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KONYA KARAHOYÜK'TE ELE GEÇEN
Bİ NYILIN İ LK ÇEYREĞİ NDEN
BUĞDAY ÖRNEĞI*
SEDAT ERKUT"

Konya Karahöyük Kazı ları 1953 yı lı nda S.Alp ve E.Akurgal'ı n eş baş kanlığı nda yapı lmaya baş lanmış ve sonra 1994 yı lı na kadar S.Alp tarafı ndan
yürütülmüş tür.

S. Alp'e göre "Konya Karahöyük XXVII kattan oluşınaktadı r. Bu son
kat, Troya I'den biraz daha eskidir"1 . Konya Karahöyük'ün ilk tabakası
MÖ. II. bin yı lı n ilk çeyreğinin sonları na tarihlenmelidir. Böylece Kayseri
Kültepe'nin Ib katı yla çağdaş olduğunu söyleyebiliriz.

S. Alp tarafı ndan Konya Karahöyük mühürleri etraflı ca incelenmiş ve
yayı mlanmış tı r. Ancak baş ta mimari ve seramik vb. olmak üzere kazı sonuçları yeterince iş lenip yayı nı lanmadığı ndan, Anadolu arkeolojisinde Konya
Karahöyük'ün yerinin yeterince kanı tlanamamış olduğunu düş ünüyoruz.
Karahöyük kazı ları yayı nları nı ş imdi biz üstlenmiş bulunuyoruz. Yayı nları mı z baş langı çta küçük raporlar ş eklinde olacak, eğer imkanlar oluş ursa,
daha geniş kapsamlı yayı nlara geçilecektir.

* Katkı ları ndan dolayı teş ekkürler Ahmet Ünal Hocaya.
** Ankara Üniversitesi, D.T.C.Fakültesi, Tarih Bölümü, Eskiçağ Tarihi Anabilim Dalı
Öğretim Üyesi; Konya Karahöyük Kazı ları Yayı n Komitesi Baş kan ı .
I Sedat Alp, Konya Civannda Karahöyük Kazılarinda Bulunan Silindir ve Danıga Mühürleri,
TTKY, 1972, V. Dizi, Sayı 31.
Belleten C.LXXII, 1
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Konya Karahöyük'ten Buğday Örneği
Son yı llarda iyice geliş en arkeoloji teknikleri ve yardı mcı disiplinleri
arası nda Eski Anadolu'nun endemik bitkileri, ekolojik ve klimatolojik durumu, insanlar ve hayvanları n beslenmesi açı sı ndan paleobotanik büyük
geliş meler kaydetmiş tir. İ nsanları n beslenmesinde, Anadolu'nun endemik
bitkileri arası nda yer alan buğdayı n bilhassa özel bir yeri vard ı r2 . Son yı llarda bilinçsiz su kullanı mı ve çağdışı tarı m sulama yöntemleri yüzünden bil.
zamanları n "tahı l anbari" şampiyonluğunu kaybeden Konya Ovası 'mn
tarihteki rolüne bakı ldığı nda konu daha da ivedilik kazanı r. Bu nedenle
burada höyüğün I. tabakası nda ele geçen buğday kalı ntı ları üzerinde duı.acağı z.
Karahöyük'te ele geçen söz konusu buğday örnekleri 1988 yı lı nda açı lmaya başlanan I. tabakaya ait X açması nı n 8 nolu odası nı n arkası nda ele
geçmiş tir. 1989 yı lı nda da çalış malar devam edince yapı kompleksi büyük
bir alana yayı lmış tı r. Bu durumda 8 nolu odanı n arkası ifadesi 9 nolu odayı
karşı lamaktadı r.

Bu mekan ritualin yapı ldığı bir yer izlenimini uyandı rnı aktadı r (Bak.
Plan).

I. tabaka 9 nolu odada ele geçen buğday örneklerinin 2007 yı lı nda yapı lan incelemesinin raporu iliş iktedir (Bak. Rapor).

Çiviyazı lı Kültepe kaynakları nda buğday cinsleri hakkı nda kesin bir
bilgiye rastlayamıyoruz.

Çiviyazı lı Boğazköy Hitit kaynakları nda ise

Zİ Z.A, Zİ Z.AN.NA =Kı zı lca buğday
Zİ Z harkiya§, harkiyai Z İ Z = beyaz buğday
Zİ Z zenantal = güz buğdayı
gibi buğday türleri geçmektedir3.
Hititçe leksikal çalış malarda

Zİ Z hadananda, Zİ Z' Ahar4a-a-ar-ra, Zİ Z

gibi türler de tesbit edilmiş tir4 .

= baş ak

2 Baluntz eski literatürle birlikte en son A. Ünal, Anadolu'nun En Eski Yemekleri. Hititler ve
Çağdaş: Toplumlarda Mutfak Kültürü, Homer Yayı nevi, İ stanbul 2007, s. 141 ve değiş ik yerlerde.
3 H.Ertem, Boğazköy Metinlerine Göre Hititler Devri Anadolu'sunun Flora,sı , Ankara, TUKY,
1974, s.8 vd.

4 H.Ertem, Boğazköy Metinlerine Göre Hititler Devri Anadolu'sunun Florası , TTKY, Ankara
1974, s.8 vd.
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Öte yandan A.Ünal son çı kan sözlüğünde ş u buğday çeş itleı-ini vermektedir : hattar, kant-, kanza-, kara-, KUNASU, feppit-, ZfZ, ZfZ-tar, ZIZ
KALAG.GA "sert buğday", ZiZU 5.

Konya Karahöyük'te ele geçen buğdaylar ve benzeri tahı llar (Res.1)
Res.2 a,b'deki gibi bir düzenekle un haline getiriliyordu. Burada sürtülerek
öğütme söz konusudur. Öte yandan dövülerek ya da ezilerek-sürterek un
haline getirildiğine dair pek çok düzeneğin varlığı nı arkeolojik buluntulardan biliyoruz6.
Saray ve tapı naklarda çalış an çok sayı da personelin karnı nı doyurmak
için mutfaklarda çok sayı da değirmen işçileri çalış tı rı lıyordu. Romalı lar
devrine gelinceye kadar un değirmeni ve dolap beygiri yöntemiyle un
öğütmek bilinmediğinden, bu değirmenleı-de çoğu kadı n ı rgatlar çalış tı rı lı yordu. Kaçmaları nı önlemek için pek çoğunun gözleri kör ediliyordu7.
Anadolu'da daha M.Ö. 6800'lerde, Çatalhöyük'te tek taneli (einkorn)
kı zı l buğday, çift taneli "kavuzlu" (emmer) ve ekmeklik buğday çeş itleı-inin
kültür bitkisi olarak ekildiği kanı tlanmış tı r. Erken Bronz Çağı nda ise ekmek
yapı mı nda yaygı n olan iki çeş it buğday yetiş mekteydi: Triticum vulgare ve
triticum compactum'durs.

Bugün Anadolu'da başlı ca üç buğday tipinden un üretilmektedir:

Ekmeklik orta sert ve yumuş ak buğday (Triticum aestivum),
Ekmeklik ve bisküvilik yumuşak "topbaş" buğdayı (Triticum compactum),
5 A. Ünal, Multilinguales Handwörterbuch des Hethitischen-A Concise Multilingual Hittite
Dictionary-Hitit.« Çok Dili El Sözlüğü, 11amburg 2007.
6 Bk. H. A. Hoffner, "Mühle bel den Hethitern", R1A 8/5-6 (1995) s. 400-401; Anadolu'da neolitik dönemden beri kullanı lagelen öğütme veya değirmen taş ları nı n tipolojik sı nı flandı rı lması ş u çalış mada ayrı nt ı lı olarak yapı lmış t ı r: I. Pavlü ve diğerleri, "Grinding Stones
and Ilandstones From the Chalcolithic Site of Güvercinkayası (1996-2004)", Anatolia Antiqua
15 (2007) s. 17-48.
7 Y. Arı kan —O. Soysal, "Hitit Metinlerin& Körler", Archivum Anatolicum 4 (2000)
s.207-224; J. Siegelova, "Blendung als strafe für den Efilbruch, Anatolia Antica", Studi in
Memoria di Fiorella Imparati Il (2002), s. 735-737; 11.A. I loffner, "The 'Freatment and Long —
Term usc of persons captured in Bal& according to the Maş at Texts", in K.A. Yener — 1 I.A.
Hoftner (eds.), Recent Development in Hittite Archaeology and Histoı y, Papers in Menıory of Hans G.
Guterbock (2002) s. 61-72; aynı yazar, "The Disabled and Infirm in Ilittite Society", Eretz-Isıael
27, Tadmor Volume (2003) s. 84-90.
8 Harry A. Hoffner, Alimenta Hethaeorunt Food Production in Hittite Asia Minor, American
Oriental Scries Volume 55, New Haven, 1974, s.55.
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3- İ rmiklik (bulgurluk ve makarnalı k) sert buğday (Triticum durum).

Bilgilerimize göre bu buğday tohumları nı n kökeni maalesef İspanya,
ABD, İsrail ve diğer bazı ülkelerdir, yani endemik değillerdir. Bu yüzden
bilim adamları na düşen görev Anadolu kökenli buğday türlerini (tabii eğer
tohum bankaları nda kalmışsa!) bir an önce tükenmeden ortaya çı karmaktı r.
Aksi takdirde bugün nası l yerel —genleriyle oynanmamış — domates tohumları arı yorsak aynı şekilde Anadolu'ya özgü buğday için aynı ş ey söz konusu
olacaktı r.
Konumuz olan sert ve dayanı klı "durum" buğdayı MÖ.!!. bin yı lı n ilk
çeyreğinde Anadolu'da yetiş tiriliyordu. Şimdi İ talya başta olmak üzere pek
çok ülkede yetiş tirilmektedir.

Bu konuda başvurulacak seçilmiş bibliyografya yayın tarihi göz önüne alınarak aşağı da gösterilmiştir:
HOFFNER H., Alimenta Hethaeorum, 1974.
NESBİTT, M., "Ancient Crop Husbandıy at Kaman-Kalehöyük: (1991)
Archaeobotanical Report", BMECCJ 7 (1993) 75-97.
DÖRFER, W.-R. NEEF-R. PASTARNEK, Untersuchungen zur Urgeschichte
und Agrarökonomie im Einzugsbereich hethitischer Stclte, MDOG 132
(2000) 367-380.
BAYTOP, T., Türkçe Bitki Adlan Sözlüğü, Ankara,1994.
NESBİTT, M., Plants and People in Ancient Anatolia, in: D. C. Hopkins
(ed.), Across the Anatolian Plateau Readings in the Archaeology of Ancient
Turkey, AASOR 57 (2000/2002) 5-18.
KARAUGUZ, G., Hititler Dönemi'nde Anadolu'da Ekmek, Arkeoloji ve Sanat
Yayı nları ,2007.
ÜNAL, A., Anadolu'nun En Eski Yemekleri Hititler ve Çağdaş! Toplumlarda
Mutfak Kültürü, İstanbul, 2007.
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Res. 1 - Konya Karahöyük'ten Buğday Örnekleri.

Sedat Erkut

Res. 2 a,b - Kayseri-Kültepe-Kaniş/Neşa'da ortaya çı karı lmış öğütme iş liği
(Prof.Dr. Fikri Kulakoğlu'nun izniyle)

Sedat Erkut

Res. 3 - Çayönü Tepesinde bulunan tahı l öğütme taşı ve yumrusu (Hititçe = ""kugulla(Bkz. S.Erkut, "The Hitite Word kugulla-, Hititçe kugulla- Sözcüğü, A.Ü.D.T.C.F.
Tarih Bölümü, Tarih Araştı rmaları Dergisi Sayı 40 (2006), s.107-111))
(S.Alp, Hitit Güneşi, TUBİ TAK, 2002, s.34 'ten)
Sayı n Doç. Dr. Sedat Erkut

Gönderdi ği niı tohumlardan yapı lan incelemeler sonucunda:
Tohumları n tüketim aşaması ndan bir önceki süreci göstermektedir. Bu durum hasattan sonra

tohumlarda yapı lan işlemlerin bittiği son evredir. Bu süreç sonucunda tohumlar yemek olarak
kullanı lacak biçime gelmiştir.

Tohumlar tamam ı tridicum dicocum (durum buğdayı ) türüne aittir. Tohumları n bir mutfak
veya yemeklerin saklandığı kiler. depo gibi yerlerden ele gecirilmiş olması mümkündür.
Tohumları n bulunduğu alan hakkı nda ayrı ntı lı bilgi elimde olmadığı ndan dolayı yorumla=

bunlarla sı nı rlı dı r.
Buinize teşekkür ederim

Doç. Dr. Evangelia loannidou
Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Yerleş im Arkeolojisi Bölümü
Öğretim Eleman]
Rapor

Sedat Erkut
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KIRKLARELİ MÜZESİ'NDEKİ ASİ LBEYLİ LYSIMACHIA
DEFİ NESİ
MELIH ARSLAN*

Bu define, 1993 yı lı nda, Kı rklareli'ye 2 km. uzaklı ktaki Asilbeyli Köyü'nde bulunmuş tur. Asilbeyli köyünde bir define bulunduğu haberi üzerine, Müze Müdürü Sn. Zülküf YILMAZ tarafı ndan bir kazı ve temizlik çalışması yapı lmış tı r. Muhtemelen bir çömlek içerisinde saklanmış olan define
sikkeleri tarı m yapı lı rken çömleğin kı rı lması yla ortalığa dağı lmış tı r.
Kı rklareli Müze Müdürlüğünün yaptığı kazı çalış ması sonucunda, 500
civarı nda bronz sikke toplanmış tı'''. Bunlardan 305 adet sikke, 204-509
envanter numarası yla envanterlik olarak iş lem görmüş tür.
Definenin, yaklaşı k 190 civarı nda olan sikkeleri ise, kondisyonları nı n
çok bozuk olması nedeniyle müze tarafı ndan etütlük olarak tasnif edilmiştir. Biz burada, definenin envanterliğe ayrı lmış kı smı nı , yani 305 sikkeyi
tanı tabiliyoruz. Çünkü defineden geriye kalan ve müze tarafı ndan etütlüğe
ayrı lmış olan diğer sikkeleri Kı rklareli Müzesinde çalış tığı mı z zaman içinde
görememiş ve üzerinde çalış ma olanağı bularnamış tı k2 . Ancak, Asilbeyli Definesini bizzat bulmuş ve müzeye taşııııış olan, Kı rklareli Müze Müdürü Sn.
Zülküf YILMAZ bu etütlük sikkelerin, 160-190 civarı nda olduğunu bize
daha sonraları beyan etmiş tir'.

Define sikkelerinin tamamı , İ .Ö. 309-220 yı lları na tarihlenen
Lysimachia kentinin darplarından oluşmaktadı r. Bu önemli Trakya kenti,
Büyük İskender'in en yakın silah arkadaşları ndan ve generallerinden biri
olan Trakya Kralı Lysimachus tarafı ndan kurulmuş tur. Trakya Krallığı nı n
kurucusu olan Lysimachus, İ .Ö. 309 yı lı nda, Gelibolu Yarı madası nı n en dar
* Anadolu Medeniyetleri Müzesi, 06240/ANKARA; e-mail: arslanmelih 06(a)hotmail.com
Defincnin bir kı sm ı nı n toplu görünümü için bkz., Levha I, Resim I.
2
Bakanlığı mı zdan müzelcrde bilimsel araşt ı rma izni alı p, çalış malara baş ladığı m ı zda,
sadece envanterlik eserler biz araş tı rmacı ları n çalış ması na sunulmaktadı r.
3 Kı rklareli Müze Müdürlüğünde yaptığı m çalış malar esnası nda baş ta Müze Müdürü Sn.
Zülküf Yı lmaz'a, arkeolog Sn. Nalan Güven'e ve tüm müze çalış anları na şahsı ma göstermiş
oldukları misafirperverliklerinden ve desteklerinden dolayı burada teş ckkürü Iı ir borç bilirim.
Ayrı ca bu derme sikkelerinin resim leybaları n ı bilgisayarda düzenleyen değerli arkeolog
meslektaşı m Oğuz BOSTANCI'ya ş ükranları m ı sunarı m.
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yerinde kurulmuş olan antik Kardia kentini yakı p, yı karak ve hemen onun
yakı nı na kendi adı yla anı lan, Lysimachia kentini kurmuş tur.

Kral Lysimachus bu yeni şehri baş kent olarak seçti ve Avrupa yakası ndaki para bası mı nı n ana merkezi yaptı . Gelibolu (Galliopoli) Yarı madası nı n en dar yerinde bulunan konumu ile bu kent Chersonesus'un anahtarı durumundaydı . Hellespont Geçidi'ni kontrolü altı na alan bu kent, hem
Marmara Denizini, hem de Saroz Körfezini kontrol edebiliyordu.

Lysimachia darphanesi, Lysimachus döneminde (LÖ. 309-281), krali
gümüş ve bronz sikkelerin yanı nda, üzerinde kentin adı olan tek bir örnek
gümüş (AR octobol) sikke de bastı rmış tı r. Bu gümüş sikkenin ön yüzünde,
genç Herakles'in aslan postu baş lı klı başı sağa ve arka yüzde,
AYIIMAXEQN ve Nike ayakta cepheden, baş sola; çelenk ve palmiye dalı
ı tmaktadı r 4.
Bizi esas ilgilendiren kentin bronz sikke üretimleridir. Lysimachia kenti kurulduğu 309 yı lı ndan 220 yı lı na kadar, yukarı daki tek gümüş örnek
haricinde, sadece bronz sikkeler bastı rmış tı r. Bronz sikkelerin tüm örneklerini, Danimarka Ulusal Sikke ve Madalya Kabinesinin kataloğunda (SNG
Copenhagen, Thrace) görmekteyiz'. Bu katalogda, ş ehrin 11 farklı bronz
sikke tipi saptanmaktadı r. Burada yayı mlamakta olduğumuz, Asilbeyli Definesinde ise, Lysimachia kentinin dört farklı sikke tipinin örnekleri görülmektedir.

500 kadar Lysimachia darplarmdan oluşan bu bronz sikke definesindeki sikkelerin en önemli ve dikkat çeken özelliği, sikkelerin birçoğunun
üzerinde çift bası mlaı-ı n olması dı r.

Beynelmilel nümizmatik terminolojide bu tür sikkelere overstruk'lu (eski bir sikkenin, yeni bir sikke yapmak için sikke pulu olarak, ikinci kez kullanı lması ) bası mlar denilmektedir. Bu overstruklu sikkelerin, ilk sikkeden
kalan izlerinin büyük çoğunluğunu burada tespit edebildik. Bunları n hangi
sikkelerden kalmış oldukları nı da aşağı da izah etmekteyiz.

Bu definemizdeki dört farklı grup sikkeyi daha iyi yorumlayabilmemiz
için Lysimachia darphanesinin tüm tiplerinin genel bir dökümünü aşağı ya
çı kararak işe başlamak istiyoruz.

4
5

HN, s. 260; Sear, Greck I, s. 162, no. 1618.
SNG Cop., no. 899-922.
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Böylece bizim definsedeki grupları n, hangi tipin üzerine, ikinci kez bası lmış oldukları nı n da, daha anlaşı lı r olması sağlanmış tı r.
LYSIMACHIA DARPHANESİ Nİ N BRONZ Sİ KKE GRUPLARI
Grup: Önyüzde, Lysimachus'un diademli başı sağa; arka yüzde, AY—
SIMAXEQN ve sağa koşan aslan; monogram 3, 4 (bkz., SNG Cop.,
899-900), 15.99gr.; 14.81gr.
Grup: Önyüzde, genç Herakles'in aslan postu baş lı klı başı sağa; arka
yüzde, AYLIMAXEQN ve Nike sola yürüyor; çelenk ve palmiye dalı
tutuyor; monogram 5-6 (bkz., SNG Cop., 901-902), 13.29gr.; 9.61gr.
Grup: Önyüzde, genç Herakles'in aslan postu baş lı klı başı sağa; arka
yüzde, AY1IMAXEQN ve Artemis ayakta cepheden, baş sağa; kı sa
chiton giymiş, omzunda sadak ve her iki eliyle çapraz ş ekilde uzun
meşale tutuyor; Not. Ön yüzde ve arkada kontrmarklar (bkz., SNG
Cop., 903-904), 12.15gr.; 8.79gr.
Grup: Önyüzde, Demeter başı sağa, türbanlı , başı nı n ortası nda bir
buğday başağı ; arka yüzde, AYIIMAXEQN ve Nike sola yürüyor; çelenk ve palmiye dalı tutuyor (bkz., SNG Cop., 905), 6.11gr.
Grup: Önyüzde, Demeter başı sağa, türbanlı ; arka yüzde, çelenk
içinde AYZIMAXEDN yazı sı ve değiş en kontrmarklar (bkz., SNG
Cop., 906-907), 6.77gr.; 5.95gr.
Grup: Önyüzde, Athena başı sağa, türbanlı , koı-int miğferli, arka yüzde, AYIMAXEQN ve sağa yürüyen aslan, monogram ? (bkz., SNG
Cop., 908), 4.87gr.
Grup: Önyüzde, Tyche başı sağa, kule taçlı ; arka yüzde, AY/IMA—
XEQN ve sağa oturan aslan, monogı-amlar 8-9 ve 4 (bkz., SNG Cop.,
909-913), 6.20gr.; 6.89gr.; 4.93gr.; 7.57gr.; 4.74gr.
Grup: Önyüzde, genç Herakles'in aslan postu başlı klı başı sağa; arka
yüzde, AYMMAXEQN ve Nike sola yürüyor; çelenk ve palmiye dalı
tutuyor; monogramlar 8 ve 10, ayrı ca kontrmarklar var ve
overstruck'lu (bkz., SNG Cop., 914-917), 5.14gr.; 3.39g-r.; 3.55gr.;
3.60gr.
Grup: Önyüzde, Aslan başı sağa; arka yüzde, AY—M ve bir buğday
başağı , monogram 11 (bkz., SNG Cop., 918-920), 3.00gr.; 2.28gr.;
1.02gr. üç fark ağı rlı k birimi görülür.
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Grup: Önyüzde, Athena başı sağa, attika miğferli; arka yüzde, çelenk
içinde A—Y (bkz., SNG Cop., 921), 1.45gr.
Grup: Önyüzde, Hermes başı sağa, başı nda petasos; arka yüzde, çelenk içinde A—Y (bkz., SNG Cop., 921), 1.01gr.
Yukarı da görüldüğü üzere Lysimachia darphanesinin bronz bası mları
11 farklı grup olarak karşı mı za çı kmaktadı r. Bunlar, büyükten küçüğe, yani
ağı rlı k ve çaplarma göre tasnif edilmiş lerdir. Örnegin 1. tip sikkenin ağı rlığı
(15.99 gı-.) tetradrahmiye eş it iken, sonuncu ve en küçük birimdeki 11. grup
sikkenin ağı rlığı (1.01gr.) obol birimine göre düzenlenmiş tir.

ASİ LBEYLİ LYSIMACHIA DEFİ NESİ Sİ KKE GRUPLARI
Kı rklareli Müzesi'ndeki Asilbeyli Bronz Lysimachia Definesi Sikkeleri
içinde dört farklı grup bulunmaktadı r. Bunlar, yukarı daki gruplandı rmaya
göre, 3., 4., 7. ve 8. grupları kapsamaktadı r.
Definenin envanterliğe ayrı lan kı sm ı içerisinde, 3. Grup sikkelerden 28
adet, 4. grup sikkelerden 21 adet, 7. Grup sikkelerden 33 adet ve 8. Grup
sikkelerden 223 adet olmak üzere, toplam 305 adet sikke bulunmaktad ı r.
Öncelikle biz bu dört farklı grubu sı rası yla aşağıda, inceleyerek işe baş lamak istiyoruz.

Grup 3

Bu grup sikkelerin ön yüzünde, genç Herakles'in aslan postu başlı klı
başı sağa dönük ve arka yüzde, sağ üstten baş layı p, sol üste doğru şehrin
ismi AYZIMA XES2N ; Artemis ayakta cepheden, baş sağa bakmakta; kı sa
chiton giymiş, omzunda sadak, yay taşı makta ve her iki eliyle çapraz şekilde
uzun bir meşale tutmaktadı r.
Sikkelerin büyük çoğunluğunda çift, hatta üçlü baskı lar (overstnıck) ve
kontrmarklar (karşı damga) bulunmaktadı r. Bu grup sikkelerin hiçbirinde
monogramlar bulunmamaktadı r. Çift baskı dan kalan izlerden, bu sikkelerin
Lysimachia'nı n 2. Grup sikkelerinded kalan izler olduğu saptanm ış tı r. Bu
grup sikkelerin büyük çoğunluğu, ön yüzünde aynı Herakles betimlemesi
olan ve arka yüzde sola yürüyen ve çelenk taşıyan Nike betimlemesi bulunan sikkelerin tekrardan üzerine bası larak kullanı lması yla oluş turulmuş
olduğunu tespit ettik. Birçok sikkenin ön yüzünde ilk sikkeden kalan ön yüz
tasvirleri çok iyi bir ş ekilde seçilebilmektedir (bkz., kat. no. 1, 3-28) ve arka
6

Bunun için bkz., SNG Cop. no. 901-902.
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yüzlerde, Nike'nin kanat izleri ve Nike'nin belden yukarı sı rahatlı kla görülmektedir (bkz., kat. no. 2, 13, 14, 21 ve Levha 11, Resim 1).
Ayrı ca, 3. Gı-up sikkeler üzerinde, dört farklı tip kontrmarka rastlanmaktadı r. 28 adet sikkenin büyük çoğunluğunun ön yüzünde, cepheden
aslan betimlemesi figürü (bkz., kat. no. 1-6,8-11 ve 13-28) bulunmaktadı r.
Aslan Lysimachia darphanesinin, yerine kurulduğu Kardia ş ehrinden miras
kalan simgelerinden en önemlisidir. Lysimachia darphanesinin, 6. ve 7.
grup sikkelerin arka yüzlerinde ve 10. grup sikkesinin ön yüzünde, aslan
betimlemesi esas figür olarak kullanı lmış tı r. Sikkelerin bir kı smı nı n arka
yüzlerinde, yunus balığı ve pek azı nda ise, buğday başağı olan kontrmarklar
görülmektedir. Buğday başağı kontrmarkı da, ş ehrin önemli simgelerinden
bir diğeridir (bkz., kat. no. 15 ve 26).

Şehir darphanesinin 10. grup sikkesini arka yüzünde, 7. grup sikkenin
ön yüzünde Demeter'in başı nda ve 8. grup sikkesinin arka yüzünde çelenk
olarak buğday başağı karşı mı za çı kmaktadı r. Yunus balığı kontrmarkı ise,
ş ehrin deniz kenarı nda olması , hem Ege Denizi'nin Saroz Körfezine, hem
de Marmara Denizine ve Çanakkale Boğazına hakim yerde olması sebebiyle
deniz ile olan iliş kisinin bir kanı tı olarak kullanı lmış olmalı dı r (bkz., kat. no.
1, 4-5, 12-13, 15-16, 20 ve 23-24). Bir tek sikkenin arka yüzünde, çift
kontrmark vardı r ve bunlardan birincisi sikkenin sağ boşluğunda buğday
başağı , ikincisi ise, ilk kez burada görülen, ayakta sola duran Koı-int miğferli
Athena (bkz., kat. no. 26) figürüdür.
Grup 4

Bu grup sikkelerin ön yüzünde, Derneter'in türbanlı başı sağa; türbana
dolanmış ve ucu başı n üstünde birleşen iki buğday başağı ndan taç giymiştir.
Arka yüzde, sol üstten alta doğru yazı lmış AY/IMA İ XEQN ; Nike ayakta
cepheden, baş sola bakmakta; sağ eliyle yukarı da çelenk taşı maktadı r. Nike'
nin sol kolunda palmiye dalı taşı ması gerekirken, burada yalnı zca bir sikke
üzerinde Nike'nin sol kolunda palmiye dalı (bkz., kat. no. 42) tuttuğu görülmektedir. Bu darphane için bu arka yüz kalı bı enteresandı r.

4. Grup sikkelerin de pek azı nda çift baskı lı (overstrucklu) sikkeler görülmektedir. Bu grup sikkeler, yukarı daki listemizde 5. Grup olarak isimlendirdiğimiz sikkeler üzerine ikinci kez bası lm ış lardı r. Bu gruptaki çift
bası mlar, 3. Gı-uptaki kadar fazla değildir. Bu çift bası mlı sikkelerin ilk bası mlısı yine Lysimachia darplı bir sikkedir. Bu sikkenin ön yüzünde, Demeter başı ve arka yüzünde buğday çelengi içerisinde şehrin ismi yazmak-
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tadı r7. Bu çift bası mlı larda, ikinci basımı n altı ndan, ilk bası mdaki buğday
çelengi, sikke kenarları ndan anlaşı lı r şekilde görülmektedir (bkz., kat. no.
37-49). Ayrı ca bir sikkenin arka yüzünde ilk sikkeden kalan ve yatay ş ekilde
duran buğday tanesi görülmektedir (bkz., kat. no. 29). Bu sikke de görülen
buğday tanesi, muhtemelen Kardia8 veya Crithote9 sikkeleı-inde görmüş
olduğumuz aslanı n altı nda yer alan buğday tanesinden kalan iz olduğu aş ikardı r (bkz., Levha 11, Resim 3).

Bu grupta daha az sayı da kontrmarklı sikkeler bulunmaktadı r. Kontrmarklar, bazı sikkelerin arka yüzünde görülmektedir. Bunlar, yunus balığı
(bkz., kat. no. 32-33, 40 ve 45) ve buğday başağı (bkz., kat. no. 46) ş eklindeki şehir için bilinen simgelerdir.
4. Grup sikkeleri, Demeterli sikkeler diye de isimlendirmek mümkündür. Bu grup sikkeler, 3. Gı-uptaki Heraklesii sikkeleı-e nazaran biraz daha
küçük ve hafif olarak basılmış lardı r. Sikkelerin ağı rl ı kları 9.00 gr. ile 7.00 gr.
arası nda değiş mektedir. Çaplar ise, 24 mm. ile 20 mm. arası ndadı r. Darpları n yönleri genellikle saatin 12 istikametindedir.

Asilbeyli Definesinin, dört farkl ı grup sikkesi içerisinden, en az sayı daki
(21 adet) sikkeleri bu grup oluş turmaktadı r.
Grup 7

Bu grup sikkelerin ön yüzünde, şehir Tyche'sinin kule taçlı başı sağa;
arka yüzde, sağ üstten alta ve sola doğru yazı lmış AYEIMA / XEQN yazı sı ve
sağa çömelmiş (arka ayakları üzerine oturmuş ) aslan figürü yer almaktadı r.
Ayrı ca sikkenin arka yüzünün sağ ve sol boşluğunda magistrat isimleri ve
çeş itli semboller bulunmaktadı r (bkz., kat. no. 56-81).
Bu grup sikkelerin ağı rlı kları ve çapları çok değişlik göstermektedir. Bu
grup sikkeleri kendi içerisinde büyük, orta ve küçük tipli olanlar olarak üç
sı nı fa bölebiliriz. Bu tanı ma göre en ağı r sikkeler, 7.00 gr. ile 6.00 gr. arası nda, orta olanlar, 6.00 gr. ile 5.00 gr. arası nda ve en küçük olanlar ise,
4.50 gr. ile 3.77 gr. arası nda bir ağı rlı ktadı r. Sikkelerin çapları, 17 mm. ile
21 mm. arası nda ve darp yönleri ise, genellikle saatin 12 yönünü göstermektedir.

7

Bkz., SNG Cop. no. 906-907.
Weber, no. 2445-47.

8 Bkz.,
9

Weber, no. 2451.
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Grup sikkelerin en önemli özelliği büyük çoğunluğunda magistrat
(sikke basımı ndan sorumlu yetkili memur) isimlerini gösterir monogramları n bulunmasıdı r. Bu monogramlar bazı sikkelerde bir, bazı sikkelerde ise,
iki adet olarak gözükmektedir. Bulundukları yer olarak, genellikle çömelmiş aslanı n ayakları arasında olmakla birlikte, seyrek olarak ikinci
monogramlar, sikkenin arka yüzünün sol veya sağ boşluğuna yerleş tirilmiştir. Bu grupta çift baskı lı (overstrucklu) sikkeye çok az rastlanrnaktadı r.

Ayrıca bu grup sikkelerin arka yüzlerinde, buğday başağı , kalkan ve koşan tavşan gibi yerli sembollere de rastlamak mümkündür. Bazı kalı plarda
ise, solda aslanı n üzerinde, N harfi bulunmaktadı r. Bu grup sikkelerden definede 33 adet vardı r.

Grup 8
Bu grup sikkelerin ön yüzünde, genç Herakles'in aslan postu başlı klı
başı sağa ve arka yüzünde, Nike ayakta cepheden, baş sola; sağ elinde defne
çelengi ve sol kolunda palmiye dalı tuunakta ve şehrin adı sol üstten başlayarak altta dogru AYZIMA / XEQN şeklinde yazılmaktadı r (bkz., kat. no. 83305 ve Levha 1, Resim 1: Definenin 8. grubunun toplu görünümü).

Definenin en büyük grubunu oluş turan bu grup sikkelerden definede
224 adet vardı r. Define sikkelerinin en küçük çaplı sikkelerini oluşturan 8.
Grup sikkelerinin ağı rlı kları, 5.50 gr. ile 2.85 gr. arası nda değişmektedir.
Sikkelerin çapları ise, 16 mm. ile 20 mm. arası ndadı r. Sikkelerin çoğunluğunun darp yönleri, saatin 12 istikameti yönündedir.

Definenin bu grup sikkelerinde de çok sayı da çift baskı lar (overstruck),
hatta üçlü ve dörtlü baskı lar görülmektedir. Sikkelerin tümü üzerinde tekli
veya çiftli magistrat (yetkili memur) monogramları vardı r, ama bunları n
birçoğu overstruck baskılar yüzünden okunamamaktadı r. Bu monogramlardan ikisi birlikte sikkenin arka yüzünde ve sağ kenarı nda yer alı rken, bazı
sikkelerde ise, monogramm biri sağda, diğeri solda bulunabilmektedir. Sikkelerin çoğunluğu üzerinde kontrmark olarak yunus balığı kullanı lmış tı r.
Tek bir sikke üzerinde ise, aslan başı (bkz., kat. no. 117) kontrınark görülmektedir.

Grup sikkelerin aşağı yukarı üçte birinde çiftli, üçlü ve dörtlü overstruck baskı lar olduğu görtilmüş ve bu sikkelerin bazı ları üzerinde, ilk veya
bir sonraki overstrucklu sikkelerin hangi sikkeler olduğu da tespit edilmiştir. Bu ilk sikkeden kalan orijinal sikke izlefinden en gerçek teş his edileni
Suriye Krallığ fna (Seleukid) ait olanlardı r. Suriye Kralı 2. Antiochos'a (1.Ö.
261-246) ait olan bu orijinal sikkenin tekrardan sikke pulu olarak basıma
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girmesiyle oluşturulan bu overstrucklu sikkelerin, ön yüzünde, Apollon başı
ve arka yüzünde, üç ayaklı kazan (tripot) bulunmaktadı r.

Yazı lejandı olan, BAZIAEL-2£ ANTIOXOY yazısı okunmaktadı r (bkz.,
kat. no. 97, 115, 119, 149, 177, 185, 237 ve 286). Birçok overstrucklu sikkede 2. Antiochos'un Sard bası mlı bu sikkesinden kalan ön, arka yüz tasvirleri ve yazı lejandı ndan kalan izleri kolayca görmek mümkün olmaktadı r
(bkz., Levha 11, Resim 5).

SONUÇ VE DEĞERLENDIRMELER
305 adet bronz sikkeden oluşan "Asilbeyli Definesi" bugüne kadar bulunmuş en büyük Lysimachia definesidir. Bu definenin en büyük özelliği
kentin üretimi olan 4 farklı tipi aynı definede bulmamı zı n yanı nda, definenin çoğunluğunda karşı laşmış olduğumuz çiftli, üçlü ve hatta dörtlü bası mları n (overstruck) bir sikke üzerinde görülmesidir.
Define sikkelerini kentin üretimleri içinde biz büyükten küçüğe doğru
inceledik. Bu duruma göre 11 farklı bronz tip basmış olan Lysimachia darphanesinin, Asilbeyli Definesinde, 4 farklı grup bulunmaktadı r.
Define sikkeleri içerisinde en erken grubu oluşturan ve bizim burada 3.
grup olarak tasnif ettiğimiz; ön yüzde, genç Herakles başı sağa ve arka yüzde, sağa doğru yürüyen ve her iki eliyle alevli meşale taşıyan Artemis tasvirli
sikkeleı-den definemizde 28 adet bulunmaktadı r. Bu grubun çoğunluğu
üzerinde çift baskı lar (overstruck) görülmektedir.

4. grup sikkeler, türbanlı Demeter başlı ve sola yürüyen ve çelenk taşı yan Nike betimlemeli olandı r. Bu grup 21 adet sikke örneği ile definemizin
en küçük grubunu oluşturmaktadı r. Bu grubun yarıya yakı nı çift baskı lı dı r.

Grup olarak adlandı rdığı mı z sikkeler, kule taçlı Tyche başı ve oturan
aslan tasvirli sikkelerdir. Bu grup 33 adet olup, hiçbirinde çift baskı lı
(overtrucklu) sikke bulunmamaktadı r. Bu sikkelerde yer alan magistrat monogramları ndan bir tanesi burada ilk kez görülmektedir.
grup sikkeler, ön yüzünde genç Herakles başı sağa ve arka yüzünde,
sola yürüyen ve çelenk taşıyan Nike betimlemesi olandı r. Define sikke grupları içinde en çok sayıyı, 8. Grup sikkeler oluş turmaktadı r. Define sikkelerinin en küçük boyutlu sikkelerini oluşturan, Herakles'li ve Nike'li bu sikkelerden, 223 adet bulunmaktadı r.
Bu grup sikkelerin çoğunluğunda çiftli, üçlü ve hatta dörtlü overstruck
bası mlar görülmektedir. Definenin en geç tarihli grubunu oluş turan bu sik-
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keler muhtemelen, İ.Ö. 251 tarihinden hemen sonra bası lmış olmalı dı rlar.
Çünkü bu sikkeler üzerindeki overstruck bası mlardan tanı mış olduğumuz,
Suriye kralı 2. Antiochus'un (İ.Ö. 261-246) bronz sikkesi üzerine bası lmış
örneklerini teş his edebilmekteyiz (bkz., Levha 11, Resim 5).
2. Antiochus'un 251 yı lı nda Trakya'ya bir sefer yaptığı nı ve Kypsela
(İ psala)'ya kadar olan toprakları iş gal ettiğini antik kaynaklardan bilmekteyiz. Lysimachia kentini de içine alan toprakları n 2. Antiochus tarafı ndan ele
geçirildiği bilinmektedir. 2. Antiochos'un bu hakimiyeti birkaç ayla sı nı rl ı
kalmış ve Trakya'dan çekilmesiyle sonuçlanmış tı r. Bu durumda Suriye Krallığı nı n askerlerinin parası nı ödemek için Sard şehrinde bası lmış olan bu
bronz paralar, geri çekilme esnası nda Lysimachia kentinde kalmış olabilir.

Lysimachia darphanesi de, yeni para darp ederken, aynı ağı rlı k birimindeki 2. Antiochus'un bu krallı k bronzları nı yeni sikke pulu niyetine kullanmış tı r.
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Weber

KATALOG

3. Grup

Ö.Y. : Genç Herakles'in aslan postu başlı klı başı sağa; önceki sikke

dar bından kalan iki önyüz baskı sı ve aslan başı kontrmarkı görülmektedir.
A. Y.:AYZIMAXEQN; Artemis ayakta cepheden, baş sağa; kı sa chiton giymiş, omzunda sadak ve yay taşı makta, her iki eliyle çapı-az
şekilde uzun meşale tutmaktadır. Kontrmark, yunus balığı ve çift
baskı izi görülmektedir'.
Env. 204; 11.14gr.; 27mm.; 2h.
Ref. SNG Cop., no. 903-904.
Not. Bu gıup sikkelerinin çoğunluğunda çift baskı (overstruck)
izleri ve kontrmarklar görülmektedir.

Ö.Y.: Bir önceki sikke gibi. Kontrmark, aslan başı cepheden.
A. Y.: Bir önceki sikke gibi.
Env. 205; 10.49gr.; 25mm.; 12h.
Ref. SNG Cop., no. 903-904.

Ö.Y.: Bir önceki sikke gibi. Kontrmark, aslan başı cepheden.
A.Y.: Bir önceki sikke gibi.

Env. 206;10.95gr.; 24mm.; 12h.
Ref. SNG Cop., no. 903-904.
Ö. Y.: Bir önceki sikke gibi. Kontrmark, aslan başı cepheden.
A. Y.: Bir önceki sikke gibi. Kontrmark, yunus ve overstruck".
Env. 207; 9.09gr.; 24mm.; 12h.
Ref. SNG Cop., no. 903-904.

1() Overstruck için Uz., ön yüzde SNG Cop., 901 numaralı sikke'clen kalan iki baş ve arka yüzde Nike'nin kanat izleri görülmektedir.
I I SNG

Cop., 90 1-902.
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Ö.Y.: Önceki gibi; kontr., aslan başı .
A.Y.: Önceki gibi; kontr., Yunus
Env. 208; 8.64gr.; 24mm.; 12h.
Ref. SNG Cop., no. 903-904.
Ö.Y:: Önceki gibi; kontr., aslan başı ve overstruck.
A.Y.: Önceki gibi.
Env. 209; 9.01gr.; 25mm.; 12h.
Ref. SNG Cop., no. 903-904.

Ö.Y.: Önceki gibi; kontr., aslan başı ve overstruck.

A. Y.: Önceki gibi ve overstruck".
Env. 210; 11.30gr.; 25mm.; 12h.

Ref. SNG Cop., no. 903-904.

Ö.Y.: Önceki gibi; konu'., aslan başı ve overstruck.
A.Y.: Önceki gibi, kontr., yunus ve overstruck Nike'nin kanat izi".
Env. 211; 9.43gr.; 23mm.; 12h.
Ref. SNG Cop., no. 903-904.
Ö.Y.: Önceki gibi; kontr., aslan başı.
A.Y.: Önceki gibi ve kontr., Yunus.
Env. 212; 11.72gr.; 25mm.; 12h.
Ref. SNG Cop., no. 903-904.

