba ba sı da va ve ki li Tay yip Bey, an ne si İkiz de re li Kum ba sarlar’dan Rey ha ne Ha nım’dır. İlk ve or ta öğ re ni mi ni İs pir’de ta mam la dık tan son ra Er zu rum Li se si’ne gir di. İkin ci ve üçün cü sı nıf la rı Ka ra bük De mir Çe lik Li se si’nde oku ya rak bu ra dan me zun ol du. 1959’da gir di ği İs tan bul Hu kuk Fa kül te si’ni 1964’te bi ti rin ce An ka ra’ya git ti. 1967 yı lı nın son la rı na ka dar Babıali’deSabah gazete si nin An ka ra bü ro sun da ça lış tı. Ya zı haya tı na ay nı yıl çı kar dı ğı Söğüt der gisinde baş la dı. Avu kat lık sta jı nın ar dın dan as ker lik gö re vi ni Kars’ta ye ri ne ge tir di. Dö nü şün de 1970’te An ka ra’da avu kat lık ya par ken Ocak der gi si nin yö ne ti ci li ği ni yü rüt tü. Ay nı za man da ku ru cu la rın dan ol du ğu Ötü ken Ya yı ne vi’nin edi tör lük işleriy le il gi len di ve Söğüt der gi sin de ya zı yazma ya de vam et ti. 1974’te Mil li yet çi Ha reket Par ti si ge nel sek re ter yar dım cı lı ğı na ge ti ril di. 1977’de Er zu rum’dan mil let ve ki li se çil di. 12 Ey lül 1980 dar be sin de tu tuklan dı ve bir bu çuk yıl ha pis yat tı.
1982’de be ra at et tik ten son ra ak tif siya set ten uzak laş tı. Bü tün me sa isi ni Türk kül tü rü nü ve mil li yet çi li ği bes le yen eser le ri ya zı ya ge çir me ye, Ana do lu Türk kül tü rünün kay nak la rı na yö ne lik ya yın lar yap ma ya ayır dı. Sö ğüt Ya yın cı lık’ı kur du. Or tak bir ça lış may la on dört cilt ha lin de ha zır la nan, Türk ede bi ya tı nın en es ki dö nem le rin den XX. yüz yı la ka dar şi ir ve ne sir ör nek le ri ni top la yan Büyük TürkKlasikleri ad lı ese ri ya yım la dı (İstanbul1985-2002). Bir di ğer önem li hiz me ti de 1990’lı yıl lar da Kül tür Ba kan lı ğı’nın neş ret ti ği TürkiyeDışında

kiTürkEdebiyatları se ri si nin yö ne ti mi ni üst len me si dir. Bu se ri,Başlangıcından
GünümüzeKadarTürkiyeDışındaki
TürkEdebiyatlarıAntolojisi adıy la otuz iki cilt ha lin de ba sıl dı (Ankara1993-2005). 

yıl lar da müs lü man nü fu sun ya vaş ya vaş azal ma sı ve ya şa mın dur gun laş ma sı se bebiy le 1970’le re ka dar Os man lı gö rü nü münü bü yük öl çü de ko ru du. 1950’de Ti to’nun Yu gos lav ya sı nır la rı nı aç ma sıy la Köp rü lü müs lü man la rı nın ço ğu Tür ki ye’ye göç et ti. 
1964’te şeh rin nü fu su 30.000’e çık tı. Şehrin ti carî iş le vi ni dev ra lan ye ni en düstriler (çinkovekurşunmetalürjisi,tekstil,ipek,
porselen,gıdamaddeleri) ya tı rım cı la rı şeh re çek ti. 2002 yı lın da Köp rü lü’nün nü fu su 55.108’di. İslâmî bir ha yat için dü zen lenmiş bi na la rın ço ğu şeh rin mo dern leş mesi sü re cin de or ta dan kalk tı. Gü nü müz de Köp rü lü’de kü çük bir müs lü man top lu lukla bir lik te 1179 (1765-66) yı lı na ait Köp rülü zâ de Hâfız Ah med Pa şa’nın Pa şa Ca mii ve şeh rin en es ki ye rin de ki Ha cı İbrâhim Kum sal Ca mii bu lun mak ta dır. Mü te va zi bir mi ma ri de ğe re sa hip her iki ca mi den sa de ce Kum sal Ca mii bu gün açık du rumda dır.
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nâ me (Dağlı), V, 306; J. G. von Hahn, Re ise von 
Bel grad nach Sa lo nik, Wi en 1861, s. 103-105; V. K�n¸ov, Ma ke do ni ya, Et nog ra fi ya i Sta tis ti
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ÿMachıelKıel

