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Структуру суспільства Османської імперії складало осіле та кочове населення. За мету 

доповіді була визначена спроба схарактеризувати саме кочове населення (юрюків) та його 
місце в османській соціально-економічній системі ХVI ст. Це питання дозволяють дослідити 
праці істориків Г. Іналджика, І, Шахіна, С. Четінтюрка, Р. Лінднера, Р. Мьорфі та ін., а також 
джерельна база – та інформація про юрюків, яку містять статті султанських канун-наме. 

Юрюки (від тур. дієслова yürümek – ходити, пересуватися, людина в русі, кочівник) – 
групи кочових тюркських племен, які виділилися з туркменського етносу та, починаючи з ХІ ст., 
перекочували з Центральної Азії на Захід – до Персії, Візантії, Османської імперії.  

У 1520- і рр. в Анатолії юрюки становили приблизно 15% населення. Упродовж ХVI ст. 
їхня кількість збільшується внаслідок міграцій зі Сходу і в 1580- 90- х рр. у деяких санджаках 
становить більше 50% населення. При складанні реєстрів для того, щоб локалізувати 
перебування великих груп кочівників, їх записували за місцем перебування або ідентифікували 
за їхнім лідером – беєм. Юрюки поділялися на велику кількість племен, які об’єднувалися у 
клани. 

З другої половини ХVI ст. більшість кочівників переходить до напівкочового способу 
життя: племенам надавалися юрдлуки – літні та зимові пасовища, на яких, окрім тваринництва, 
юрюки займалися землеробством та сплачували податки (саме вони стали першим кроком до 
встановлення урядового контролю над кочівниками).  

На основі султанських канун-наме (законів) виділяємо наступні податки та штрафи, які 
мали сплачувати юрюки: 1) ресм-і отлак (податок на пасовище; 2-3) кишлак ресмі – податок з 
зимівлі та яйлак ресмі - з літніх пасовищ; 4) ресм-і духан – подимний податок за зимівлю юрюка 
на чужому тімарі; 5) податок з загону ресм-і агил; 6) штраф дештібані (за охорону поля); 7) 
податок ресм-і арус – шлюбний податок; 8) навесні кочівники сплачували ресм-і агнам (право 
на володіння вівцями). Якщо юрюк припиняв кочувати, оселявся на одному місці і його 
записували в дефтер, як реайята (селянина), він припиняв називатися юрюком та сплачував  
повний чіфт- ресмі, як реайят. 

Усі податки та штрафні збори юрюки, окрім елітних кочових племен під назвою караджа 
коюнлу (karaca koyunlu – чорнобаранні, вони підпорядковувалися самому султанові та 
сплачували податки до султанської скарбниці), сплачували на користь сіпахі та субаші, які мали 
ділити їх порівну. Якщо субаші в цьому санджаці не було – сіпахі ділилися з санджакбееєм.  

Паралельно з тими юрюками, які оселилися, певна їх частина продовжує рухатися: така 
мобільність ускладнює процес їхнього оподаткування, створює проблеми у відносинах з осілим 
населенням – реайєю та сіпаці – через захоплення культивованої землі та використання її для 
випасу худоби. Треба зазначити, що ці два аспекти – постійний рух та незалежність племен та 
складність управління ними були визначальними для османського уряду у його політиці 
інтегрування юрюків до соціоекономічної системи держави. 

Ще одним кроком уряду у намаганні контролювати юрюків стало їхнє залучення до 
військової справи. Якщо раніше вони брали участь у військових походах, то у ХVI ст. держава 
використовувала юрюків вже як допоміжну військову силу. Саме вони відігравали значну роль у 
завоюванні балканських земель. Юрюків переселяли та розселяли в Румелії  на стратегічно 
важливих об’єктах, вздовж доріг, біля гірських перевалів. За це отримували гроші та 
звільнялися від податків. Також юрюки виконували різноманітні види громадських робіт: 
збирали рис, вирощували коней та займалися їхньою підготовкою для армії, виконували 
транспортні послуги, рили канали тощо. 