Ö.Y: Önceki gibi; kontr., aslan başı .
A Y: Önceki gibi.
Env. 213; 13.22gr.; 26mm.; 12h.
Ref. SNG Cop., no. 903-904.
Ö.Y.: Önceki gibi; kontr., aslan başı .
A.Y.: Önceki gibi.
Env. 214; 9.60gr.; 24mm.; 12h.
Ref. SNG Cop., no. 903-904.
Ö.Y.: Önceki gibi; kontr., aslan başı ve overstruck.
A. Y: Önceki gibi ve kontr., Yunus.
Env. 215; 9.28gr.; 25mm.; 12h.
Ref. SNG Cop., no. 903-904.
12

SNG Cop., 901 numaralı sikke'nin arka yüzü.
Cop., 901 numaralı sikke'nin arka yüzü.

13 SNG
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Ö.Y.: Önceki gibi; kontr., aslan başı ve overstruck".
A. Y: Önceki gibi; kontr., yunus ve overstruck.
Env. 216; 10.78gr.; 24mm.; 12h.
Ref. SNG Cop., no. 903-904.

Ö. Y.: Önceki gibi; kontr., aslan başı ve overstruck.
A. Y.: Önceki gibi; kontr., aslan başı ve overstruck15 .
Env. 217; 8.24gr.; 27mm.; 12h.
Ref. SNG Cop., no. 903-904.
Ö.Y.: Önceki gibi; kontr., aslan başı ve çift baskı var.
A. Y.: Önceki gibi.
Env. 218; 11.27gr.; 28mm.; 12h.
Ref. SNG Cop., no. 903-904.
Ö. Y.: Önceki gibi; kontr., aslan başı ve overstruck.
A. Y.: Önceki gibi ve kontr., yunus.
Env. 219; 11.10gr.; 23mm.; 12h.
Ref. SNG Cop., no. 903-904.

Ö.Y.: Önceki gibi; kontr., aslan başı .
A.Y.: Önceki gibi.
Env. 220; 11.30gr.; 25mm.; 12h.
Ref. SNG Cop., no. 903-904.
Ö. Y.: Önceki gibi; kontr., aslan başı ve overstruck.
A.Y.: Önceki gibi.
Env. 221; 13.71g-r.; 26mm.; 12h.
Ref. SNG Cop., no. 903-904.
Ö. Y.: Önceki gibi; kontr., aslan başı .
A. Y.: Önceki gibi.
Env. 222; 11.02gr.; 25mm.; 12h.
Ref. SNG Cop., no. 903-904.

Ö. Y.: Önceki gibi; kontr., aslan başı .
A. Y.: Önceki gibi ve kontr., yunus.
Env. 223; 9.56gr.; 25mm.; 12h.
Ref. SNG Cop., no. 903-904.
14
15

SNG Cop., 901 numaralı sikke'nin arka yüzü.

SNG Cop., no. 901
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Ö.Y.: Önceki gibi; kontr., aslan başı ve overstruck
A. Y.: Önceki gibi ve kontr., yunus.
Env. 224; 10.73gr.; 24mm.; 12h.
Ref. SNG Cop., no. 903-904.
Ö.Y.: Önceki gibi; kontr., aslan başı ve overstruck
A. Y.: Önceki gibi.
Env. 225; 10.31gr.; 25mm.; 12h.
Ref. SNG Cop., no. 903-904.
Ö.Y.: Önceki gibi; kontr., aslan başı ve overstruck
A. Y.: Önceki gibi ve kontr., yunus.
Env. 226; 11.61gr.; 24mm.; 12h.
Ref. SNG Cop., no. 903-904.
Ö.Y.: Önceki gibi; kontr., aslan başı ve 2. kontrmark (?).
A. Y.: Önceki gibi ve kontr., yunus.
Env. 496; 9.76gr.; 25mm.; 9h.
Ref. SNG Cop., no. 903-904.

Ö.Y.: Önceki gibi; kontr., aslan başı ve 2. kontrmark (?) ve overstruck izi.
A. Y.: Önceki gibi ve kontr., aslan başı .
Env. 497; 8.59gr.; 23mm.; 12h.
Ref. SNG Cop., no. 903-904.

Ö.Y.: Önceki gibi; kontrmark, aslan başı .
A. Y.: Önceki gibi ve kontr., solda, sfenks (?).
Env. 498; 9.93gr.; 25mm.; 12h.
Ref. SNG Cop., no. 903-904.

Ö.Y.: Önceki gibi; kontr., aslan başı .
A. Y.: Önceki gibi ve overstruck: önceki sikkeden Nike'nin kanat

Env. 503-a; 10.79gr.; 24mm.; 12h.
Ref. SNG Cop., no. 903-904.
16

SNG Cop., no. 901-902.

17

SNG Cop., no. 901-902.
Bkz., altta ilk sikkeden kalan cepheden baş (Demeter?) .
19
SNG cop., no. 901 arka yüz.
18

Belleten C.LXXII, 2
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Ö.Y.: Önceki gibi; kontr., aslan başı .
A. Y.: Önceki gibi.
Env. 504-a; 14.79gr.; 26mm.; 12h.
Ref. SNG Cop., no. 903-904.

4. Grup
Ö. Y. : Demeter başı sağa; türbanlı olup, türban' iki buğday başagı ndan oluşan bir taç çevrelemektedir. Çift baskı izi.
A. Y. : AYIIMAXESIN; Nike sola yürüyor; sağ elinde çelenk tutuyor ve sol elini beline dayamış tı r. Çift baskı var ve önceki sikkeden kalan buğday tanesi görülmektedir'.
Env. 229; 7.33gr.; 22mm.; 6h.
Ref. SNG Cop., no. 905.
Not. Bu grup sikkelerin çogunlugunda çift baskı lar (overstrıı ck)
ve kontrmarklar görülmektedir.

Ö.Y.: Önceki gibi
A. Y.: Önceki gibi.
Env. 230; 8.06gr.; 20mm.; 12h.
Ref. SNG Cop., no. 905.
Ö.Y.: Önceki gibi
A. Y.: Önceki gibi.
Env. 231; 7.62gr.; 22mm.; 12h.
Ref. SNG Cop., no. 905.
Ö.Y.: Önceki gibi ve çift baskı dan kalan baş izi.
A. Y.: Önceki gibi. Çift baskı izi var ve kontrmark, yunus balığı .
Env. 232; 6.35gr.; 22mm.; 12h.
Ref. SNG Cop., no. 905.

Ö.Y: Önceki gibi ve çift baskı baş izi.
A. Y.: Önceki gibi. Çift baskı izi var ve kontrmark, yunus balığı .
Env. 233; 6.64gr.; 23mm.; 12h.
Ref. SNG Cop., no. 905.

20

Buğday başaği için lı kz., Weber, no. 2445-47 (Cardia) ve no. 2451 (Crithote) sikkeleri.
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Ö.Y.: Önceki gibi ve çift baskı yok.
A. Y.: Önceki gibi ve çift baskı yok.
Env. 234; 6.64gr.; 23mm.; 12h.
Ref. SNG Cop., no. 905.
Ö.Y.: Önceki gibi ve çift baskı var.
A. Y.: Önceki gibi ve çift baskı var.
Env. 235; 7.49gr.; 24mm.; 6h.
Ref. SNG Cop., no. 905.
Ö.Y.: Önceki gibi ve çift baskı var.
A Y: Önceki gibi ve çift baskı var.
Env. 236; 6.33gr.; 21mm.; 12h.
Ref. SNG Cop., no. 905.

Ö.Y.: Önceki gibi ve çift baskı var.
A Y.: Önceki gibi ve çift baskı var'.
Env. 237; 8.92gr.; 22mm.; 6h.
Ref. SNG Cop., no. 905.
Ö.Y.: Önceki gibi ve çift baskı var.
A. Y.: Önceki gibi ve çift baskı var22.
Env. 238; 6.46gr.; 23mm.; 12h.
Ref. SNG Cop., no. 905.

Ö.Y.: Önceki gibi ve çift baskı var.
A. Y.: Önceki gibi ve çift baskı var".
Env. 239; 7.22gr.; 21mm.; 12h.
Ref. SNG Cop., no. 905.

Ö. Y.: Önceki gibi.
A. Y.: Önceki gibi ve kontr. Yunus.
Env. 240; 6.43gr.; 21mm.; 12h.
Ref. SNG Cop., no. 905.
Ö. Y.: Önceki gibi.
A. Y.: Önceki gibi.
Env. 241; 6.62gr.; 21mm.; 12h.
Ref. SNG Cop., no. 905.
21 Çift lı askı dan kalan sikke izi için bkz., SNG Cop., no. 906 (buğday başagı ndan yapı lmış çelenk).
22

23

Bkz., SNG Cop., no. 906-907 (arka yüz).
SNG Cop., no. 906-907.

19
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0.Y.: Önceki gibi.
A. Y.: Önceki gibi.
Env. 242; 6.36gr.; 20mm.; 12h.
Ref. SNG Cop., no. 905.

0.Y.: Önceki gibi ve çift baskı var.
A.Y.: Önceki gibi ve çift baskı var".
Env. 243; 6.29gr.; 21mm.; 12h.
Ref. SNG Cop., no. 905.
Ö.Y.: Önceki gibi ve çift baskı (?).
A. Y: Önceki gibi ve çift baskı (?).
Env. 244; 7.62gr.; 21mm.; 12h.
Ref. SNG Cop., no. 905.

O. Y.: Önceki gibi.
A. Y.: Önceki gibi ve kontr. Yunus.
Env. 245; 6.84gr.; 22111111.; 12h.
Ref. SNG Cop., no. 905.

Ö.Y.: Önceki gibi.
A.Y.: Kontrmark, buğday başağı .
Env. 246; 6.88gr.; 21mm.; 12h.
Ref. SNG Cop., no. 905.
0.Y.: Önceki gibi.
A.Y.: Önceki gibi.
Env. 499; 6.63gr.; 22mm.; 12h.
Ref. SNG Cop., no. 905.

Ö. Y.: Önceki gibi.
A.Y.: Önceki gibi.
Env. 502-a; 8.24gr.; 22mm.; 12h.
Ref. SNG Cop., no. 905.
Ö. Y.: Önceki gibi ve çift baskı .
A. Y: Önceki gibi ve çift baskı'.
Env. 502-b; 6.95gr.; 23mm.; 12h.
Ref. SNG Cop., no. 905

24

SNG Cop., no. 906.

25

SNG Cop., no. 906.
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7. Grup
0.Y. : Tyche başı sağa; kule taçlı .
A. Y. : AY1IMAXES2N; Aslan sağa oturuyor.
Env. 464; 6.93gr.; 18mm.; 6h.
Ref. SNG Cop., no. 909-913.
Not. Bu grupta çift baskı lar yoktur. Sadece kontı- marklar ve monogramlar vardı r.

Ö.Y. Önceki gibi.
A. Y.: Kontrmark, buğday başağı .
Env. 465; 7.12gr.; 19mm.; 12h.
Ref. SNG Cop., no. 910.

Ö.Y.: Önceki gibi.
A. Y.: Kontrmark, buğday başağı.
Env. 466; 4.85gr.; 20mm.; 2h.
Ref. SNG Cop., no. 910.
Ö.Y.: Önceki gibi.
A. Y.: Aslanı n ayakları altı nda monogram: (4).
Env. 467; 4.59gr.; 18111111.; 12h.
Ref. SNG Cop., no. 910.
Ö.Y: Önceki gibi.
A Y.: Aslanı n ayakları altı nda monogram: (4).
Env. 468; 3.77gr.; 20mm.; 6h.
Ref. SNG Cop., no. 909-913.

Ö.Y.: Önceki gibi.
A. Y.: Aslanı n ayakları altı nda monogram: (?).
Env. 469; 4.82gr.; 20111111.; 2.h.
Ref. SNG Cop., no. 909-913.

Ö.Y.: Önceki gibi.
A.Y.: Aslanı n ayakları altı nda monogram: (?) ve sembol: bereket
boynuzu
Env. 470; 6.31gr.; 20mm.; 12h.
Ref. SNG Cop., no. 910.

Ö.Y.: Önceki gibi.
A. Y.: Aslanı n ayakları altı nda monogram: (?).

22
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Env. 471; 5.49gr.; 18mm.; 12h.
Ref. SNG Cop., no. 911.

0.Y.: Önceki gibi.
A. Y.: Monogramlar: (13) ve sol kenarda (6).
Env. 472; 5.18gr.; 18mm.; 9h.
Ref. SNG Cop., no. 909-911.

Ö.Y.: Önceki gibi.
A.Y.: Sembol: sağa koşan tavşan.
Env. 473; 5.27gr.; 18mm.; 11h.
Ret'. SNG Cop., no. 911.
0.Y.: Önceki gibi.
A. Y: Sembol: buğday başaği.
Env. 474; 3.98gr.; 21mm.; 9h.
Ref. SNG Cop., no. 910.
Ö. Y.: Önceki gibi.
A.Y.: Sembol: kalkan.
Env. 475; 5.96gr.; 19mm.; 12h.
Ref. SNG Cop., no. 912-913.
Ö. Y.: Önceki gibi.
A Y: Sembol: (?) ve monog.: (?).
Env. 476; 5.64gr.; 19mm.; 6h.
Ref. SNG Cop., no. 909-913.
Ö. Y.: Önceki gibi.
A.Y.: Monogram: (4).
Env. 477; 4.44gr.; 18mm.; 12h.
Ref. SNG Cop., no. 909-913.

Ö. Y.: Önceki gibi.
A.Y.: Monogram: (?).
Env. 478; 6.38gr.; 20mm.; 2h.
Ref. SNG Cop., no. 909-913.
Ö. Y.: Önceki gibi.
A. Y: Monogram: (6) ve (13).
Env. 479; 4.19gr.; 19mm.; 2h.
Ref. SNG Cop., no. 909-913.

ASİ LBEYLİ LYSIMACHIA DEFINESI

Ö.Y: Önceki gibi.
A.Y.: Monogram: (?).
Env. 480; 6.56gr.; 19mm.; 12h.
Ref. SNG Cop., no. 909-913.
Ö.Y.: Önceki gibi.
A. Y: Monogramlar: (11) ve (13).
Env. 481; 5.14gr.; 17mm.; 12h.
Ref. SNG Cop., no. 909-913.
0.Y: Önceki gibi.
A Y: Monogramlar: (2) ve (13).
Env. 482; 5.08gr.; 19mm.; 2h.
Ref. SNG Cop., no. 909-913.

Ö. Y.: Önceki gibi.
A. Y.: Sembol: buğday başağı .
Env. 483; 4.87gr.; 21mm.; 12h.
Ref. SNG Cop., no. 909-913.
Ö. Y.: Önceki gibi.
A.Y.: Monogram: (?).
Env. 484; 5.95gr.; 18mm.; 2h.
Ref. SNG Cop., no. 909-913.

Ö.Y.: Önceki gibi.
A.Y.: Sembol: buğday başağı .
Env. 485; 5.73gr.; 18111111.; 12h.
Ref. SNG Cop., no. 909-913.
Ö. Y: Önceki gibi.
A. Y.: Monogram: (11).
Env. 486; 5.23gr.; 20mm.; 6h.
Ref. SNG Cop., no. 909-913.

Ö.Y.: Önceki gibi.
A.Y.: Monogram: (4).
Env. 487; 4.10gr.; 18111111.; 12h.
Ref. SNG Cop., no. 909-913.

Ö. Y. Önceki gibi.
A. Y.: Sembol: buğday başağı.

23
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Env. 488; 5.57gr.; 21mm.; 12h.
Ref. SNG Cop., no. 909-913.
Ö.Y.: Önceki gibi.
A.Y.: Monogram: (4).
Env. 489; 5.75gr.; 17mm.; 12h.
Ref. SNG Cop., no. 909-913.

Ö.Y.: Önceki gibi.
A. Y.: Monogram: (4).
Env. 490; 4.77gr.; 18mm.; 12h.
Ref. SNG Cop., no. 909-913.
Ö.Y.: Önceki gibi.
A. Y: Monogramlar: (4) ve (6).
Env. 491; 4.84gr.; 18mm.; 12h.
Ref. SNG Cop., no. 909-913.
Ö. Y.: Önceki gibi.
A.Y.: Monogram: (11).
Env. 492; 4.08g-r.; 17mm.; 12h.
Ref. SNG Cop., no. 909-913.

Ö.Y.: Önceki gibi.
A. Y.: Sembol: Buğday başagı .
Env. 493; 5.25gr.; 20mm.; 12h.
Ref. SNG Cop., no. 909-913.
Ö. Y.: Önceki gibi.
A.Y.: Sembol: Buğday başagı .
Env. 494; 4.35gr.; 20mm.; 12h.
Ref. SNG Cop., no. 910.
Ö. Y.: Önceki gibi.
A. Y.: Monogram: (4) ve sembol: kalkan.
Env. 495; 4.76gr.; 19mm.; 12h.
Ref. SNG Cop., no. 909-913.

Ö. Y.:

Önceki gibi.
A. Y.: Sembol: Buğday başagı .
Env. 501; 5.25gr.; 20mm.; 12h.
Ref. SNG Cop., no. 909-913.

ASİ LBEYLİ LYSIMACH1A DEFİ NESİ
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8. Grup
OY. : Genç Heraldes'in aslan postu baş l ı kl ı başı sağa.
A. Y. : AYZIMAXESZN; Nike sola yürüyor; sağ elinde çelenk ve sol
omzuna dayalı palmiye dalı tutuyor. Monogramlar: (8) ve (10).
Env. 249; 4.07gr.; 18mm.; 12h.
Ref. SNG Cop., no. 914-917.
Not. Definenin bu grup sikkelerinin çoğunluğunda çift, bazende
üç
baskı (overstruck) izleri tespit edilmektedir.
Ö. Y.: 83 numaralı sikke gibi.
A. Y.: Monogramlar: (8) ve (10).
Env. 250; 4.31gr.; 17mm.; 12h.
Ref. SNG Cop., no. 914-917.

Ö. Y.: 83 numaralı gibi.
A. Y.: Monogramlar: (8) ve (10).
Env. 251; 3.81gr.; 18mm.; 12h.
Ref. SNG Cop., no. 914-917.
Ö. Y.: 83 numaralı gibi.
A. Y.: Monogramlar: (8) ve (10).
Env. 252; 4.22gr.; 17mm.; 6h.
Ref. SNG Cop., no. 914-917.

Ö. Y.: 83 numaralı gibi.
A. Y.: Monogramlar: (8) ve (10).
Env. 253; 3.47gr.; 16mm.; 12h.
Ref. SNG Cop., no. 914-917.
Ö. Y.: 83 numaralı gibi, fakat çift baskı dan (overstruck) kalan iz'.
A. Y.: 83 numaralı gibi ve overstruck izi var27. Monogram: (?).
Env. 254; 3.81gr.; 18mm.; 12h.
Ref. SNG Cop., no. 914-917.
Ö. Y.: 83 numaralı gibi.
A. Y.: Monogramlar: (8) ve (10).

26 2. Antiochos sikkesinin arka yüzünden kalan üç ayaklı kazan (tripot) izi için bkz., Sear
II, no. 6891.
27
Sear II, no. 6891 (ön yüzden kalan Apollon başı ).

26
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Env. 255; 3.79gr.; 18mm.; 12h.
Ref. SNG Cop., no. 914-917.
Ö. Y.: 88 numaralı gibi ve overstruck.
A. Y.: 88 numaralı gibi ve overstruck ANTIOX[EQN] ".
Env. 256; 3.78gr.; 17mm.; 12h.
Ref. SNG Cop., no. 914-917.

Ö. Y.: 88 numaralı gibi ve overstruck.
A. Y.: 88 numaralı gibi ve overstruck 20
Env. 257; 3.79gr.; 18mm.; 12h.
Ref. SNG Cop., no. 914-917.
Ö. Y.: 83 numaralı gibi.
A. Y.: Monogramlar: (8) ve (10).
Env. 258; 4.55gr.; 18mm.; 12h.
Ref. SNG Cop., no. 914-917.
Ö. Y.: 88 numaralı gibi ve overstruck.
A.Y.: 88 numaralı gibi ve overstruck' (ANTI) Antiochos yazı sı ndan dört harf.
Env. 259; 4.24gr.; 18mm.; 12h.
Ref. SNG Cop., no. 914-917.
Ö. Y.: 88 numaralı gibi ve overstruck.
A. Y.: 88 numaralı gibi ve overstruck 31.
Env. 260; 4.08gr.; 17mm.; 12h.
Ref. SNG Cop., no. 914-917.
Ö. Y.: 88 numaralı gibi ve overstruck.
A. Y.: 88 numaralı gibi ve overstruck 32.
Env. 261; 3.23gr.; 17mm.; 12h.
Ref. SNG Cop., no. 914-917.
Ö. Y.: 88 numaralı gibi ve overstruck.
A. Y.: 88 numaralı gibi, overstruck ve monogramlar: (8) ve ( 10).
Env. 262; 4.01gr.; 17mm.; 12h.
Ref. SNG Cop., no. 914-917.
28

29

Scar II, no. 6891 (2. Antiochos sikkesi).
Scar II, no. 6891 (2. Antiochos sikkesi).
Sear II; no. 6891 (2. Antiochos sikkesi).

31 Sear

32

II, no. 6891 (2. Antiochos sikkesi).
Sear II, no. 6891 (Apollon başı ).
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Ö. Y.: 88 numaralı gibi ve overstruck".
A. Y.: 88 numaralı gibi ve overstruck'.
Env. 263; 3.96gr.; 17mm.; 12h.
Ref. SNG Cop., no. 914-917.
Ö. Y.: 88 numaralı gibi ve overstruck'.
A. Y.: 88 numaralı gibi ve overstruck 36.
Env. 264; 4.56gr.; 17mm.; 12h.
Ref. SNG Cop., no. 914-917.

Ö. Y.: 83 numaralı gibi.
A Y.: 83 numaralı gibi.
Env. 265; 3.99gr.; 17mm.; 12h.
Ref. SNG Cop., no. 914-917.

Ö.Y.: 83 numaralı gibi.
A. Y.: Kontrmark: yunus.
Env. 266; 3.99gr.; 16mm.; 12h.
Ref. SNG Cop., no. 914-917.
Ö.Y.: 83 numaralı gibi.
A. Y.: Monogram: (8) ve (10).
Env. 267; 4.50gr.; 17mm.; 12h.
Ref. SNG Cop., no. 914-917.

Ö. Y.: 83 numaralı gibi. •
A. Y.: Monogram: (8) ve (10).
Env. 268; 4.83gr.; 17mm.; 12h.
Ref. SNG Cop., no. 914-917.
Ö. Y.: 83 numaralı gibi.
A. Y.: Monogram: (8) ve (10).
Env. 269; 4.28gr.; 16mm.; 12h.
Ref. SNG Cop., no. 914-917.

33 Sear

34
35

36

II, no. 6891 (arka yüz, tripot ve ANTIO).
Sear II, no. 6891 (ön yüz, Apollon başı ).
Sear II, no. 6891 (arka yüz, tripot ve ANTIO).

Sear II, no. 6891 (ön yüz, Apollon başı ).

27

28
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Ö. Y.: 83 numaralı gibi.
A. Y.: Monogram: (8) ve (10).
Env. 270; 4.00gr.; 18mm.; 12h.
Ref. SNG Cop., no. 914-917.
Ö.Y.: 88 numaralı gibi ve overstruck (çift baş izi).
A. Y.: Kontrmark: Yunus ve overstruck.
Env. 271; 3.08gr.; 18mm.; 12h.
Ref. SNG Cop., no. 914-917.

Ö. Y.: 83 numaralı gibi.
A. Y.: Monogram: (8) ve (10).
Env. 272; 3.98gr.; 16mm.; 12h.
Ref. SNG Cop., no. 914-917.
Ö. Y.: 83 numaralı gibi. •
A. Y.: Monogram: (8) ve (10).
Env. 273; 3.26g-r.; 17mm.; 12h.
Ref. SNG Cop., no. 914-917.
Ö.Y.: 88 numaralı gibi ve overstruck (çift baş izi).

A. Y.: Kontrmark: Yunus.
Env. 274; 4.28gr.; 18mm.; 12h.
Ref. SNG Cop., no. 914-917.

O. Y.: 88 numaralı gibi ve overstruck (çift baş izi).
A. Y.: Overstruck (çift baskı ).
Env. 275; 4.59gr.; 16mm.; 12h.
Ref. SNG Cop., no. 914-917.

Ö. Y.: 83 numaralı gibi.
A.Y.: Monogram: (8) ve (10).
Env. 276; 4.67gr.; 18mm.; 12h.
Ref. SNG Cop., no. 914-917.
Ö. Y.: 83 numaralı gibi.
A. Y.: Monogram: (8) ve (10).
Env. 277; 4.27gr.; 16mm.; 12h.
ReE_SNG Cop., no. 914-917.
Ö.Y.: 83 numaralı gibi.
A. Y.: Monogram: (8) ve (10).
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Env. 278; 4.45gr.; 16mm.; 12h.
Ref. SNG Cop., no. 914-917.
Ö. Y.: 83 numaralı gibi.
A. Y.: Monogram: (8) ve (10).
Env. 279; 3.93gr.; 17mm.; 12h.
Ref. SNG Cop., no. 914-917.

Ö.Y.: 88 numaralı gibi ve overstruck.
A Y.: Overstruck (Apollon başı ).
Env. 280; 4.51gr.; 17mm.; 12h.
Ref. SNG Cop., no. 914-917.
Ö. Y: 88 numaralı gibi ve overstruck.

A. Y.: Overstruck (Apollon başı ).
Env. 281; 5.16gr.; 18mm.; 6h.
Ref. SNG Cop., no. 914-917.

0.Y.: 88 numaralı gibi ve overstruck.
A. Y.: Overstruck (çift baskı var).
Env. 282; 3.80gr.; 18mm.; 12h.
Ref. SNG Cop., no. 914-917.
Ö. Y.: 83 numaralı gibi.
A. Y.: Kontrmark: Aslan başı .
Env. 283; 3.75gr.; 18mm.; 12h.
Ref. SNG Cop., no. 914-917.

Ö.Y.: 88 numaralı gibi ve overstruck.
A Y: Overstruck (çift baskı var).
Env. 284; 3.59gr.; 17mm.; 11h.
Ref. SNG Cop., no. 914-917.
Ö. Y.: 88 numaralı gibi ve overstruck.
A. Y.: Overstruck (çift baskı var).
Env. 285; 4.71gr.; 19mm.; 6h.
Ref. SNG Cop., no. 914-917.

0.Y.: 83 numaralı gibi.
A.Y.: Monogram: (?).
Env. 286; 2.54gr.; 16mm.; 11h.
Ref. SNG Cop., no. 914-917.
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0.Y.: 83 numaralı gibi.
A. Y.: Monogram: (8) ve (10).
Env. 287; 3.78gr.; 16mm.; 6h.
Ref. SNG Cop., no. 914-917.

Ö.Y.: 83 numaralı gibi.
A. Y.: Monogram: (?) ve kontrmark: Yunus.
Env. 288; 3.54gr.; 18mm.; 12h.
Ref. SNG Cop., no. 914-917.
Ö. Y.: 88 numaralı gibi ve overstruck.
A.Y.: Overstruck (Tripot ve ANT. yazı sı ), monogram: (8) ve (10).
Env. 289; 3.66gr.; 18mm.; 12h.
Ref. SNG Cop., no. 914-917.
Ö. Y.: 88 numaralı gibi ve overstruck.

A. Y.: Overstruck (Apollon başı ).
Env. 290; 3.83gr.; 19mm.; 12h.
Ref. SNG Cop., no. 914-917.

Ö.Y.: 83 numaralı gibi.
A.Y.: Monogram: (?).
Env. 291; 3.39gr.; 18mm.; 12h.
Ref. SNG Cop., no. 914-917.
Ö. Y.: 83 numaralı gibi.
A. Y.: Monogram: (8) ve (10).
Env. 292; 5.36gr.; 17mm.; 12h.
Ref. SNG Cop., no. 914-917.
Ö. Y.: 83 numaralı gibi.
A.Y.: Monogram: (?).
Env. 293; 2.96gr.; 17mm.; 12h.
Ref. SNG Cop., no. 914-917.
Ö. Y.: 83 numaralı gibi.
A.Y.: Monogram: (?).
Env. 294; 4.08gr.; 18mm.; 1 lh.
Ref. SNG Cop., no. 914-917.
Ö. Y.: 83 numaralı gibi.
A.Y.: Monogram: (?).
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Env. 295; 3.19gr.; 18mm.; 12h.
Ref. SNG Cop., no. 914-917.

Ö. Y.: 88 numaralı gibi ve overstruck.
A. Y.: Overstruck ve Monogram: (?).
Env. 296; 3.80gr.; 17mm.; 12h.
Ref. SNG Cop., no. 914-917.

Ö.Y.: 88 numaralı gibi ve overstruck.
A.Y.: Overstruck ve Monogram: (?).
Env. 297; 4.29gr.; 18mm.; 12h.
Ref. SNG Cop., no. 914-917.
Ö. Y.: 83 numaralı gibi.
A.Y.: Monogram: (?).
Env. 298; 3.58gr.; 18mm.; 12h.
Ref. SNG Cop., no. 914-917.
Ö. Y.: 88 numaralı gibi ve overstruck.
A.Y.: Monogram: (?).
Env. 299; 4.60gr.; 18mm.; 3h.
Ref. SNG Cop., no. 914-917.
Ö. Y.: 83 numaralı gibi.
A Y: Monogram: (?).
Env. 300; 4.39gr.; 17mm.; 12h.
Ref. SNG Cop., no. 914-917.

Ö. Y.: 83 numaralı gibi.
A. Y.: Monogram: (8) ve (10); kontrmark: Yunus.
Env. 301; 3.68gr.; 20mm.; 12h.
Ref. SNG Cop., no. 914-917.

Ö. Y.: 83 numaralı gibi.
A.Y.: Monogram: (?).
Env. 302; 4.19gr.; 16mm.; 12h.
Ref. SNG Cop., no. 914-917.
Y.: 83 numaralı gibi.
A.Y.: Monogram: (8).
Env. 303; 4.48gr.; 17mm.; 12h.
Ref. SNG Cop., no. 914-917.
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Ö.Y.: 83 numaralı gibi.
A. Y: Monogram: (8) ve (10).
Env. 304; 3.35gr.; 17mm.; 12h.
Ref. SNG Cop., no. 914-917.

Ö.Y.: 83 numaralı gibi.
A.Y.: Monogram: (8) ve (10).
Env. 305; 3.62gr.; 18mm.; 12h.
Ref. SNG Cop., no. 914-917.
Ö.Y.: 83 numaralı gibi.
A. Y: Monogram: (?); kontrmark: Yunus.
Env. 306; 4.31gr.; 16mm.; 12h.
Ref. SNG Cop., no. 914-917.
Ö. Y.: 88 numaral ı gibi overstruck.
A Y.: Overstruck; monogı-am: (8) ve (10).
Env. 307; 4.14gr.; 18mm.; 12h.
Ref. SNG Cop., no. 914-917.
Ö. Y.: 83 numaralı gibi.
A.Y.: Monogram: (8) ve (10).
Env. 308; 3.10gr.; 17mm.; 12h.
Ref. SNG Cop., no. 914-917.
Ö. Y.: 83 numaral ı gibi.
A.Y.: Monogram: (?).
Env. 309; 3.17gr.; 16mm.; 8h.
Ref. SNG Cop., no. 914-917.
Ö. Y.: 83 numaralı gibi.
A. Y.: Monogram: (8) ve (10).
Env. 310; 3.70gr.; 18mm.; 12h.
Ref. SNG Cop., no. 914-917.

83 numaralı gibi.
A Y.: Monogram: (?).
Env. 311; 4.55gr.; 17mm.; 12h.
Ref. SNG Cop., no. 914-917.
Ö. Y.:

Ö. Y.: 83 numaralı gibi.
A.Y.: Monogram: (?).

ASİ LBEYLİ LYSIMACHIA DEFİNESİ

33

Env. 312; 3.56gr.; 17mm.; 12h.
Ref. SNG Cop., no. 914-917.

Ö.Y.: 83 numaralı gibi.
A. Y.: Monogram: (8) ve (10); kontı- mark: Yunus.
Env. 313; 4.14gr.; 18mm.; 12h.
Ref. SNG Cop., no. 914-917.

O Y: 83 numaralı gibi.
A. Y.: Monogram: (8) ve (10).
Env. 314; 4.35gr.; 18mm.; 12h.
Ref. SNG Cop., no. 914-917.
Ö. Y: 88 numaralı gibi ve overstruck.
AY.: Overstruck (Tripot ve BAZIAES-2 ANTIOXOY").
Env. 315; 4.98gr.; 17mm.; 12h.
Ref. SNG Cop., no. 914-917.

Ö.Y.: 83 numaralı gibi.
A. Y.: Monogram: (8) ve (10).
Env. 316; 4.85gr.; 18mm.; 12h.
Ref. SNG Cop., no. 914-917.

Ö.Y.: 83 numaralı gibi.
A Y.: Monogram: (?).
Env. 317; 3.69gr.; 18mm.; 12h.
Ref. SNG Cop., no. 914-917.
Ö.Y.: 83 numaralı gibi.
A Y: Monogram: (?).
Env. 318; 3.76gr.; 18mm.; 12h.
Ref. SNG Cop., no. 914-917.

Ö. Y.: 83 numaralı gibi.
A. Y.: Monogram: (?).
Env. 319; 3.65gr.; 17mm.; 12h.
Ref. SNG Cop., no. 914-917.
Ö.Y.: 83 numaralı gibi.
A. Y.: Monogram: (8) ve (10).
37
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Env. 320; 4.77gr.; 17mm.; 12h.
Ref. SNG Cop., no. 914-917.
Ö.Y.: 88 numaralı gibi ve overstruck.
A. Y.: Overstruck; rnonogram: (?).
Env. 321; 4.05gr.; 17111111.; 12h.
Ref. SNG Cop., no. 914-917.

Ö. Y.: 83 numaral ı gibi.
A.Y.: Monogram: (?).
Env. 322; 3.88gr.; 17mm.; 11h.
Ref. SNG Cop., no. 914-917.
Ö.Y.: 83 numaralı gibi.
A. Y.: Monogram: (8) ve (10).
Env. 323; 3.67gr.; 17mm.; 12h.
Ref. SNG Cop., no. 914-917.
Ö.Y.: 83 numaralı gibi.
A. Y.: Monogram: (8) ve (10).
Env. 324; 3.94gr.; 18mm.; 12h.
Ref. SNG Cop., no. 914-917.

Ö.Y.: 83 numaralı gibi.
A. Y.: Monogram: (8) ve (10).
Env. 325; 4.02gr.; 18mm.; 12h.
Ref. SNG Cop., no. 914-917.
Ö.Y.: 83 numaralı gibi.
A. Y.: Monogram: (8) ve (10).
Env. 326; 3.34gr.; 16mm.; 12h.
Ref. SNG Cop., no. 914-917.
Ö.Y.: 83 numaralı gibi.
A. Y.: Monogram: (8) ve (10).
Env. 327; 2.92gr.; 18mm.; 9h.
Ref. SNG Cop., no. 914-917.
Ö.Y.: 83 numaralı gibi.
A. Y.: Monogram: (?).
Env. 328; 4.92gr.; 18mm.; 12h.
Ref. SNG Cop., no. 914-917.
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Ö. Y.: 83 numaralı gibi.
A Y.. Monogram: (?).
Env. 329; 3.68gr.; 18mm.; 12h.
Ref. SNG Cop., no. 914-917.
Ö. Y.: 83 numaralı gibi.
A.Y.: Monogram: (8) ve (10).
Env. 330; 3.20gr.; 16mm.; 11h.
Ref. SNG Cop., no. 914-917.
Ö. Y.: 83 numaralı gibi.
A Y.: Monogram: (?).
Env. 331; 4.03gr.; 18mm.; 6h.
Ref. SNG Cop., no. 914-917.
Ö. Y.: 83 numaralı gibi.
A Y.: Monogram: (10).
Env. 332; 4.19gr.; 19mm.; 6h.
Ref. SNG Cop., no. 914-917.
Ö. Y.: 83 numaralı gibi.
A.Y.: Monogram: (?).
Env. 333; 4.18gr.; 17nun.; 12h.
Ref. SNG Cop., no. 914-917.
168

Ö. Y.: 83 numaralı gibi.
A Y.: Monogram: (?).
Env. 334; 4.00gr.; 18nrı m.; 12h.
Ref. SNG Cop., no. 914-917.
Ö. Y.: 88 numaralı gibi ve overstruck.
A Y.: Overstruck; monogram: (8) ve (10).
Env. 335; 3.53gr.; 19mm.; 12h.
Ref. SNG Cop., no. 914-917.
Ö. Y.: 88 numaralı gibi ve overstruck.
A. Y.: Overstruck, ANT[I0X0Y]38
Env. 336; 4.36gr.; 18mm.; 12h.
Ref. SNG Cop., no. 914-917.

38
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Ö.Y.: 83 numaralı gibi.

A. Y.: Monogram: (8) ve (10).
Env. 337; 4.67gr.; 16mm.; 12h.
Ref. SNG Cop., no. 914-917.
Ö.Y.: 83 numaralı gibi.
A. Y.: Monogram: (8) ve (10).
Env. 338; 3.63gr.; 18mm.; 12h.
Ref. SNG Cop., no. 914-917.
Ö.Y.: 83 numaralı gibi.
A.Y.: Monogram: (?).
Env. 339; 3.90gr.; 17mm.; 12h.
Ref. SNG Cop., no. 914-917.
Ö. Y.: 83 numaralı gibi.
A. Y.: Monogram: (8) ve (10).
Env. 340; 3.47gr.; 17mm.; 12h.
Ref. SNG Cop., no. 914-917.

Ö.Y.: 83 numaralı gibi.
A. Y.: Monogram: (8) ve (10).
Env. 341; 3.61gr.; 16mm.; 12h.
Ref. SNG Cop., no. 914-917.

Ö.Y.: 83 numaralı gibi.

A.Y.: Monogram: (8) ve (10).
Env. 342; 4.60gr.; 18mm.; 12h.
Ref. SNG Cop., no. 914-917.
Ö.Y.: 88 numaralı gibi ve oversuuck.
A Y.: Overstruck; monogram: (8) ve (10).
Env. 343; 3.20gr.; 19mm.; 12h.
Ref. SNG Cop., no. 914-917.
Ö.Y.: 83 numaralı gibi.
A. Y.: Monogram: (8) ve (10).
Env. 344; 4.72gr.; 18mm.; 12h.
Ref. SNG Cop., no. 914-917.
Ö.Y.: 83 numaralı gibi.

A. Y.: Monogram: (8) ve (10).
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Env. 345; 4.49gr.; 17mm.; 12h.
Ref. SNG Cop., no. 914-917.
Ö.Y.: 83 numaralı gibi.
A Y: Monogram: (10).
Env. 346; 3.21gr.; 17mm.; 12h.
Ref. SNG Cop., no. 914-917.

Ö. Y.: 83 numaralı gibi.
A.Y.: Monogram: (8).
Env. 347; 3.37gr.; 18mm.; 12h.
Ref. SNG Cop., no. 914-917.
Ö.Y.: 83 numaralı gibi.
A Y.: Monogram: (?).
Env. 349; 3.78gr.; 17mm.; 12h.
Ref. SNG Cop., no. 914-917.

Ö.Y.: 88 numaralı gibi ve overstruck.
A. Y.: Overstruck (Tripot ve 2. Antiochos sikkesinden kalan 3 adet
monogram); monogram: (8) ve (10).
Env. 350; 3.76gr.; 20mm.; 12h.
Ref. SNG Cop., no. 914-917.
Ö. Y.: 88 numaralı gibi ve overstruck.
A. Y.: Overstruck (ANTI).
Env. 351; 3.83gr.; 17mm.; 12h.
Ref. SNG Cop., no. 914-917.

Ö. Y: 88 numaral ı gibi ve overstruck.
AY.: Overstruck (ANTI); monogram: (8) ve (10).
Env. 352; 3.86gr.; 18mm.; 12h.
Ref. SNG Cop., no. 914-917.

0.Y.: 83 numaralı gibi.
A Y: Monogram: (8) ve (10).
Env. 353; 4.02gr.; 17mm.; 6h.
Ref. SNG Cop., no. 914-917.
Ö.Y.: 83 numaralı gibi.
A. Y.: Monogram: (8) ve (10).
Env. 354; 5.04gr.; 18mm.; 6h.
Ref. SNG Cop., no. 914-917.
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Ö.Y.: 83 numaralı gibi.
A. Y.: Monogram: (8) ve (10).
Env. 355; 3.39gr.; 16mm.; 12h.
Ref. SNG Cop., no. 914-917.
Ö.Y.: 83 numaralı gibi.
A.Y.: Monogram: (?).
Env. 356; 3.50gr.; 17mm.; 12h.
Ref. SNG Cop., no. 914-917.
Ö.Y.: 83 numaralı gibi.
A. Y.: Monogram: (8) ve (10).
Env. 357; 3.67gr.; 18mm.; 12h.
Ref. SNG Cop., no. 914-917.

Ö.Y.: 83 numaralı gibi.
A.Y.: Monogram: (?).
Env. 358; 3.73gr.; 19mm.; 12h.
Ref. SNG Cop., no. 914-917.

Ö.Y.: 83 numaralı gibi.
A.Y.: Monogram: (?).
Env. 359; 3.20gr.; 17mm.; 12h.
Ref. SNG Cop., no. 914-917.
Ö.Y.: 83 numaralı gibi.
A Y: Monogram: (8) ve (10).
Env. 360; 3.12gr.; 18mm.; 12h.
Ref. SNG Cop., no. 914-917.
Ö.Y.: 83 numaralı gibi.
A.Y.: Monogram: (?).
Env. 361; 4.69gr.; 17mm.; 12h.
Ref. SNG Cop., no. 914-917.

Ö.Y.: 83 numaralı gibi.
A.Y.: Monogram: (?).
Env. 362; 4.49gr.; 17mm.; 12h.
Ref. SNG Cop., no. 914-917.
Ö.Y.: 83 numaralı gibi.
A.Y.: Monogram: (?).
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Env. 363; 3.94gr.; 19mm.; 12h.
Ref. SNG Cop., no. 914-917.

Ö. Y.: 83 numaralı gibi.
A. Y.: Monogram: (8) ve (10).
Env. 364; 4.01gr.; 18mm.; 6h.
Ref. SNG Cop., no. 914-917.