Ve les’in üç te iki si hı ris ti yan, üç te bi ri Türk ol mak üze re 3800 hâne ye sa hip ol du ğu nu ya zar. Şe hir de her han gi bir ya hu di ai le si bu lun maz ken yir mi hâne lik bir Çin ge ne nü fu su var dı. Beş ca mi ve bir yük sek sa at ku le si ya nın da Hahn, ye ni ve çok bü yük Aziz Pan te le imon Ki li se si ile ol duk ça iyi du rum da olan Aziz De met ri us Ma nas tırı’ nı anar.
1900 yı lın da Va sil Kançov (Kǎn¸ov), Veles şeh ri nin 19.600 nü fu su ba rın dır dı ğı nı ya zar. Bun lar 12.000’i Bul gar hı ris ti ya nı, 

6600’ü müs lü man, 500’ü Or to doks hı ris tiyan Ulah ve ço ğu müs lü man olan 500 Çinge ne’den iba ret tir. Bu da nü fu sun % 35’ini müs lü man la rın teş kil et ti ği ni gös te rir. 
1315 (1897-98) ta rih li SelânikVilâyeti
Salnâmesi’ne gö re Köp rü lü ka za sı nın (şe-
hirvedoksanüçköyü) top lam da 49.404 nü fu su var dır. Bun la rın yak la şık % 37’si müs lü man dır. Müs lü man lar ço ğun lu ğu Türk ler ol mak üze re da ha kü çük grup lar ha lin de Bul gar / Ma ke don ka bi le le ri, Arna vut lar ve ba zı Çin ge ne ler’den mey da na gel mek te dir. Kançov Bul gar lar’ın sa yı sı nı bi raz da ha yük sek, müs lü man la rın ora nı nı ise bi raz da ha dü şük gös te rir.Şem sed din Sâmi 1314 (1896-97) yılın da Köp rü lü’de 16.279 nü fus, do kuz cami, iki mes cid, ye di tek ke, üç ki li se, bir manas tır 
(AzizDemetrius), bir rüş di ye, müslümanlar için üç, Bul gar lar için üç ve Yu nan lı lar 
(YunanlaşmışUlahlar) için iki mek tep bu lundu ğu nu kay de der. Bun la rın ya nın da otuz iki han, bir de ha mam var dır. Her yıl ma yıs ayın da bü yük bir pa na yır ku ru lur. % 34’ü müs lü man olan Köp rü lü ka za sı nın ge nelde nü fu su Kançov’un ver di ği ra kam lar la ay nı dır. XIX. yüz yı lın ilk ya rı sın da bir çok sey yah da Köp rü lü böl ge si nin üç te bi ri nin müs lü man, üç te iki si nin hı ris ti yan ol duğu nu be lirt miş tir.Nak şi ben diy ye ta ri ka tı nın Ma ke don ya’da ki mer ke zi Köp rü lü ci va rın da dır. Bu ra sı bü yük bir Türk kö yü olan Çel tikçi’de ki (Ori-
zare) tek ke yi işa ret eder. 1960 yı lı na ka dar ak tif olan tek ke nin bi na la rı hâ lâ ayak ta dır. Ay nı şe kil de Ori za re’de Rifâiy ye ta ri ka tı nın bir tek ke si mev cut tur. Rifâî şeyh le ri ne ait üç tür be 1980’e ka dar ayak ta dur ma sı na rağ men dinî bir mer kez ha lin de kul la nılma mış tır. Köp rü lü’de ay rı ca Bek taşîler’in ve Hal ve tiy ye ta ri ka tı nın Ka ra ba şiy ye ko lunun bi rer tek ke si var dı. Ka ra başî tek ke si, son şey hi Alâed din Efen di’nin Tür ki ye’ye gel me siy le 1957’de ka pan dı, Rifâiy ye Tekke si 1980’le rin son la rı na ka dar hiz met te kal dı.

1912 yı lı nın son ba ha rın da Sırp or dusu Köp rü lü’yü ele ge çir di. Şe hir, son ra ki Nevzat

Kösoğlu