Ö. Y.: 83 numaralı gibi.
A.Y.: Monogram: (?).
Env. 365; 3.05gr.; 18mm.; 12h.
Ref. SNG Cop., no. 914-917.
Ö. Y.: 83 numaralı gibi.
A.Y.: Monogram: (?).; kontrmark: Yunus
Env. 366; 4.35gr.; 19mm.; 12h.
Ref. SNG Cop., no. 914-917.
Ö. Y.: 83 numaralı gibi.
A.Y.: Monogram: (?).
Env. 367; 4.62gr.; 18mm.; 12h.
Ref. SNG Cop., no. 914-917.
Ö. Y.: 83 numaralı gibi.
A. Y: Monogram: (?).
Env. 368; 2.74gr.; 17mm.; 12h.
Ref. SNG Cop., no. 914-917.

Ö. Y.: 83 numaralı gibi.
A.Y.: Monogram: (?).
Env. 369; 4.09gr.; 17mm.; 12h.
Ref. SNG Cop., no. 914-917.
Ö. Y.: 83 numaralı gibi.
A. Y: Monogram: (?).
Env. 370; 4.78gr.; 16mm.; 6h.
Ref. SNG Cop., no. 914-917.

204 Ö. Y.: 83 numaralı gibi.
A. Y: Monogram: (?).; kontrmark: Yunus
Env. 371; 3.33gr.; 17mm.; 9h.
Ref. SNG Cop., no. 914-917.
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Ö. Y.: 83 numaralı gibi.
A.Y.: Monogram: (?).
Env. 372; 4.14gr.; 15rnm.; 6h.
Ref. SNG Cop., no. 914-917.

83 numaralı ; kontrmark (?).
A Y.: Monogram: (?).
Env. 373; 3.88gr.; 18mm.; 12h.
Ref. SNG Cop., no. 914-917.
Ö. Y:

Ö. Y.: 83 numaralı gibi.
A Y.: Monogram: (8) ve (10).
Env. 374; 4.34gr.; 17mm.; 12h.
Ref. SNG Cop., no. 914-917.

Ö.Y.: 83 numaralı gibi.
A. Y.: Monogram: (8) ve (10).
Env. 375; 3.78gr.; 19mm.; 6h.
Ref. SNG Cop., no. 914-917.

Y.: 83 numaralı gibi.
A Y.: Monogram: (?).
Env. 376; 3.39gr.; 17mm.; 12h.
Ref. SNG Cop., no. 914-917.
Ö.Y.: 83 numaralı gibi.

A Y.: Monogram: (?).
Env. 377; 3.67gr.; 19mm.; 12h.
Ref. SNG Cop., no. 914-917.
Ö.Y.: 83 numaralı gibi.
A Y: Monogram: (?).
Env. 378; 4.09gr.; 17mm.; 12h.
Ref. SNG Cop., no. 914-917.

Ö.Y.: 83 numaralı gibi.
A Y: Monogram: (8) ve (10).
Env. 379; 4.28gr.; 18mm.; 12h.
Ref. SNG Cop., no. 914-917.
213 Ö. Y: 83 numaralı gibi.

A.Y.: Kontrmark: Yunus.
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Env. 380; 4.55gr.; 18111111.; 12h.
Ref. SNG Cop., no. 914-917.

O Y.: 83 numaral ı gibi.
A Y.: Monogram: (?).
Env. 381; 3.22gr.; 17mm.; 5h.
Ref. SNG Cop., no. 914-917.
Ö.Y.: 83 numaral ı gibi.

A Y.: Monogram: (?).
Env. 382; 3.28gr.; 17mm.; 12h.
Ref. SNG Cop., no. 914-917.
Ö.Y.: 83 numaralı gibi.
A. Y.: Monogram: (?).
Env. 383; 4.84gr.; 16mm.; 12h.
Ref. SNG Cop., no. 914-917.

Ö.Y.: 83 numaralı gibi.
A Y.: Monogram: (8) ve (10).
Env. 384; 4.40gr.; 18mm.; 12h.
Ref. SNG Cop., no. 914-917.
Ö.Y.: 83 numaralı gibi.
A Y.: Monogram: (8) ve (10).
Env. 385; 4.27gr.; 17111111.; 12h.
Ref. SNG Cop., no. 914-917.

Ö. Y.: 83 numaralı gibi.
A Y: Monogram: (?).
Env. 386; 3.62gr.; 18mm.; 6h.
Ref. SNG Cop., no. 914-917.
Ö.Y.: 83 numaral ı gibi.
A. Y.: Monogram: (8) ve (10).
Env. 387; 3.99gr.; 18mm.; 6h.
Ref. SNG Cop., no. 914-917.
Ö. Y.: 83 numaral ı gibi.
A Y.: Monogram: (8) ve (10).
Env. 388; 3.87gr.; 17mm.; 12h.
Ref. SNG Cop., no. 914-917.
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Ö. Y.: 83 numaralı gibi.
A Y: Monogram: (?).
Env. 389; 3.83gr.; 18mm.; 6h.
Ref. SNG Cop., no. 914-917.

Ö. Y.: 83 numaralı gibi.
A.Y.: Monogram: (?).
Env. 390; 3.62gr.; 19mm.; 12h.
Ref. SNG Cop., no. 914-917.
Ö. Y.: 83 numaralı gibi.
A. Y: Monogram: (8) ve (10).
Env. 391; 3.89gr.; 18mm.; 12h.
Ref. SNG Cop., no. 914-917.

Ö. Y.: 83 numaralı gibi.
A.Y.: Monogram: (?).
Env. 392; 5.15gr.; 18mm.; 12h.
Ref. SNG Cop., no. 914-917.
Ö. Y.: 88 numaralı gibi ve overstruck.
A. Y: Overstruck (ANTIOCOU).
Env. 393; 3.87gr.; 17mm.; 12h.
Ref. SNG Cop., no. 914-917.
Ö. Y.: 83 numaralı gibi.
A. Y: Monogram: (8) ve (10).
Env. 394; 4.51gr.; 19mm.; 12h.
Ref. SNG Cop., no. 914-917.
Ö. Y.: 83 numaralı gibi.
A Y: Monogram: (8) ve (10).
Env. 395; 4.37gr.; 17111111.; 12h.
Ref. SNG Cop., no. 914-917.

Ö. Y.: 83 numaralı gibi.
A.Y.: Monogram: (?).
Env. 396; 4.09gr.; 16mm.; 12h.
Ref. SNG Cop., no. 914-917.
Ğ'. Y.: 83 numaralı gibi.
A.Y.: Monogram: (?).
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Env. 397; 4.56gr.; 18mm.; 6h.
Ref. SNG Cop., no. 914-917.

Ö. Y.: 83 numaralı gibi.
A Y.: Monogram: (?).
Env. 398; 3.58gr.; 18mm.; 6h.
Ref. SNG Cop., no. 914-917.
Ö. Y.: 83 numaralı gibi.
A. Y.: Monogram: (?).
Env. 399; 3.44gr.; 17111111.; 12h.
Ref. SNG Cop., no. 914-917.

Ö. Y.: 83 numaral ı gibi.
A Y.: Monogram: (?).
Env. 400; 4.29gr.; 17mm.; 12h.
Ref. SNG Cop., no. 914-917.
Ö.Y.: 83 numaralı gibi.
A.Y.: Monogram: (?).
Env. 401; 4.62gr.; 16mm.; 11h.
Ref. SNG Cop., no. 914-917.

Ö. Y.: 83 numaralı gibi.
AY: Monogram: (?).
Env. 402; 3.24gr.; 17111111.; 12h.
Ref. SNG Cop., no. 914-917.
Ö. Y.: 88 numaral ı gibi ve overstruck (ANTIO).
A Y.: Overstruck; monogr.: (8), (10).
Env. 403; 3.42gr.; 17111111.; 12h.
Ref. SNG Cop., no. 914-917.

O Y: 88 numaral ı gibi ve overstruck.
A Y.: Overstrıı ck (ANTIOCOU).
Env. 404; 4.27gr.; 17mm.; 12h.
Ref. SNG Cop., no. 914-917.
Ö. Y.: 83 numaral ı gibi.
A Y.: Monogram: (8) ve (10).
Env. 405; 4.30gr.; 19mm.; 12h.
Ref. SNG Cop., no. 914-917.
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0.Y.: 83 numaralı gibi.
A. Y.: Monogram: (8) ve (10).
Env. 406; 3.86gr.; 18mm.; 12h.
Ref. SNG Cop., no. 914-917.
Ö. Y.: 83 numaralı gibi.
A.Y.: Monogram: (?).
Env. 407; 3.71gr.; 18mm.; 12h.
Ref. SNG Cop., no. 914-917.

Ö. Y.: 83 numaralı gibi.
A. Y.: Monogram: (8) ve (10).
Env. 408; 4.30gr.; 19mm.; 12h.
Ref. SNG Cop., no. 914-917.
Ö.Y.: 83 numaralı gibi.
A.Y.: Monogram: (?).
Env. 409; 4.52gr.; 17mm.; 12h.
Ref. SNG Cop., no. 914-917.

Ö. Y.: 83 numaralı gibi.
A.Y.: Monogram: (?).
Env. 410; 4.49gr.; 17mm.; 12h.
Ref. SNG Cop., no. 914-917.

0.Y.: 83 numaralı gibi.
A.Y.: Monogram: (?).
Env. 411; 3.81gr.; 17mm.; 12h.
Ref. SNG Cop., no. 914-917.
Ö. Y.: 83 numaralı gibi.
A. Y.: Monogram: (8) ve (10).
Env. 412; 4.19gr.; 17mm.; 12h.
Ref. SNG Cop., no. 914-917.
Ö. Y.: 83 numaralı gibi.
A. Y.: Monogram: (?).
Env. 413; 4.02gr.; 19mm.; 12h.
Ref. SNG Cop., no. 914-917.
Ö. Y.: 83 numaralı gibi.
A. Y: Monogram: (8) ve (10).
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Env. 414; 4.33gr.; 17mm.; 12h.
Ref. SNG Cop., no. 914-917.
Ö.Y.: 83 numaralı gibi.
A Y: Monogram: (8) ve (10).
Env. 415; 3.70gr.; 18nı m.; 12h.
Ref. SNG Cop., no. 914-917.

Ö.Y.: 83 numaralı gibi.
A.Y.: Monogram: (?).
Env. 416; 3.78gr.; 18111111.; 12h.
Ref. SNG Cop., no. 914-917.
Ö.Y.: 83 numaralı gibi.
A.Y.: Monogram: (?).
Env. 417; 3.83gr.; 16mm.; 12h.
Ref. SNG Cop., no. 914-917.

Ö.Y.: 83 numaralı gibi.
A Y.: Monogram: (8) ve (10).
Env. 418; 4.20gr.; 17mm.; 12h.
Ref. SNG Cop., no. 914-917.
Ö.Y.: 83 numaralı gibi.
A. Y.: Monogram: (8) ve (10).
Env. 419; 4.57gr.; 18mm.; 12h.
Ref. SNG Cop., no. 914-917.
Ö.Y.: 88 numaralı gibi ve overstı-uck.
A. Y: Overstruck (= ANTIOXOY).
Env. 420; 3.97gr.; 1711[1111.; 12h.
Ref. SNG Cop., no. 914-917.
Ö.Y.: 83 numaralı gibi.
A. Y.: Monogram: (8) ve (10).
Env. 421; 3.73gr.; 17mm.; 12h.
Ref. SNG Cop., no. 914-917.
Ö.Y.: 83 numaralı gibi.
A. Y.: Monogram: (8) ve (10).
Env. 422; 5.29gr.; 16mm.; 12h.
Ref. SNG Cop., no. 914-917.
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Ö. Y.: 83 numaralı gibi.
A.Y. Kontrmark: Yunus.
Env. 423; 4.36gr.; 17111111.; 12h.
Ref. SNG Cop., no. 914-917.

Ö. Y.: 88 numaralı gibi ve overstruck.
A.Y.: Overstruck (= ANTIOXOY).
Env. 424; 3.79gr.; 16nı m.; 12h.
Ref. SNG Cop., no. 914-917.

Ö. Y.: 83 numaral ı gibi.
A.Y.: Monogram: (8) ve (10).
Env. 425; 3.35gr.; 17mm.; 12h.
Ref. SNG Cop., no. 914-917.
Ö. Y.: 83 numaralı gibi.
A.Y.: Monogram: (?).
Env. 426; 3.75gr.; 17mm.; 12h.
Ref. SNG Cop., no. 914-917.
Ö. Y.: 83 numaralı gibi.
A Y.: Monograrn: (8) ve (10).
Env. 427; 4.03gr.; 17mm.; 12h.
Ref. SNG Cop., no. 914-917.

Ö. Y.: 83 numaralı gibi.
A.Y.: Monogram: (8) ve (10).
Env. 428; 4.07gr.; 19mm.; 12h.
Ref. SNG Cop., no. 914-917.
OY.: 83 numaralı gibi.
A.Y.: Monogram: (?).
Env. 429; 4.42gr.; 20mm.; 12h.
Ref. SNG Cop., no. 914-917.

Ö. Y.: 83 numaralı gibi.
A Y.: Monogram: (8) ve (10).
Env. 430; 3.65gr.; 16nun.; 12h.
Ref. SNG Cop., no. 914-917.
Ö. Y.: 83 numaral ı gibi.
A.Y.: Monogram: (?).
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Env. 431; 4.70gr.; 17mm.; 12h.
Ref. SNG Cop., no. 914-917.

Ö. Y.: 83 numaralı gibi.
A. Y.: Monogram: (8) ve (10).
Env. 432; 3.96gr.; 18mm.; 12h.
Ref. SNG Cop., no. 914-917.

Ö. Y.: 83 numaralı gibi.
A. Y.: Monogram: (?) ve (?).
Env. 433; 3.88gr.; 18mm.; 12h.
Ref. SNG Cop., no. 914-917.
Ö. Y.: 83 numaralı gibi.
A. Y.: Monogram: (8) ve (10).
Env. 434; 5.07gr.; 18mm.; 12h.
Ref. SNG Cop., no. 914-917.
Ö. Y.: 83 numaralı gibi.
A.Y.: Monogram: (?).
Env. 435; 3.47gr.; 17mm.; 12h.
Ref. SNG Cop., no. 914-917.
Ö. Y.: 83 numaralı gibi.
A. Y.: Monogram: (?) ve (?).
Env. 436; 4.55gr.; 18mm.; 12h.
Ref. SNG Cop., no. 914-917.
Ö. Y.: 83 numaralı gibi.
A. Y.: Monogram: (8) ve (10).
Env. 438; 3.81gr.; 18mm.; 6h.
Ref. SNG Cop., no. 914-917.

Ö. Y.: 83 numaralı gibi.
A. Y.: Monogram: (8) ve (10).
Env. 439; 3.33gr.; 17mm.; 12h.
Ref. SNG Cop., no. 914-917.
Ö. Y.: 83 numaralı gibi.
A. Y.: Monogram: (8) ve (10).
Env. 440; 5.30gr.; 16mm.; 12h.
Ref. SNG Cop., no. 914-917.
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Ö. Y.: 83 numaral ı gibi.
A Y: Monogram: (?) ve (?).
Env. 441; 4.29gr.; 17mm.; 12h.
Ref. SNG Cop., no. 914-917.
Ö. Y.: 83 numaralı gibi.
A Y. Monogram: (8) ve (10).
Env. 442; 4.00gr.; 20mm.; 12h.
Ref. SNG Cop., no. 914-917.
Ö. Y.: 83 numaralı gibi.
A. Y.: Monogram: (?).
Env. 443; 3.26gr.; 17mm.; 12h.
Ref. SNG Cop., no. 914-917.
Ö. Y.: 88 numaralı gibi ve overstmck.
A. Y.: Overstruck (?); monogram: (?).
Env. 444; 3.68gr.; 17mm.; 12h.
Ref. SNG Cop., no. 914-917.
Ö. Y.: 83 numaral ı gibi.
A Y: Monogram: (8) ve (10).
Env. 445; 3.12gr.; 18mm.; 12h.
Ref. SNG Cop., no. 914-917.
Ö. Y.: 83 numaral ı gibi.
A Y: Monogram: (8) ve (10).
Env. 446; 3.89gr.; 16mm.; 12h.
Ref. SNG Cop., no. 914-917.
Ö. Y.: 83 numaralı gibi.
A. Y.: Monogram: (8) ve (10).
Env. 447; 3.16gr.; 17mm.; 12h.
Ref. SNG Cop., no. 914-917.

Ö. Y.: 83 numaralı gibi.
A. Y.: Monogram: (8) ve (10); kontı- mark
Env. 448; 3.90gr.; 18mm.; 12h.
Ref. SNG Cop., no. 914-917.
Ö. Y.: 88 numaralı gibi ve overstrıı ck.
A Y.: Monogram: (10).

ASİ LBEYLİ LYSIMACHIA DEFİ NESİ
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Env. 449; 3.45gr.; 17mm.; 12h.
Ref. SNG Cop., no. 914-917.

Ö. Y.: 88 numaral ı gibi ve overstruck.
A.Y.: Overstruck (=ANTIOXOY); monogram: (8) ve (10).
Env. 450; 3.28gr.; 17mm.; 12h.
Ref. SNG Cop., no. 914-917.
O Y.. 88 numaralı gibi ve overstruck.
AY.: Monogram: (?).
Env. 451; 4.46gr.; 17mm.; 12h.
Ref. SNG Cop., no. 914-917.

Ö. Y.: 83 numaralı gibi.
AY.: Monogram: (8) ve (10).
Env. 452; 3.86gr.; 16mı n.; 12h.
Ref. SNG Cop., no. 914-917.

Ö. Y.: 83 numaralı gibi.
A Y.: Monogram: (?).
Env. 453; 3.36gr.; 17mm.; 12h.
Ref. SNG Cop., no. 914-917.
Ö. Y.: 88 numaral ı gibi ve overstruck.
A Y: Overstruck (= ANTIOXOY).
Env. 454; 3.64gr.; 17mm.; 12h.
Ref. SNG Cop., no. 914-917.
Ö. Y.: 83 numaralı gibi.
A Y.: Monogram: (8).
Env. 455; 3.82gr.; 17mm.; 12h.
Ref. SNG Cop., no. 914-917.
O Y.: 83 numaral ı gibi.
A Y.: Monogram: (?).
Env. 456; 4.51gr.; 17mm.; 12h.
Ref. SNG Cop., no. 914-917.

Ö. Y.: 83 numaralı gibi.
AY: Monogram: (8) ve (10).
Env. 457; 3.80gr.; 20mm.; 12h.
Ref. SNG Cop., no. 914-917.
Belleten C.LXXII, 4
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Ö. Y.: 83 numaralı gibi.
A.Y.: Monogram: (?).
Env. 458; 3.43gr.; 18mm.; 12h.
Ref. SNG Cop., no. 914-917.
Ö. Y.: 83 numaralı gibi.
A. Y.: Monogram: (8) ve (10).
Env. 459; 4.77gr.; 17mm.; 11h.
Ref. SNG Cop., no. 914-917.
Ö. Y.: 88 numaralı gibi ve overtruck.
A.Y.: Overtruck (?).
Env. 460; 2.85gr.; 19mm.; 12h.
Ref. SNG Cop., no. 914-917.
Ö. Y.: 83 numaralı gibi.
A. Y.: Monogram: (?).
Env. 461; 4.69gr.; 18mm.; 12h.
Ref. SNG Cop., no. 914-917.
Ö. Y.: 83 numaralı gibi.
A Y.: Monogram: (?).
Env. 462; 4.61gr.; 21111111.; 1211.
Ref. SNG Cop., no. 914-917.

295 Ö. Y.: 83 numaralı gibi.
A Y.: Monogram: (8); kontrmark: Aslan (?).
Env. 500; 3.18gr.; 17mm.; 12h.
Ref. SNG Cop., no. 914-917.
Ö. Y.: 83 numaralı gibi.
A.Y.: Monogram: (?).
Env. 500; 4.49gr.; 18mm.; 12h.
Ref. SNG Cop., no. 914-917.

Ö. Y.: 83 numaralı gibi.
A. Y.: Monogram: (8) ve (10).
Env. 500-a; 4.51gr.; 18mm.; 12h.
Ref. SNG Cop., no. 914-917.
Ö. Y.: 88 numaralı gibi ve overstruck.
A.Y.: Overstruck (= ANTIOXOY).
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Env. 500-b; 4.12gr.; 17mm.; 12h.
Ref. SNG Cop., no. 914-917.

Ö. Y.: 83 numaralı gibi.
A.Y.: Monogram: (?).
Env. 501; 4.25gr.; 18mm.; 12h.
Ref. SNG Cop., no. 914-917.
Ö. Y.: 83 numaralı gibi.
A.Y: Monogram: (?).
Env. 502; 3.03gr.; 17mm.; 12h.
Ref. SNG Cop., no. 914-917.

Ö. Y.: 83 numaralı gibi.
A.Y.: Monogram: (?).
Env. 503; 4.13gr.; 18mm.; 12h.
Ref. SNG Cop., no. 914-917.
Ö.Y. 83 numaralı gibi.
A.Y.: Monogram: (?).
Env. 504; 3.60gr.; 18mm.; 11h.
Ref. SNG Cop., no. 914-917.

Ö. Y.: 83 numaralı gibi.
A.Y.: Monogram: (?).
Env. 505; 3.36gr.; 17mm.; 12h.
Ref. SNG Cop., no. 914-917.

Ö. Y.: 83 numaralı gibi.
A.Y.: Monogram: (?).
Env. 508; 4.26gr.; 18mm.; 11h.
Ref. SNG Cop., no. 914-917.
Ö. Y.: 83 numaralı gibi.
A.Y.: Monogram: (?).
Env. 509; 3.72gr.; 16n-ı m.; 12h.
Ref. SNG Cop., no. 914-917.
MONOGRAMLAR:
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FAHREDDİ N KARA ARSLAN DEVRI ARTUKLU TARİ Hİ *
HÜSEYIN KAYHAN**

Selçuklu Devletine uzun yı llar hizmetlerde bulunan Artuk Bey'in hayatta iken yapamadığı nı ölümünden sonra oğulları ve torunları başararak,
ona izafeten Artuklular adıyla anı lan ve bir çok kola ayrı lan güçlü bir devlet
kurmayı başardı lar. Bu devletin Hı sn Keyfâ kolu, Sökmen tarafı ndan 1102
yı lı nda kurulmuş ve daha sonra da oğlu RukneddIn Davud tarafı ndan geliştirilmişti. Son derece cesur ve kudretli bir Türkmen beyi olan Davud, çeyrek
yüzyı l boyunca Artukluları n bu kolunu dinamik bir şekilde ayakta tutmakla
kalmamış , çevredeki bütün tehlikelere rağmen geliş tirip, büyiitmeyi başarmış tı . Onun 23 Temmuz 1144 tarihinde Hani'de vefat etmesi üzerine yerine oğlu Kara Arslan geçti'.
A. İÇ İ LIŞKILER

Hanedan Mensupları İle İlişkiler
Müsul atabegi İmadeddı n Zengl, babası nı n ölümü ile yerine geçen Kara Arslan'ı n saltanatını tanı mamış ve kardeş i Arslan Doğmuş'u onun yerine
geçirmek için askerleriyle birlikte harekete geçerek Hani'yi zaptetmiş ti.
Bunun üzerine Kara Arslan Türkiye Selçukluları hükümdarı Sultan Mesud'a
sığı ndı . Sultan Mesud, 1144 yı lı nda sefere çı karak Elbistan ve Ceyhan'ı zapBu yazı Fı rat Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü tarafı ndan 1-2 Ekim
2002 tarihinde Elazığ'da düzenlenen Belek Gazi ve Dönemi Sempozyumu'nda tebliğ olarak sunulmuş ve bası lmamış t ı r.
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi.
I İ lmül-Ezrak, Tdrihu Meyy&farikin ve Anad (Artuklular Kısmı ), Trk. ir. A. Savran, Erzurum, 1992, 73-74; Ebill-Farac, Abal-Farac Tarihi, Trk. tr. Ö. R. Doğrul, Ankara, 1987, II, 377;
Kadı İ madeddtn, el-Bustânta-Când Tevdrlhu'z-Zenıdn, Nş r. C. Cahen, "Une Chronique du
VI/Xlle siecle, Bustan al-jami", BEO, VII-VIII, 1937-38, 127; İ bn Şeddad, el-Aldkul-Hatire fl
Zikri Umerdi'ş-Şdın vel-Cezire, Nş r. Yahya Abbare, Dimaş k, 1978, III, 440; Ş. Beysanoğlu, AnaLarı ve Kitabeleri İle Diyarbakır Tarihi, Ankara, 2003, I, 262. Modern tarihçilerden bazı ları Kara
Arslan'ı n iktidara geçiş tarihini 543/1148 olarak göstermektedirler (bkz. St. Lane-Poole, The
Mohanunadan Dytuzsties, Paris, 1925, 168; İ smail Galib, Müze-i Hunıdyıln Meskükdt-ı İsldıniye
Kısmından Mesküldıt-t Türkmaniye Kataloğu, İ stanbul, 1311, 2 ; M. Fuat Köprülü, "Artuk Oğulları ", İA, I, 618.) Fakat bunu neye dayandı rdı klarmı kendileri de agklamamakta, sadece iddiadan ibaret kalmaktadı rlar. Çünkü eldeki yazı lı vesikalarda bu tezlerini doğrıdayabilecek bir
kayı t ve Davud'a ait herhangi bir sikke de bulunmamaktadı r.
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tettikten sonra Zengl'ye karşı yardı mı nı sağlamak üzere kendisine iltica
eden Kara Arslan'ı yanı na alarak Malatya'yı kuşatma altı na aldı . O, Kara
Arslan'a 20 bin kiş ilik bir ordu vererek Zengl'ye karşı gönderdi. Durumdan
haberdar olan Zengl, öncü birliklerinin ardı ndan üzerine doğru gelen Sultan Mesud ile olası bir savaşı göze alamadığı için Kara Arslan ile savaş yapmayarak, niyetinden vazgeçip Müsul'a geri döndü. Kara Arslan ise,
Zengi'nin elinden aldığı yerlerin bir kı smı nı geri almayı baş ard ı '. Böylece
kardeş ini uzaklaş tı rmak suretiyle yönetimde yalnı z kalmış , iktidarı nı da
sağlamlaş tı rmış tı .

iktidarı kardeş ine kaptı ran Arslan Doğmuş Mazgirt'e hâkim idi. Urfa'nı n fethinden sonra Zengi'den ayrı larak ve Tell Arsanyus'ıl kuşat ı p ele
geçirmiş ve teslim olmak istemeyen halkı nı esir almış tı '. Onun hakkı nda
1148 yı lı ndaki vefatı na kadar geçen süre içinde baş ka bilgi bulunmamaktadı r. Kara Arslan'ı n kı zı ile evli olan oğlu da fazla yaşamamış ve kı sa bir
süre sonra o da vefat etmiş ti4 . Bu ölümler Kara Arslan'ı n iktidarı nı daha da
sağlamlaş tı rmış , yönetimde rakipsiz kalmış tı .
Kara Arslan'ı n Süleyman, Mahmüd ve Seyfeddin adları nda üç kardeş i
daha vardı . Bunlardan Süleyman'ı n nerede hâkimi olduğu bilinmemekle
birlikte, birisi Necmeddin Alpı 'nı n, diğeri de Cemaleddin Serbi'nin hizmetinde bulunan iki erkek evlat bı raktığı anlaşı lıyor. Yani onun ve oğulları mn
Kara Arslan ile pek temasları olmamış gibi görünmektedir. İ kinci kardeş i
Mahmüd ise, Tanza ve Kureyş iyye'ye sahipti. Onun hakkı nda da bilgi bulunmarnakla birlikte, Davud adı nda, Kara Arslan'ı n oğulları = hizmetinde
görev almış bir oğlu vardı '. Üçüncü kardeş i Seyfeddin'in varlığı da bilinmektedir. Onun hakkı nda da hiçbir bilgi bulunmamakta, yalnı zca 1164
Şubat ayı ortaları nda Tanza'da öldüğü anlaşı lmaktadı r'. Bu kardeş lerinin

2 Süı yani Mihail, Vekayi-nâme, Trk. tr. H. I). Andreasyan, İ stanbul, 1944 ("ITK Küttiphanesinde bulunan bası lmamış tercüme), 123-124; Ebül-Farac, 11, 377; O. Turan, Selçuklular
Zamanında Türkiye Tarihi, İ stanbul, 1984, 179; C. Cahen, Osmanlılardan Önce Anadolu, Trk. t ı -.
E. Üyepazarcı , İ stanbul, 2000, 28.
Süı yani Mihail, 130; Ebül-Farac, II, 380 vd.; Anonim Süryani Vekayinâmesi, elNuru' bu's-Salibiyye fi Asaril-Suıyaniyye, Beyrut, 1929; Kı smen İ ng. Trc. M. A. S. Tritton, "The
First and Second Crusaders from an Anonymous Syriac Chronicle", JRAS, 1933, 11. Kı sı m,
300.
4 İ hnu'l-Ezrak, 83.

5
6

İ lı nu'l-Ezrak, 99, 100.
İ lı nu'l-Ezrak, 144.
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iktidar mücadelesine kalkış tı klarma dair bilgi mevcut değildir. Bu da ilişkilerinin iyi olduğu görüntüsünü vermektedir.
Yerli Halkla İlişkiler

Hısn Keyfa Artuklularmı n hakim olduğu yerlerde Türklerin dışı nda
Arap, Kürt, Süryani, Rum, Ermeni ve Yahudilerden oluşan yerli halkı n
yaş adı kları görülmektedir. Devletin bunlarla ilişkilerinde bütün Türk devletlerinde düstur haline gelen eşitlik ve adalet prensiplerine sı kı sı kıya bağlı
kaldığı anlaşı lmaktadı r. Bunun sonucunda, gerek Artuklu ülkesinde, gerekse de komşu Saltuklu, Mengücük, Ahlatş ah, Dilnı aç Oğulları gibi diğer
Türk devletlerinde yöneticiler ile halkı n ilişkilerinde büyük bir uyum görülmekte, eşitlik ve adalet ön plana çı lunaktadı r7. Tabiidir ki, bu ilişkiler
bazen bozulabiliyor, yerli halk çeş itli sebeplerden dolayı devlete karşı isyan
girişimlerinde bulunabiliyordu. Bu cümleden olarak, Meliyye Kürtleri Şatan
kalesinde ayaklanı p, kaleye hakim olmuşlar, bunun üzerine harekete geçen
Kara Arslan bölgeye gelerek kaleyi zapt ettikten sonra Hı sn Talib'e yönelip
orada da kontrolü sağlamış ve isyanı bastı rmış tı (Mayı s-Haziran 1161)8.
Böylece, devleti sarsabilecek bir isyan hareketi büyümeden önlenmiş tir.
B. DIŞ ILIŞKILER

1. Müsul Atabegliği İle İ liş kiler

ImadeddIn Zengrnin İrak Selçukluları hükümdarı Sultan Mahmüd tarafı ndan 1127 yı lında atabeg payesi ile Müsul valiliğine getirilmesi, yakı ndoğudaki dengelerin değişmesine sebep oldu. Bu olay, sonuçları itibarıyla
birinci Haçlı seferi ile bölgeye yerleşen Avrupalı Hı ristiyan güçler açısı ndan
büyük bir darbe olmuş iken, aynı zamanda güney-doğu Anadolu'daki Türk
devletleri açı sından da büyük gerilemelere sebep olmuş tu. Bu ciimleden
olarak, Artuklular Zengrnin saldırı ları ndan büyük zararlar gördüler ve
topraklarının büyük bir kı smı onun tarafı ndan iş gal edildi. Kara Arslan'n
iktidarı her ne kadar Zengrnin son yı lları na rastlamış ise de, babası
Davud'un zamanı nda başlayan kayı plar devam etti ve sürdürdüğü iyi ilişkiler sayesinde bu kayı plar' en aza indirmeye çalış tı .

Bölgeyi gezen devrin önemli seyyahı İ bn Cubeyr bunu şu sözlerle çok iyi ifade etmektedir: "Sultanlarla sokaktaki insanlar aynı dı r. Zengini ile fakiri eşinin" (Rihleti ıbız Cubeyr,
Beyrut, (tarihsiz), 186; Trk. tr. İ . Güler, Endillüs'ten Kutsal Topraklara, İ stanbul, 2003, 177.)
8 İ bnu'l-Ezrak, 126; İ bnu'l-Estr,
fi't-Tdrfh, Trk. tr. A. özaydı n, İ stanbul, 1987,
XI, 230; Ebt'l-Fidü, el-Muhtasar fi Ahbliril-Beşer, Nşr. Mahmüd Dayyüb, Beyrut, 1997, Il, 113.
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Kara Arslan'ı n Zengi ile iliş kileri babası Davud'un sağlığı nda baş lamış tı . O, Mayı s-Haziran 1138 tarihinde Bizans imparatoru Ioannes
Komnenos'un Kuzey Suriye toprakları na girerek, Haçlı devletlerinin de
yardı mları ile Şeyzer'i kuş atması üzerine, Türkmenlerden topladığı sayı sı
50 bini aşan askerden oluşan büyük bir orduyla yardı ma gelmiş ve imparatorun geri çekilmesini sağlamış tı . Bu yardı mı na rağmen Zenği onu iyi karşı lamamış ve ülkesine, babası nı n yanı na dönmesini istemiş, bu da araları mn
bozulması na sebep olmuş tu'.
Kara Arslan'ı n ZengI ile ikinci karşı laş maları , atabegin Hı sn Keyfi Artuklularma ait Bahmurd kalesini kuşatması sı rası nda oldu. Taraflar arası nda yapı lan ş iddetli savaş ta Kara Arslan yenilgiye uğradı ve Bahmurd kalesi
Zengi'nin eline geçti (1141-42) b0.

Rukneddin Davud'un ölümünü fı rsat bilerek Hı sn Keyfâ
Artukluları Devleti toprakları na saldı rdı . Esard, Bahm0d, Bâtâsâ, Tanzâ ve
Maden'e bitiş ik yerleri eline geçirdiği gibi, Fı rat'ı geçip Hâni, Cebel-i Cür,
Bilkarneyn, SIvan, Ergâni, HMr, Tell Hılm, Cermük ve çevrelerine hâkim
oldu. Yalnı zca Harput ve Balu Kara Arslan'da, Mazgirt ise kardeş i Arslan
Doğmuş 'un elinde kalmış tı ".

Kara Arslan, tahtı m geri aldı ktan sonra ZengVnin muhtemel saldı rı ları na karşı lı k kendisine bir müttefik aramış ve onun en büyük düş manları ndan birisi olan Urfa Kontu Joscelyn'e Beit Boula kalesini vererek, onunla
ittifak kurmuş tu. Nitekim, Zengrnin beklenen saldı rı sı çok geçmeden aynı
yı lı n sonbaharmda gerçekleş miş ve Hı sn Keyra Artukluları mn toprakları na
göstermelik bir saldı rı yapmış tı . Gayesi, bölgeye yapı lan saldı rı larda daima
bir araya gelerek topluca karşı koyan Haçlı devletlerini kandı rı p, hedefinin
artı k Urfa olmadığı nı göstermek suretiyle şaşı rtmak idi. Bunun üzerine,
Haçlı reisleri ve Kont Joscelyn onun hilesine kanmış lar ve Joscelyn araları ndaki anlaş ma gereği yardı m için ordusuyla harekete geçmiş ti. Onun
Urfa'yı terk ettiğini casusları vası tası yla öğrenen Zengı hemen Artuklu toprakları nı terk ederek, başsı z kalmış Urfa'ya yüklenmiş ve 4 Aralı k 1144

9 İ hnu'l-Adim, Zubdetul-Haleb ?nin Tarihi Haleb, N ş r. S. Dahhan, Dima ş k, 1954, Il, 267268; C. Alptekin, The Reign of Zangi (521-541/1127-1146), Erzurum, 1978, 80; J. Il. Kramers,
"Kara-Arslan", tl, VI, 211.
I()
Zubde, II, 276; ilm Vâsil, Muferricul-Kurab fi Ahbari Beni Eyyhb, N ş r., C.
eş -Seyyal, Kahire, 1953, I, 89; J. Il. Kramers, a.g.y.
" İ hnu'l-Ezrak, 74.
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tarihinde ele geçirmiş ti 12 . Böylece, Zenglnin ası l hedefinin neresi olduğu
ortaya çı kmış tı . Kara Arslan ise, böyle zeki ve kudretli bir komutan ile mücadele etmenin ne kadar zor olduğunu daha iyi anlamış tı .
Zengrnin 1146 yı lı nda öldürülmesi üzerine harekete geçen doğu Anadolu Türk devletleri, onun kendilerinden almış olduğu toprakları geri almaya başladılar. Kara Arslan da sefere çı kı p Ergani, Çermuk, Tell Hârim,
Hâlâr, Esard, Bahmurd, Bâtâsâ, Tanzâ, Ravk, Fatlis, Beled-i Sâf ve Cebel-i
Tû' r Abidin'de bulunan Heysem Kalesi'ni ele geçirdi. Böylece babası zamanı nda ve kendi iktidarı zamanı nda Zengl tarafı ndan ele geçirilen bütün
kaleler tekrar geri alı nmış oldu".
İmâdeddIn Zengrnin ölümünden sonra onun oğulları ile de iliş kiler
devam etti. Fakat bu dönemde artı k dengeler yerine oturmuş ve Artuklu
toprakları nı iş gal eden siyaset terk edilerek, onun yerine özellikle karşı lı klı
çı kar esası na dayalı iliş kiler geliş tirilmiş ti. Zaten, yukarı da da beliı-ttiğimiz
gibi, Hı sn Keyfâ ve Mardin Artulduları , Zengrnin kendilerinden aldığı yerleri onun ölümünden hemen sonra geri almayı başarmış lardı ".

Kara Arslan'ı n ZengVnin okulları ndan Nûreddin Mahmûd ile arası nda
güçlü bir dostluk oluş tu. Taraflar her zaman birbirlerine yardı m ettiler.
Nûreddin Mahmûd'un 1149-50 yı lı nda kardeş i Kutbeddin Mevdûd'un
elinden toprakları nı almak için giriş tiği seferde, Sincar'ı ele geçirdikten
sonra Hısn Keyfâ'ya giderek, dostu Kara Arslan'ı ziyaret etmesi, araları ndaki dostluğun derecesini göstermesi açısı ndan önemlidir'. Nûreddin
Emirân 25 Ocak
Mahmûd ile arası bozulan kardeşi Nusretuddin
1165 tarihinde Hı sn Keyfâ'ya gelerek Kara Arslan'a sığı nmış ve çok geçmeden de vefat etmiş, cenazesi devlet töreni ile aynı şehirde defnedilmiş ti'.
Bu durum taraflar arası ndaki iliş kileri etkilememiş ti.
12
•
, 1-Esı r, el-Kâmil, XI, 94-95; Süryani Mihail, 125-128; Anonim Süryani
Ibnu
Vekayinamesi, II. Kısı m, 280-281; İ bn Vâsil, I, 93-94; İ bnu'l-Adim, Bugyetu't-rdleb fi Tiftrihi
Haleb; Trk. ir. A. Sevim, Biyografilerle Selçuklular Tarihi, İlmul-Adim Bugyetu't-Taleb fi rdrihilHaleb (Sepneler), Ankara, 1982, 162; Willermus Tyrensis, A History of Deeds Done Beyond The
Sea, İ ng. tr. E. A. Babcock, A. C. Krey, New-York, 1976, II, 140-144; S. Runcı man, Haçlı Seferleri Tarihi, Trk. ir. F. Işı ltan, Ankara, 1987, II, 193-195; C. Alptekin, 63-65, 82; I. Demirkent,
Urfa Haçlı Konduğu Tarihi (1118-1146), Ankara, 1987, 142-147.
13 •
Ibnu,l-Ezrak, 82; Süryani Mihail, 132.
14 İ bnu'l-Estr, X1,114.
15 •
Ibnu, I-Esı r, XI, 127; ayn. mlf, et-nrihu'l-Bdhir fi Devletil-Atabekiyye, Nş r. A. A.
Tolaymat, Kahire, 1963, 95-96; ibnu'l-Adlm, Zubde, II, 296 vd.
16 •
Ibnu 1-Ezrak, 145; O. Turan, Doğu Anadolu Türk Devletleri Tarihi, İ stanbul, 1980, 165.
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Kara Arslan, Nûreddin Mahmud'ûn her zaman yanı nda olmuş tu. Onun
dostluğuna ve ordusunun gücüne önem veren Nûreddin Mahmûd, Haçlı
toprakları na yapmış olduğu bütün seferlere davet etmiş ti. Bu cümleden olarak, Kara Arslan 1164 yı lı nda Dânişmendli Yağıbasan üzerine yapmış olduğu seferden baş arı ile döndükten sonra Suriye'ye gidip, Harim kalesini
kuşatmakta olan Nûreddin Mahmûd'a yardı m etmiş, kazanı lan zaferde
önemli pay sahibi olmuş tu'.
Kara Arslan, oğlu Nûredclin Muhammed'i o sı rada Mûsul'u kuşatan
Nûreddin Mahmûd'a yardı ma göndermiş ti (1170). Oğlu, Nûreddin ile görüş tükten sonra Şigar'a saldı rarak burayı ele geçirip, kardeş inin oğlu
İ madeddin'i burada bı rakarak Balat şehrine gitmiş ve Dicle'yi geçerek, Müsurun doğusunda Ninova semtinde ordugahmı kurmuş tu18.
2. Doğu Anadolu Türk Devletleri İ le İliş kiler

Mardin Artukluları İle Ilişkiler
Kara Arslan, iktidarı döneminde akrabası Mardin Artukluları ile iliş kilerini bazen dostça, bazen de düşmanca yürütmüş tü. Özellikle Hüsâmeddin
Temurtaş ile iliş kiler bölgedeki hakimiyet mücadelesinden dolayı düş manca
bir şekil almış tı . Çevredeki Türk devletleri içerinde kendisine önemli bir
mevki elde etmiş olan Hüsameddin Temurtaş ile Kara Arslan'ı n arası bozulmuş ve 1145 yı lı nda Bağın (Bin) denilen yerde savaş mış lardı . Bu savaşta Kara Arslan ağı r bir yenilgiye uğramış tı '. Hüsameddin Temurtaş, bu
savaş tan birkaç yı l sonra 1148 yı lı nda Esard'ı ve Bâtâsâ'yı zaptetmiş, bunlardan Esard'ı daha sonra Kara Arslan'a iade etmiş ti'.

1154 yı lı nda Temurtaş vefat edince Mardin Artuldularmı n başı na oğlu
Necmeddin Alpı geçmiş ti. Onun iktidarı nı n baş ları nda Kara Arslan ile arası nda anlaş mazlı k çı kmış tı (552/1157). Bunun üzerine Kara Arslan askerleri
ile birlikte Evsel'de, Dicle nehri kıyı sı na gelerek karargâh kurmuş tu.
Necmeddin Alpı hâcibi Şemseddin Sevinc'i Meyyârarikin'e yolladı ktan sonra kendisi de ordusu ile birlikte Mardin'den hareket etti. Bunun üzerine
Kara Arslan onunla savaşı göze alamamış olacak ki, bulunduğu bölgeyi terk
ederek ülkesine geri çekildi. Zira, bu sı rada Ahlat hakimi Sökmen de ordusuyla birlikte Necmeddin Alpı 'ya yardı m için harekete geçmiş ti. Necmeddin
17 İ bnu'l-Ezrak, 142; İ bnu'l-Estr, el-Kâmil, XI, 246-248; ayn. mlf., Atabekiyye, 122-125.
18

20

Ebirl-Farac, II, 411.

İ hnu'l-Ezrak, 77.
İ bnu'l-Ezrak, 83.
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Alpı, Cebel Cür'a gitti. Sökmen'in askerleri ile buluş tuktan sonra önlerinden kaçan Kara Arslan'ı n ülkesine girdiler. Tell Ham kalesindeki halkı n tamamı nı esir aldı lar. Buna karşı lı k, Kara Arslan ise Cebel Ceı r'a yürüdü ve
Muş ovası na kadar geldi. Burada Necmeddin Alpı 'nı n bir müfrezesini yok
ettikten sonra Muş 'a bağlı beş köyü yağma etti. Ordusu ile Bitlis'ten Erzen'e
açı lan geçitin yakı nları nda konakladı . Burada bir süre kaldı ktan sonra Hı sn
Keyfâ'ya geri döndü. Onun dönmesinden sonra Necmeddin Alpı da
Meyyâfârikin'e gitti. Bir süre sonra araları nda barış yaptı lar'.
Kara Arslan'ı n Necmeddin Alpı ile iliş kileri genelde dostane bir havada
geçmiş tir. Nitekim, bir Türkmen beyi olan Göçaba el-Bâriye'nin isyanı sı rası nda, oğlu Nâsireddin komutası nda bir orduyu isyanı n bastı nlması na yardı m etmesi için Necmeddin Alpı 'ya göndermiş ti (Temmuz-Ağustos 1161)22.
Araları ndaki iliş kilerin pekişmesi için Kara Arslan'ı n kı zı ile Neaneddin
Alpı 'nı n oğlu Kutbeddin İlgâzi'nin evlenmelerine Kası m 1164 tarihinde
karar verilmiş ve Aralı k ayı nda da çok debdebeli törenlerle evlilik gerçekleş miş ti".

Ahlatşahlarla İlişkiler

Kara Arslan'n Ahlatşahlarla iliş kilerinin diğer Türk devletleriyle olduğu gibi iniş li-çı kış lı bir seyir takip ettiği görülmektedir. Bir ara Ahlatşah
Sökmen ile arası bozulmuş ve Necmeddin Alpı ile bir toplantı yaparak
Ahlatşahlar ülkesine sefer yapma kararı almış tı (27 Mayıs 1154). Bunun
hemen akabinde Necmeddin Alpı ile birlikte hareket ederek Ahlatşahlar
ülkesine girmiş, Cebel Cür bölgesinde bulunan Tuğtab'ı yağ'ınaladı ktan
sonra Malazgirt'e kadar ilerlemiş, burada belli bir müddet kalmış tı . Sonunda Necmeddin Alpı 'nı n araya girmesi ile iki Türk hükümdarı barışını§ ve
Kara Arslan ülkesine geri dönmüş tü".
Dânişmendlilerle İlişkiler

Kara Arslan, Melik Muhammed'in ölümünden sonra üçe bölünen
Dâniş mendlilerin Sivas kolunun başı nda bulunan Melik Yağı Basan'ı n kı zı
ile evlenmiş ti. Böylece araları ndaki dostluk daha da kuvvetlenerek akrabalığa dönüş müş tü. Fakat Nisan Oğulları ile iliş kiler bahsinde daha geniş bir
İ lı nu'l-Ezrak, 120-121; O. Turan, a.g.e., 161.
İ lı nu'l-Ezrak, 128. Bu oğlu daha sonra Nüreddin Mahmüd'un yanı na giderek, onun
hizmetine girmiş ti.
23 İ hnu'l-Ezrak, 143-144.
24 limu'l-Ezrak, 112.
21

22
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şekilde anlatı lacağı gibi, Kara Arslan'ı n 1163 yı lı ndaki ikinci Âmid kuşatması sı rası nda, İ nal Oğlu CemâleddIn'in veziri olup, şehri fiilen yönetiminde
bulunduran Nisan Oğlu Kemâleddin Ebû'l-Kası m Ali'nin zengin hediyelerle
birlikte, Âmid'in kendisine tabi olacağı na dair teminat vermesi üzerine
Yağıbasan'ı n, damadı nı n aleyhine bir durum yaratarak ülkesine girip yağmalarda bulunması, iliş kileri düşmanca bir vaziyete dönüştürmüş tü. Bu
durum üzerine, Necmeddln Alpı ile Dilmaçoğlu Fahreddin Devletşah ordulanyla Kara Arslan'ı n yardımına geldiler ve Harput'tan Yağıbasan'a bir
mektup gönderip, kozlarmı paylaş maya çağı rdı lar. Yalnı z başı na onlarla
başa çı kamayacağım gören Yağıbasan bu teldife cevap vermedi. Bunu üzeline müttefikler savaşı sonraya erteleyerek ülkelerine geri döndüler. Ertesi
yı l 7 Mayıs 1164 tarihinde bir araya gelerek ordulanyla Malatya'ya doğru
hareket ettiler. Buraya ait bazı kaleleı-i tahrip edip, Sivas'a doğru ilerlediler.
Üzerine gelen büyük gücü durduramayacağı nı gören Yağıbasan şehrini terk
ederek, ülkesinin ücra köşelerine çekilmek zorunda kaldı . Kara Arslan ve
müttefilderinin Sivas'a iyice yaklaşmaları üzerine duruma müdahale eden
Nûreddin Mahmûd, Haçlı devletleri ile yapı lan mücadelelerde tam bir başarı sağlanamamış ken ve düş man saldırı için hazırlanı rken Türk hükümdarları mn birbirleri ile savaşı p güçlerini heba etmelerinin ne kadar akı lsı zca bir
iş olduğunu belirtip, bu amaçla savaşı bı rakı p, saldı rıya geçen Frankları
durdurmak üzere yardı mına gelmelerini istedi. Onun bu uyarısı üzerine, ele
geçirdiği bütün ganimetleri, esirleri ve kaleleri tekrar Kara Arslan'a iade
etmesi şartıyla Yağıbasan ile barış yapı ldı".

Sonraki yıllarda, iki hanedan arasındaki iliş kileri düzeldi ve Kara Arslan'ı n kızlarından birisi Danişmendlilerin Malatya kolunun başında bulunan henüz 15 yaşındaki Ebül-Kası m ile evlendirildi (Mayıs 1172). Düğün
sı rası nda at üzerinde hünerlerini gösteren genç damat düşerek ölünce, yerine geçirilen küçük kardeş i Feridun, yarı m kalan evliliği tamamlayarak,
Kara Arslan'ı n kı zı ile evlendirildi".

ıimid'de Wisân Oğullan İle İlişkiler
Âmid'in yönetimi İ nal Oğulları ndan Cemaleddin Mahmûd'un elinde
olması na rağmen, yönetim fiiliyatta vezir Nisan Oğlu Mueyyiduddln eline
Ibnu I-Ezrak, 135, 141-142; Mihail, 193-194, 195; Ebü'l-Farac, II, 400; O. Turan,
162-163; M. H. Yı nanç, "Daniş mendliler", iA, III, 473; H. Kayhan, "Melik Muhammed'in
ölümünden (1143) sonra Daniş mendli tarihine bir bakış ". Erciyes Üniversitesi III. Kayseri ve
Yöresi Tarih Sempozyumu Bildirileri, Kayseri, 2000, 306 vd.
26
Suryanı Mihail, 220; Ebü'l-Farac, II, 410.
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geçmiş ti. Şehir, önce ZengVnin, daha sonra da onun ölümüyle Husameddin
Temurtaş'ı n tâbiyeti altı na girmiş ti. Cemaleddin Mahmûd, tabiliğinin gereği olarak, Temurtaş 'ı n 1148 yı lı nda Esard'ı kuşatması sı rası nda vezirini bir
ordu ile yardı ma göndermiş ti". Temurtaş'ı n ölümünden sonra bölgedeki
dengeler değiş miş, bunun sonucunda Âmid'in Artuklulara olan tabiyeti
ortadan kalkmış tı . 1156 yı lı nda Nisan Oğlu Mueyyiduddin ölünce yerine
geçen oğlu Cemâluddevle Kemaleddin Ebû'l-Kası n Ali, son derece zeki ve
kurnaz bir siyasetçi idi ve çevresindeki Türk hükümdarları nı bir takı m söz
ve taahhütlerle kandı rmak suretiyle iktidarı nı ayakta tutmaya çalışıyordu.

Kara Arslan'ı n en büyük hedeflerinden birisi, çevresindeki bütün kaleleri eline geçirdiği Âmid şehrini zaptetmekti. O, amacı nı gerçekleş tirmek
için iktidarı süresince bu şehri üç defa kuşattı . İlk kuşatması 1149 yı lı nda
gerçekleş ti. Bu tarihte, Arnid'de bulunan bazı kiş ilerle ş ehri kendisine teslim etmeleri konusunda anlaşarak saldı rmış , fakat teş ebbüsü başarıya ulaşamamış , ş ehri ele geçiı-ememiş ti. Bunun üzerine çevredeki halkı yakalayarak esir etmiş ve ülkesine doğru götürürken, sonradan onları n durumları na acıyarak hepsini serbest bı rakmış tı'.
Kara Arslan, Mayıs-Haziran 1163 tarihinde Âmid'i beş ay süren ikinci
bir kuşatmaya tabi tuttu. Necmeddln Alpı da hâcibi Şemseddin Sevinc komutası nda bir miktar asker göndererek ona yardım etti. Amid'in yüksek
surları m aşmak çok zor olduğu için daha önceden uzun bir süre şehrin kuşatı lması hazırlı kları yapmış tı . Bu amaçla mancı nı klar, yanmaması için üzeri
demirle kaplatı lmış tahta bir kule ve bunun gibi çeş itli savaş aletleri yapı larak, onları n yardı mı ile ş ehir sı kış tı rılmaya baş landı . Şehir, müdafı ler ve
vezir Nisan Oğlu Kemâleddln tarafı ndan büyük bir maharetle savunuldu.
Vezir, dış arı daki mancı mkları n daha büyüklerini hazı rlatarak büyük taş lar
ve oklar atı p Artuklu ordusuna zararlar veriyor, askerlerini durmadan teşci
edip daha kuvvetli savunma yapmaları için sözle veya verdiği hediyelerle
gayrete getiriyordu. Bu arada, herhalde ihanet edecelderinden şüphelendiği bir gurup Yahudi ve Nasraniyi şehirden dış arı çı kartmış, bunun üzerine
onlar esir edilerek, daha sonra satı lmış lardı . Nisan Oğlu Kemâleddin, bu
savunma tedbirlerine ek olarak, bir yandan da çevredeki hükümdar ve
emirlere elçiler göndererek, yardı mları karşı lığı nda türlü vaadlerde bulunuyordu. Nitekim, bu vaadlere kanan, aynı zamanda Kara Arslan'ı n kayı n
pederi olan Dânişmendli Yağı Basan, Hısn Keyfa Artuklularmı n toprakları 27 •

Ibnul-Ezrak, 83.

28

Suryanı Mihail, 153.
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na girip Harput ve Çeıniş gezek'e saldı rarak esirler ve ganimetler almaya
baş layı nca, 13 Eylül 1163 tarihinde kuşatma sona el-dirilmek zorunda kalı ndı . Ülkesine dönen Kara Arslan, kayı n pederinin saldı rı ları na oldukça
sinirlenmiş, onun barış önerilerini kabul etmemiş ti. Saldı rı ları nı daha da
arturan Yağı Basan Hizan, Kaı-sen ve Tell Patrik çevresindeki yerleş im yerlerini yağmalayı p, Şumuş kay kalesini zaptetti ve yöredeki insanları esir
ederek sürüleri ve diğer varlı kları ile birlikte kendi ülkesine götürdü. Bunun sonucunda bölge ı ssı z
İ kinci kuş atmadan iki yı l sonra Mart-Nisan 1165 tarihinde Âmid kadı sı
Nâsihuddin'in Hı sn Keyfâ'ye giderek Kara Arslan ile görüşüp, ona tabi
oldukları nı bildirmesi üzerine taraflar arası nda barış yapı ldı '. Fakat bu
barış devresi uzun sürmemiş ti. Zira, Kara Arslan, 1167 yı lı nda Âmid'e
üçüncü ve son seferini yapmış tı . O, kaleyi savunan komutanlardan birisini
elde ederek, gizlice kapı nı n kilidini kı rı p askerlerini içeriye sokmuş ve ş ehrin iki kulesini zaptetmiş ise de, ş ehri savunan vezir Kemâleddin, bu ihaneti
zamanı nda fark ederek, askerleri ile karşı saldı rı ya geçip Artuldu askerlerini
geri püskürtmeyi başarmış tı . Kara Arslan, bu son teşebbüsü de başarı sı zlığa
uğrayı nca büyük bir üzüntüye kapı lmış ve ı stı rap içinde ülkesine geri dönmüş tü31.

Dilınaç Oğulları İle İlişkiler

Kara Arslan'ı n Bitlis ve Erzen'de hâkim olan Dilmaç Oğulları ile iliş kileri dostça devam ettnekteydi. Aradaki dostluğu daha da ileri götürerek
akrabalı k bağları kurmaya karar vermiş ler ve Şubat-Mart 1162 tarihinde
Kara Arslan, oğlu Nâsireddin'i Fahreddin Devletşah'ı n kı zı ile evlendirmişti". Taraflar, herhangi bir tehlike ve savaş anı nda birbirlerine yardı m etmekten geri kalmamış lardı . Bununla bağlantı lı olarak, Fahreddin
Devletşah, Necmeddin Alpı ile birlikte Fahreddin Kara Arslan'a yardı m
edip, Yağı Basan'ı n ülkesine yaptı kları sefer ile onu yenilgiye uğratmış lardı .

29 Süıyani Mihail, 193-194; İ lmu'l-Ezrak, 131, 135; Elı tı 'l-Farac, Il, 400; 0. Turan, Selçuklular Zamanı nda Türkiye, 202; C. Cahen, 37; F. Sümer, "Diyarbakı r şehri yönetimi ve yöresinde mal Oğulları Beyliği", Selçuklu Araştı rmalar: Merkezi I-II. Milli Selçuklu Kültür ve Medeniyeti Semineri Bildirileri, Konya, 1993, 114.
İ bnu'l-Ezrak, 145.
31 Usâme b. Munkiz,
Trk. tr. Y. Ziya Cömert, ibretler Kitabı , İ stanbul,
1992, 124-125; Süryani Mihail, 203; Ebül-Farac, II, 405.
32 İ lı nu'l-Ezrak, 130 vd.
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Türkiye Selçukluları İle İ liş kiler
Kara Arslan, iktidarı nı n başları nda kendisini tehdit eden ~tl' Atabegliği'ne karşı Türkiye Selçukluları nı bir güvenlik unsuru olarak kullanmış tı . Zengl tehdidinin ortadan kalkması ile iliş kiler zayı fiamış tı . Onun
Nûreddln Mahrrıûd ile özel dostluğu sayesinde, Türkiye Selçukluları yerine
Zenginler ile iliş kilerini geliş tirmeği kendi çı karları açı sı ndan daha gerekli
bulmuştu.
Nûreddln Mahmûd, Türkiye Selçukluları mn güçlenerek, kendisi için
tehlike oluş turması nı önlemeye çalış maktaydı . Bunun için çevresindeki
devletlerle ittifak içerisine girerek onu yalnı zlaştı rma ve güçsüzleş tirme
siyâseti takip ediyordu. Bu siyâset çerçevesinde, 1172 yı lı nda Mûsul
Atabegliği, Hı sn Keyfâ ve Mardin Anuklu hükümdarları ile doğu ve güneydoğu Anadolu'daki diğer Türk hükümdarları nı da yanı na alı p Kı lı ç Arslan'a
karşı
sefere çı ktı . Seferin görünüş teki sebebi Dânişmendli meliki
Zunnûn'un ülkesine iadesini ve melik Şehinşah'ı n hapiste bulunan oğulları nı n serbest bı rakı lması nı sağlamak idi. Müttefiklerin Kayseri üzerine yürümeleri üzerine durumun ciddiyetini gören Kılı ç Arslan elçi gönderip
barış talebinde bulundu. Müttefiklerin barış şartları olarak ortaya koydukları isteklerinin bir kı smı Kı lı ç Arslan tarafı ndan yerine getirildi. Bu sı rada
Nûreddin Mahmûd'un hastalanması ve kış mevsiminin baş laması üzerine,
müttefik Türk hükümdarları ordulanyla ülkelerine geri döndüler". Bu
sefere Hısn Keyfâ Artukluları nı temsilen Kara Arslan'ı n veya oğulları ndan
birisinin katı lmış olabileceği tahmin edilebilir.
Abbâsi Halifeliği İ le İliş kiler
Kara Arslan'ı n iktidarı döneminde Abbâsi Halifeliği tahtı nda Muktefi
Billah (1136-1160), Mustencid Billah (1160-1170) ve Mustezi Biemı-illah
(1170-1180) bulundular. Onun bu halifeleı-le iliş kileri hakkı nda kaynaklarda bilgi bulunmamakla birlikte, 570/1174-75 tarihli parası nda, o tarihte
tahtta olan halife Mustezi Biemrillah'ı n adı geçmemekte, yerine bir önceki
halife Mustencid Billah'ı n adı belirtilmektedir'. Bu, ilk anda dikkati çekmeyen bir ayrı ntı gibi görünüyorsa da, daha iyi düşünülünce, Kara
Arslan'ı n Abbâsi halifeliği ile iliş kilerini ortaya koyan önemli bir belge olSuryanı Mihail, 223-224, 225-226; Ebti'l-Farae, Il, 410; 0.Turan, 203-204; tl. Kayhan, a.g.m., 308.
34 •
I. Artuk, C. Artuk, Artukoğullan Sikkeleri, İ stanbul, 1993, 74; Ş. Şentürk, E. Batur, B.
Johnson, Asya'dan Anadolu'ya İnen Rüzgdr, Yapı Kredi Sikke Koleksiyonu Sergileri — 3, İ stanbul, 1994, 26.
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duğu görülmektedir. Buradan anlaşı ldığı kadarı yla, Kara Arslan'ı n bilinmeyen bir sebepten dolayı halife Mustezi Biemrillah ile araları bozulmuş ve o,
son dönemlerinde bastı rmış olduğu paralarda onun adı nı anmayarak, yerine bir önceki halife Mustencid Billah'ı n adı nı yazdı rmış tı r. Bu durum büyük
bir ihtimalle hutbeleı-e de yansı mış ve aynı ş ey orada da tekrarlanmış tı r.
Oğlu Nûreddin Muhammed'in 57 1 / 1 175-76 yı lı nda adı na bastı rdığı bakı r
parada' artı k halife Mustezi Biemrillah'ı n adı geçmektedir. Demek ki, halifelik ile yaşanan siyasi bunalı m onun ölümünden sonra çözülmüş ve bu
durum paralaı-da ve tabii ki hutbelerde kendisini göstermiş tir.
5. Haçlı Devletleri İ le İ liş kiler
Kara Arslan'ı n yakı n-doğudaki bütün Türk devletleri için büyük tehlike
oluş turan Haçlı devletleri ile mücadele ettiği görülmektedir. Bu mücadele,
mevcut şartlar göz önünde bulundurularak, genelde Zengi ve Nüreddin
Mahmiı d gibi güçlü müttefiklerle birlikte, güç birliği oluş turarak yapı lmış tı .
Bunun haricinde, Haçlı ları n yenilgileri kollanarak, firsatlardan faydalanı lmış ve onlara ait bazı kaleler ele geçirilmiş ti. Bu cümleden olarak, daha
iktidarı nı n baş ları nda, İ nneb yenilgisinden (30 Haziran 1149) sonra karmaşa içerisine giren Haçlı ları n elinden Babhula'yı almış tı ".

Haleb'in kuzeyindeki topraklara sahip olan Kont Joscelyn, Türkmenler
tarafı ndan yakalanı p Nûreddin Mahmûd'a teslim edilince (1151)", toprakları savunması z kalmış tı . Bunun üzerine, ülkesi Türk hükümdarları tarafı ndan saldı rı lara uğradı . Bu cümleden olarak, Kara Arslan, aynı yı l
J oscelyn'in oğlunun elinden Hı sn Mansur ve Bâbillâ'yı aldı".

Nûreddin Mahmûd, Kudüs kralı mn komutası nda Mı sı r'a bir sefer yapmak üzere olan Haçlı lara engel olmak için kardeş i Kutbeddin Mevdûd,
Kara Arslan ve Necmeddin Alpı 'nı n kendisine katı lmaları ile oluşan büyük
bir ordu ile sefere çı kmış tı (Temmuz-Ağustos 1164). Anlaşı ldığı kadarı yla,
Kara Arslan gönülsüz olması na rağmen, Müslüman halkı n tepkisinden korkarak bu sefere katı lmış tı . Haçlı ları n müstahkem kalelerinden olan Hârim
kuş atı lmış , yardı ma gelen Haçlı kuvvetleri de büyük bir yenilgiye uğratı larak (10 Ağustos 1164), ardı ndan Hârim kalesi ele geçirilmiş ti. Esir edilen
Haçlı komutanları arası nda Antakya prinkepsi ile Trablus kontu da bulunİ . Artuk, C. Artuk, 76; Ş. Şentürk, E. Batur, B. Johnson, 28.
36

Ebefl-Farac, II, 386.

37 İ lı nu'l-Estr, el-Kâmil, XI, 137-138; ayn. mlf., Atabekiyye, 102-103; İ lı nu'l-Ezrak, 92;
Anonim Süryani Vekayinâmesi, 301; Elı ffl-Farac, II, 387; O. Turan, 188.
38 İ hnu'l-Ezrak, 92.
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makta idi. Bu yönüyle, başsı z kalan Antakya zaptedilmesi zor olduğu için
alı nmaktan vazgeçilmiş, sadece çevresindeki kalelerin yağmalannıası ile

6. Ermenilerle İ liş kiler

Daha önceki Artuklu hükümdarları gibi Kara Arslan da bulunduğu
coğrafi durumun gereği olarak, toprakları na saldı rı larda bulunan Ermenilerle yoğun bir mücadele yürütmüş tür. Bu mücadeleler yürütülürken bölgenin siyasi durumu göz önüne alı nmış ve fı rsatlar kollanmış ur.
yakı n-doğudaki en büyük düş man güçler olan Haçlı lar ve Komnenoslar hanedanı tarafı ndan yönetilen Bizans Imparatorluğuna vurulan ağı r darbelerden sonra Ermenilerin üzerine yüldenildiği görülmektedir.

1138 yı lı başları nda, kış mevsiminin bitmek üzere olduğu bir sı rada
güney Anadolu'ya bir sefer düzenleyen Bizans imparatoru Jan Komnen'in
Buzaa şehrinin kuşatı lması ile meş gul olduğu bir sı rada, kendisine yardı ma
giden Keysun senyörü Baudouin'in ş ehrinden ayrı lmamı fı rsat bilen Kara
Arslan hemen saldı rıya geçmiş ve Keysun'u fethetmiş ti. Ancak ş ehirde fazla
kalmayarak, her halde Bizans imparatorunun saldı rı sı ndan korkarak geri
dönmüş tü. Şehrin Ermeni halkı onun çekilmesinden sonra terk etmiş oldukları evlerine geri dönmüşlerdi'.

Nüreddin Mahmild'un, Dimaş k Atabegliği'nin veziri Mu'ineddln
Unar'ı n gönderdiği Emir Mucâhideddin Bozan komutası ndaki Dimaşk kuvvetleriyle birlikte Haçhlara ait mustahkem İ nneb kalesini kuşatması üzerine,
kalenin imdadı na koşan Antakya Princepsi Raimond'u, 30 Haziran 1149
tarihinde İnneb önlerinde yaptığı savaş ta bozguna uğratı p, Maraş senyörü

39 İ hnu'l-Esir, el-Kâmil, XI, 246-248; ayn. mlf., Atabekiyye, 122-126; Sı bt
Mir'âtu'z-Zemiin fi
Ilayclarâbâcl, 1951, I, 246-247; İ lı nu'l-Adtm, Zubde, Il, 318
vd.; İ mâclecldin İ sfahâni, Sandl-Berku'ş-Şâmf, Nş r. R. Şeş en, Beyrut, 1971, 61-62; İ lı n Vâsil, I,
134-135; İ bn Kesir, el-Bidâye
fi't-Târih, Trk. Ir. M. Keskin, İ stanbul, 1995, 449; Elıl
Şâme, U'yânu'r-Ravdateyri fi Alibâri'd-Devleteyn en-Nariyye ve's-Salâhiye, Nş r. Ahmed el-Beysümi,
Dimaş k, 1991, I, 268 vdd.; Zehebi, Târihu'l-İslâm, N ş r. Omar Abdusselâm Tedmuri, Beyrut,
1995 (555-560 Yı lları nı ihtiva Eden Cilt), 40-41; Müneccimbaş t, Câmiu'd-Duvel, N ş r. ve Trk.
ir. A. öngül, Selçuklular Tarihi II. Anadolu Selçuklulari ve Beylikler, İ zmir, 200 1,172-173; Anonim Süryani Vekayinâmesi, 303 vd.; Willermus Tyrensis, II, 306-308; loannes Kinnamos,
Historia, Trk. ir. 1. Demirkent, Ankara, 2001, 157-158; S. Runcı man, II, 308; Elisseef, N., Nur
ad-Din un Grand Prince Musulman de Syrie au temps Croisades (511-568/1118-1174), Damascus,
1967, II, 591 vd.
40
Urfalı Mateos, Urfalı Mateos Vekayi-nâmesi (952-1136) ve Papaz Grigor'un Zeyli (11361162), Trk. tr. Il. D. Andreasyan, Ankara, 1987, 294-295.

Belleten C.I.XXII, 5
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Renaud ile birlikte maktul düş ürmesi" bölgedeki siyasi dengeleri değiş tir'Iliş ti. Durumdan yararlanan Türk hükümdarları kendilerini toparlamalarma fı rsat vermeden bir çok Hı ristiyan kalelerini ellerine geçirdiler.
Bu cümleden olarak, Renaud'un ölümünü fı rsat bilen Sultan Mesud, 11
Eylül 1149 tarihinde kı sa süren bir kuşatmadan sonra Maraş 'ı fethetti'.
Kara Arslan da mevcut durumdan yararlanarak, Kont Joscelyn'in askerlerine kumanya taşıyan Gerger senyörü Vasil'in komutası ndaki 400 askeri yakalayı p esir etti ve bunları n hayatı karşı lığı nda Samsat'ı Ermenilerden aldı'. Ayrı ca, Gerger halkı nı da esir alarak, götürüp toprakları nda mecburi
iskâna tabi tutma giriş imi, araya giren Hı ristiyan din adamları nı n çabaları
sonucu gerçekleş emedi".
Kara Arslan, 1150 yı lı nda ordusuyla birlikte Gerger'in üzerine sefer
yaptı . Kalenin çevresinde bulunan yerleş im yerleri yağmalandı . Hı sn Mansur, Keysun, Gakhtai ve çevredeki diğer Hı ristiyan hâkimiyetindeki kaleleı-den Gerger'in yardı mı na koş mak için harekete geçen Franklar ve Rumlardan oluşan 500 atlı ve bir çok piyadeden oluşan bir ordu gelip Gerger Ermeni senyörü Basil'in komutası nda toplandı . Bunlar kelenin çevresinde
karargahları nı kurmuş olan Türklere baskı n yaptı lar, fakat ağı r bir yenilgiye
uğramaktan kıı rtulamadı lar. Askerlerinin tamamı na yakı nı öldürüldü ve
ş ehre getirdikleri bin yük buğday ile diğer bütün ağı rlı kları savaş ganimeti
olarak Artuklu ordusunun eline geçti. Baş ta Basil olmak üzere, bütün H ı ristiyan komutanları da esir edildiler. Savaşı n olduğu sı rada orada bulunmadığı anlaşı lan Kara Arslan hemen bölgeye intikal ederek mevcut esirlerin
tamamı nı serbest bı raktı . Kale senyorlarma da kendi ülkesinde yerler tahsis
etti. Bu cümleden olarak, Gerger'i kendisine teslim eden Basil'e Abdaheri
ile Samaha'yı iktâ etti. Krikor, kendi kalesi Gakhtai'yi teslim etti ve kendisine Saghaman iktâ olarak verildi. Bu iki önemli kaleye ilaveten Hı sn Mansur
da teslim alı ndı . Böylece Kara Arslan'ı n bu askeri harekatı başarı lı bir ş ekilde sonuçlanmış oldu".
İ lı nu'l-Kalânisi, 304-305; İ hnu'l-Estr, el-Minn, XI, 144; ayn. mlf., Atabekiyye, 98-99;
Zubde, II, 298-299; EIXI-Fidâ, II, 89; İ lı n Kes1r, XII, 413; Ebt Şâme, I, .212;
Urfalı Matcos, 300-302; Ehül-Farac, II, 386; Süı yani Mihail, 153-155; Anoniı n Süryani
Vekayinâmcsi, 300; Villermus Tyrcnsis, Il, 196-197; N. Elisseelf, Il, 430 yd.; S. Runciman, Il,
272-273; Il. Kayhan, İrak Selçukluları , Konya, 2001, 183-184.
42
Urfalı Mateos, 301; Süı yani Mihail, 155; İ lı nu'l-Ezrak, 92; Kadı İ mfı deddin, 129; O.
Turan, 187.
'13 Urfalı Mateos, 301-302; ElaVI-Farac, II, 386-387.
41

44
45

Ehül-Farac, II, 387.
Süı yani Mihail, 159-160.
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Kont Joscelyn'in Nfireddlin Mahmud tarafı ndan yakalanı p esir edilmesinden sonra durumdan yararlanan Kara Arslan, 1151 yı lı nda Ermenilerin
elinden Hı sn Berker'i, bir yı l sonra da Gerger kalesini aldı '.
C. ÖLÜMÜ VE ŞAHSİYETİ
Kara Arslan'ı n ölüm tarihi konusunda çeliş kiler vardı r. Mevcut kaynakları n verdikleri bilgilere göre, o amansı z bir hastalığa yakalanmış , kuradamayacağı nı anlayı nca da Nüreddln Mahmüd'a haber göndererek, Hı ristiyanlara karşı birlikte yapmış oldukları seferleri ve araları ndaki dostluğu
hatı rlatı p, kendisine ait toprakları koruyarak, ölümünden sonra oğluna
teslim etmesini vasiyet etmiş ve hemen sonra da 17 Temmuz 1167 tarihinde Harpueta ölmüş tür. Cenazesi Meyyâfârikin üzerinden Hı sn Keyfâ'ya
götürülmüş ve orada, daha önceden yaptı rmış olduğu türbeye defnedilmiş tir. NüreddIn Mahmüd ise, dostunun vasiyetini yerine getirmiş ve toprakları nı oğlu Nüreddin Muhammed'e teslim edip, himâyesine alarak, ona yardı mcı olmuş tur'.

Halbuki, Kara Arslan'ı n ölüm tarihi ve gömüldüğü yeri bile belirten
çağdaş kaynak İbnu'l-Ezrak, 1175 yı lı olayları nı anlatı rken, bu tarihte onu
sağ-salim gördüğünü belirterek, yukarı da verdiği bilgilerle çeliş kiye düşmektedir. Buna göre o, Mayı s-Haziran 1175 tarihinde Germuk'taki
Hâme'ye gitmek üzere Âmid'den geçtiği sı rada, mezralarda yaşayan halkı n
bulundukları yerleri terk ettiklerini görmüş, sonra 18 Haziran'da oradan
Hâni'ye gelmiş ve aynı gün Deyri's-Sâlib'e geçmiş tir. Bu sı rada Kara
Arslan'ı n ordusunun öncü birlikleri ve bizzat kendisi ile karşı laş mış tı r. Kara
Arslan, ordusu ile 20 Haziran Cuma günü Dicle'yi geçmiş ve Âmid'in dışı ndaki yerleş im yerleri ve oralarda yaşayan köylülere dokunmadan çekip gitmiş tir". Bu, İ bnu'l-Ezrak'ı n bizzat gördüğü bir olay olması açı sı ndan önemlidir. Anlaşı lıyor ki, bahsi geçen tarihte Kara Arslan hayatta ve sağlı klı bir
şekilde ordusunun başı nda bulunuyordu. Bu durumu teyid edecek nitelikte
maddi bir delil daha vardı r ki, bu da onun 5 70/1 174-75 tarihli sikkesidir'.
Bası ldığı yer belli olmayan, ön yüzü resimli bakı r paranı n varlığı , onun
bahsi geçen tarihte hayatta olduğunu ortaya koyan en önemli maddi delil
İ hnu'l-Ezrak, 92, 94; O. Turan, 188.
İ lı nu'l-Ezrak, 151; İ hnu'l-Esir,
Xl, 267; Süryani Mihail, 203; Ebtrl-Farac,
405; Gaffârt, Tarih-i Cihan Ara, Nş r. Seyyid Kâzı m ~evi, Tahran, 1342, h.ş ., 133; Müneccimbaşı , Il, 173-174;
48 İ lı nu'l-Ezrak, 178-179.
49 İ . Artuk, C. Artuk, 74; Ş. Şentürk, E. Batur, B. Johnson, 26.
46

47
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olmaktad ı r. Böylece, onun bu tarihten az sonra öldüğü anlaşı lı yor. Zira,
oğlu NüreddIn Muhammed'in 571/ Ağustos 1175-Haziran 1176 tarihine ait
ön tarafı resimli, bası ldığı yer belli olmayan sikkesi', onun ölümünün belirtilen tarih ve aylar içerisinde gerçekleş tiğini kesin olarak ortaya koymaktadı r.

Bunlara ek olarak, 1170 yı lı nda Kara Arslan'ı n oğlu Ntireddin Muhammed'in Müsul'u kuşatan Ntireddln Mahmüd'a yardı ma gitmesi olayı nda,'
konu ile ilgili bilgi veren Ebül-Farac'ı n NüreddIn Muhammed için "Kara
Arslan'ı n oğlu olup bir kale sahibi olan Muhammed" ibaresini kullanması
önemlidir. Burada, NüreddIn Muhammed'in Hı sn Keyfâ Artuklularmı n
başı nda olduğuna dair bir ifade kullanı lmamış , onun sadece bir kalenin sahibi olduğu, yani henüz babası nı n yerine geçmediği anlatı lmaya çalışı lmış ur.
NtireddIn Mahmild'un 1172 yı lı nda Türkiye Selçukluları üzerine yaptığı seferde, onun ordusuna katı lan Türk hükümdarları sayı lı rken hiç birinin ismi anı lmamış , buna paralel olarak, isim belirtmemekle birlikte Kara
Arslan'dan Hı sn Ziad emini olarak bahsedilmiş tir'. Bu, Süı yani Mihail ve
Ebül-Farac'ı n Kara Arslan'ı belirtirken kullandı kları sı fatur. ismini kullanmamakla birlikte onun sağ olduğu burada dolaylı olarak anlaulmaktadı r.

Kara Arslan'ı n kı zları ndan birisinin Mayı s 1172 tarihinde Dâniş mendlilerin Malatya kolunun başı nda bulunan Ebü'l-Kası m ile evlendirilmesi
olayı hakkı nda bilgi veren Süryani Mihail ve Ebü'l-Farac, Kara Arslan'dan
henüz sağ imiş gibi bahseunektedirler53.

Kara Arslan'ı n oğlu Ntireddin Muhammed, Mayı s-Haziran 1175 tarihinde Hı sn Keyfâ'dan hareketle Fı rat'ı geçip Harput'a gitmiş ti. Onun bu
hareketinden ürken Âmid halkı üzeı- leı-ine geldiğinden endiş elenerek korkuya kapı lmış ve mezralardakiler ş ehre sığı nı nış tı". Burada da Kara
Arslan'ı n belirtilen tarihte sağ olduğunu kullanı lan ifadeden anlamak
mümkün olduğu gibi, yukarı da belirtilen Kara Arslan'ı n ordusuyla birlikte
baş kentinden çı karak Dicle'yi geçmesi olayı zaten bu hareketin devamı idi.

50 1.

Artuk, C. Artuk, 76; Ş. Şentürk, E. Batur, B. Johnson, 28.

51 Ebet'l-Farae,
52

53 Sütyani
54

II, 411.

Süryani Mihail, 223; Ebül-Farac, II, 410.
Mihail, 220; Ehül-Farac, II, 410.

Ihnu'l-Ezrak, 178.
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Bütün bu bilgilerin ışığı nda, muası r tarihçilerin Kara Arslan'ı 1167 yı lı nda niçin öldü gösterdiklerine iliş kin sorunun cevabı na gelince. Büyük bir
ihtimalle, üçüncü Âmid seferinden morali çok bozuk, adeta çökrnüş olarak
dönen Kara Arslan, ağı r bir hastalığa yakalandı ve bu uzun bir süre devam
etti". Bu durum, onun öldüğü yönünde söylentilerin çı kması na sebep oldu
ve baş ta İbnu'l-Ezrak olmak üzere, Süryani Mihail gibi muasıı- tarihçiler
onun hastalığı nı n çok ş iddetlendiği tarihi, söylentilerin de etkisi ile ölüm
tarihi olarak eserlerine kaydettiler.
Kara Arslan, Belek'in kı zı ile evliydi'. Çok sayı da çocukları vardı . Bunlardan Nâsireddin, Nûreddln Muhammed ve İ mâdeddin Ebûbekr adları bilinen oğulları olmakla birlikte, bunları n dışı nda 1164 yı lı nda vefat eden beş
erkek çocuğu daha bulunmaktaydı . Kı zları nı n da erkekler gibi sayı ca fazla
oldukları görülmektedir. Bunlardan birisi, tı pkı erkek kardeşleri gibi 1164
yı lı nda vefat etmiş ti". Büyük oğlu Nasireddin, Şubat-Mart 1162 tarihinde
Bitlis hâkimi Fahreddin Devletşah'ı n kı zı ile evlenmiş ti". O, Mayı s-Haziran
1164 tarihinde Hısn Keyfâ'da vefat etmiş ti. Ailenin ve devletin ileri gelenleri onun cenazesinde hazı r bulunmuşlardı . Kara Arslan, oğlunun ölümüne
son derece üzülmüş tü. Bir yı l içinde ölen çocukları nı n sayı sı biri kı z olmak
üzere toplam yedi kiş i olmuş tu".

Kara Arslan avlanmayı severdi ve Hı sn Keyfâ yakı nları nda ava çı kardı .
Baş kentinin çevresindeki av hayvanları arası nda keklik, kara tavuk, Dicle
nehri boyunca çeş itli su kuş ları , dağ keçileri ve tavşanları n bol olduğu anlaşı lmaktadı r'.
Bu Artuklu hükümdarmı n, tarihi bir şahsiyet olarak kendi devri, öncesi
ve sonrası ndaki diğer Türk hükümdarları ile aynı ortak özellikleri gösterdiği görülmektedir. Her ne kadar onun devrinin bilimsel yapı sı hakkı nda
fazla bilgi bulunmaması na rağmen, Artuklu tarihinin geneline baktığı mı zda, onun da bilime ve bilim adamları na değer verdiği sonucuna varabili-

55
Zaten kaynaklarda onun amansı z bir hastalığa yakalandığı belirtilmekte, fakat bunun
nası l bir rahatsı zlı k olduğu açı klanmamaktadı r (bkz. İ bnu'l-Esir, el-Kâmil, XI,267).
56
İ bnu'l-Ezrak, 43, 100-101.
57 İ bnu'l-Ezrak, 100, 137.

İ bnu'l-Ezrak, 130 vd.
136-137.
(5° Usâme b. Munkiz, 252. Yazarı mı z, 1140 yı lı nda Kara Arslan'la birlikte I l ı sn Keyfâ yakı nları nda ava çı ktığı nı belirtmektedir.
58

59 İ bnu'l-Ezrak,
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riz'. Ülkesinde din adamları na da büyük değer vefilmekteydi. Devı-in tanı nmış slifilefinden Şeyh Ebti Abdullah Muhammed el-Busti için Hı sn
Keyfâ'da Hı zı r Câmiinin bahçesinde bir zâviye inşa ettirmiş ti (570/117475)62. Onun devrinde Artuklu ülkesinin iktisadi açı dan oldukça zengin olduğu görülmektedir. Kı zı nı n Necmeddin Alpı 'nı n oğlu Kutbeddin İ lgazi ile
1164 yı lı sonları ndaki evlilik törenlerindeki debdebeye bakı ldığı nda
Artuldularm ne kadar zengin bir hayat sürdükleri, Artuklu ş ehirlerinin iktisadi açı dan ne kadar varlı klı olduğu ortaya çı kmaktadı r". O, ülkesindeki
toprakları n boş kalmaması ve ekilip, iş lenebilen toprakları n insanlar tarafı ndan sahiplenilmesi için, kendi devrinde diğer Türk hükümdarları nı n
yaptı kları gibi, mücadele ettikleri yerlerdeki halkları bulundukları topraklardan alarak kendi ülkesine getirip, tarı m ve ziraat yapabilecekleri topraklara yerleş tirerek, bunun için gerekli hayvanlar, her türlü alt, edavat, tohumluk vs. temin etmekteydi". Bunları n yanı nda o, ülkesinin imarı ile de
yakı ndan ilgilenmiş ti. Bununla ilgili olarak, Hı sn Keyfa'da Dicle nehri üzerinde, Siirt'in alt tarafı nda Bânâris'te ve Erzen ile Siirt arası ndaki Ecüm
Şebftlf ta köprüler inşa ettirmiş ti. Bu köprülerin hepsi HusameddIn
Temurtaş 'ı n yaptı rdığı Akraman köprüsü esas alı narak yapı lmış lardı'. O,
Müslüman halkı n dini ihtiyaçları nı da unutmayarak bir çok cami ve mescitler de yaptı rmış , daha önceden yapı lmış olup, artı k kullanı lmayacak kadar
yı pranmış olanlaı-ı nı da tamir ettirmiş ti. Bu alanda, Harpuetaki Ulu Camii
onun büyük inşa hareketi olmuş tu'. Ayrı ca, Çermik'teki Ulu Câmii de yine
onun tarafı ndan tamir ettirilmiş ti'.
Bu devirde, Duneyser örneğinde görüldüğü gibi, Artuklularmı n ş ehirleri ekonomik gelişmiş liğin sonucunda artan refah düzeyi sayesinde nüfus
olarak oldukça kalabalı klaş mış lardı . Buna paralel olarak, ticaret de son
61 Nitekim, bazı bilim adamları tarafı ndan onun adı na kitaplar yazı lmış ve ithaf edilmiş
olduğunu görüyoruz. Bu kitaplardan birisi Bustânu'l-knfin adlı eser idi (Uz. İ . Artuk, C.
Artuk, a.g.e., 51). Diğer bir eser ise Ebeı Ali b. Ebefl-Hasan
tarafndan yazları Urcüzefi
Suver el-Kevâkib el-Sâbite adlı eser idi (bkz. O. Turan, Doğu Anadolu, 220).
62
Usâme b. Munkiz, 225-226.
63 İ bnu'l-Ezrak, 143-144.

64
63
66

Ebül-Farac, II, 387.
İ hnu'l-Ezrak, 109- I 10.

Max yan Berchem, Arabische İnschnften aus Armenia und Diyarbekr, Berlin, 1907, 142;
Ara Altun, Anadolu'da Artuklu Devri Türk Mimarisinin Gelişmesi, İ stanbul, 1978, 27-43; N. Ardı ç,
"Harput Artukoğullarma ait kitabeler", Türkiyat Meonuası , VI, 1939, 41-42.
67 M. F. Kı rzı oğlu, "Çermik kasabası üzerine notlar", Kara Antid, 1956, I/1, 277-278; Ara
Altun, 242.
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derece geliş miş, şehirler önemli ticaret merkezleri olarak ön . plana çı kmış lardı . Zenginliğin sergilendiği ş ehirlerin cazibesi çevredeki Müslüman ve
gayri Müslim halkları kendisine çekmekteydi. Ekonomik gelişmenin getirdiği zenginlik ş ehirlerin çarşı lar, medreseler, hamamlar, camiler, mescitler, konaklar, evler vs. güzel binalarla süslenmesini sağlamış , çevrelerinde
ise misafirlerin konalc1ayabilecelderi bakı mlı hanlar inşa edilmiş ti. Yine
ülkedeki topraklar boş bı rakı lmayarak ekili alanlar haline getirilmiş lerdi".
Kara Arslan'ı n bastı rmış olduğu paralardan bir kı smı günümüze kadar
ulaş mış tı r. Bunları n ön yüzlerinde Bizans tarzı figürler, resimler ve yazı lar
bulunmaktadı r. Bu durum Anadolu'da onun çağdaşı diğer Türk hükümdarları nda da aynı ş ekildeydi. Ticari kaygularla bu ş ekilde paralar bastı rdı kları
anlaşı lmaktadı r. Bu paralar onun iktidarı nı n son dönemlerine ait olup,
556/1160-61 yı lı ndan 570/1174-75 yı lı na kadar olan 15 yı llı k dönemi kapsamaktadı r'. Bunlarda Kara Arslan'ı n ünvan ve lakabları şöyle geçmektedir: el-Meliku'l-A7em
Fahru'd-din,
Fahru'd-clin,
Umerâ.

Kara Arslan'ı n iyi bir siyasetçi ve asker olduğunu görülmektedir. Daha
iktidarı nı n baş ları nda kendisine rakip olan kardeş i Arslan Doğmuş 'u ve onu
destekleyen Zengiryi etkisiz hale getirebilmek için Anadolu'nun büyük gücü
Türkiye Selçukluları hükümdarı Sultan Mesud'dan yararlanı p, onun yardı mı ile yönetimi ele geçirmiş ti. O, Zengi'nin ölümünden sonra oğ-ullanyla
ilişkilerinde ölçülü davranmış , özellikle Nüreddı n Mahmild ile şahsi dostluk
kurmak suretiyle Haçlı larla savaşları nda onun en yakı n yardı mcı ları ndan
birisi olmuş, bu sayede de onun desteğini sağlamış ve böylece yönünü Türkiye Selçukluları yerine, bütün yakı n doğunun en büyük gücü haline gelen
Nüreddin Mahmad'dan tarafa çevirmiş ti. Çevresindeki Türk hükümdarları
ile genelde dostça iliş kilerini muhafaza etmiş ve evlilikler yoluyla bunu daha da geliş tirmiş tir. Nisan Oğulları nı n hâkimiyetine geçerek kendisi için
tehdit haline gelen Arnid gibi son derece önemli bir şehrin çevresini kontrol
altı nda tutmakla birlikte, ş ehri ele geçirerek, tam bir hâkimiyet sağlamaya
çalış mış ise de bunu başaramamış tı r. Bu onun en büyük başarısı zlığı ve

68 •

1bn Cubeyr, Rihle, 185-186; Trk. ir. 176-177.

69

İ smâil Gâlib, a.g.e., 3 vd.; İ . Artuk, C. Artuk, İstanbul Arkeoloji Müzeleri Teşhirdeki İslünn
Sikkeler Kataloğu, İ stanbul, 1971, 1, 300 vd.; ayn. mlf., Artukoğullara Sikkeleri, 73 vd.; Ş. Şentürk,
E. Batur, B. Johnson, 26.
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adeta ukdesi olmuş tur'. Yönetimindeki halkla iliş kileri uyumludur. Alicenap bir hükümdar olarak Müslüman veya Hı ristiyan herkese karşı merhametle davranmış , Hı ristiyan esirleri bir çok kereler serbest bı rakmış tı r'.

İ nı kledclin İ sfehâni, el-Berku'ş-Sânı i, İ stanbul, 1979, 441), 70a; R. Şeş en, "İı nkleddln
Kâtib el-İ sfehânVnin eserlerindeki Anadolu tarihiyle ilgili bahisler", SAD, III. Ankara, 1971,
293, 306. Burada, toprakları daima Âmid'in tehdidi altı nda bulunduğu için Kara Arslan'ı n bu
ş ehri almak hasretiyle ömrünü tükeı tiği belirtilerek, durum gayet açı k bir ş ekilde ortaya konulmakladı r.
70

Suryanı Mihail, 159-160.

FATİ H VAKF İ YELERİ 'N İ N TANZ İ M SÜRECI ÜZERINE'

KAYOKO HAYASHI

Osmanlı tarihçiliğinin öncüsü Prof. Dr. Halil İnalcı k'ı n belirttiği gibi'
fetihten sonra Istanbul'un nası l düzenlendiğini Osmanlı Arşiv belgelerinin
ışığıyla aydmlatmak, hem Osmanlı şehirlerinin niteliğini incelemek, hem de
Bizans başkentiyle Osmanlı başkentinin devamlı lığı ve değiş ikliğini ortaya
çı kartmak için büyük önem taşı maktadır. Bu konuyla ilgili tarih kaynağı
olarak Fatih Sultan II. Mehmed'in Istanbul'da kurduğu vakı fla ilgili malzemeler büyük bir önemi hâiz bulunmaktadır. Özellikle 15. yüzyı lın ikinci
yarısına ait bilgiler için, Fatih Sultan Mehmed adına yazılan vakfiyelerin çok
önemli olduğu iyi bilinmektedir. Ancak Fatih vakfiyeleri üzeıine Halil İnalcı k'ın Galata ile ilgili değerli çalış ması dışı nda,' pek ciddi bir tarih çalış ması nın yapı lmadığı dikkati çekmektedir. Bu hususta yapılanlar daha çok vakfiyelerin neşrinden ibaret kalmış tı r. Oysa çeşitli tarihlerde tanzim edildiği
kesin olan ve "Fatih vakfiyesi" olarak bilinen vakfiyelerin içeriği birbirlerinden oldukça farklıdı r. Onları n nası l ve ne zaman tanzim edildiğini göz
önüne almadan tarih kaynağı olarak kullanmak, şüphesiz bazı yanlış yorumlara sebep olacaktır. İş te, bu araştırmamı zda Fatih vakfiyesi olarak bilinen
vakfiyelerin tanzim sürecini, Fatih Sultan Mehmed ve oğlu Sultan II.
Bayezid zamanındaki Istanbul'un imar tarihi ile bağlantı kurarak aydınlatmaya çalış acağız.
1. Vakfiyelerin Ana Hatları

Fatih Sultan Mehmed tarafından kiliseden çevirilen veya yeniden yaptı rı lan Istanbul'daki dini-hayr1 müesseselerin vakfiyesi olarak, kitap veya
Türkçe metni okuyup gerekli düzeltme için yardı mda bulunan Prof. Dr. İ lhan Şahin'e
şülu-an borçluyum.
2 örneğin, H. İ nalcı k, "The Policy of Mehmed Il toward the Greek Population of Istanbul
and the Byzantine Buildings of the City," Dumbarton Ordu Papers, no. 23-24, 1970, s. 231-49;
"Istanbul," Encyclopedia of Islam (new edition), IV, s. 224-48.
3 H. İ nalcı k, "Ottoman Galata: 1453-1553," Essays in Ottoınan History, İ stanbul 1998, s.
275-376. (Bu makalenin ilk yayı nı için bk. Premitre Rentontre Internationale sur l'Empipre Ottoman et la Turque Moderne, ed. Edhem Eldem, İ stanbul-Paris 1991, s. 17-105). Fatih vakı fları na
dahil edilen Ayasofya Camii vakfı na dair en yeni çalış ması için bk. A. Aygünduz, S. Öztürk ve
Y. Baş , Üç Devrinde bir Mabed, Ayasofya, İ stanbul, 2005, s. 244-53.
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tomar halindeki dokuz tane yazma bugün mevcut bulunmaktadı r. Bunlardan beş i, tı pkı bası m halinde yayı mlanmış tı r. Bu dokuz yazmanı n ana hatları
şöyledir:4
Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi, Hazine, No. 1808
1935'te Tahsin Öz tarafı ndan tı pkı bası m halinde neş rediled ve 37 cm.
eninde, 840 cm. uzunluğunda olan bu yazma, 189 satı rdan oluşan tomar
halindeki bir vakfiyedir. Dili Arapçadı r.

Burada, Bizans dömeninden kalan Akataliptos(?) Kilisesi'nded çevirilen
imaret için İstanbul'daki 5 hamam ve çoğu Kı rkkilise nahiyesinde olan 30
kadar köy, mevkufat olarak tahsis edilmiş tir. Tornarı n başı nda Fatih'in tuğrası ve Kazasker Ali b. Yufus el-FenarVnin dört satı rlı k sübut yazı sı bulunmaktadı r. Ayrı ca, metin içinde o zamanda sadrazam olan Mahmud
Paş a'dan da söz edilmektedir7.

Türk İslam Eserleri Müzesi, No. 2202-666

1945'te Osman Nuri Ergin tarafı ndan tı pkı bası mı bazı eksikler ile
beraber neş redilens ve esası nda 33 cm. eninde, 35.80 metre uzunluğunda
yeş il kumaş üzerine yapış tı rı lan tomar halinde bir vakfiye olan bu
yazmanı dbaş kı smı eksik ve ortalarda da 4 yerde çörümüş kı sı m mevcuttur.
Dili Arapçadı r. Ergin, bu yazmanı n Fatih türbesindeki sandukası ndan
Evkaf-ı İslâmIye Müzesi (bugünkü Türk İ slam Eserler Müzesi)'ne nakl
edildiğini belirtmektedir w.

Bunları n dışı nda, Fatih Sultan Mehmed adı na tanzim edilen Eyüp'ieki Eyüp Sultan Türbesi ve Camii'yle ilgili vakfiyeler de mevcuttur.
Tahsin Öz tarafı ndan neş redilen (Zwei Stiftungsurkunden des Sultans Mehmed II. Fatih, İ stanbul 1935) ve numarası "Hazine 1835" olarak verilen bu yazman ı n ş imdiki numarası
1808'dir.
Yazmadaki yazı lışı aynen ş u şekildedir
Uil (sat ı r 45; öz, a. g. e., s. 5, sat ı r 7; bu kelimenin sekizinci ve dokuzuncu harfi noktası / yazı lm ış t ı r). Bu kilisenin, Bizans döneminde
"Akataliptos" ismiyle bilinen kilise olması büyük bir ihtimal dahilindedir.
Sat ı r 169-72.
8 O. N. Ergen, Fatih İmareti Vakfiyesi, İ stanbul 1945. Bazı araş t ı rmalarda bu vakfiyenin numarası 667 olarak gösterilmesine rağmen doğrusu 666'dı r. Bu valkiyenin bir süreti, Ankara'daki Vakı flar Genel Müdürlüğü Arş ivinde bulunmaktadı r (VGMA 575/82/46).
Yazmadaki 26, 27, 96, 226, 240, 254 ve 706'ncı sat ı rlar, t ı pkı bası mda maalesef eksik
lıası lmış t ı r. Ayrı ca neş irde 14, 15 ve 16 olarak konan sayfa numaralarm ı n doğrusu 16, 14, 15
olmalı dı r.
ı ° Ergin, a. g. e., s. 13.
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Burada dini-hayrı müesseseler olarak, Bizans dönemi binaları ndan
Ayasofya Camii, Galata Camii", Aristo Bimarhanesi", Silivri Camii" ile
yeni yapı lan binalardan Fatih Camii ve Sahn-ı Semân Medreseleri gösterilmektedir. Mevkufat olarak, Kostantiniyye nahiyesindeki 4 köy ve Silivri
kalesi, İstanbul ve Galata'da alı nan iki yüz bin akçelik cizye ile 5 hamam,
İstanbul ve Galata'daki ticari yapı lar ve 1300 kadar mukataall" ev ve dükkanı içermektedir.

Vakfı yenin baş kı smı kaybolduğu için tuğranı n olup olmadığı bilinmemektedir. Ancak, metin içinde birinci yazmada olduğu gibi vakfı yenin
tescilini yapan kiş i olarak Sadrazam Mahmud Paşa'dan söz edilmektedir".
Aslı nda, bu yazma ile birinci yazma arası nda büyük bir benzerlik mevcuttur.
Önsöz, mütevelli'nin hakkı ve göreviyle ilgili kayı tlar ile en sondaki sübut ve
dua kı smı nda çok sayı da benzer cümleler görünmektedir.
Bu yazmanı n mevkufat tahsisi kısmı nda ise bazı karışı klı klar tespit edilmektedir. Mesela, Silivri kalesi'nin tahsisi tamamen aynı ifade ile iki kere
yazı lmış tı r'. Mevkufatı n bazı maddelerinin çok ayrı ntı lı , bazı ları nı n ise çok
basit ifadelerle tahsis edildiği ve bir kaç yerde ise kağı t kesilip araya ilaveler
yapı ldığı görünmektedir.
Başbakanlık Osmanlı Arşivi, Ali Emin Tasniji, Fâtih, No. 63

Bu yazma, parçalanmış bir tomarı n küçük bir parçası dı r. Toplam 28
satı r olup, son 7 satı rda yazı lan metin, yukarı da tanı tı lan ikinci yazmanı n
baş tarafı ndaki metin ile aynı dı r.
Başbakanlık Osmanlı Arşivi, Ali Emini Tasnifi, Fâtih, No. 70

Üçüncü yazma ile aynı cins kağı t üzerine ve aynı yazı biçimi ile yazı lan
bu yazma da, bir tomarı n parçası dı r. Muhtemelen bununla üçüncü yazma,
aynı tomardan koparı lmış iki parçadı r. 118 satı rı olup, ikinci yazmanı n
781'inci satı rı ndan 871'inci satı rı na kadar yazı lan kı smı ile hemen hemen
"Galata Camii için bu vakfiyede kLik•
4£.1-.1j1.3t14 denmektedir (satı r 30-31). Galata
Camii'nin, eski San Domeniko Latin Kilisesi olduğu tesbit edilmektedir.
12
Vakfiye metninde (satı r 33): .371,-d..)1 şeklinde.
"Bugün Silivri ş ehrinde olan yeni Fatih Camii'nin yanı nda kilise kökenli eski bir caminin
kalı nt ı ları na rastlanmaktadı r.
14 Bir nevi arazi kirası . Bk. M. Z. Pakalı n, "Mukataa," Osmanlı Tarih Deyimleri ve Terimleri
Sözlüğü, II, İ stanbul 1983. İ stanlıul'daki mukataa olayı hakkı nda lı k. aşağı da 3. bölüm.
I r' Satı r 44-45 ve 962-65.
111 Bk. satı r 764-78 ve satı r 870-85.
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aynı metni ihtiva etmektedir. Ancak bu yazmamı n 105. ve 110. satı rlar arası ndaki tahsis kı smı , ikincinin baş ka yerinde geçmektedir. Bu yazmanı n
arka tarafı nda medreselere verilen kitaplarm bir listesi vardı r. Ancak bu
listenin tam bir liste olmadığı anlaşı lmaktadı r.
Anlaşı ldığı kadarıyla üçüncü ve dördüncü yazmanı n metni, ikinci
yazmanı n metnine çok benzeyen, fakat aynı sı olmayan bir vakfiyedir. Vakfiyenin tamamı nı n elde mevcut olmaması , bu hususta kesin ve baş ka bir ş ey
söylemesine imkân vermemektedir.
Topkapı Sarayı Müzesi Arşivi, E. 7744-4
Bu yazmanı n tı pkı bası mı, birinci yazma ile birlikte Tahsin Öz tarafı ndan
neş redilmiştir17 . 149 sayfa olan ve Arapça yazı lan bu yazma, ciltlenmiş kitap
halindedir.

Başı nda Sultan II. Bayezid'in tuğrası nı n olduğu bu yazmanı n ası l vakfiye
olmadığı ve bir vakfiye sûreti olduğu, yazmanı n son cümlesindeki ifadeden
anlaşı lmaktadı r. Burada istinsah tarihi olarak, 8 Zilkâde 901 (19 Temmuz
1496) verilmektedir. Ancak ası l vakkenin ne zaman tanzim edildiğine dair
ifadenin yer aldığı kısı m boş bı rakı lmış tı r".

Bu vakfiye süretinde dini-hayri müesseseler olarak, Ayasofya Camii gibi
kiliseden çevirilen 6 yapı (Ayasofya Camii, Zeyrek Camii", Eski İ maret
Kalenderhane', Galata Camii, Silivri Camii), Fatih külliyesi (cami,
Sahn-ı Semân Medreseleri, Tetimme Medreseleri, kütüphane, imaret,
darü'ş-ş ifa), Şeyh Vefazade Camii ve Yedikule'deki Cami-i Kulle-i Cedide
gösterilmektedir. Mevkufatı olarak ise, Trakya bölgesindeki 34 köy, İstanbul ve Galata'daki 14 hamam, ticari yapı lar (bedestan, kervansaray, dükkanlar) ve mukatadlı ev ve dükkânlardan söz edilmektedir.
Türk İslam Eserleri Müzesi, No. 2182-646
Beşinci yazma ile bir kaç küçük değiş iklik dışı nda, muhtevası tamamen
aynı olan bu yazma, 106 yapraklı , kitap halinde bir vakfiye sûretidir. 5. ve
11. sayfada Sultan II. Bayezid'in tuğrası bulunmaktadı r. Beş inci yazmada
17

T. Öz, a. g. e. neşrinde bunun yazma numarayı

: Vakfiyenin son cümle aynen bu şekilde bitmektedir.
vi "1 J...>2
Bizans dönemindeki Pantokrator Kilisesi.
Pantepoptes Kilisesi olarak tespit edilen bu yerin, Akat2liptos Kilisesi olma ihtimali de
mevcuttur. Bk. not 53.
21 Bir çok araş t ırmacı tarafı ndan buranı n eski Akataliptos Kilisesi olduğu ileri sürülmektedir. Bk. not 53.
18

18
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görünen istinsah hataları nın çoğu, bu yazmada doğru yazı lmış tı r. Ancak
beşinci yazmada *A-Lull olarak noktası z bı rakı lan bir kelime', bu yazmada
da
şeklinde yazı lmaktadı r". Baş ka hiç bir yerde noktası z kelimeye
rastlandmadığma göre, bu iki yazmanın, aynı asıl vakfıyeden istinsah
edildiğini tahmin etmek mümkündür. Bu yazmanın beşinci yazma gibi, 8
Zilkâde 901 (19 Temmuz 1496)'de istinsah edildiği bilirtilmektedir. Bunun
yanı nda, beşinci yazmada olduğu gibi orijinal nüshanın tanzim tarihi
yerinin burada da boş bı rakıldığı görülmektedir.

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Yeni, No. 2291, Sı ra No. 2302
Beşinci ve altı ncı yazma ile tamamen aynı metni ihtiva eden baş ka bir
yazma, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğ'-ü'nde bulunmaktadı r. Ancak bu
yazma, diğerlerinden farklı olarak tomar halindedir. Baş kısmı eksik olan
yazmanı n eni 33-36 cm. arası nda ve uzunluğu 65.30 metredir".
Bu yazmanı n son cümlesi, diğer iki yazma gibi "fi" ile son bulmalda
beraber bundan sonra tescil tarihi kaydı yer almamaktadı r". Ancak, diğer
iki yazmada olan istinsah tarihi kaydı, bu yazmada mevcut değildir. Ayrı ca,
tomar şeklinde olan bu yamza, asıl vakfıyeye daha uygun görünmektedir.
Diğer iki süretin bundan istinsah edilmiş olabileceğini bir ihtimal olarak
düşünmek mümkündür. Böyle olmakla beraber baş tarafı nı n büyük bir
kısmı eksik olduğundan ve tanzim tarih yazı lmadığı ndan, bunun ası l vakfıye
olup olmadığı hakkında kesin bir şey söylemek mümkün gözülunemektedir".

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Yeni No. 2199, Sıra No. 2261"
114 sayfalı k bir kitap halinde olan bu Arapça yazma, Tapu ve Kadastro
Genel Müdürlüğü Arşivi'nde "Hudüdnâme-i Sultan İkinci Mehmed" olarak
kaydedilmiştir. Ancak muhtevası bakı mından Fatih külliyesi için yazılan bir
Sayfa 8, satı r 6.
Sayfa 10, satı r 8. Önsözü, beşinci ve altı ncı yazmalarla aynı olan sekizinci yazmada, bu
kelime Zrth olarak yazı lmaktadı r (Sekizinci yazma, v. 4a. satı r Il)
24 Beş inci yazmada baş tan s. 12'de 7. satma kadarki kısı m, bu yedinci yazmada mevcut
değildir.
25 Bk. not 18.
2' Bu vakiyenin tı pkı bası mı ve onun Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünce yapı lan
Türkçe tercümesi 2005 senesinde yayı nlanmış tı r. Aygiindüz, Öztürk ve Baş, a. g. e., s. 255311. Neş redenler bu vakfiyenin kayı t numarası nı nr. 1074 olarak göstermektedir.
" Bu yazmanı n, Silivri'den Ankara'daki Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'ne intikal
edildiği bilinmektedir. Silivri şehri ve etrafı ndaki köylerden alı nan vergiler, Fatih külliyesine
tahsis edildiğinden, vakıf köyünün hududunu belirten vakfiyenin bir süretinin Silivri'de saklandığı tahmin edilir.
22

25
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vakfiyenin tam bir sfireti olduğu anlaşı lır. Çünkü bu yazmada Fatih külliyesinin bütün tesislerine, mevkufat olarak Trakya'daki 45 köy, İ stanbul'daki
12 hamam, İstanbul ve Galata'da toplanan cizye tahsis edildiği belirtilmektedir. Tuğra ve tescili ile ilgili kayı t bulunmadığı ndan bir seti-et olduğu
tahmin edilinebilinir.
Burada ası l vakfiyenin 17 Zilkade 807 tarihinde tahıir edildiği yazılı ise
de, bu tarihin miladi 1405 senesine rastlaması , bunun yanlış yazı ldığı nı
muhtemel kı lmaktadı r.
Önsöz kısmı , beş inci, altı ncı ve yedinci yazmalarla hemen hemen aynı dır. Bunlarla aynı şekilde Fatih külliyesi hakkı nda vakı f şartları ayrı ntı lı
yazı lmakta, ancak külliyede çalış an personelin sayı sı , alı nan maaş miktarı ve
başka masraf için tahsis edilen para miktarları nda bazı farklar bulunmaktadır. Diğer bir ifade ile genellikle bahis konusu sekizinci yazmada daha
büyük rakamlar gösterilmektedir.

(9) Vakıflar Genel Müdürlüğü Arşivi, 875-46

Bu dokuzuncu yazma= uplubasmı ve transkripsiyonu, 1938'de Vakı flar
Genel Müdürlüğü tarafından yarmlanmış ur". Fatih Sultan Mehmed'in
yegane Türkçe vakfiyesidir.
Bu vakfiyenin, 16. yüzyı lı n ikinci yarısı ndan sonra beşinci, altıncı ve yedinci yazmada bahis konusu edilen Arapça metinden Türkçe'ye çevirilmiş
olduğu anlaşı lıyor'. Bu vakfiyeye tercüme edilen metnin dışı nda çok sayı da
nazı m ve ş iirler ilave edilip, adeta Fatih Sultan Mehmed'i öven edeb/ bir
eser haline sokulmuştur. Önsöz (dua ve vakı f kuruluşunun sebebi vs.),
Arapça aslı ndan tamamen farklı dır. Bunun yanında mevkufatı n tahsisi
" Valuflar Umum Müdürlüğü, Fatih Mehmed Il Valtfiyeleri, Ankara 1938.
29 İ çinde meş hur şair Baki'nin Kanuni Sultan Süleyman'ı n ölümünde yazdığı şiirden bir
alı ntı bulunmaktadı r. Bu sebepten tercitmenin 16. yüzyı lı n ikinci yarı sı ndan sonra yapı ldığı
anlaşı lmaktadı r (Bk. Ergin, a. g. e., s. 30). Vakı flar Genel Müdürlüğünce 875 (1470) tarihli
olarak kayı t edilmesi, metin içinde o tarihteki Fatih Camii'nin tamamlanması ndan sonra bu
vakfiyenin tanzim edildiği şeklindeki cümleden kaynaklanmış tır (Vakı flar Umum Müdürlüğü,
a. g. e., s. 38). Bu cümle, Arapça aslı nda mevcut değildir. Bk. N. Öztürk, "Fatih Vakfı yclerinde
Şehircilik," /L Uluslararası Istanbul'un Fethi Sempozyumu, Istanbul 1997, s. 168-69.
Arapça yazı lan belgelerin Türkçeye çevrilmesini ihtiva eden 1566 tarihli bir hüküm, Cı . L
Barkan tarafı ndan tanı tı lmış tı r. O zamana kadar Arapça yazı lan Fatih vakflyesinin Türkçe'ye
tercüme edilme sebebini de bu hüküm çerçevesinde bir ihtimal olarak düşünmek mümkün.
(Bk. 05. L. Barkan, "Fatih Cami ve Imareti Tesislerin 1489-90 Yı lları na ait Muhasebe Bilançolan," iktisat Fakültesi Mecmuast, no. 23, 1962-63, s. 298).
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bölümünde tahsis sı rası nı n değiş ikliği ve bazı atlamalar görülmektedir.
Böyle olmakla beraber Türkçe metnin büyük bir kı smı nı n, genelde Arapça
metinden aynen tercüme edildiğini söyleyebiliriz. Burada dikkat edilmesi
gereken husus, Türkçe yazmada anlatı lan mevkufatları n ayrı ntı ları nı n, tercüme edildiği döneme ait olmadığı ve ası l Arapça metnin yazı ldığı döneme
ait olduğudur.

2. Fatih Vakfiyesinin Çeş idi

Yukarı da bahsedilen dokuz yazmaya ait verilen bilgilerin ana hatları ndarı anlaşı ldığı üzere, aynı vakfiyenin üç nüshası ve onun Türkçe tercümesi
mevcuttur. Bunları bir sayı p, ayrı ca küçük iki parçayı da bir tarafa bı rakacak
olursak, Fatih Sultan Mehmed'in İstanbul vakfiyesi olarak 4 çeşit vakfiyenin
mevcut olduğunu söyleyebiliriz. Bu dört çeş it vakfiyeyi VI (birinci yazma),
V2 (ikinci yazma), V3 (sekizinci yazma), V4 (beşinci, altıncı ve yedinci
yazma) olarak adlandı rdı ktan sonra bunlar arası ndaki münasebet üzerinde
durmak icap etmektedir.
Dört çeşit vakfiyenin her birine tahsis edilen dini-hayli müesseseler ve
mevkufat Tablo 1 'de; mevkufat arası nda yer alan hamam ve köylerin ayrı ntı lı listesi ise Tablo 2 ile Tablo 3'te gösterilmektedir.

Yukarı da belirttiğimiz gibi, VI ile V2 ve V3 ile V4 vakfiyelerinin önsöz ve
son kı sı m ifadeleri, oldukça birbirine benzemektedir. Ancak bu iki grup
arası ndaki ortak ifadeler, Kur'an'dan alı nan âyetler dışı nda pek göl-ünmemektedir. Şimdi, birbirlerine uslüp açı sı ndan benzeyen VI ile V2'yi ve V3
ile V4'ü mukayese edelim.
Tablolardan anlaşı lacağı gibi, VI ile V2, ne dini-hayri müesseseler bakı mı ndan, ne de mevkufadarı bakı mı ndan aynı maddeyi hiç ihtiva etmemektedir. Bununla birlikte her iki vakfiye de aynı anda geçerli kı lı nmış lardı r. Her iki vakfiyenin tescili, o zamanki sadrazam Mahmud Paş a
(sadrazamlığı : 1456—Temmuz 1468, 1472—Kası m 1473) 3`) tarafı ndan
yapı lmış tı r. Ayrıca ikisi de, yeni yapı lan Câmi`-i Kebtr-i Cedid, yani Fatih
Candi'nden söz eder". Fatih Camii'nin inşaatını n 1463'te başlayı p, 1470'te

» H. İ nalcı k, "Mehmed the Conqueror (1432-1481) and His Time," Essays in °tanıtan Histoty, İ stanbul 1998, s. 96 (Bu makalenin ilk yayını için bk. Speculum, no. 35, 1960).
"V1: satır 147, V2: satır 19-20, 896 ve 901.
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bittiği kitabesinden bilinmektedir". Ayrı ca, V2'de, 1471'de öldürülen Mimar Atik Sinan'dan "merhum Usta Sinan" olarak bahsedilmektedir "
Bunlar gözönünde tutulduğunda, bu iki vakfiyenin 1472 ile 1473 arası nda
tanzim edildiğine bir ş üphe kalmamaktadı r.

Tablolardan anlaşı lan baş ka bir nokta ise, VI ve V2'de kaydedilen
mevkufatları n çoğunun, hem V3'ün hem de V4'ün muhtevası ile çeliş mekte
olması dı r. Bu durum, VI ile V2'yi iptal ettikten sonra, yerlerine V3 ve V4
yazı lmış olduğunu göstermektedir.
V3 ile V4'ün mukayesesine gelince: Önsözleri tamamen aynı dı r. Ancak,
V3 sadece Fatih külliyesinden bahseder. Mevkufat olarak ise, Trakya'daki
bazı köyler ile İstanbul ve Galata'daki hamamları nı , İstanbul ve Galata'nı n
cizye vergisini gösterir. V4, V3'te kaydedilenlerle beraber, dini-hayrt
müessese olarak Ayasofya gibi kilise kökenli camileri ve mevkufat olarak ise
İstanbul ve Galata'daki ticari yapı lar ile mukataa' lı ev ve dükkanları vermektedir (ancak İstanbul ve Galata'nı n cizyesi yazı lmamaktadı r). Bu durum
şöyle açı klanabilir: V4, kilise kökenli camileri içeren baş ka bir vakfiye (yani
Ayasofya vs. için yazı lan vakfiye) ile V3 (Fatih külliyesi vakfiyesi)'ün birleş tirilmesiyle ortaya çı kmış tı r.
Bu varsayı mı doğrulamak için V3 ve V4'ün yazı ldığı tarihi tesbit etmek
gerekmektedir. Ancak her ikisinin yazı ldığı tarih bilinmemektedir. V3'te,
yazı ldığı tarih ile hiç ilgisi olmayan 17 Zilkade 807 tarihi geçmektedir. Bu,
istinsah sı rası nda meydana gelen bir yanlış lı k olarak kabul edilmelidir.
Şimdi, on hanesinin yanlış lı kla boş bı rakı lmış olabileceğini düşünecek olursak, Fatih Camii'nin tamamlanması ndan sonraki 877 (15 Nisan 1473), 887
(28 Aralı k 1482) veya 897 (10 Eylül 1492) tarihlerinin ası l tanzim tarihi
olabileceği akla gelmektedir. Ancak, V2'nin 1472-1473 tarihleri arası nda
tanzim edildiği ve Fatih külliyesinin idaresinin 1488 senesinde V3'te belirtenen şartlara uygun bir şekilde yürütüldüğü nazar itibara alı nacak
olursa,' bu hususla ilgili sadece 28 Aralı k 1482 tarihi ihtimal dahilinde
görünmektedir. Bu ise, Fatih Sultan Mehmed'in ölümünden bir sene sonra
onun adı na bir Fatih külliyesi vakfiyesinin tanzim edildiğini göstermekte32 E. H. Ayverdi, Osmanlı Mi'mârısinde Fâtih Devri, 855-886 (1451-1481), III, İ stanbul 1973,
s. 386
"V2: satı r 45; Ergin, a. g. e., s. 4, sat ı r 5. Mimar Atik Sinan hakkı nda ayrı nt ı lı bilgi için lı k.
S. Yerasimos, Konstantiniye ve Ayasofya Efsaneleri, İ stanbul 1993, s. 152-56.
Barkan, "Fatih Cami ve İ mareti."
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dir. V3'te Fatih Türbesi için bir türbedara maaş tahsis edilmesi, V3'ün Fatih
Sultan Mehmed'in ölümünden sonra yazı ldığı ihtimalini oldukça artı rmaktadı r".

V4'ün mevcut olan üç nüshası nda, tarih kı smı boş bı rakı ldığı ndan ası l
tanzim tarihi bilinmemektedir. Sadece iki nüshanı n 1496 senesinde istinsah
edildiği belirtilmektedir. Ancak, V4'ün muhtevası ndan, ası l tanzim tarihi ile
ilgili ipuçlarma rastlamak mümkün olmaktadı r.
İ lk dikkatimizi çeken nokta, Cumadelâhire 887 (Ağustos 1482) tarihinde
bir vakfıye tanzim ettiren, diğer bir ifade ile 1482 senesinde hayatta olan
Elvanoğlu Hace Sinan' adlı bir tüccarı n, V4'te "merhum" olarak geçmesidir". Buradan, V4'ün 1482 senesinden sonra yazı ldığı anlaşı lı r. V4'ün,
1482 senesinde hayatta olmayanları n hepsine "merhum" ifadesiyle hitap
etmediği de bir gerçektir". Ancak V4'ün tanzim edildiği sı rada "merhum"
ifadesi taşı yan kişinin hayatta olduğu elbette düşünülmez. Bu bilgi, Sultan
II. Bayezid döneminde V4'ün tanzimini göstermesi bakı mı ndan önemlidir.
V4'ün en geç ne zaman tanzim edildiğini aradığı mı zda ise, maalesef kesin bir şey söylemek mümkün gözükmemektedir. Çünkü, V4'te, 1488'den
önceki yı llara ait bilgiler mevcut olmakla beraber', V4'ün 1490'dan sonra
tanzim edildiği intibaı nı veren kayı tlar da muhteva edilmektedir40. Bu du" V3: 47b; V2 ve V4'te türbedar için kayı d yoktur.
36 0. L. Barkan—E. H. Ayverdi, İstanbul Yak:Ilan Tahıl,- Defteri: 953 (1546) Târîhli, İ
stanbul
1970, s. 35-36.
37 V4: Öz, a. g. e., s. 44.
" Mesela, mezar taşı ndan 886 (1481)'da Bursa'da vefat ettiği bilinen meş hur ulema Molla
Hüsrev için "merhum" kullamlmamaktadı r (Bk. D. Karaçağ, Bursa'daki 14-15. Yüzyıl Mezartaştan, Ankara 1994, s. 129-131). Bu ulema için 895 (1489-90) tarihli Ayasofya Teftiş
Defteri'nde ise, "merhum" diye hitap edilmektedir (Baş bakanlı k Osmanlı Arş ivi [=BOA],
Maliyeden Müdevver Defterler [=MAD], no. 19, lb, 17b, 25a, 37b).
" Mesela, Kalenderhane ile ilgili kayı t, 1488 tarihinden önce yazı lmış olmalı dı r. Çünkü bu
yapı nı n V4'te Kalenderi mezhebinin bir zaviyesi olarak kullanı lması ön görülmesine rağmen,
1488 senesinde ise bu yapı nı n ismi artı k Medrese-i Kalenderhane olarak geçmektedir (bk. 0.
L. Barkan, "Ayasofya Cami'i ve Eyüb Türbesinin 1489-91 Yı lları na âit Muhasebe Bilânçoları ,"
iktisat Fakültesi Mecmızast, no. 23, 1962-63, s. 351-352). V4'teki Kalenderhane ile ilgili kayı tları n medrese kuruluş undan önce, yani 1488 tarihinden önce yazı ldığı ortaya çı kmaktadı r.
Ayrı ca, Şeyh Vefazade (ö. 1491) ile Molla Gürâni (ö 1488), V4'te hayatta olan insan olarak
bahsedilmektedir (V4: Öz, a. g. e., s. 29, 134-35; Şeyh Vefazacle için bk. A. Erdoğan, Şeyh Vefa:
Hayatı ve Eserleri, İ stanbul 1941, s. 8).
49480'li yı llarda Fatih'in vakfı nda yer almayan, ama daha sonra Fatih külliyesi vakfina
dahil edilen Galata'daki iki hamamı n V4'te yer alması , önemli bir ipucu olarak görülmelidir.
Galata'da olan Direklice Hamamı ve Karaköy Hamamı , 1472 senesinde Fatih'in vakfinda yer

Belleten C.LXXII, 6

82

KAYOKO HAYASIII

rıı m, 1490 senesi ile en az iki suretinin yazı ldığı 1496 senesi arası nda, daha
önce hazı rlanmış olan metni kullanarak V4'ün tanzim edildiği ihtimalini
göstermektedir. Ancak, kesin bir delile rastlamadığı mı z bu aşamada, V4'ün
Sultan II. Bayezid döneminde tanzim edildiğini belirtmekle yetinmemiz
müsait görünmektedir.

Böylece, vakfiyelerin muhtevası ndaki bazı bilgilerden, VI ve V2'nin
1472-73 senelerinde ve V4'ün Sultan II. Bayezid zamanı nda tanzim edildiği
ortaya çı kmaktadı r. V3'e gelince: Çok sağlam temel bilgiler elde mevcut
olmadığı halde, onun 1482'de tanzim edildiği muhtemel gözükmektedir.
Ancak, aslı nda önemli olan husus, bu tarihlerde neden vakfiyelerin tanzim
edilmiş olduğudur. Bu durum doğrudan doğruya vakı f kuruluş unun idare
ş ekli ve gelir kaynağı ndaki değiş iklikleı-le ilgili olmalı dı r. Diğer bir ifade ile
Fatih'e ait vakı flaı-ı n hemen ortaya çı kmadığı , Istanbul'un imar ve geliş mesine paralel olarak bir geliş me gösterdiği ve bu sürecin vakfiyelere yansı dığı
anlaşı lmaktadı r. Bu durum, Istanbul'un fethinin hemen ardı nda başlayan
Fatih Sultan Mehmed'in vakı flaı-ı mn kuruluş, geliş me ve vakfiyenin tanzim
meselesinin açı klanması nı icap etttirmektedir.
3. Fatih Sultan Mehmed Dönemindeki Vakfiye Tanzimi
Fatih Sultan Mehmed'in Istanbul'daki ilk vakı f tahsisi, Istanbul'a yeni
yerleş enleı-in ihtiyacı için Ayasofya gibi Bizans'tan kalan dini yapı ları , cami,
medrese, imal-et gibi dini-hayri müesseselere çevirmesiyle baş lamış tı r. İ lk
aşamada onları n nası l idare edildiği bilinmemektedir. Ancak Istanbul'un
durumu sabitleş tikçe, vakı f yoluyla idare edilmesi tercih edilmiş tir. En geç
861 (1456-57) tarihinde Ayasofya camii için vakı f tahsisi baş lamış olduğu
bilinmektedir'.
Istanbul'da Sultan tarafı ndan el konulup müslüman halkı n dini ve sosyal
ihtiyaçları na açı lan Bizans yapı ları olarak, Istanbul'da Ayasofya (Hagia
Sophia), Pantokrator, Akataliptos Kiliseleri ve Aristo Bimarhanesi ile Galata'da San Domeniko Kilisesi sı ralanabilir. Vakfiyelerin incelenmesinden
alması na rağmen, sonra Fatih vakfindan çı kart ı lm ış tı . Çünkü hem V3'te hem 1488-90 tarihli
muhasebe defterlerinde isimleri görünmemektedir (Barkan, "Fatih Cami ve İ mareti"; bk.
Tablo 2). Ancak 16. yüzyı la ait muhasebelerde vakı f kaynağı olarak yer aldığı için, Galata'daki
bu iki hamamı n 1490 tarihinden sonra Fatih'in vakfı na tekrar dahil edildiği tahmin edilmekı edir (bk. BOA, MAD, no. 5973, s. 255)
41 895 (1489-90) tarihli Ayasofya Teftiş Defteri'nde 861 (1456-57) tarihinde Ayasofya vakfı na kaydedilen hücreden bahsedilmektedir (BOA, MAD, no. 19, 57a).
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anlaşı ldığı gibi, Fatih Sultan Mehmed, başı nda Ayasofya'nı n olduğu bu
grup müesseseler için (buna Ayasofya grubu diyelim) çok özel muamelenin
yapı lması gerektiğini düş ünmüş olmalı dı r. Bu bakı mdan bunlara devlet
tarafı ndan İstanbul'da yeni inşa edilen bütün ticari yapı ları , mevkufat
olarak bağlamaya ve mevkufat kafi gelmezse Trakya'daki bazı köyleri vakı fiaştı rı p eksikleri kapatmaya çalış mış tı r.

Kritobulos, 1456'da Sultan Mehmed'in İstanbul'u canlandı rmak için
hamam, çarşı, kervansaray gibi ticari yapı ları n inşa ettirdiğini kaydeder42.
Kiraya verilerek işletilen bu ticari yapı lar, inşaat tamamlandı kça Ayasofya
Camii veyahut başka kilise kökenli dini-hayli müesseselere mevkufat olarak
tahsis edildiği tahmin edilebilir.
İstanbul ve Galata'da oturan Hı ristiyan ve Yahudilerden alı nan cizye de,
büyük ihtimalle 1456 tarihinden sonra Fatih'in vakfina bağlanmış tı r. Çünkü
Bursa Kadısı Cübbe Ali ve yeğeni Dursun Bey tarafı ndan İstanbul ve Galata'da cizyeye mükellef olan zimmileri tesbit etmek amacıyla Aralı k 1455'te
bir tahririn yapı ldığı bilinmektedir'.

Bu tahrir sı rası nda, cizye mükellefinin yanı sı ra, İstanbul ve Galata'da bulunan Bizans döneminden kalan ev ve dükkanlar da yazı lı p, mukataa veya
mukataa-i zemin denilen vergiye tabi tutulmaya çalışı lmış tı r". Ancak, mukataa, İstanbul'da Sultan'a ait olan arazi üzerine mülk olarak binayı sahip
olanlardan alı nan bir nevi arazi kirası olarak nitelendirildiği için, bu tahrirden önce, İstanbul'da ev ve araziyi mülk olarak Sultan'ı n izniyle almış
olanlar mukataa vergisine karşı çı kmış ve elinde mülknamesi veya subaşı nı n
tezkeresi olanlar mukataa vergisiden muaf tutulmuşlardı r. Ancak bu tahrirden önce mülknameyi alamamış olanlar veya daha sonra İstanbul'a yerleşenler ve özellikle Galata'daki evlerini kullananlar bu tarihten sonra mukataalı statüsüne dahil olmuş lardı r. Büyük ihtimalle bu mukataa geliri de
Ayasofya'nı n vakfı na bağlanmış tı r".
42

Kritobulos, History of Mehmed, the Conqueror, tr. C. Riggs, Princeton 1954, s. 104-105,

118.

İ nalcı k, "Ottoman Galata," s. 289-302.
Aşı kpaşazade ve Dursun Bey'in tarihleri bu konuda ayrı ntlı bilgi vermektedir. F. Giese,
Die altosmanisclze Chronik des şiii¢pakiziide, 1972, s. 133; Tursun Bey, The Histoiy of Mehmed the
Conqueror, cds. H. İ nalcı k—R. Murphy, Chicago 1978, 53b-55b. Ayrı ca bk. 11. İ nalcı k, "Tha
Policy of Mehmed II," s. 241-46.
15 Dursun bey ve Aşı kpaşazade, mukataa'dan dolayı Istanbul'da meydana gelen karışı klı ktan sonra bu uygulamanı n tamamen iptal edildiğini yazı yorsa da, 1489-90 tarihli Ayasofya
Teftiş Defteri'nde Cübbe Ali'nin tahririnin neticesi olarak multatiza'ya mükellef olduğunu
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Bu aşamada, yani 1450% ve 60'11 yı llarda Fatih adı na bir vakfıyenin tanzim edilip edilmediği bilinmemektedir. Ancak V2'ye çok benzeyen başka bir
vakfıyenin küçük parçaları nın mevcut olduğunu' hatı rlarsak, V2'nin ilk
Fatih vakfıyesi olmadığı muhtemeldir.

Günümüze ulaşan en eski iki vakfıye olan VI ve V2, 1472 ve 1473 seneleri arası nda tanzı m edilmiş tir. VI, Akataliptos kilisesinden çevirilen imaret
için yazı lmış tı r. V2'nin ise, Ayasofya Camii, Galata Camii, Silivri Camii,
Aristo Bimarhanesi gibi Bizans'tan kalma müesseseler ile beraber, Fatih
Sultan Mehmed tarafı ndan yeni inşa edilen Fatih Camii ve Sahn-ı Seman
Medreseleri için yazı ldığı anlaşı lmaktadı r. Ancak, Fatih külliyesini teş kil
edecek olan baş ka yapı lar, yani Tetimme Medreseleri, clarü'ş-ş ifa ve imaret
burada yer almamaktadı r. Onlar için ayrı bir vakfıyenin tanzim edilmiş
olamayacağı nı söyleyemeyiz. Bununla birlikte Aristo(?) Bimarhanesi adlı bir
clarü'ş-şifanı n V2'de yer aldığı nı ve ayrıca aynı tarihte Akataliptos İ mareti'nin faaliyette olduğunu düşünürsek, Fatih külliyesine ait olan clarü'şŞ ifa ve imaretin, V2'nin tanzim edildiği tarihlerde henüz düzenlenmesinin
tamamlanmadığı büyük bir ihtimal dahilinde gözükmektedir.

Verilen bu bilgileri çerçevesinde Ayasofya Camii ve Akataliptos İmareti,
1472-73 tarihine kadar, vakı f müessesesi olarak kullanı lmış olmalı dı r. Ancak Fatih külliyesinin kı smen tamamlanmasıyla birlikte Fatih'in vakı f kuruluşuna ilave olarak Ayasofya, Fatih Camii, Sahn-ı Seman Medreseleri vs.
için yeni bir vakfıye tanzim
işaret edilen yapı lar mevcuttur (BOA, MAD, no. 19, 33a, 43a). Ayrıca, V2'de de Galata'claki
435 kadar ev hakkı nda Cübbe Ali'nin tarhirinden sonra vakfa kaydedildiği açı klanmaktadı r
(V2, satı r 725-27, 737-38).
" Yukarı da I. bölüm 3. ve 4. vakkeleri.
47 Fatih Camii ve Medresesinin tamamlanması yla beraber yapı lan mavkufatı n ilaveleri
arası nda, Sadrazam Rum Mehmed Paşa zamanı nda (1471-72) çoğaltı lan midiato,allı ev ve dükkanlar da yer almış olmalı dı r. :etşı kpaşazade, bu sadrazamı ve yeni multataa'r sert bir dille
eleş tirmektedir (Aşı kpaşazade, a. g. e., s. 133). I Ialil İ nalcı k'ı n belirttiği gibi, Aşkpaşazade'nin
bu tavrı nı n, kendisinin içinde bulunduğu derviş toplumunun Rum Mehmed Paşa'ya ve ekonomik politikası na karşı gösterdiği tepkiden kaynaklandığı bir gerçektir. Ancak Aşı kpaşazade'nin kendi ev ve dükkanları mn Istanbul'da bulunduğu, onun sabunhane, değirmen
ve bozahanesinin V2'de mukattuflı mevkufat olarak kaydedildiği halde (V2: satı r 164, 368,
402), 1489-90 senelerinde bu mukataa'nm bir kısmı ödenmediği (BOA, MAD, no.19, 34b, 36a)
göz önünde tutulursa, Aşı kpaşadaze'nin eleş tirisinin temelinde şahsi şikâyetinin de rol oynadığı düş ünülebilir. 1489-90 tarihli Ayasofya Teftiş Defterinde, ikşı kpaşazade'nin üç dükkanı ,
Ayasofya'nı n "nev" (yeni) vakfı olarak kaydedilmektedir. Bk. H. İ nalcı k, "How to Read Mı k
Pasha-zIIde's History," Essays in Ottoman History, s. 36-38 (Bu makalenin ilk yayı nı için bk.
Studies in Ottoman History in Honour of Professor V. L ~nage, İ stanbul 1994).
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Akataliptos İ mareti için ayrı bir vakfiyenin mevcut olduğu nazarı itibara
alı nı rsa, fetihten sonra bir medrese olarak kullanı ldığı bilinen Zeyrek Medresesi (eski Pantokrator Kilisesi) için de müş takil vakfiyenin hazı rlanmış
olması tahmin edilebilir. Ancak günümüze kadar böyle bir vakfiye ulaş amamış tı r.
V2'nin Fatih türbesindeki sandı kası nda muhafaza edildiğini göz önünde
tutarsak, Fatih Sultan Mehmed 1481 senesinde vefat ettiğinde baş ka bir
vakfiyenin daha mevcut olmadığı nı söylemek mümkündür". Ancak V2,
Fatih külliyesinin bütün müş temilatı nı ihtiva etmediği için Fatih vakfiyesinin son versiyonu olarak yazı lmaı nış olduğuna açı k bir işaret olmaktadı r.
Fatih'in ömrünün son on senesinde ticari yapı ları n ve daha da önemlisi
Fatih külliyesinin tamamlanması ile birlikte yeni Fatih vakfiyesinin tanzim
edilmeya çalışı lmış olması akla gelmektedir. Böyle olmakla beraber Fatih
adı na yeni bir vakfiyenin tanzim edilmesinin, kuvvetli bir ihtimalle II.
Bayezid dönemine kalmış olabileceği akla daha yatkı n gelmektedir.
4. Sultan II. Bayezid Zamanı ndaki Fatih Vakfiyesi Tanzimi

Fatih külliyesinin tamamlanması ndan sonra tanzim edilmiş olan V3 ve
V4 vakfiyeleri günümüze kadar ulaş mış tı r. Bunlardan V4, 1482 senesinden
sonra tanzim edilmiş tir. V3'ün tanzim tarihi ise muhtemelen Aralı k 1482
olmalı dı r.

Aslı nda, Ayafosya ve Fatih külliyesinin 1488-91 senelerindeki muhasebelerinden anlaşı lacağı üzere', o tarihlerde Ayasofya vakfı ve Fatih külliyesi
vakfı , iki ayrı kuruluş olarak idare edilmekteydi. Muhasebe kaydı na göre,
Trakya'daki köyler, İstanbul ve Galata'nı n cizye geliri ve hamamlar, Fatih
külliyesine aitti; İ stanbul ve Galata'daki ticari yapı lar ve mukataa geliri ise
Ayasofya grubuna ait olan mevkufat idi. İ ki vakı f kuruluş u bu ş ekilde idare
edildiğine göre, bunlara esas olan iki vakfiyenin mecvut olması gerekmektedir. Bu varsayı mı n, V3 tarafı ndan doğrulanması mümkün gözükmektedir.

V3, sadece Fatih külliyesi için yazı lan vakfiyedir. Fatih külliyesinin tamamlanması ndan sonra, V2'nin yerine muhtemelen Aralı k 1482'de
" 1782 tarihindeki Camli yangunyla Fatih türbesinin büyük hasar gördüğü bilinmektedir.
Vakfiyenin baş kı smı nı n eksik olması da bundan kaynaklanmış olabilir (fik. S. Eyice, "Fatih
Külliyesi," Dünden Bugüne İstanbul Ansiklopedisi, 111, 1994).
Barkan, "Fatih Cami ye İ mareti" ; "Ayasofya Camii".
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müstakil olarak tanzim edilen Fatih külliyesi vakfiyesinin bir sureti olduğu
anlaşı lmaktadı r. Fatih külliyesinin bir önceki vakfiye(V2)nin tanziminden
sonra fazla zaman geçmeden tamamlanmış olması , 1482'de bir Fatih külliyesi vakfiyesinin tanzim edilmesini oldukça mantı klı kı lmaktadı r.

Öte yandan, Ayasofya grubuna ait olarak henüz bulunmadığı halde ayrıca tanzim edilmiş olduğu tahmin edilen yeni bir vakfiye hakkı nda, 895
(1489-90) tarihli Ayasofya Teftiş Defteri'nden bir ipucu bulmak mümkün
olmaktadı r. Bu defterde, daha önce tanzim edilen iki hududname ve iki
vakflyeden söz edilmektedir. 1489-90 senesi için en yeni vakfiye, Kazasker
Fenari Alaeddin Ali'nin tahriri üzerine yazı lmış tı r". Bundan baş ka Fenari
Alaeddin Ali'nin'', 887 (1482) tarihinde Sultan Bayezid'in tahtaya çı kışı nı
müteakip, mukataa ödemesinden muaf tutulan askerleri içine alan bir defter
hazı rlamış olduğu bilinmektedir'. Ancak Fenari Alaeddin Ali'nin bu iki
görev aynı zamanda mı yerine getirmiş, yoksa daha önce yazı lan hududnameye dayanarak mı bir muaf defteri yazdığı kesin olarak bilinmemektedir. Böyle olmakla beraber bu tahrir ve vakfiye tanziminin, 1482 senesinde
veya daha önce Fenari Alaeddin Ali tarafı ndan yapı ldığı tahmin edilmektedir.
Bütün bunlar, 1482 senesine kadar, hem Fatih külliyesinin, hem de
Ayasofya grubunun ayrı kuruluş olarak birer vakfiyeye sahip olduğu intibaı nı vermektedir. İ ki vakı f kuruluşunun idaresi, bu vakfiyelere göre yapı lmaya baş lanmış tı r. Daha sonra Fatih'in kurduğu vakı f kuruluş ları nı n bir
araya getirilmesi suretiyle V4 vakfiyesinin tanzim edildiği görülmektedir.
Büyük bir ihtimalle V4 tanzim edilirken V3 ve Fenari Alaeddin Ali'nin yeni
Ayasofya vakfiyesi kullanı lmış olmalıdı r. Şimdi mecyut olmayan bu Ayasofya
vakfiyesinin muhtevası , kı smen V4'e yansı mış olmalı dı r.

" BOA, MAD, no. 19, 2a, 54b-57a. Bu vesikada "vakfiye-i hadise" (57b) denilen vakfiyenin
Fenari Alaeddin Ali'nin hududnamesine dayanarak yazı ldığı nı tahmin etmek mümkündür.
1472-76 ve 1488-94(?) yı lları arası nda kazasker idi (Bk. Mecdf, Tercüme-i Şak'dik, İ stanbul 1264, s. 199-200). 1489-90 tarihli Ayasofya Teftiş Defteri'nin yazı ldığı nda kazasker
makam ı nda olduğu için, defter içinde 1482 senesindeki göreviyle ilgili olarak ismi geçerken,
Kazasker Alaeddin Ali olarak hitap edilmektedir (BOA, MAD, no. 19, 54a).
İ stanbul ve Galata'da 139 (veya 176) askerin mukataa'sı muaf tutulmuş tür. Büyük bir
ihtimalle bu muaf olayı , onun tahta çı kışı na yardı m edenlere yapı lan bir lütuf idi. Ancak, daha
sonra, vefat etmiş olan veya iş ten ayrı lan askerlerin evi tekrar multataa'ya tabi tutuldu (43
kadar ev). Bundan sonra yeni muafiyetin söz kunusu olamı yacağı m ifade eden bir ferman 889
(1484)'de yazı lmış tı r (BOA, MAD, no. 19, 53a-54b. Bk. İ nalcı k, "Policy," s. 245-46).
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V4'te mevkufatı tahsis edilen Ayasofya grubuna ait yapı lardan Ayasofya
Camii, Galata Camii ve İstanbul dışı ndaki Silivri Camii, daha önce V2'de de
yer almış tı . Ancak V2'de kaydı geçen Aristo Bimarhanesi V4'te yer almamaktadı r. Fetihten sonra bir medrese olarak kullanı ldığı bilinen eski
Pantokrator kilisesi (Zeyrek Medresesi), burada cami olarak gözükmektedir.
VI'te imaret olarak kullanı ldığı ifade edilen eski Akataliptos Kilisesi ise,
büyük bir ihtimalle Eski İ maret Camii ismiyle camiye çevrilmiş tir 53
Bunları n kullanı lma şeklinin değişmesi ve Aristo Bimarhanesi'nin kaldı rı lması , Fatih külliyesinin tamamlanması ndan kaynaklanmış olmalı dı r.
Ancak, V4'te, vakı f şartları ayrı ntı lı olarak yazı lması na rağmen, V2'deki
gibi mevkufatlarm yeri, kiracı ları n ismi ve gelir cinsi ayrı ntı lı olarak verilmemektedir. Ayrıca, metinde bazı atlamaları n olduğu da tahmin edilmektedir. Mesela, V2 ve V3'te kaydedilen ve çeş itli tarihlerdeki muhasebe
defterlerinde kesin olarak Fatih külliyesi vakfı na bağlı olduğu gösterilen
İstanbul ve Galata'nı n cizye geliri, V4'te mevkufat olarak yazı lmamış tı r.
Şimdi, V4'ü kullanı rken dikkat edilmesi gereken nokta, yazı lan bilgilerden
ziyade, yazı lmayan bilgilerdir. Yazı lmayan biglilerin arası nda, kanaatime
göre, V4'ün tanzim edildiği sebep saklanmaktadı r.

Yazı lmayan mevkufatı n başı nda zimmileı-den alı nan cizye gelmektedir.
Yukarı da belirtildiği gibi İstanbul ve Galata'nı n cizyesi V4'te tamamen atlanmış tı r. Ayrı ca, içinde Trakya'daki köylerin tahsis edildiği VI, V2 ve
VI'de anlatı lan Atataliptos İ mareti, V4'tc yer alan Kalenderhane olduğu çeş itli araş t ı rmalarda yazı lmaktadı r. Ancak, bu tesbit, eski Akataliptos Kilisesi'nin Fatih vakfı mücsseseleri
içinde yer alması ndan hareket ederek yapı lmış tı r. Oysa Bizans kaynakları nda, Akataliptos
Kilisesi'nin yeri hiç belli değildir. Ayrı ca Kalenderhane Camii üzerinde yapı lan kazı çalış ması
sonucunda da, Kalenderhene'nin Akataliptos olduğunu gösteren hiç bir delil bulunamamış tı r
(Bk. Doğan Kuban, "Kalenderhane," Dünden Bugüne İstanbul Ansiklopedisi, IV, 1994). Öte
yandan, Eski İ maret Camii adı ile bügüne kadar gelen Zeyrek semtindeki eski bir kilise yapı nı n Pantepoptes Kilisesi olarak tespit edilmesi, şimdiye kadar genelde ş üphe edilmemesine
rağmen, kesin delile dayanmamaktadı r. Ancak, VI'de tahsis edilen Akataliptos İ mareti'nin
mevkufatı , sonra V4'e dahil edildiği için bu yapı nı n V4'te yer alan bugünkü Kalenderhane
Camii veya Eski İ maret Camii'nin ikisinden birine tekebül etmesi büyük bir ihtimal dahilindedir.
Kanaatime göre, elde baş ka bir kaynak mevcut değilken, Eski İ maret Camii isminin, bir
süre imaret olarak kullanı lan yapı ya, yani eski Akataliptos Kilisesine verildiği şeklinde düş ünmek daha mümkün gözükmektedir. "İ maret" kelimesinin, sadece aş hane değil, bütün külliye
manası nda kullanı ldığı O. N. Ergin tarafı ndan öne sürülmesinc rağmen, VI'deki imarct
kelimesi, talebe, seyyar ve fakirler için yemek verilen aş hane manası nda kullanı lmaktadı r. Eski
İ maret Camii için de, eski aş hane binası manası nda düş ünmek mantı klı gibi görünmektedir
(Bk. Ergin, a. g. e., s. 10-12).
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V3'te, cizyenin vakfa ait olduğu açı kça yazı lı rken, V4'te köylerden elde
edilen vergi cinsinden hiç bahsedilmemektedir. Buna mukabil, hem II.
Bayezid zamanı ndaki muhasebe defteri", hem de 16. yüzyı l sonundaki muhasebe defterinden", köylü reayadan alı nan diğer vergilerle beraber cizye
vergisinin Fatih külliyesinin gelirini oluş turduğu anlaşı lmaktadı r.

Cizye kelimesinin V4'te hiç yazı lmaması nı n sebebini ş öyle açı klamak
mümkündür: Devlet hazinesine girmesi gereken vergi kaynağı nı n vakfa
bağlanması nı n, 15. ve 16. yüzyı lda Osmanlı devletinde büyük tartış ma
konusu olduğu iyi bilinmektedir. Şer'en mülk olmayan vergi kaynağı nı
vakfa tahsis etmek, ancak devletin yetki sahası nda idi. Ancak, bu tip vakfa
karşı çı kı p onu "gayr-i sahih" sayan ulemalar da vardı . Fatih Sultan Mehmed'in, bu tartış malara pek aldı rmadan, bir yandan eskiden mevcut olan
bazı vakı fları n malları nı naIriye dahil ettiği, diğer yandan da kendi vakfı na
büyük vergi kaynağı tahsis ettiği bilinmektedir. Fatih Sultan Mehmed'in
böyle merkezyetçi icraatı , oğlu II. Bayezid zamanı nda taruşı lmış ve vakı fken
miriye çevrilen arazinin bir kı smı tekrar vakı f statüsüne alı nmış tı r. İş te
cizyenin vakfa dahil olduğu halde V4'te kayda geçmemesinin bu sebepten
kaynaklanmış olduğu büyük bir ihtimal olarak gözükmektedir. Anlaşı ldığı
kadariyle V4'ü hazı rlayanlar cizyenin Fatih'in vakfı nda yer aldığı nı belirtmekten sarf-ı nazar etmişlerdir.

Bu ş ekildeki bir muameleyi, İstanbul ve Galata'da bulunan Bizans
döneminden kalan mukatadlı ev ve dükkanlar hakkı nda da görebiliyoruz.
Fatih zamanı nda da tartışı lan bu mukataa gelirleri, II. Bayezid'in tahta çı kması ndan sonra tekrar gündeme gelmiş ve askerler ise ödedikleri mukataa'dan muaf tutulmuş lardı r. Mukataa'ya mükellef olduğu halde muaf
edilmeyenlerden biri olan meş hur müellif Aşı kpaşazade'nin, 1480% yı llarda
yazdığı Osmanlı tarihininde bu hususu çok sert ş ekilde eleş tirdiği dikkat
çekmektedir'. İş te tam bu sı rada yazı lan V4, İstanbul ve Galata'daki mevkufatı tahsis ederken, onlardan elde edilen gelirin ne olduğunu, yani vakı f
dükkanları ndan alı nan kira mı , yoksa mukataa geliri mi olduğunu hiç belirtmemektedir. Fatih Sultan Mehmed'in mevkufatı nı , mukataa tartış ması nı n
dışı nda bı rakmanı n, V4'ün tanzime bir sebep olduğunu artı k açı k olarak
belirtmek lazı mdı r.
" Barkan, "Fatih Cami ve imareti," s. 307-308.
" 995 (1586-87) tarihli muhasebe defter (BOA, MAD, no. 5973, s. 256).
56 ikş ikpaş azacle, a. g. e., s. 133.
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Fatih külliyesinin tamamlanması ndan sonra iki müstakil kuruluş olarak
idare edilen Ayasofya gurubu ve Fatih külliyesi için, idareleıi bakı mı ndan
V4 gibi bir vakfiyeye ihtiyaçları olmadığı kesindir. Halbuki, Fatih'in vakı f
kuruluşları nı bir araya toplayarak onun vakfı na şer'en mesele olmadığı nı
göstermek amacıyla, Sultan II. Bayezid döneminin mantığı na göre", yeni
bir Fatih Vakfiyesi'nin tanzim edildiği oldukça muhtemeldir. Ayrı ca, mevcut
olan V4'ün her üç nüshada tarihlerin bilerek boş bı rakı lması nı da, V4'ün
Sultan II. Bayezid zamanı nda yazı lmış olması na rağmen babası Fatih Sultan
Mehmed tarafı ndan tanzim ettirilmiş gibi gösterilmesi istendiği şeklinde
yorumlamak mümkündür.
5. Sonuç
Yukarıda belirtildiği gibi Fatih Sultan Mehmed'in vakfiyeleri bir tanzim
süreci geçirmiş tir (Bk. Tablo 4). Bu tanzim süreci içinde Fatih adı na tanzim
edilen vakfiyelerdeki farklı lı klar, aslında Istanbul'daki imar faaliyetlerinin
geliş mesi ile doğrudan doğruya alakalıdı r. 1456 senelerinde başlayan yeni
imar faaliyetlerinin on beş sene sonraki durumu, VI ve V2 vakfiyelerine
yansımaktadı r. İlk önce Ayasofya gibi kilise kökenli dir1-hayr1 müesseseler
için yapı lan Fatih'in mevkufat tahsisi, Fatih külliyesinin inşaatlyla beraber
yeni yapı ları n' da Fatih vakı f kuluruşunun içine alarak gelişmiş tir. Ancak,
Fatih külliyesinin tamamlanması ndan sonra, kilise kökenli Ayasofya grubu
ve Fatih külliyesi olarak iki ayrı kuruluş teş kil ettirilmiştir.
Fatih külliyesi vakfı hakkı ndaki ayrı nth bilgileri V3'te öğrenmek mümkündür. Ayasofya grubmunki ise, V3 ile aynı döneme ait vakfiyesi mevcut
olmadığı için, daha sonraki tarihte tanzim edilen V4 veya baş ka arşiv vesikalarma (mesela, mevkufatı için 1489-90 Ayasofya Teftiş Defteri'ne, dinihayri müesseseler için 1488-90 Muhasebe Defteri'ne) başvurmak gerekmektedir. Ancak, yukarı da bahsettiğim gibi, V4'ün, çok özel amaçla tanzim
edildiğine dikkat etmemiz gerekmektedir. Yani, V4, Fatih Sultan Mehmed'in merkezyetçi politikası nın ve bilhassa valufla ilgili politikası nı n,
ulema ve derviş zümresinden gelen tepkiye hedef olduğu sı ralarda tanzim
edilmiş olan vakfiyedir. Bu sebepten V4'te mevkufatı n bazı ayrıntı ları ve
cizye gibi problemli mevkufat atlandığı görülmektedir.

57 Bu konu için bk. Yerasimos, a. g. e. V4'ün tanzim edildiği sı ralardaki havayı, bu
Ayasofya efsaneleri üzerindeki arastı rmadan anlamak mümkündür.
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Bu çalış mamı zı n sonucunda, Fatih vakfı yelerinin özellikleri ortaya konmuş ve bunları n tarih kaynağı olarak kullanı lması na zemin hazı rlanmış tı r.
Her vakfı yenin ihtiva ettiği zengin bilgileri doğru yorumlayarak İstanbul'un
imar tarihini aydı nlatmak, bu zeminin üzerinde yapı lması gereken en
önemli araş tı rma konusu olduğu kanaatindeyim.
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TABLO 3 Vak ı f oylen (• baş ka knye bağl ı olan koy ve mezraa)
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İLİM-KILIÇ-KALEM: OSMANLI KAMU PERSONELİ
REJİMİNDE
ÜÇLÜ İŞLEVSEL AYRIŞMA
CENK REYHAN'
Osmanlı bürokratik yapısı ile ilgili incelemelerde yoğun bir "Weber etkisi" kendini hissettirmektedir. Weber'in (ve Weberyen Eisenstadt'ı n)
"patrimonyalizm" tiplemesinden beslenen yaklaşı m tarzları nı n Türkiye'de
önde gelen temsilcilerinden Metin Heper, rasyonalizmi merkez olarak
algı layı p, onun öncesi ve sonrasına göre Osmanlı/Türk bürokratik evrim
süreçleıi/tipleri üretir l . Bu bürokratik evrim tipinde, henüz küçük bir beylik olan ve onun ihtiyaçlarını karşılayabilen "patrimonyal bürokrasi"den
başlanı p, daha gelişmiş bir devletin ihtiyaçları nı karşılamaya ancak muktedir olabilecek "rasyonel bürokrasi tipi"ne geçilmiş ve en son aşamada modern devletin, dünyevt ve laik ihtiyaçları nı karşı layabilecek "rasyonelüretken bürokratik tip"e ulaşı lmış tır. Aynı yaklaşı m modelinin temsilcisi
Şerif Mardin'e göre, "imparatorluğun toplumsal özelliklerini iyi anlatan bir
şema "patrimonyal bürokrasi" adı verilen topluluk türüdür. Türkiye'de
kuruluşundan az sonra Batıdaki feodalizmin aksine, "patrimonyal" ilkeler
ağır basmakta idi2. Weber'in Osmanlı Devleti'ni de dahil ettiği
"patrimonyal (ve despotik) bürokratik" sistemi tanımlayan teorisi ile Osmanlı bürokratik yapısı arası nda paralellikler kuran Halil İnalak'a göre de,
Osmanlı Devleti "patrimonyal tür" bir yapıya yakı ndı r. Bununla birlikte,
İnalcık, Osmanlı Devleti'nin İslam tarihinin en başarı lı "statü toplumlaDoç. Dr. Cenk Reyhan, Gazi Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü öğretim
üyesidir.
'Metin Heper: Türk Kamu Bürokrasisinde Gelenekçilik ve Modernleşme: Siyaset Sosyolojisi Bakımından Bir İnceleme, İ stanbul, 1977. Osmanh bürokratik yapısı ile ilgili olarak Findley de
benzer evrimden bahsetmektedir. Krş., Carter V. Findley: Osmanlı Dezdeti'nde Bürokratik Reform: Bdintili (1789-1922), (Çev. Latif Boyacı-Izzet Akyol) Istanbul, 1994.
2 Şerif Mardin: "Yenileş me Dinamiğinin Temelleri ve Atatürk", Türkiye'de Toplum ve Siyaset: Makaleler I, (Der. Mümtaz'er Türköne-Tuncay Önder), İstanbul, 1991, s. 178. Mardin,
çeşitli makalelerine yayılmış olan fikirlerinde, "patrimonyal hizmetin başı ndaki seçkinler,
(patrimonyal bürokratlar) meşru iktidar yapısı sınırları dışı nda görünen herhangi bir iktidar
kaynağı nı dikkatle denetimleri altuıda tutmaya aşırı bir özen gözetmişlerdir" derken, Weber'in
"doğu-despotizmi", Eisenstadt'ı n "tarihi bürokratik-imparatorluk" tiplemelerinin tarifierini
vermektedir.
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rı "ndan biri olarak bilinmekteyse de, "saf-patrimonyalizm"e ulaş ma konusunda yine de başarı lı olmuş görünmediğine değinir. Zira, onun belirttiğine göre, ampirik araş tı rmalar sistemin saf bir "patrimonyal" yapı dan, belirlenmiş kural ve usuller ile nispeten "rasyonel" bir sistem içinde çalış an,
giderek içe dönük ve özerk bir organizasyona doğru evrildiğini düşündürmektedir3. Fakat sonuçta, aynı evrim sürecinden bahsetmektedir:
Patrimonyal yapı dan nispeten rasyonel bir sisteme evrilme!

Yapı lan incelemelerde, kamu personelinin hiyerarş ik yapı sı hakkı nda da
bazı çözümleme problemleri vardı r. Osmanlı bürokratik yapı sı bir kez
patrimonyal olarak tanı mlamnca; bunun doğal bir sonucu olarak, kamu
personeli de patrimonyal bürokratlar olur. Elbette ki, altı ası rlı k bir zaman
diliminde hüküm sürmüş olan Osmanlı Devleti'nin bürokratik yapı sı nı n bu
süreçte geçirdiği evrim de konuya iliş kin çalış malarda bazı tipolojilerin
geliş tirilmesinde etkin olmuş tur. Fakat, bu tipolojilerde "şarkiyatçı " literatürün Doğuya atfettiği "-sı zlı k", "yokluk-tarihsizlik" gibi olumsuzluk ekinin
belirgin bir etkisi vardı r. Biz, incelememizde, bahsedilen problemin aşı lması hususunda, Osmanlı kamu personelinin iş levsel bakı mdan birbirinden
üçlü ayrışı mı nı , "üst küme" olarak algı ladığı mı z bürokratik yapı nı n bir "alt
küme"si olarak seçeceğiz. Bununla ilgili olarak, önce bürokrasi hakkı nda
öne çı kan bazı incelemelere ve tartış malara değinecek; sonra, Fatih Sultan
Mehmet'in devlet teş kilatı na dair yayı nladığı kanunname örneğinde, kamu
personeli rejiminin ilmiyye-kalemiyye-seyfiyye şeklinde oluşan "üçlüiş levsel ayrışı m"ı m analiz etmeye çalış acağı z. Analizimiz Webeıyen olmayacak. İ ncelememizin kavramsal çerçevesi açı sı ndan şunları belirtmeliyiz:

1-Sosyal bilimlerde bürokrasinin modern-kapitalist devletle birlikte geliş tiği ve bu bakı mdan Osmanlı Devleti söz konusu olduğunda "bürokrasi"
kelimesinin kullanı lması nı n bazı problemler taşı dığı na dair bir kanaat bulunmaktadı r. Biz, bu problematik kaygı bir yana, Osmanlı söz konusu olduğunda, büro+krasi=büro iktidarı =yönetim odası misali, Osmanlı terminolojisi ile kalem+iyye=kalem+ait olma eki=yönetime ait aklam ve muamelat yeri/odası/bürosu/kalemi olarak algı larsak, kelimenin ş ümülü ile,
kalemiyye=bürokrasi olacağı kanaatindeyiz. O halde, incelememizin kavramsal çerçevesi bakı mı ndan, ehl-i kalem=kalem de ehliyetli kiş i=bürokrat
=rical-i devlet' olur.
3 Halil İ nalcı k; "Sultanizm Üzerine Yorumlar: Max Welı er'in Osmanlı Siyasal Sistemi Tiplemesi: Dünü ve Bugünüyle", Toplum ve Ekonomi, (Cev. Kemal Aydı n Akag-ündüz), İstanbul,
1994, sayı : 7, s. 5-27.
Krş. Mustafa Akdağ; Türkiye'nin içiniz& ve iktisadi Tarihi (1453-1559), Ankara, 1995, c. II,
s. 55.
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Kullandığı mı z "kamu" kelimesinin Batı da kapitalizmin geliş iminin
sonucu olarak kullanı lan ve çoğunlukla "devlet dışı siyasal alan" ve "iletiş imsel iliş kiler bütünü" olarak tanı mlanan "buı juva kamusal alan" kavramlaş tı rmasıyla ya da devletin etki ve etkinlik alanı içerisinde değerlendirilen
"kamusallı k" kavramı ' ile bir ilgisi yoktur. İ ncelememizin kavramsal çerçevesi bakı mı ndan "kamu" kavramlaş tı rması Osmanlı terminolojisinde, "âı nme idaresi=kamu yönetimi" "maslahat-ı âmme/âmme-i maslah=kamu
yararı na (---menafi'-i amme) olan" vb. ifadelerinde de dile getirildiği şekli
ile, "âmme=umuma mahsus olan" kavramı na karşı lı k olmak üzere kullanı lmış tı r.

Kavramlaş tı rdığı mı z "üçlü-iş levsel ayrış ma" ile Osmanlı kamu personelinin memuriyetleri süresince bir kurumsal işlevden diğer kurumsal iş leve geçiş inin imkânsı zlığı nı kastetmiyoruz. Osmanlı kamu personelinin
"mesleki kariyer çizgisi" izlendiği zaman bu iş levsel-kurumsal yapı içinde
birinden diğerine geçmiş olan bürokratlara rastlanı lı r". Yer yer ş erl ve örfi
olarak "ikili-iş levsel ayrış ma"ya dayalı Osmanlı bürokratik yapı sı ndan da
bahsediyor isek -de; incelememizin kavramsal çerçevesi açı sı ndan, "ayrış ma"ya yaptığı mı z vurgu Osmanlı terminolojisinde "ehl-i ilm=ilmiyye",
"ehl-i seyf=seyfiyye" ve "ehl-i kalem=kalemiyye"olarak ifade edildiği ş ekli
ile kamu personeli rejimindeki "üçlü iş lev" ile sı nı rlı dı r.
Son bir husus olarak, "Bâb-ı Ali Ofisleri"nin sivil bürokrasinin merkezi olduğu7 ; benzer bir ayı rı mla, "örfi hukuk" geleneğinin Türk Devletleri'nde "sivil kanun geleneği"' olduğu yönündeki Webeıyen yaklaşı mlar;
bizce, bürokrasiyi ya da kanunu, "sivil" ile ilişkilendirmesi bakı mı ndan bazı
problemler içermektedir. Zira, devlet işlerini yürütmesi bakı mı ndan "bürokrasi", icraı müeyyideleri bakı mı ndan "kanun"; sivil değil siyasal tanı mlardı r. Fatih, Yavuz ve Kanuni Kanunnameleri örneklerinde, hükümdarları n toplumsal hayatı n en ince ayrı ntı ları na kadar kurallar koymaları ve
bunları denetleyecek olan devlet memurları n' ve onları n yetki alanları nı
belirtmeleri siyasal erki/iktidarı tanı mlamaktadı r, sivili değil. Bu bakı mdan,
a- şeriat kanununun dışı nda, örfi kanun yapmak anlamı nda kullanı lan "sivil
5 Jürgen Habermas; Kaı nusallığın Yapısal Dönitşitınü (Çey. Tanı l Bora, Mithat Sancar), İ stanbul, 1997.
6 Norman Itzkowitz; "Eighteenth and Nineteenth Centuries", Studia Islaı nica, 1974, 16, s.
73-94.
İ lber Ortaylı ; Imparatorluğun En Uzun Yüzyılı , İ stanbul, 1995, s. 119, 126.
Halil İ nalcı k; "Türk Devletlerinde Sivil Kanun Geleneği", Türkiye Günlüğü, sayı 58, Aralı k 1999, s. 5-11.
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kanun" yerine "laik/seküler ya da (uhrevinin zı ttı anlamı nda) dünyevl kanun" kavramı kullanı labilir. Ayrı ca, b- askeri bürokrasinin dışı nda yönetselidari vb. bürokrasiyi tanı mlamak anlamı nda, sivil bürokrasi yerine "mülkt
bürokrasi" kavramı tercih edilebilir. Onerdiğimiz bu kavramsallaş tı rmada;
ilk maddede, laik/seküler/dünyevinin karşı lığı olarak "örf"; ikinci maddede,
seyfiyye, ilmiyye ve kalemiyye (-->mülkiyye)'nin karşı lığı olarak "mülkiye"
tabirlerinde ifadesini bulan tarihsel-toplumsal-kavramsal kökenler de vardı r. "Sivil bürokrasi" ya da "sivil kanun" tabirlerindeki/ kavramlaş tı rmaları ndaki "sivil" kelimesinin Osmanlı tarihsel/toplumsal gerçekliğindeki terminolojik karşı lığı nı n ne olabileceği ise, bizce, tartış ma götürün

Bu doğrultuda, Rifa'at Ali Abou-el-Haj'ı n konu hakkı ndaki uyarı sı incelemelerde metodolojik yol göstericiliği bakı mı ndan açı klayı cı dı r";
"Bilimsel literatür erken modern Osmanlı Devleti'ni liyakat, kamu
hizmeti, hakkaniyet ve akı lcı uygulamalar gibi sosyolojik olarak
evrilmiş modern kriterlerle incelemektedir. Bunlar, tam da özellikle
yirminci yüzyı lı n modern sosyal bilimlerinin modern ulus devletin etkinliğini değerlendirirken el altı nda tuttuğu kriterlerdir."

Haj, ayrı ca, erken modern Osmanlı Devleti'ni modern ulus devlet için
geliş tirilmiş kritelere göre değerlendirmenin, Avrupa ve Amerikalı bilim
adamları nı n rahatlatı cı üstünlük duyguları nı n güçlenmesine yol açtığı nı
belirterek, bu zihniyete ilerici tarihçilerde de rastlanabildiğine değinir ve
yaklaşı mları n tarihsel olmayan niteliğini irdelern);
"Bu varsayı m, on yedinci yüzyı la gelindiğinde, Osmanlı Devleti'nin
daha önceden sahip olduğu kendine mahsus bütün özelliklerinin
kaybolmaya ve çözülmeye başladığı şeklinde devam eder. Çözülme
sürecinin on altı ncı yüzyı lda başladığı kabul edilir. Diğer bir yanlış algı lama da, akı lcı lı k ve kamu hizmeti gibi modern ulus devleti simgeleyen özelliklerin Osmanlı tarihinde öncellerinin kesinlikle bir örneğinin olmadığı düşüncesidir. Dolayı sı ile, modern dönemlerin başlangıcı nda ulus-devletin Osmanlı toplumuna yönetici elit tarafı ndan dayatı ldığı na inanı lı r. Bu model, daha önceki üç yüzyı llı k tarihi

" Rifa'at Ali Abou-el-Haj; Modern Devletin Doğası: 16. Yüzydelan 18. Yüzyıla Osmanlı imparatorluğu (Çev. Oktay Özel, Canay Şahin), Ankara, 2000, s. 31.
ı ° Rifa'at Ali Abou-el-Haj; a.g.e., s. 34. Bununla ilgili olarak, mesela Faroghi, Uzunçarşı lı '
nı n Osmanlı idari yapı sı ile ilgili çalış maları nı n en zayı f yanı nı n Osmanlı yönetim aygı t ı nı n on
beş inci yüzyı ldan on dokuzuncu yüzyı lı n ilk yarısı na değin hemen hemen hiç değiş meclen
geldiği varsayması nı eleş tirir. Suraiya Faroghi; Osmanlı Tarihi Nasıl incelenir: Kaynaklara Giriş
(Çev. Zeynep Altok), Istanbul, 2001, s. 242.
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ondokuz ve yirminci yüzyı lın deneyimleri ile ilintisiz görmesi nedeniyle, bu dönemlerin incelenmesini de gereksiz kılmaktadır."

Weberci-şarkiyatçı tipolojiye göre, Doğu'da rasyonalite yoktur; o halde
bürokrasisi de rasyonel değildir! Önce ne olmadığı bulunduğuna göre ne
olduğu da belirtilmelidir; patrimonyal bürokrasi! Karşı laştırmalar, Batının
modern dönemleri için kullanılan argümanlarm-olguların Osmanlı 'da aranıp bulunması-bulunamaması şekline dönüşür. Aşağıda şarkiyatçı yaklaşımda dile gelen patrimonyalden-rasyonale doğru bir evrilme ile ilişki
kurmadan, Osmanlı ideolojik anlamında karşılığını bulan, var olduğu şekli
ile, şerl ve örfi üst küme olarak algıladığımı z Osmanlı bürokratik yapısının" bir ak kümesi olarak, kamu personeli rejimindeki "üçlü-işlevsel ayrış ma"yı analiz edeceğiz. Böylelikle, Haj'ı n uyardığı şekilde bir yanlış algılamadan da kurtulmuş olacağı z.

"Bu ayrı lma bizi Osmanh'da şeriat-laiklik tartış maları na götürse de konumuzun kapsamı nı aşması dolayısı ile bu tartış malara girmeyeceğiz. Konunun genel çerçevesine dair şu
klasik eserlere balulabilir; İ lber Onaylı ; Osmanlı Devletinde Laiklik Hareketleri Üzerine",
Türk Siyasal Hayatınm Gelişimi, (Ed., Ersin Kalaycıoğlu-Ali Yaşar Sanbay), İstanbul, 1986, s.
159-170. Aşağıda, Barkan ve inalak'taki açı klamalar bir yana, Ortaylı'ya göre, Osmanlı örgütlenmesinde şer't ve geleneksel bir düzen vardır. Zira Osmanlı laik devletin gereği olan ülkenin
her yanı nda her vatandaş için aynı mevzuatı n uygulandığı, idari ve adli kuralları n standardize
edildiği merkeziyetçi bir devlet değildir. Ayrıca toplum da dini mensubiyetlere göre "millet"
sistemine bölünmüştür. Bunlara ek olarak, dint halife unvanh hükümdarlann egemenliklerinin kaynağı da ilahidir. s. 162-163. Aksi bir görüş için krş. Niyazi Berkes; "Türkiye'de
Çağdaşlama Olgusu", s., Agd. içinde, s. 137-158. Berkes'e göre, Osmanlı Devleti teokratik
değildir. Zira, Teokratik düzenin en tipik örneği Roma Katolik Papalı k Devleti olup, bu sistemde en üstün dinsel-siyasal güç papadır. Osmanlı Devleti ise bunun tam tersidir. Gerçi dış
görünüşte Osmanlı halife-padişahlan arasında bir benzerlik vardı r ama Osmanlı halifepadişahlı k sisteminde teokratik rejimin aksine din maslahatı değil devlet maslahatı baş ta gelir.
Din adamları devlet görevlileridir. Bunlar bir ruhban değillerdir. Devlet iş lerine karış malan
inanç, doktrin ya da doğma işlerine değil devletin ya isteği ya da güçsüzleş mesi yüzünden
olmuştur. Benzer yaklaşı mlar için lcrş. Halil İ nalak; "Osmanlı Hukukuna Giriş: Örft Sultan1
Hukuk ve Fatih'in Kanunları ", A.Ü. S.B.F. Dergisi, No, 2, Haziran, 1958, s. 103-126. Ömer
Lütfi Barkan; isldnı Ansiklopedisi, Kanun-nme Maddesi. inalak ve Sarkan Osmanlı-Türk
devlet geleneğinde, ;eri' hukukun nazart ve zahirt olarak her sahada uygulanır görünmesine
karşı lı k, hükümdann sırf kendi iradesine dayanarak şeriatm kapsamı na girmeyen sahalarcla
kanun koyma salahiyefinden doğan &ft hukuk uygulaması nı n varlığı na atfen Osmanlı devlet
yapı sı nın şeriat' aşan bir devlet teşkilatı kurup-gelişfirdiklerine vurgu yaparlar. Bu konuda,
"Telhisü'-l-beyan fl Kavanin-i Al-i Osman"da (Hazarfen Hüseyin Efendi) dile gelen ifade,
bizce, kuramsal çözümlemelere yol gösterebilecek bir belge gibidir. Bkz. İ ncelememizde dn.
45.
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Osmanlı Kamu Personeli Rejiminde Üçlü-İşlevsel Ayrışma
Cornell H. Fleischer'a göre", ehl-i kalem, her ne kadar baş langı çta Osmanlı bürokratik yapısı içinde, divan ve maliye biçiminde ayrış mamış örgütsel yapısı ile seyfiyye ile ilmiyyenin arası nda bir konuma düş üyor ve
idari iş ler ve okur yazarlı k yönleri ile her ikisi ile de ortak özellikler taşıyor
ise de, dönemin aydı n ve bürokratı Mustafa Ali'ye atfen, terfi imkanları
bakı mı ndan bazı bürokratlar (kalem ehli) yüksek rütbeli kı lı ç ehliyle aynı
kategori içindedir. Ona göre, seyfiyye-Filmiyye+kalemiyye=askeri sı nı fur.
Bürokratik kariyer yeri kalemiyyedir. Kanuni dönemi Osmanlı İ mparatorluğu'nun merkez bürokrasisi on yedinci yüzyı lda ulaş tığı kurumsal karmaşı klığı hiç taşı mı yordu. Tam tersine iki baş makam sahibinin kiş isel dairelerinin egemen olduğu gevş ek bir yapı niteliğindeydi; bunlardan nişancı
divan iş lerine bakıyor, başdefterdar maliyeyi yönetiyordu. Reisülküttab
divan görevlerinde ve Divan-ı Hümayun toplantı ları nda nişancı ya yardı mcı
oluyor ama ondan çok daha alt rütbede bulunuyordu. Bu üç makam ile
birlikte tezkireci ve defter emini imparatorluğun en önemli bürokratlarıydı .
Çünkü Divan-ı Hümayun'da görevliydiler. Fleischer için kalemiyye mesleğinin gelişmesi bürokratik makamları n ve bürokratik bilincin de geliş mesidir.

Fleischer, "Osmanlı İ mparatorluğu'nun reform dönemi (1789-1922)
boyunca yönetici sı nı rı n tarihsel olarak kalemiyye diye anı lan dalı nı n,
1830'lardan sonra mülkiyye diye bilinen yeni bir oluş uma dönüş tüğünü ve
kalemiyyenin bu günün mülki memurları ve hariciye nezareti olduğunu
belirten Carter V. Findley" ile paralel bir görüş sunmaktadı r. Findley,
"kalemiyye" terimini diğer zaman ve mekanlarda üretilmiş varsayı mlardan
çözüp ayı rmak için görece küçük yorumlar gerektiğini belirtmektedir. Şöyle
ki, Osmanlı İmparatorluğu'nda ve eski İslam devletleı-inde, kalemiyye hükümet yazış maları nı yürüten, mali kayı tları ve toprak mülkiyeti kayı tları nı
tutan görevliler iken, on sekizinci yüzyı la gelindiğinde kalemiyye terimi,
12 Cornet' 11. Fleischer; Tarihçi Mustafa Ali: Bir Osmanlı Aydan ve Bürokratı (Ç:ev., Ayla Ortaç), İ stanbul, 1996, s. 221-222. Krş ., fozef Matuz; Das Kanzleiwesen des Sultan Süleymans des
Prıichtigen, Wiesbaden, 1974, s. 18-22.
13 Carter V. Findley; Kııleııı iyeden Mülkiyeye: Osmanlı Meınurlannı n Toplumsal Tarihi (Ç.ev.,
Gül (S.ağlalı Güven), İ stanbul, 1996, s. 4-5, 22. Kitabı n baş lığı nı n da belirttiği gibi, Findley'e
göre, on dokuzuncu yüzyı lı n mülkiyye sı nı fı on sekizinci yüzyı lı n kalcmiyye sı nı fı ndan
evrilmiş tir. s. 41. On dokuzuncu yüzyı lda kalemiyye mensupları , merkezi hükümet gücünün
-sayı ları , iş levleri ve güçler açısı ndan- pekiş tirilmesinden geniş ölçüde kazanç sağlayacaklardı .
Bu süreç içinde eski kalem efendileri mülkiyye memurları na dönüş tüler, s. 21.
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askerler, din görevlileri ve saray görevlileri ile birlikte "yönetici sı nı fı n" bir
dalı nı oluş turmaya baş lamış tı r.
Fleischer ve Findley'i birleş tirirsek ortaya şöyle bir denklem çı kar; "bürokrasi =kalemiyye->mülkiye." Bu denklem, incelemesinde bazı bulanı ldı klar içermesine rağmen İlber Ortaylı 'nı n yaklaşı mı nı da açı klamaktadı r.
Ortaylı 'nı n konu hakkı ndaki yorumu şöyledir; Osmanlı modernleş mesinin
getirdiği yapısal bir özellik asker ve sivil bürokrasinin ayı rı mı dı r. Klasik
dönemde yönetenlerin askeri ve mülld gücü bir elde tuttuğu, daha doğrusu, ilmiyyenin ve destek grup olan kalemiyyenin dışı nda sorumlu yöneticilerin askerlerden oluş tuğunu biliyoruz. On sekizinci yüzyı lla birlikte
kalemiyye sı nı fı ndan gelen yöneticiler yüksek makamları ele geçirmeye
baş ladı . Bunun nedeni ülkenin ve dış dünyanı n koş ulları nı n değişmesiydi.
Nihayet Tanzimat reformları, askeriyye ve mülkiyye silkinden yetişen yöneticilerin ayrı -ayrı erki elde tutmalanyla sonuçlandı . Üstelik rütbeler paralel
olarak düzenlenmiş, mülkiyye sı nı fı ndaki vezaretin karşı lığı askeriyyede
müş irliğe eş olup hiyerarş inin katmanları arası nda paralellik sağlanmış tı .
Tanzimat dönemi boyunca ilmiyye, askeriyye ve mülkiyye sı nı fı için rütbelerde yatay eş itlik düzenlemesine gidildi.

Böylece, Ortaylı 'nı n, askeriyye tabirinden seyfiyyeyi kastettiğini anlıyoruz. Zira, mülkiyye, ilmiyye ve kalemiyye büroları nı n hepsinin, yönetici
sı nı f olmaları itibariyle, Osmanlı anlayışı ile zaten askeri sı nı f oldukları nı
biliyoruz. Bu durumda bürokratik kademeleri tasnif ederken askeriyye diye
bir sı nı f saymaması nı bekleriz. Fleischer'den kısmen farklı olarak, Ortaylı 'ya göre, kalemiyye ilmiyyenin destek grubudur.

Konu iliş kin olarak modern araş tı rmalarda yapı lan tasnifierle ilgili örneklemler çoğaltı labilir". Fakat yaklaşı mlar ve doğal olarak ulaşı lan sonuçlar fazla değişmez. Buna mukabil dönemin kaynakları nda dile gelen ifadelerde kamu personelindeki üçlü-işlevsel ayrış ma daha nettir. Naima;

14 İ smail Hami Daniş mend; haklı Osmanlı Tarihi Kronolojisi, İ stanbul, 1947, c. I, s. 448. adlı
incelemesinde merkez bürokrasisini "mülkiye, ilmiyye, kalemiyye, seyfiyye" meslek grupları
olarak dörde ayı rı r. Sı ddı k Sami Onar; "İ dare İ lmi ve İ dare Hukuku Bakı mı ndan Türkiye'nin
Idari ve Hukuki Bünyesinin Geçirdiği İ stihaleler ve Bugünkü Durum", Türkiye'de Kamu Yönetimi, Burhan Aykaç, Şenol Durgun, Hüseyin Yayman (Der.), Ankara, 2003, s. 10. Stanford Show;
Osmanlı imparatorluğu ve Modern Türkiye Tarihi, (Çev. Mehmet Harmancı ), İ stanbul, 1992, c. I,
s. 169-198 adlı incelemesinde, Naima'yı hatı rlatan, "saray, kalemiyye, seyfı yye ve ilmiyye"
ş eklinde bir tasnif takip eder.
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"Ulema ve kkipler, hükümdar ve vezirler yanı nda makbul kahrlar."15

tanı mlaması ile hükümdarı n yanı nda kamu personelini ulema-ilmiyye,
kâtip-kalemiyye, vezir-seyfiyye ş eklinde üçlü-iş levsel bir tasnife ayı rmaktadir i '.
Fatih'in Teşkilat Kanunnamesi: Kanuname-i Al-i Osman

Örneldem veri tabanı olarak incelediğimiz; Fatih'in yayı mladığı , devlet
teş kilatı na dair, "Kanunname/Kanuname-i Al-i Osman" ile ilgili olarak
yürütülen tartış malar konu hakkı nda tamamlayı cı bilgiler sunmaktad ı r.
Ümit Hassan, İ nalcı k'ı n konu üzerine yaptığı inceleme' ile ilgili olarak 18 ;
İ nalcı k'ı n, normları değerlendirme düzleminde, kanunname maddeleri için
açı kça, kanunları n ve teş kilatm büyük bir kısm ı nı n -hatt-ı hümayunda söylendiği gibi- Fatih'ten önceye ait olduğuna şüphe olmad ığı nı, "kanunumdur" ifadelerini kullandığı noktalarda dahi Fatih'in çok defa eski teamül ve
kaideleri tasdikten baş ka bir ş ey yapmadığı nı n söylenebileceği görüş ünde
olduğunu belirtmektedir. Hassan'a göre, İ nalcı k, Kanunname'de Fatih tarafı ndan ihdas edilen kurum ve bunlarla ilgili hükümleri teker teker sı ralamakta ve bunları n sayısı nı görece çok mahdut tutmaktadı r; mesela "defterdarlı k ve nişancı l ı k verilmek sahn müderrislerine dahi kanunumdur" gibi
somut tarih kanı tlanyla ilk olarak Fatih döneminde vazedildiği açı kça ortaya konulabilecek olguları ve arz odası , taâm yemek usülü gibi hususlar'
Fatih'e bağlayarak birçok diğer kurumu ve gelenekleri II. Murat'a ve öncesine bağlamak eğilimindedir. Halbuki, tarih bilgimizle diyebiliriz ki, "Kanunname geç Fatih dönemi ürünüdür ve çok muhtemelen bütün hükümleri bizzat II. Mehmet tarafı ndan yazdı rı lmış tı r." Hassan, Fatih'in, atası Naima Mustafa Efendi; Naima Tarihi, (Haz. Zuhuri Danış man), İ stanbul, 1967, c. I, s.
55. Naima, bu eserinde her yönetici memurun iş levine ve nası l hareket etmesi gerektiğine de
değinmektedir. A.g.e.; s. 52-58.
16 Osmanlı terminolojisinde "ehl-i ilm=ilmiyye", "chl-i seyf=seyfiyyc" ve "ehl-i kalem=kalemiyye"olarak ifade edildiği şekli ile kamu personeli rejimindeki "üçlü iş levsel ayrış ma"ya dayanan ve kamu personelinin "mesleki kariyer çizgileri"ni izleyen bir inceleme için
bkz., Cenk Reyhan; "Türkiye'de Modernleş menin Kökenleri: Kalemiyye Sı nı fı ", Antme idaresi
Dergisi, c. 3 1 /4, 1998, s. 3-16. Bu iş levsel-kurumsal yapı içinde birinden diğerine geçmiş olan
bürokratlara rastlanı lı r. Toplu bir bakış için bkz. grafik: 1 ve 2. Krş . İ ncelememizde dn. 6.
17 Halil İ naleı k; "Osmanlı Hukukuna Giriş : Örfi-Sultani Hukuk ve Fatih Kanunları ", AÜ
S.B.F.D., c. X111/2, 1958, s. 102-126.
18 Ümit Hassan; Osmanlı: Örgüt-İnanç-Davranış 'tan Hukuk-İdeoloji'ye, İ st., 2002, s. 192-194.
Hassan, dn. 35'te İ nalcı k'ı n 1958'deki makalesindeki ile 1978'deki makalesi (Halil İ nalcı k;
"Kânün (iii.Financial and Public Administration)" ve "Kanunname", Encyclopeadia of Islam
New Edition, vol. IV, 1978) arası ndaki bariz farktan, daha da ötede metodolojik değiş imden
bahsetmektedir.
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dedesi kanununu yeniden ürettiğinden bahsetmektedir. Zira, Hükm ve
hükümdarlığı n ne olduğunu İ bn Haldun'dan beri biliyorsak, metod gücüyle, Kanuname-i
Osman'ı n "tam zamanı nda" vücuda getirilmiş olduğunu görebiliriz. "Ata-dede" kanununa sözde gönderme yapı ldığı na ve böylece tarihin yeniden yazdı rı ldığı na değinen Hassan'ı n tarihsel-toplumsal gelişmeleri irdeleyerek ulaştığı sonuç kesindir: "Fatih Kanunnamesi, Fatih'in
Kanunnamesidir"19. Hassan'a göre, M. Fuat Köprülü'nün, esasen Fatih, "bu
Kanunname atası ve dedesi kanunu olduğu"nu söylemek suretiyle kendisinin sanı ldığı gibi, büsbütün yeni bir şey yapmadığı nı açı kça anlatmaktadı r
şeklindeki yargısı ise sathidir'.

Köprülü, Kanunname ile ilgili olarak, II. Mehmet'in devlet teş kilatı na
ait olan en mühim Kanunnamesi'nin, Viyana Kütüphanesi'ndeki tek yazma
nüshaya dayanı larak "Tarihi Osmani Encümeni Mecmuası "na ilave şeklinde, 1330'da 32 sayfa olarak yayı mlanmış olduğuna, bası ma esas olan nüshanı n Hicri 1029 yı lı nda yani daha sonraki bir devirde istinsah edilmiş
olduğu gibi, içinde çok sarih tertipsizlikler ve bazı eksiklikler ve yanlış lı ldar
olduğundan tamamı ile itimada değer sayı lamadığı na değinir. Köprülü'ye
göre, bu Kanunname'yi notlar ekleyerek yayı mlayan Arif Bey'in fikrine
göre, Kanunname Hicri 882'den sonra tertip edilmiş tir. Bu Kanunname'nin varlığı ndan; önce, Mustafa 'Ali "Künhül-Ahbar" adlı meş hur tarihinde; sonraları da Jozef Hammer, Osmanlı imparatorluğu teşkilatı na ait
eserinde' ve Osmanlı Tarihi'nde söz etmiş tir. Fatih devrine ait diğer bir
kanunnamenin metni ve Almanca tercümesi de F. Kraelitz tarafı ndan neşredilmiş tir'. Ahmet Mumcu, bu Kanunname'nin, çok daha sonraları kaleme alı ndığı nı n kanı tlandığı m iddia ederek"; bununla ilgili olarak açtığı
dipnotta ilk kez Köprülü tarafı ndan belirsiz bir biçimde açığa vurulan bu
kuş kunun Konrad Dilger'in eserinde sağlam bir biçimde kanı tlandığı nı
ifade eder. Dilger'in Kanunname'nin mukaddimesi ile metni arası ndaki
tutarsı zlı ktan baş layarak, pek çok gözlemcinin dikkatinden kaçan çeliş kileri
19 Ümit Hassan; a.g.e., s. 195.
20 Ümit Ilassan; a.g.e., s. 193, dn. 35., M. Fuad Köprülü; "Bizans Müesseselcrinin Osmanlı
Müesseselerine Te'siri Hakkı nda Bazı Mülahazalar", Türk Hukuk ve iktisat Tarihi Mecnıuası, c. I,
İ stanbul, 1931, s. 41'e atı f.
Jozef von Hammer; Des Osmanischen Reiches Staatıverfassung und Staatıverıvaltung, Wien
1815. Hammer'in eserinin künyesi, incelemede yararlandığomı z, M. Fuad Köprülü; Bizans
Müesseselerinin Osmanlı Müesseselerine Tesiri, Ankara 2004, s. 36, dn.36'da.
22 F. Kraelitz; Mitteilungen zur Osmanischen Geschichte, Wien, 1921, c. I. Kraelitz'in eserinin
künyesi, M. Fuad Köprülü; a.g.e., s. 51, dn. 56'da.
23 Ahmet Mumcu; Divan-: Hümayun, Ankara, 1986, s. 28.
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saptadığı na değinen Mumcu, Dilger'in çalış ması ile ilgili olarak devam
eder; özellikle bazı teş rifat kuralları nı n Kanunname'nin yazı ldığı iddia
edilen tarihten (1470-1481 arası ) çok sonra ortaya çı ktığı nı , gene bazı makamları n, Kanunname'de belirtilen biçimiyle Fatih döneminde mevcut
olmadığı nı kanı tlamış tı r. Dilger'e göre", belki II. Mehmet zamanı nda Kanunname'nin bir ufak çekirdeği vardı . Buna zamanla, kendiliğinden gelen
eklemeler, elimizdeki metni ortaya çı karmış tı r, ki bunun Fatih zamanı nda
yazı lması olanağı yoktur".

Hassan'ı n, Mumcu'ya verdiği cevap incelememiz için de teorikmetodolojik bir yol haritası sunmaktadı r'. Şöyle ki, Hassan, her ne kadar,
kanunnamenin mukaddimesinin, Fatih dönemi belgesi zanmyla hiç dikkate
alı nmaması gerektiğinin, keza, teşrifat kuralları nı n sonradan eldendiğinin
doğru olabileceğini kabul etse de, bunun bir emir konusu olabileceği veya
nüshayı çı karı rken sebebi meçhul bir gayretkeşlikten kaynaklanabileceği
yönündeki kuş kuları nı dile getirin Bu ve benzeri "sı zma"lar, kanunnamenin hükümlerinin, nitelikçe, çok büyük bir bölümünün "özgün" olduğu
gerçeğini değiş tirmez. Esasa yönelik olarak "hülcm"ün vazediliş ini belgeleyen temel hükümlerin hemen tamamı nı n (geç) Fatih dönemine ve Fatih'e
ait olmadı kları nı gösterebilecek teorik-metodolojik bir kanı tlandı rmanı n
mümkün olmadığı nı ifade eden Hassan'a göre, kıyı sı ndan-köş esinden sı zmalar ve Mumcu'nun vurguladığı üzere, Divan-ı Hümayun'nun oluşumunun sorununun çözümlenmesindeki hassasiyet, esasi hükümlerin çok dikkatle ele alı nması gereği, bütün bunları n Fatih Kanunnamesi'nin baş ka bir
döneme taşı nması nı mümkün kı lamaz.
Kanunname'ye Göre Osmanlı Kamu Personeli Rejimi
Fleischer'a göre", her ne kadar Istanbul'un fethinden önceki on iki yı l
içinde Osmanlı sarayı nda bir başdefterdar ve nişancı nı n etkin olduğunu
bildiren en az iki kaynak varsa da, Osmanlı bürokrasi kurumunun ulaşı labilir tarihi Fatih ve kanunları nı n çağı ile baş lar. Ona göre, Fatih, II. Bayezid
ve Yavuz dönemlerinin başlı ca bürokratları incelendiğinde, 1453-1520
yı lları arası ndaki dönemde Osmanlı bürokrasisinin henüz tam geliş memiş
24
Konrad Dilger; Untersuchungen zur Geschichte des Osnutnischen Hofzerentoniells int 25. Und
16. Jahrhundert, München 1967, 141. S, "Beitage zur Kenntnis Südosteuropas und des nahen
Orients. 4-Zugleich .München Diss. Phill. 1967. Dilger'in eserinin künyesi Ahmet Mumcu;
a.g.e., s. XXIV'de.
25 Ahmet Mumcu; a.g.e., s. 28, dn. 32.
26 Ümit Hassan; a.g.e., s. 196-197, dn. 38.
27 Cornet' Fleischer; a.g.e., s. 224-225.
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ve dalları mn pek farklı laş mamış olduğu görülmektedir. Daha da önemlisi,
olduğu kadarıyla devlet bürokrasisinin bileşenleri niteliğindeki iki kiş isel
dairenin başı nda bulunan nişancı ve baş defterdar, hemen her zaman ve
doğrudan doğruya, mesleki açı dan farklı laşmamış ulema ve müden-isler
arası ndan seçiliyordu. Nişancı ları n çoğu doğrudan medı-eseden atamyordu.
Başdefterdarlı ktaki nişancı lı k arası nda gidip gelme olayları nı n sı klığı , bunun yapı labildiğini, çünkü a-her iki makamı nda temelde aynı kiş isel ve
eğitimsel nitelikleri gerektirdiğini; b- hem bürokratik görevli gereksiniminin, hem de bu makamlara uygun aday sayısı nı n az olduğunu; c-daha sonra
kesin olarak divan ve maliye dalları na ayrı lan bürokratik kariyerin o dönemde hâlâ tek bir meslek yolu olduğunu ve divan ile maliye iş levleri arası nda ayı rı ma pek yer verilmediğini göstermektedir. Hassan'a göre, bu
durumun sebebi son derece açı ktı r. Aslı nda, nişancı nı n, ilim ve kalemle
iliş kilendirilmesi bakı mı ndan özel bir konumu vardı r: Orfiin simgesel tasdikiyle görevli olarak erken dönemlerdeki toprak rejimine, maliyeye iliş kin
görevli ve ilim ile olan iliş kisi buna daiı-dir. Bundan dolayı dı r ki, özel bir
tanı mlama yapı lmış tı r'. Hatta, hukuk kurallaı-ı nı n hazı rlanması ndaki iş levleı-inden dolayı nişancı ya "müfti-i kanun" bile denilmiş tir. Tevkil
Abdurrahman Paşa'nı n yayı mladığı "Osmanlı Kanunnamelerrndeki ifade
ş öyledir29;
"Kanun-ı Osmard ve merasim-i sultaniyye nişancı dan sual oluna gelmiş tir. Sabı kda bunlara 'ınüfti-i kanun' ı tlak olunmuşdur."

Fleischer sorar"; belli bir meslek yolundaki "rütbe ve statü" ne zaman
terfide bireysel "liyakat ve iş levden" daha belirleyici hale geldi? Verdiği
cevapta, kanunnamenin, Rumeli defterdarlığı da dahil olmak üzere bir
kapı defterdarlığı görevinden nişancı lığa geçiş i muhtemel bir "kariyer çizgisi" saydığı nı belirdi-. Bunun yanı sı ra, Divan protokolünde defterdarı n
nişancı dan önce geldiğinin de açı kça belirtildiğini ifade eder. Bu iki meslek
içinde birinden diğerine geçiş yapan bürokratlara değindikten sonra ş u
sonuca ulaşı r; Kanunname'nin verdiği ya da ima ettiği ana çerçeve ne olursa olsun, bireylerin liyakati ve imparatorluğun ihtiyaçları temelinde bu tür
geçişlerin yapı labildiği ve yapı ldığı dı r. Böylece Osmanlı kamu personeli
rejimindeki yatay harekediliğe vurgu yapmış olur. Fleischer, daha sonra,
soruyu tersten sorar; "iş lev" ne zaman "statü"den daha önemli hale geldi?
" Ümit Hassan; a.g.e., s. 216.
29
Teykit Abdurrahman Paş a; "Osmanlı Kanunnameleri", Milli Tetebbular Mecmuası , c. I,
sayı . 3, 1331, s. 516. (Bundan sonra kısaca M.T.M.)
"Cornell Fleischer; a.g.e., s. 223-225.
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Bu ilk dönemde iş lev çok büyük olası lı kla statüyü belirliyor ya da ondan
daha fazla önem taşıyordu. Anlaşı lan nişancı larla defterdarlar arası nda pek
rütbe ayı rı mı yapı lmıyordu. Sonuç olarak hemen hepsi ulemadandı . Hatta
kalemiyye henüz gerçek bir meslek yolu değildi. Ona göre, Fatih döneminde nişancı ve baş defterdar gibi kiş iler arası nda rütbe ayı rı mı hükme bağlanmış olabilir, hatta bu güçlü bir olası lı ktı r; ama aday sayı sı nı n azlığı ve söz
konusu kâtiplik ve bürokrasi görevlerinin sayı ca sı nı rlı lığı ya da farklı laş mamış lığı karşısı nda bu tür kanunlara sı kı sı kıya uyulmuş olması kuş kuludur.
Fleischer'ı n verdiği bilgiye göre', I. Süleyman'ı n saltanatı döneminde
nişancı lar ilmiyye ile olan "aile" ve "eğitim" bağları nı korumakla birlikte,
artı k kalem eğitiminden de geçmek ve reisülküttaplı ktan yükselmek zorundaydı lar. Reisülküttaplı k makamı anlaşı lan I. Süleyman'ı n saltanatı nı n ilk
yı lları nda nişancıya yardı m sağlama amacı ile oluş turulmuş tu. Bu tarihten
sonra nişancı lığa dış arı dan (yani medreseden) bir tek atama yapı ldı . I. Süleyman döneminin baş defterdarları na bakı lı rsa, bürokratik iş lemleri kurala
bağlama eğiliminin daha da çarpı cı bir biçimde ortaya çı ktığı görülür. Bunları n ancak onbeş te dördü ilmiyye ile iliş kili idi. Ve ilmiyyeden olanları n
bile geniş bürokratik deneyimleri vardı . I. Süleyman dönemi, bürokrasi
kurumu içinde uzmanlaş manı n ilk işaretleı-ine, maliye ve kaleı niyyenin
ayrış arak üst kademelerdeki geçiş lerine tanı k oldu. Ilmiyye kökenli adaylar
bürokrasinin tümü içinde yeğ tutuluyor, maaş düzeyleri ile statülerinin
göreli yüksekliği bunu gösteriyordu ama, maliye dalı nda profesyonel eğitimin önemi daha önce vurgulanmaya baş lamış ve ilmiyye kökeninden bağı msı z bir meslek yolu olarak belirme eğilimi ortaya çı kmış tı . I. Süleyman'ı n ölümünden sonra bu eğilimler daha da belirginleş ti. Görünüş e göre
reisülküttaplı k, profesyonel bürokratlar için bir eş ik haline geldi. Bu eş iğe
ulaşanlar ya doğrudan nişancı lığa yükseliyor ve böylece profesyonel nişancı
oluyor ya da defterdar safları na katı llyorlardı . Fiilen nişancı lığa ya da yüksek maliye görevine geçit veren reisülküttaplı k, on altı ncı yüzyı lı n sonları na
gelindiğinde oldukça büyük önem kazanmış tı .

Aslı na bakı lı rsa reisülküttap, Osmanlı merkez bürokrasisinde çok ilginç
bir konuma sahip bulunmaktadı r. Hassan'ı n deyimi ile"; bu konııııı , reisülCornell Fleischer; a.g.e., s. 228-229.
Ümit Hassan; a.g.e., s. 229-230. Reisülküttaplı k memuriyetinin İ slami devletlerdeki kökeninden yetiş me tarzları na ve kurumsal iş leyişine/örgüt yapısı na değin ayrı nt ı lı bir derleme
için Bkz. Halil İ nalcı k; İskinı Ansiklopedisi, Reis-ül-küttab Maddesi. Biz, incelememizin kavraı nsal sı nı rları açısı ndan, memuriyetin bu yönleri ile değil, diğer memuriyetlerle kı yaslandığı nda
St
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küttabı n, reisin, hem Kanunname'de görevlendiriliş biçimine, yetki ve makam tanı mlamaları na yansı maktadı r, hem de buradan hareketle, somut
tarih içerisinde, yetki ve sorumluluk değiş imi ve böylece etkinliğinin zaman
içerisinde artışı bağlamı nda kendini gösterecektir. Ona göre, reisülküttap,
divanda oturma yetkisini haiz olmayan ancak divanı n "katib-i umumi"liği
yetkisi ile donatı lmış, adi üye olmayan, ama divanda devamlı bulunan ve
bulunmak lazı m gelen bir konuma sahiptir. Nitekim reisülküttabı n divan
görevi, maliye örgütünde kendine bağlı bürokratları n önemi, yine divanda
zamanla dış temaslar konusunda da uzmanlaş ması onun, Fatih döneminden sonra ve çok geç dönemlerde sürekli yetki ve mertebe kazanması na yol
açacaktı r. Mumcu, nişancı nı n örfi hukukta ilgili iş leri son derece önemli ve
zaman alıcı nitelikte olduğundan; başlangı çta, ona bir yardı mcı olarak verilen reisülküttabı n kısa sürede hem divan-ı hümayun toplantı ları nı yürütücüsü, hem de merkez bürokrasisinin fiili şefi durumuna geldiğini; "nameleri tercüme ve tesviye etmek"le görevli reisülküttabı n, devletin diplomatik
sorunları nı herkesten önce öğrenen ve onlarla ilgili işleri yürüten kiş i olduğunu, yabancı devlet temsilcilerinin, Osmanlı İmparatorluğuı 'ndaki görevlerini görürken en fazla reisülküttapla karşı laş tığı nı ve bu nedenle "Reis
Efendi"nin onlarca son derece önemli bir memur, bir çeş it dış iş leri bakanı
sayı lmış olduğunu belirtir".
Albert H. Lybyer'ı n, Gibb ve Bowen'ı " da etkileyen tanı mlaması, Osmanlı bürokratik yapı sı ve kamu personeli rejiminin genel bir tasnifini
sunar". Bizim kavramsal çerçevemiz açısı ndan; Lybyer, üst kümede/dikey
kademelendirmede bürokrasiyi "yönetim kurumu" ve "islamiyet (din) kurumu" olarak ikil-işlevsel bir şekilde sı nı flandı rmakta alt küme/yatay kademelendirmede kamu personelini seyfiyye ile kalemiyyeyi yönetim kurumuna, ilmiyyeyi din kurumuna dahil etmektedir.

iş levsel aynş ması ile ilgiliyiz. Bu kaygı = diğer memuriyetler için de geçerlidir. Bundan
dolayı dı r ki, memuriyetlerle ilgili uzun açı klamalara giriş meyip, bunları n sadece ana hatları nı
derlemekle yetindik.
" Ahmet Mumcu, a.g.e., s. 58-60.
H.A.R. Gibb-Harold Bowen; Islamic Society and the West: A Study of the lınpact of Western
Civilization on Modem Culture in the Near East, London, New York, Toronto, e. 1-II, s. 1960.
c. I'de III. Bölüm (s. 39-199) "Yönetim Kurumu", Il. ciltte VIII. bölüm (s. 70-80) "Din Kurumu" olarak tasnif edilmiş tir.
" Albert Howe Lybyer; Kanuni Sultan Süleyman Devrinde Osmanlı İmparatorluğu'nun Yönetimi, (Çev. Seçkin Cı lı zoglu), İ stanbul, 1987, s. 137-212.
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Fatih'in ilan ettiği Kanunname'ye göre değerlendirecek olursak', Osmanlı idari teş kilatı na dair bu belgede, doğrudan doğruya ilmiyye, seyfiyye
ve kalemiyye sı nı fları = adları geçmese de, alt-kümede/yatay kademelendirmede askeri sı nı f olarak kategorize edilen yönetici sı nı f/bürokrasi, ilim,
kı lı ç ve kalem ehillerine göre bir düzen içinde algı lanmış ve kamu personelinin görev ve yetkileri buna göre belirlenmiş tir. Bu algı lama biçimi, üst
kümede/dikey kademelendirmede Osmanlı hukuk sistemini de belirleyen
temel ideolojik anlayış a binaen, iş levsel bakı mdan örf ve ş er'iat olarak iki
baş lı k altı nda da değerlendirilebilir.

Kanunname ş öyle baş lar;

"Bu kanunname atam ve dedem kanunudur ve benim dahi kanunumdur. Evlad-ı kiramim neslen ba'de neslin (nesilden nesile) bununla amil olalar"
Böylece, geçmiş ini, kendini ve geleceğini "kanunen" bağlayan ve bu suretle, ideolojik meş ruiyet bakı mı ndan Orta Asya steplerinden itibaren gelişen bir örfi kanun ve yasa geleneğini de vurgulamış olan Fatih'in, üç
babdan oluşan bu kanunnamesinde; birinci bab, Divan üyelerinin hiyerarş isini belirler. Arz yetkisi olanlar ve arz biçimleri, terfi ş ekilleri vb.; umur-ı
saltanata müteallik/saltanat iş leri ile ilgili tertib ve ayinin beyan edildiği
ikinci babda, Arz Odası , Has Odası ve buralardaki memurlar ve takip edileceraime/suç durumları na ve ehl-i mansı cek teşrifat vb.; ahval-i
ba/memuriyet-makam ehline tayin olunan mahsulatı n ve elkablarm/lakabları n beyan edildiği üçüncü babda, kamu personelinin maaşı , emeklilik
şartları , önde gelen bürokratlara yönelik hitap ve unvanlar belirtilir, ki bu
konu incelememizin kapsamı nı n dışı ndadı r.
Kavramsal çerçevesi açı sı ndan "bürokrasinin yapı sal işleyiş i" ile değil
"kamu personelinin işlevsel ayrış ması " ile ilgili olduğumuz incelememizde,
Mumcu'nun tasnifi izlenerek, Divan-ı Hümayun'daki kamu personeli ile
ilgili olarak, fakat Hassan'ı n deyimi ile kanunname hükümlerini aşan,"
şöyle bir hiyerarş ik yapı ş eması çı karı labilir";
"Kanuname-i Al-i Osman", Tarih-i Osmani Eneümeni Memnuası ilavesi, İ stanbul, 1335,
s.10. Yer yer konu ile ilgili olarak Tevkil Abdurrahman Paşa'nı n yayı mladığı "Osmanlı Kanunnameleri", MTM. ile karşı laş tı rmalar da yapacağı z. Ama, "Kanunname" kelimesinin tek
başı na geçtiği cümleler& Kanunname'den, Fatih'in yayı mlaclığı Kanunnamtfyi kast ediyoruz.
3' Ümit I-lassan; a.g.e., s. 215, dn. 58.
lı kla ş öyle
38 Ahmet Mumcu; a.g.e., s. 41-66. Mumcu, ş eyhülisla ı nla ilgili olarak alt ı ncı baş
bir açı klama yapar: "ulemanı n başı ve Osmanlı Devlet Pnde en büyük manevi saygmlığı n sahibi
şeyhülislam Divan-ı Hümayun üyesi değildir. Şeyhülislam ı n bazı atamalar dışı nda (XVI. yüzyı l
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1-Ası l üyeler: a- vezir-i azam, b- Kubbealtı vezirleri, c- kadı askerler,
d- nişancı , e- defterdarlar, f- Rumeli beylerbeyi.
2-Belli bir statüye ulaş tı kları zaman Divan-ı Hümayun üyesi olan görevliler: a- yeniçeri Ağası , b- kaptan-ı derya.

3- Divan-ı Hümayun üyesi olmamakla beraber toplantı lara katı labilen
kiş iler: a- beylerbeyi rütbesindeki yöneticiler, b- mazul beylerbeyleri.

4-Divan-ı Hümayun'un yardı mcı ları : A- Birinci derece yardı mcı lar;
a-reisülküttap, b- tezkireciler, c- çavuş başı . B- Diğer yardı malar: a- büro
işlerinin görülmesinde çalış anlar, (doğrudan doğruya nişancıya hizmet
edenler-kâtipler ve reisülküttabı n odası nda çalış anlar-tercümanlar), saray
görevlileri (teş rifatçı lar ve vakanüvisler) b- infaz işleri ile görevli olanlar
(Divan-ı Hümayun çavuş ları ve kapı cı lar)."
Divan-ı Hümayun'daki üst düzey kamu personelinin üçlü-işlevsel ayrış ması ve hiyerarş ik yapı sı üzerine Fatih'in yayı mladığı Kanunname'yi incelemeden önce, incelememizin kapsamı nı aşmayan, kısa bir açı klama konu
hakkı nda aydı nlatı cı olacaktı r. Padişah, vezir-i azamlı k makamı nı hükümdarlı k makamı nı n mutlak vekili mertebesine yükseltmiş tir. Bu mertebe ile
vezir-i azam, hükümdar bir yana, "cümlenin ulusu"dur. Devletin en yüksek
ve yetkili ve sorumlu kiş isidir. TevkiI Abdurrahman Paşa tarafı ndan yayı mlanan "Osmanlı Kanunnamelerrnde de vezir-i azamı n hiyerarşik konumunu aynı esaslar içinde tanı mlamaktadı r";
"Evvel sadrazam olanlar cümleyi tasaddur idüb âmme-i maslah-ı din
ve devlet ve kâffe-i nizam-ı ahval-ı saltanat ve tenfiz-i hudud ve kı sas
ve habs ve enva'-ı tazir ve siyaset ve istima'-ı dava ve icray-ı ahkâm-ı
şeriat ve def-i mezalim ve tedbir-i memleket ve tevcih-i eyalet ve
sonları na doğru, müderrisler, büyük kadı lar ve bazı din hizmetlilerinin aı amaları işi şeyhülislama bırakı ldı . İ smail Hakkı Uzunçarşı lı ; Osmanlı Devleti'nin İlmiyye Teşkilatı, (yer, yı l belirtilmemiş) s. 179.'a atı f. Ayrı ca Tekil Abdurrahman Paşa; "Osmanlı Kanunnamcleri", Milli Tetebbular Mecntuası , c.1, s. 3, s. 538-539'a atı f; "tertib-i silsile-i mevali ve müdeıTisin şeyhülislam
efendilere müfevvezdir. Kanun üzere yazub eshab-ı istihkakı vekil-i saltanata arz eder. Ama
kachaskerlikler ve bazı büyük mevleviyyetler vekil-i devletin reyine muhtacdır." s. 56, (in. 112.)
hiçbir yönetsel ya da siyasal rolü yoktur. İ nalcı k'a atı f. Bkz. s. 100. İ nalcık dikkat çeker; "Şeyhülislam ulemanın başlyclı . Medrese üyelerinin atanma, terfi ve azillerine ilişkin dilekçeyi
vezir-i azama o verirdi. 16. yüzyı ldan sonra molla derecesindeki büyük kadı ları n atanma ve

azline ilişkin öneride bulunma yetkisini elde ederek, bütün ulema örgütünün denetimini
şcyhülislam gerçekten de ele geçirdi. Vezir-i azam nası l sultanı n yürütme yetkisinin mutlak
temsilcisi ise, şeyhülislaın da sultanı n İ slam cemaatinin başı imam sı fatı yla dini yetkilerin
mutlak temsilcisi oldu." Ahmet Mumcu; a.g.e., s. 103.
" Tevkii Abdurrahman Paşa; "Osmanlı Kanunnamelcri", MTM, s. 498-499.
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emarat ve ulufe ve zeamet ve timar ve tevliyyet ve hitabet ve imamet
ve kitabet ve cem'-i cihet ve taklid ve kaza ve nasb-ı mevali ve tefviz ve
tevkil ve tayin ve tahsil ve umur-ı cumhur ve tevcihat-ı gayr-ı mahsur
ve'l-hası l cem'i mansı b-ı seyfiyye ve ilmiyyenin tevcih ve azli ve cem'-i
kazaya-yı şeriyye ve örfiyyenin istima' ve icrası içün bizzat cenab-ı padişahiden vekil-i mutlak ve memalik-i mahruse-i Osmani ve taht-ı
hükümet-i sultanide olan cemi'-i nasik üzerine hakim-i sahib-i ferman oldığı muhakkakdı r." Veziri-i azamı n "ilamatı saltanat"ı taraf-ı
padişah tarafı ndan kendisine verilmiş olan "mühr-i hümayunudur".
[Cümle şöyle devam eder;]

"Sair vüzera-yı azamdan kemal-i imtiyazları mühr-i hümayunladı r.
Daima koynunda hı fz ider. Ancak Divan-ı Hümayunlarda bade't-taam
çavuş başı evvel mühr-i hümayunu kendünden alub ruzname kisesini
ve maliye defterhanesini ve hazine ve defterhaneyi anı nla
mühürleyüb fi'l-hal yine kendüye teslim ider."

Kanunname'de, vezir-i azamdan hemen sonra adı geçen, "malı n vekili"
defterdar, hiyerarş ide, ki kanunnamedeki ifade ediliş tarzı ile oturmadadurmada-mertebede, bürokı-aside ikinci en yüksek kamu personeli konumundadı r. Bundan baş ka, Hassan'ı n deyimi ile baş lı başı na bir müessese
niteliğinde olan "müşavere"nin yine en önde gelen taraf ve unsurlardan
birini meydana getirir; belki bunlardan da önemlisi, "umur-ı mahfiye"yi/en
gizli, hafi iş leri, mali iş leri ve durumu sadece veziri azam ile müşavere edebilir'. Hassan'a göre, defterdara verilen bu önem, hem mevcudu o an için
yeniden tespit etmek üzere gerçekleş tirilmiş tir, hem de defterdarı n gelecekte taşı ması istenilen sorumluluk ve sahip olacağı yetki önceden programlaş tı rı lmaktadı r.
Vezir-i azamı n mutlak vekillik niteliği baş defterdarı n "görev alanı " ile
sı nı rlanmaktaydı , vezir-i azamı n defterdar üzerinde yalnı zca gözetim yetkisi
vardı . Mali iş lerdeki yetkisi dolayı sı ile, Divan-ı Hümayun'un doğal üyesi de
sayı lan baş defterdar paye bakı mı ndan nişancı dan üstündü. Demek ki, merkez bürokrasisinin ş efi nişancı ile mali örgütün ş efi baş defterdar devlet
tarafı ndan aynı derecede önemli görülmüş tü'. Tevkil Abdurrahman Paşa'nı n neş rettiği Osmanlı kanunnamelerindeki ifade ş öyledir42:

Ümit I lassan; a.g.e., s. 208-200.
Ahmet Mumcu; a.g.e s. 49-50.
42 Tevkil Abdurrahman Paş a; "Osmanlı Kanunnameleri", MTM., s. 516.
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"Baş defterdar paye ve itibarda heman nişancı gibidir. Eger ikisi dahi
beraber ise yahud ikisinin payeleri yoğise kadim nasbları na itibar
olunur."

Baş defterdarlı k makamı nı n vezir-i azamlı k makamı ile birlikte en yüksek makam olarak algı lanması , Fatih'in yürüttüğü ekonomi ve araziyi "miri"leş time siyasası nı n bir yansı ması olarak algı lanabilir. "Cümle malı n nazı rı " odur ve "umur-ı alem" ondan sorulur, tek bir akçe onun izni olmaksı zı n
hazineye ne girebilir ne çı kabilir. Bu bakı mdan, "onun kadri Rumeli
Beglerbegi ile beraberdir" ifadesindeki, "kadr" kelimesi; Hassan'ı n uyardı ğı üzere, derece/rütbe olarak değil, itibar haysiyet sahibi olarak algı lanmaMu. Defterdarı n bu denli yükseldiği bir anda Rumeli beglerbeginin itibar
denkliği ile bir arada telaffuzu, bir yönü ile ikileş en makamlar içerisinde
Rumeli yetkilisi olmağa, Rumeli makamları nı n üstünlüğüne ve yine bu
makamı n asil' sorumluluğuna bir vurgulamadı r. Daha da önemlisi, Divan'ı n
asil üyesi olmadığı bilinen ve dolayı sı ile Asitane dışı hiçbir görevlinin Divan'ı n asil üyesi olamazlığı "ilke"sine rağmen Rumeli Beglerbegi'nin kimliği aracı lığı ile Asitane dışı memleketin en yükseğine sı rf onuı-sal bir itibar
kazandı rı lmaktadı r".
Şeyhülislamlı k bu dönemde henüz kurumlaş mamış ve bunun sonucu
olarak terimsel olarak gündeme gelmemiş tir. Bu dönemde kazasker henüz
sadece yargı sal bağlamda değil, ilmiyyenin de üst rütbelisi olma statü ve
iş levselliğine sahiptir. Kaldı ki, şeriat enjeksiyonlaı-ı nı n en sistemli olduğu
dönemde, ş eyhülislamlığı n vücut buluşu ve teşrifat açı sı ndan devlette veziri azam ile birlikte ön sı raya geçiş i döneminde, on altı ncı yüzyı lda bile kazaskerler önemlerinden hiçbir şey yitirmeyecektir. Ve yine, protokoler anlamda sivı-ilen ve fetva iş i ile de iş levsellik kazanan ş eyhülislam hiçbir vakit
Divan-ı Hümayun üyesi olamayacakur. Bazı atamalar dışı nda hiçbir yönetsel ya da siyasal rolü yoktur". İsmail H. Uzunçarşı lı 'mn ş eyhülislamhk makamı ile ilgili yayı mladığı belge, bir yönü ile kamu personeli rejimindeki

Ümit Hassan; a.g.e., s. 226. Mumcu, Kanunname'de Rumeli beylcrbeyinden bir yerde
bahsedilmesi bunun dışı nda beylerbeyi kelimesinin çoğul olarak kullanı lması ilginçtir diyerek
açt ığı dipnotta Fatih Kanunnamesi'ndeki bir tutarstzlığa dikkat çekmckı edir; "beylcrbeyleri
sadr'da oturmayacaklardı r (s.13), ama Rumeli Beylerbeyi defterdarla denk tutulmuş tur (s. 16).
Aynı cümlede, defterdarı n "mal nazı rt" sayı ldığı nı da söylersek, baş ka önemli bir tutarsı zlı k
ortaya çı kar. Mal nazı rlığı nı kanunnamcnin kesinlikle vezir-i azama verdiğini biliyoruz." s. 51,
dn. 90.
Ümit Hassan; a.g.e., s. 211. Hassan'a göre, bunun, metnc, sonradan mı dahil edildiği
yoksa müftüye hürmeten mi böyle anı ldığı henüz net değildir.
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şerl-örti/ hiyerarş iyi, diğer yönü ile bürokratik yapı daki dinl-dünyevVikiliişlevsel ayrış mayı yansı tmaktadı r. Buna göre45;

"Şeyhülislam, rütbe-i vekalet-i kübra yani vezaret-i uzmadan âlâ değilse bari beraber bazı hususa nazar olunsa andan bâlâterdir... Padişah-ı âli-cah nazarı nda hallal-i müşkilâtı enam olan şeyhülislam yüzeradan mukaddem olub umür-ı diniyyede riyaset-i mutlaka sahibi olduğu cihetle vekalet-i kübradan minvecih âlâ makamdı r. Zira devlet
umur-ı din üzerine bina olunur, din ası l ve devlet onun fer'i gibi kurulmuş tur. Yalnı z din reisi şeyhülislam ve devlet reisi vezir-i azam ve
her ikisinin reisi Padişah-ı kâmkârdır."
Yeniçeri ağalığı bugünkü ordu teşkilatına göre umum piyade kumandanlığı na muadil bir rütbedir. O kadar ki, yeniçeri ağası , yeniçeri ocağı nı n
en büyük kumandanı olup, hükümdarı n saltanatta kalabilmesi yeniçerilerin
elinde olduğundan padiş ah ağalığa en çok itimat ettiği adamlardan birini
tayin etmek zorundaydı".
Çaşnigirbaşı , mutfak ve sofı-a hizmetlerinin amiri olup, yemek işlerinin
düzenlenmesi dışı nda padişahı n zehirlenmesi probleminden de sorumludur'

Beylerbeyi vezirlerden bir tabaka aş ağı dadı r. Sadr'da oturma hakları"
iş levsel bakı mdan değerlendirildiğinde, belirli düzeydeki kadı ları n ve sancak beylerinin yolu olduğunun belirtilmesi, Kanunname'nin, "yoru maliyekalemiyye, ilmiyye ve seyfiyyeye açı k tuttuğunu göstermektedir. Böylece,
taşradaki memleket üst-yönetici sı nı fı n belli tercihlere bağlı olarak birbirleri yerine ikame edilebilirliğini de ortaya koymuş oluyor".
Arz, padiş ahı n bu günden yarı na verilen bir izniyle gerçekleş tirilen bir
sunum olmaktan çı karı larak, ebed-müddet bir konuma yükseltilmekte tam
anlamı ile müesseseleş mektedir. Vezirler, kadı askerler, defterdarlar ilk
kategorideki Divan üyeleri olarak "arz yetkisi" ile donatı lmaktadırlar. İ kinci
kategoride, başlı başı na bir ordu gücü üst-makamı olan yeniçeri ağalığı , arz
Telhisül-beyan fi Kavanin-i
Osman, (Ilazerfen Hüseyin Efendi) varak 140'ıan akı aran
İ smail H. Uzunçarşı lı ; Osmanlı Devleti'nin İlmiyye Teşlilatı , Ank., 1988, s. 178, dn. 4. Krş . İ ncelememizde dn. Il.
46 İ smail Hakkı Uzunçarşı lı ; Osmanlı Devleti'nin Saray Teşkilat:, Ankara, 1998, s. 70-71. Krş .
Mehmet Zeki Pakalı n; Osmanlı Tarih Deyimleri ve Terimleri Stiziütü, İ stanbul, 1993, c. 111, Yeniçeri Ağası maddesi.
47 İ smail Hakkı Uzunçarşı lı ; a.g.e., s. 70-71.
"'Tartış malar için bkz., Ahmet Mumcu; a.g.e., s. 51-52.
'Ümit Hassan; a.g.e., s. 220.
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yetkisini haiz kı lı nmaktadır. Bu hususun hem genel olarak ordunun ve
yeniçerilerin konumu, hem başkentteki durum, hem sefere yönelik hazırlı k,
hem istihbarat hem de güven ve tedbir manzumesi itibarı ile düşünüldüğünde yerli yerine oturduğu anlaşı lmaktadı r. Divan üyesi olanlar dışı nda,
hem yeniçerilerin ağası , hem de bütün agaları n başı olarak düşünülen yeniçeri ağası'nın arz yetkisine sahip olanlar içerisinde baş lı başına bir kategori
oluş turduğu söylenebilir. Üçüncü kategori iç halkı ndan oluş maktadı r. İ ç
halkı saray mensubu demektir, ancak Kanunname'de belirtilen "iç halkı"nı n belirli bir üst-mertebe ifade ettiği görülmektedir. Bu beş makam özel
bir konuma ulaşurı lmış tı r. Gerçekten de bunları n hem arz etmeleri, hem
pratik bir dizi gereklilikten kaynaklanmakta, hem de iç halkı için kesin bir
hiyerarşi oluş turulmuş bulunmaktadı r".

Bu kısa ön bilgi doğrultusunda, Kanunname maddelerini "içerik analizi" ile çözümleyecek olursak şöyle bir sonuca ulaş abilirizm :
1- Kanunname'de, üst-kümede/bürokraside örfl/dünyeA ve şerr/dinı
temelli ikili işlevsel ayrışması na paralel olarak, kamu personeli ile ilgili
"bürokratik hiyerarş i ve görevler ayı rımı"na dair, "üçlü-iş lev"e yönelik bir
tasnif yapı lmış tır;
"Evvela vüzera ve ümeranın vezir-i azam başı dı r. Cümlenin ulusudur.
Cümle umurun vekil-i mutlaludı r.

Ve malı mı n vekili defterdanmdı r. Ve ol nazırdır. Ve oturmada ve
mertebede cümleden mukaddemdir.

Ve şeyhülislam ulemamn reisidir: Ve muallim-i sultan dahi kezalik
serdar-ı ulemadır. Vezir-i azam anları riayeten üstüne almak
münasibdir. Amma müfti ve hoca ve sair vüzeradan bir nice tabaka
yukarı dur ve tasaddur dahi ederler.(...)
Evvela vüzera onlardan sonra kadıaskerler, onlardan sonra defterdarlar ve defterdarlardan aşağıya yeniçeri ağası ve sair üzengi ağaları ,
mir-i alem ve kapucubaşulan ve mirahur oturur52 . (...)

" Ümit Hassan; a.g.e., s. 218.
m Kanunname hükümlerinin iç sı ralanışı nda bir düzensizlik olduğu için, konu bütünlüğünü sağlamak için, kanunnamenin sayfalarmı n-maddelerinin sıralanış sırası nı takip etmeyip
farklı sayfalardaki-maddelerdeki ilgili görevleri izledik ve bir arada değerlendirdik.
52 "Ve çavuşbaşı ve reisülküttab ve kapuctı lar kethüdası hidmetkârdı r. Divan'da oturmazlar. Ve ağalardan mir-i alem ve kapucubaşı gelmek lazı m gelse anlar dahi oturmazlar. Ve bir
maslahat iç-ün mazul beglerbegiler girse veya mazul begler girse mazul beglerbegiler vüzera
altı na nişancı altı na ve mazul begler defterdar altı na oturalar."
Belleten C.LXXII, 8
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Ve ağalardan yeniçeri ağası sair agaları n büyüğüdür. Baş yeniçeri
ağası , anı n altına mir-i alem, anı n altı na kapucubaşı, anı n altı na
mirahur, hâlâ mirahur devlet-i padişahide iki olmuşdur. Mirahur-ı
safi altı na çalurabaşı, anun altı na çaş niğirbaşı, anun altı na sipahi oğlanları ağası, altı na silahdar ağası , altı na sair bölük ağalan, anlarun
altı na çavuşbaşı, anun altına kapucular kethüdası, anun altı na
cebecibaşı, anun altı na topçubaşı oturur. (...)
Mal defterdarları m cümle asitane-i saadetimde olan ağalanmdan
yukarudurlar ve yukaru otururlar. Ve cümle sancak begilerinden
yukarı dur ve yukarı otururlar. Altı kerre yüz bin akçelik beg dahi
olursa anlardan yukarı otururlar ve begler defterdarları n altı na otururlar.

Ve mal defterdarları m şehzade lalaları nı n üstünde otururlar. (...)

Ve bizzat rikab-ı hümayunuma sahib-i arz olanlar vüzeram ve
kadı askerlerim ve defterdarları m ve iç halkı ndan kapu ağası ve odabaşı ve hazinedarbaşı ve kilercibaşı ve saray-ı amiremin ağası sahib-i
arzdı r. Amma kapu ağası olan ihtiyar başdı r. Ekseriya odabaşı ve
kapu ağası arz etmek gerekdir. Ve name ile arz etmek götürü
beglerbegilerin ve ümeranı n ve kuzatı n yolları dı r. Bizzat arz etmek
mertebesi âlidir. (...)

Ve beglerbegiler" vüzera altı na, defterdarlar kadı askerler altı na otururlar. Ve cümle mal defterdarları m gerek asitanemde ve gerek memalik-i mahrusamda olalar, mertebede, oturmakda ve elkabda beraberdirler.(...)
Ve beglerbegiler vüzeradan bir tabaka aşağıdı r ve taht kadı ları na
tasaddur ederler. Ve darüssaltanaum kadı sı ndan gayrı sı defterdarı mdan aşağı otururlar. (...)
Ve ulufeli müteferrika" çaş nigirlerden mukaddemdir. Çaş nigirlerden
sonra tı mar müteferrikası dı r. Anlardan aş ağa çavuşlardı r. Çavuşlar ile
kâtibler kangı sı eski ise ana itibar olunur. (...)

Darü's-saltanatı m kadı sı beglerbegiler ile beraberdir.(...)

Sair yüzelli akçe kadı lar defter kethüdaları nı n ve alay beglerinin üstüne otururlar.Amma ki ikiyüzbin akçe sancak dahi olursa altı na otururlar. Mansıbı üçyüzbine varmayı nca mal defterdarlığı na müstehakk
olmaz. Ve dahil mollaları na dahi mal defterdarlığı ve nişancı lı k verilmek sahn müderrislerine dahi kanunumdur.(...)"

" "Sancak begleri taş rada otururlar."
Müteferrika ilgili olarak ş öyle bir ifade var: "Vezir-i azam oğulları altmış akçe ile müteferrika olalar ve sair yüzera okulları elli akçe ile müteferrika olalar. Ve niş ancı oğulları dahi
kezalik kı rkbeş akçe ile müteferrika olalar. Ve beglerbegi oğulları dahi kı rkbeş akçe ile mütcferrika olalar."
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"Oturur" kelimesinde ifadesini bulan "bürokratik hiyerarş i", bu şekilde,
üstten asta doğru uzayı p gitmektedir. "Ve bir cemiyyet-i Mi ve bir mecma'-ı
ahali olsa ehl-i divana ahardan adem karış masun" şeklinde bir uyarı nı n da
bulunduğu ve "Divan-ı Hümayun'umda ta'amda vezir-i azam ile
başdefterdar ve sair vüzera ile defterdarlar ve nişancı yer ve kadıaskerler
baş ka yerler" ş eklinde kademelendirme de yapı lmış tı r.

2- Kanunname'de, alt-kümede/kamu personeli rejiminde icraı, hukuki
ve mali yetkileri belirlenerek üçlü işlevsel ayrış ması na paralel olarak "mesleki kariyer çizgisi ve terfi koşulları "na dair, "atamalaıya yönelik, bir tasnif
yapı lmış tır;
"Ve Divan-ı Humayun'umda sadrda oturmak vüzeramn ve kadı askerlerin ve defterdarlarm ve nişancı nı n yoludur".(...)

Ve suffa-i Divan-ı Ali'de
*
oturmak beglerbegilerin yoludur".(...)

Ve beglerbegilik dört kimesnenin yoludur. Mal defterdarları mı n ve
beglik ile nişancı olanları n ve beşyüz akçe kadı ları n ve dört yüzbin
akçeye varmış sancak beglerinin yoludur".(...)

Ve nişancı lı k dahil ve sahn müderrislerinin yoludur". Ve mal defterdarlığı ndan nişancı olsa evvel beglerbegilik hükmü ile olur ve
Reisülküttab nişancı olsa sancak hükmü ile olur. (...)
Ve mal defterdarlannı n ve beglik ile nişancı dan vezir dahi dafa'ten
olmak yoludur ve kanunumdur."(...)
Devamı nda oturma sırası (=bürokratik hiyerarş i) belirtilir: "Evvela vüzera oturub, bir
canibe kadıaskerler, anlann altı na defterdarlar otururlar ve ol bir canibe nişancı oturur."
Böylece, Divan-ı hümayun'da en-üst kamu personelinden baş ka Niş ancı da sı ralanı r.
Devamı nda bürokratik hiyerarş i belirtilir: "Ve beglerbegiler vüzera altı na, defterdarlar
kadı askerler altı na otururlar."
Devamı nda bürokratik hiyerarşi belirtilir: "Ve sancak begleri cümle ağaları n üzertinde
otururlar."
" Bu ifade, nişancı nı n esasen ilmiyye mensubu olması ; ve fakat, kalemiyyeden nişancı olunacaksa bunun sancak hükmü ile olması gerektiğini düş ündürüyorsa da Mumcu'nun bu konu
hakkı ndaki uyarısı önemlidir: "Nişancı 'mn en önemli görevleri tuğra çekmek yanı nda, fermanlann hazı rlanması nı sağlamak, en önemli fermanlan bizzat kaleme almak ve yeni konulacak ya da değiş tirilecek &Il hukuk kurallannı n saptanması yla uğraş maktı r. Ayrı ca defterdarları n hazı rladı kları belgelerin son denetimini yapmak, merkeze gelen yakı nmalan sı raya sokmak
ve niteliklerine göre ayı rmak nişancı nı n belli baş lı görevleri arası ndadı r. Bu önemli görev
nedeniyle nişanalan ulema, daha sonra iyi yetiş miş kâtipler arası ndan seçmek gerekmiş tir.
Şurasım hemen belirtelim ki, ulemadan seçildiği zaman bile; o, artı k ulema sı nı fı içinde görülmez; o, merkez bürokrasisinin şefi olduğu için atanması na şeyhülislam ya da kadı asker
kanşamaz. Onun ulemadan olması , bürokrasinin başı na "ulemadan biri" getirmek endişesinden doğmamış , bilgili ve yetenekli bir kişinin bürokrasinin başı na getirilmesi düş üncesinden
doğmuş tur. ileride, kâtipler arası ndan seçilince, onun ulemalı k formasyonu da iyice ortadan
kalkmış tı r". Ahmet Mumcu; a.g.e., s. 47-48.
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Ve selam çavuş u vüzeraya ve defterdarlara tayin olunmak
gerekdir.(...)
Ve mal defterdarları baş defterdar olmak yolları dı r. Ve defterdarlığa
üç payeden çı karlar. Evvela defterdar emini ve şehr emini defterdar
olmak kanunumdur. Ve üçyüz akçe kadı dahi defterdar olmak kanunumdur. Ve hâlâ üçyüz akçe kadı bir kimse vardı r. Ve reisülküttab
dahi riayet olunursa defterdar olmak kanunumdur'. (...)
Ve şehr emini yüzyigirmi akçe ulufeye mutasamf olur. (...)
Ve ulufe müteferrikalarmı n yolu tı mar defterdarlığı d ı r. Tı mar defterdarları nı n yolu defter kethüdalığı dı r.Ve Rumeliden defter kethüdası riayet olundukda mal defterdarı olmak caizdir.
Ve reis kâtiblerinin yolu hazine katibi olup mukataacı ve muhasebeci
olmak kanunumdur.
Ve sahn mollaları makam-ı mevleviyyetdir. Anlar cümle sancak
baglerine tasaddur ederler.
Ve dahil müderrisi ve haric müderrisi dahi makam-ı mevleviyyet(...)
Ve ibtida mülazı m yigirmi akçeye medreseye (...) Elli akçe müderris
cümle agaları n üstüne oturur. Sahna vardı kdan sonra beşyüz akçe
kadı olub andan kadıasker olurlar"

"Yoludur" kelimesinde ifadesini bulan "terfi koşulları "nı kamu personelinin "hiyerarş ik" diziliş i tamamlar. "Ve suffa-i Divan-ı Ali'de oturmak
beglerbegilerin yoludur. Ve beglerbegiler vüzera altı na, defterdarlar
kadı askerler altı na otururlar" örneğinde olduğu gibi. Burada hem terfi
koşulları/yolu; hem de bürokratik hiyerarş i/oturma sı rası açı kça belirtilmiştir.

Kanunname'de, bunlardan baş ka, bayram merasimlerinde izlenecek kaideler, ordunun çı ktığı seferlerde yüklenilecek hizmetler ve üst-bürokratları n makamları na göre alacakları aidat, vergi ulufe vb. hakkı nda bilgiler
de bulunmaktadı r. Üst-bürokratları n alacakları ücret de onları n mertebesi
ile iliş kilidir ve Kanunname'de bu iliş ki sürekli vurgulanı r. Mesela;

" Deyamı nda bürokratik hiyerarş i belirtilir: "Ve meratibde defter emini, anun altı nda şehr
emini, anun altı nda reisülküttab otururlar.(...) Küttab meratibinde reisülküttab, anun alt ı na
yeniçeri katibi, anun altı na ruznameci, anun alt ı na sipahiler katibi, anun altı na mukabeleci ye
mukataacı , anun altı na tezkireci, anun altı na reis kâtibleri oturur."
" Deyamı nda mertebe (=mesleki kariyer) belirtilir: Anlar cümle sancak beglcrine
tasaddur ederler.
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"Ve mal defterdarları sancak kabul etse dört yüz elli bin akçe ile
virilür. Ve yeniçeri ağasına ve sair özengi ağalarına dört yüz otuz bin
akçe ile virilür. Ve dört yüzbin eksikli sancak begi olmaz. Ve
asitanemden darü's-saadetim ağaları sancağa çı ksa dört yüz bin ile çıkar."

Kanunname, üst-bürokratlara ve hanedan azasına ithafen yazı lan yazı larda kullanı lacak unvanlar ile bitmektedir.
Bürokrasideki ikili işlevsel ayrışmanın taşra idari( yapı sına yansıması nasildi?' Devlet yönetim geleneğindeki dünyevi ve dini ikili-işlevsel ayrış madan dolayıdır ki, İnalcı k, Lybyer'in "yönetim kurumu-din kurumu" ikiliişlevsel aynımını hatırlatan' tespiti ile, şöyle demektedir"; Osmanlı hükümdarları , taşra idaresinde ilk dönemlerden itibaren hep iki yetkili atamışladır: ordu=kılıç ehli sı nı f kökenli bey ile ulema=ilim ehli sını f kökenli
kadı . Bey sultanın yürütme yetkisini, kadı ise hukuki/yargı yetkisini temsil
eder. Bey, kadı hükmü olmadan hiçbir ceza veremez. Kadı , bey erki olmadan kendi kararını yürütemez. Emirleri doğrudan doğruya sultandan alır,
sultana doğrudan doğruya dilekçe verir. Osmanlılar, eyalet idaresindeki bu
kuvvetler ayırımını adil bir yönetimin de temeli saydı lar. İnalcı k, bir başka
incelemesinde de", sultanı n kulları , icra yetkisini kullanma, ilmiyye ise
bütün hukuk/ ve mail meseleleıin yönetim ve denetimi de dahil, kanunları n
uygulaması ile görevlendirildildeıi, yönetimin her iki kesiminin merkez/
hükümete bağlı , fakat birbirinden bağımsız olduğunu açı klamaktadır. Böylece, bir yandan "iki kesim/kul ve ıdema" sını fları üzerinden bürokrasinin
örft/dünyev/ ve şerr/dint temelli ikili işlevsel ayrış masma; diğer yandan,
eı incelememizin sı nırları nı aşan "taş ra" ile ilgili ayrı ntı için bkz., Yaşar Yücel; "Osmanlı
İ mparatorluğu'nda Desantralizasyona (Adem-i Merkeziyet) Dair Genel Gözlemler", 13elleten,
XXXVIII, 152, s. 657-708 ve yine Yaşar Yücel; "XVI-XVII. Yüzyı llarda Osmanlı idari Yapısı nda Taşra Ümerası nın Yerine Dair Düşünceler", Belleten, X11, 163, s. 495-506. Halil İ nalcı k;
Gentralization and Decentralization in the Ottoman Administration", Studies in Eighteendı
Ger:hay Islamic History, (Ed. T. Naff-R. Owen) Illionis Uni. Press, 1977, s. 27-52. Metin Kunt;
Sancaktan Eyalete: 1550-1650 Arasında Osmanlı ümerası ve İl idaresi, İ stanbul 1978. Ayrı ntı
hakkı nda, klasik dönem için bkz., Özer Ergenç; M. Yüzyılda Ankara ve Konya, Ankara Enstitüsü Vakfı Yayı nları, Ankara 1995, muhtelif sayfalar. Onsekizinci yüzyı l için bkz., Yücel Özkaya,
Osmanlı imparatorluğuiıda Ayanlik, Türk Tarih Kurumu, Ankara, 1994, s. 13-57. Ondokuzuncu
yüzyı l için bkz., Musa Çadırcı; Tanzimat Döneminde Anadolu Kentlerrnin Sosyal ve Ekonomik
Yapılan, Türk Tarih Kurumu, Ankara, 1991, muhtelif sayfalar.
62 Albert Howe Lybyer; a.g.e., s. 137-212.
" Halil inalcı k; Osmanlı imparatorluğu: Klasik Çağ (1300-1600), (Çev. Ruşen Sezer), Yapı
Kredi Yayınları , İstanbul, 2004, s. 108. Ve yine Halil inalak; "Türk Devletlerinde Sivil Kanun
Geleneği", Türkiye Gittıliiğit, sayı 58, Aralı k 1999, s. 5-11.
114 Halil inalak; "Osmanlı Toplum Yapısı nı n Evrimi", (Çev. Mehmet Özden-Fahri Unan),
Türkiye Günlitğil, Yaz, 1990, sayı 11, s. 31.
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onları n icrai, hukuki ve mali yetkilerine değinerek kamu personelinin üçlü
iş levsel ayrış ması na dair vurgu yapmış olmaktadı r. Sina Akş in de, aynı yaklaşı mla', Osmanlı merkez bürokrasisini ilmiyye (dini) ve askeri (icral) olarak ikiye ayı rmakta, fakat alimlerin askeri sı nı fı n ayrı calı kları ndan yararlandı ldarı m belirtmektedir. Bu cümle ile Akş in, ulemayı askeri sı nı f=yönetici sı nı f olarak değil, bu sı nı fı n ayrı calı kları ndan yararlanan imtiyazlı bir ara sı nı f olarak algı lamış olmaktadı r.

Fleischer'ı n deyimi ile'; "taş ra" personeli sayı lanlaı-ı n sistem içinde fiilen yükselebilecekleı-i sı nı r bellidir ve bu kiş iler tı mar defterdarlığı gibi
merkezi yönetim aygı tı kapsamı nda görülen bir görevi şu ya da bu biçimde
elde edemedikçe, genellikle taş rada kalı rlardı . Fleischer, Metin Kunt'a
atfen, onaltı ncı ve onyedinci yüzyı l Osmanlı taş ra idari personeli üzerine
yaptığı ampirik verilerle destekli incelemesinde seyfiyye sı nı fı nda terfi imkânları m belirleyen önemli bir etkenin, mesleki ve aileyi geçmiş temelinde
merkezi yönetimle özdeş leş me olduğunu gösterdiğine değinir. Kunt'un
taş ra idaresinde görevli sancakbeylerinin tayinlerinle ilgili ulaş tığı sonucu
iki kategoride değerlendirebiliriz'; Birinci kategori, atananlarm "aileyi
kökeni" ile ilgilidir; onaltı ncı yüzyı lı n, hatta I. Süleyman devrinin ilk yı lları nda Osmanlı sancakbeylerinin en aşağı yüzde 40'1 kul değil ümera oğlu ya
da akrabası dı r. İ kinci kategori, atananları n "atandı ldarı yer/bölge ve görev
süreleri" ile ilgilidir; onaltı ncı yüzyı lı n ortası nda onyedinci yüzyı lı n ortası na
değin sancakbeyi tayinlerinde çoğunlukla beyin aynı vilayette ya da komş u
vilayette baş ka bir sancağa tayin edilmiş tir. Buna göre, taş radaki memurlar
mesleki kariyerlerinde, içlerinden sı yrı lı p sadrazamlığa yükselen istisnai
durumlar bir yana, çoğunlukla taş radaki en üst makamlara, mesela sancak
beyliğine ya da beylerbeyliğine, kadar yükselebilirlerdi.

Denilebilir ki, klasik dönem Osmanlı bürokratik yapı sı nda "örfi" ve
"ş er'1" olarak ikili-iş levsel ayrışı mı n/dikey kademelendirmenin/üst kümenin
yansı ması nı taşı-ada da görmek mümkündür. Kavramsal çerçevemize göre
ifade edersek, bürokratik yapı nı n taş radaki idari yapı lanması nı "ehl-i örf'
ve "ehl-i ş er" ş eklinde ikili iş levsel ayrış maya göre ş öyle tasnif edebiliriz:"
" Sina Akş in; "Osmanlı Türk Toplumundaki Sı nı f Yapı sı Üzerine Bir Deneme", Toplum
ve Bilim, Yaz, 1977, sayı 2, s. 31. Krş ., Cenk Reyhan; "Taş ranı n Osmanlı -Türk Siyasal Hayat ı na
Etkisi: Bir Açı klama Modeli", Toplum ve Bilim, Kış , 1999-2000, sayı 83, s. 267-291.
Cornell Fl. Fleischer; a.g.e., s. 218.
Metin Kunt; .a.g.e., s. 65-75.
"8 Mehmet ipş irli; "Osmanlı Devlet "Feş kilât ı ", Osmanlı Devleti ve Medeniyeti Tarihi, I, (Ed.
Ekmeleddin thsanoklu), IRCICA, Istanbul, 1994, s. 245'teki tablodan. Ayrı ca idari yapı hakkı nda genel bilgi için bkz., Mehmet ipş irli, a.g.e., s. 224-239. Krş . Özer Ergenç, Yücel Özkaya,
Musa Çadı rcı 'n ı n yukarı daki eserleri.

İ L1M-KILIC-KALEM

119

1-Ehli Örf: a- Beylerbeyi, sancakbeyi, subaşı , muhassı l, mütesellim, mutasarrı f, ş ehir kethüdası, voyvoda, dizdar, kethüdayeri, kapı kethüdası,
derbetçi, dizdar, yasakçı, mübaş ir, kocabaşı , ayan, eş raf, vücuh-ı belde.
b- Eyalet Divanı : Beylerbeyi, mal defterdarı , tı mar defterdarı , kâtipler,
çavuşlar, muhzı r.

2- Ehl-i Şer: kadı , müftü, nakibül eş raf kaymakamı , kassam, naib, müderris, mütevelli.

Bu küme içinde, kamu personeli rejiminin ilim-kı lı ç-kalem olarak üçlüiş levsel ayrışı mı nda/yatay kademelendirmede/alt kümede bey örti icral, kadı
şerl hukuki-mali işlevleri yerine getirmektedir.
Sonuç

Yukarı daki analizlere göre denilebilir ki, klasik dönem Osmanlı bürokratik yapı sı , Şarkiyatçı literatürde dillendirildiginden farklı olarak, var olduğu
şekli ile dini ve dünyevl olmak üzere ikili iş levsel ayrışı mla, şeriyye
(ilmiyye=ehl-i ilm=ulema) ile örfiyye (ehl-i kı lı ç=seyfiyye ve ehl-i kalem=kalemiyye) dalları ndan oluşmakta ve bu iş levlere göre sı nı flandı rı lmış
kamu personelinin görev alanları birbirinden kesin çizgilerle ayrı lmaktaydı . Bu bakı mdan, Osmanlı bürokratik zihin dünyası nda",

"Şer'i maslahat değildir ulu'l-emr ne derse öyle ola=ehl-i ilmin/ulemanı n işi/uzmanlığı değildir ehl-i örf/ümera ne derse öyle olsun"

ifadesinde dile gelen "ikili-işlevsel görevler ayı rı mı "na dair vurgu önemlidir. Dönemin kaynakları ndan da hareketle, Osmanlı kamu personeli;
rejimini üst baş lı kta, bir üst küme olarak, örf ve ş eri'lat büroları olarak ikiliiş levsel sı nı flandı rmanı n mümkün olacağı ; alt baş lı kta, bir alt küme olarak,
ilmiyye, seyfiyye, kalemiyye (mülki idari kalem: nişancı reisülküttap ve mali
idari kalem: defterdar, Findley'e atfen 1830'1u yı llardan sonra mülkiyye),
sı nı fları nı ve bunları n taş ra uzantı ları nı kapsayan bir tasnifin, Osmanlı devlet geleneğini çözümleme bakı mı ndan anlamlı olacağı kanaatindeyiz. Buna
göre, Konumuzun kapsamı açı sı ndan, Osmanlı bürokratik yapısı içinde bir
alt küme olarak algı ladığı mı z kamu personeli/askeri sı nı f üyeleri üçlüişlevsel bir ş ekilde tasnif
c'9 İ llı er Ortaylı ; Türk İdare Tarihi, Ankara, 1978, s. 138. Ortaylı , buradaki "ulu'l-cmr" dünyevi otoritenin koyduğu kanunlar olsa da; yine de, Osmanlı 'nı n ş erl olmadığı sonucunun
çı kmaması gerektiği konusunda uyarı r.
" Cenk Reyhan; a.g.m., s. 278.
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İlmiye Sı nı fı : Şeyhülislam, kazasker ve müderrisler gibi ilmi görevli-

Seyfiye Sı nı fı : Sadrazam, vezirler, beylerbeyi gibi yüksek örfi görevliler ve ordu mensupları .
Kalemiye Sı nı fı ; Nişancı , reisülküttap ve defterdar gibi büro iş lerini
gören aklam ve muamelat

Üst kümede/dikey kademelendirmede bürokrasiyi "örfi" ve "ş err olarak ikili-iş levsel ayrışı m olarak sı nı flandı nrsak; bu küme içinde, alt küme/yatay kademelendirrnede kamu personeli rejimini üçlü-iş levsel ayrışı m
olarak sı nı flandı rabiliriz: ilmiyye (ş eri iş lev), seyfiyye, kalemiyye (örfl iş levler). Bu iş levsel ayrış ma her üç sı nı fı n üstlerine-astları na ve taş radaki uzantı larma yansı mış tı r.
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AN ASPECT OF HISTORY OF MUSLIMS AND
NON-MUSLIMS IN THE LATE 10 CENTURYOTTOMAN PROVINCE OF CYPRUS*
NURI ÇEVİ KEL**
Introduction
The relavant documents of the Turkish archives show that a sociopolitic turmoil was experienced in Cyprus at the expense of Muslim and
non-Muslim reayah ı after the first half of the 18t1 century. Besides
disastrous calamities of eartquakes, droughts, dearths, plagues and locust
invasions (kaht u gala ve
cerâd) which have never been uncommon
throughout the history of Cyprus (A. DVN. KBM.: 1/23; Cobham 1908, p.
355) three main additional factors seem to have played the most substantial
role in the case; the destruction of central Ottoman government's direct
control over the imperial provinces in favour of certain local povvers called
a'yân' (the notables) due to a process of an increasingly widening
A summary of this work was presented as a paper with the title of "Turkish Provincial
Administration, church and Muslim-non-Muslim Reayah in the Late 18' Century-Ottoman
Cyprus" at CIEPO-15 / International Committee of Pre-Ottoman Studies 15" Symposium, 812 luly 2002 held at The London School of Economics, Houghton Street, London WC2A,
••

Assoc. Prof. Dr., Near East University, Atatürk Faculty of Education, Department of
History Teaching, Lefkoşa - KKTC, Mersin on Turkey.
I As a matter of fact, particularly in the second half of the eighteenth century, a
distinction between the Muslims and the non-Muslim groups, made üs appearance more
strongly felt in the Ottoman documents; that is to say, the Turkish ruling elite would prefer to
name the non-Muslim subjects as "rea'yd" and the Muslims as "elzl-i IsItı m", "ahdli-/ Aldın", "ahal'I-i
Müslimln" and the like. For many examples of this in the documents of the history of the
Ottoman Cyprus, see Ottoman Archive of Prime Ministery (İ stanbul), A. DVN. KBM., 1/14,
18, 40, 44, 50-51, 55: A. DVN. KBŞ.: 1/5-6, 20, 41). The non-Muslims also seemed to have
accepted these terms used for themselves. For, in their petitions to the Sublime Porte they
chose for themselves the titles of "reyel fukaralar" or "re'rezy& kutlar" before / instead of their
names. Consult A. DVN. KBŞ.: 1/6, 27, 29, 36, 40-41, 43, 45, 47-48, 50, 52-54, 58.
2
On the emergence and social, economic and political roles of this class of "a'ydns" in the
Ottoman history see Akdağ 1963, 1995; Barkan 1980; Faroqhi 1994; Genç 1975; İ nalcı k
1965; 1977; McCarthy 1997; Özkaya 1994; Pamuk 1990; Tabakoğlu 1985 and Yücel 1974,
1988.
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"decentralization ". This process actually was an outcome of internal and
exteı-nal political, economic and social circumstances, the rise of the
repı-esentatives of the non-Muslim reayah (re`ay'd vekilleri), namely the
Archbishops and their suffragans, the Dragomans (terciimân-t saıdy-ı
muhassıl) and the Kojabashis3 in power and deterioration in the Turkish
provincial administı-ation. Ali of these occurences interactingly were to
come into being and make worse the position of the Cypriot subjects in
spite of the Ottoman statesmen's sincere efforts to pı-otect their subjects
from the oppressions of the local Turkish and Christian authorities and to
provide justice for them without committing any discrimination between
the Muslims and the zimmis. Let us throw a glance at the notable
transformations of the period that affected the whole of the empire, in
order to be able to understand the essence of the Cypı-iot histoıy under the
Turks4. For, there is a well-known fact that Cyprus has always remained
under the influence of the the happenings prevailed over Asia Minor and
the territories circling the Eastern Mediterranean Sea (Alagöz 1971, p. 16;
Gürsoy 1971, p. 41).

1. The Ottoman Empire in a Transition Period
In the 18' century, especially in the second half of it, the social,
economic and political crisis which started in the last quarter of the 16(
century and came to be more spread and effective in the next one, would
continue to prevail all over the empire (Barkan 1970, p. 574-590; İ nalcı k
1973, p. 139; Yücel 1988, p. IX; Faroqhi 1994, p. 2). The unending wars
3

The ruling elite of the non-Muslims had been cited in the documents usually in such a
formula: "Cezire-i Kıbrıs'ın dörd nefer Piskoposları ve Divân Tercümön ve re'âyâ vekilleri ve
Kocabaşlan... " (A. DVN. KBM.: 1/18, 1186 A.H./ 1772 A.D.; A. DVN. KBŞ.: 1/20, 1195 A.H./
1780-81 AD.).
4
For, as an example, even the most well-known and considerably objective authority on
Cyprus history, Hill (1952, Vol. IV, p. 25) on many points failed to escape falling into errors
because of the fact that his knowledge of the Ottoman history is unsufficient. For, as he
himself confesses (1552, Vol. IV, p. XI), he lacked the Turkish language, which is, indeed, a
great olıstacle to make use of the Turkish sources. A quoatation from him may be explanatory
for the case:
There was nothing reprehensible in the principle that the islamd should be selfsupporting; and salaries of officials might reasonably be paid out of its revenues. But it
was a fatal mistake, which paying officials little or nothing, to leave them a frec han(' to
squeeze the population as dry as they possibly could. Had this error been corrected and
the official instructions quoated above been carried out. Cyprus under the "furks would
have been a model worthy of imitation by any conqueror for centuries to come.
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usually resulted in defeats, changings in the nature and volume of the
international trade carried out chiefly with the European countries, a rapid
increase in population and unemployment were also among the most
prominent reasons for that crisis. Additionally, the converting predicements
in the world economy; that is, the "price revolution", the widening of
monetary relations, new war technologies which necessitated professional
armies and transformation from the fiscal capitalism to the industrial one
and the like, too, (Barkan 1970, pp. 574-590; Tabakoğlu 1985, pp. 235246) led the Ottoman statesmen to look for new ways to escape it. They had
to find new sources of revenue especially in cash for their central treasury,
which would be used for the rapidly widening imperial expendituı-e and
would increase the capacity of the existing ones.
In order to achieve those aims, besides confiscations of the properties of
the well-to-do officials (müsâclere) and devaluation (tagşiş) (Yucel 1992, pp.
8-11), the state initially began to collect almost regulaı-ly the taxes of
"avâriz", "imclâcliye" and other "tekâlif', which had been so far harvested
occasionally during extraordinary periods like wars (Pamuk 1990, p. 127).
Secondly, the range of "iltizâm method" was to be expanded at the expense of
the "timar system", in other words, the state changed the sources of revenue
which largely belonged to the "timar system" into "mukata'as" 5. This would
mean to sell certain imperial sources of revenue to the men of capital for
one or three years. The third method, applied by the Ottoman statesmen to
provide enough amount of ready money, was the "mâlikâne system" (Genç
1973: 231-283) which is quite similiar to the "iltizam methocr as a system
in that in this method the "mukata'as" were to be sold not for one or three
years, but for life in return for an advance payment (mu'accele) and a yearly
sum (mâ/). The state's expectation from the application of this method was
that the "mâlikâne" owners would have been more willing to protect the
Muslim or non-Muslim reayah and improve their "mukata'as", for they
"Mukata'a" means a tax source. Its geographic boundaries and the kind and the
possible maximum quantitiy of the taxes which would be collected, had been used to be fı xed
by the state. The Ottoman guilds in the cities, customs of external trade or various taxes of a
certain region could constitute a "mukata'a" (Sertoglu 1986, p. 229).
6 The "mültezim", who bought a source of revenue, generally had not lıcen careful about
the living conditions or endurability of the peasant.s and improvement of the "mukata.a" he
bought by auction. They tried as possible as to squeeze the real producers in their
predetermined periods by imposing extraordinary or illegal taxes (tekâlif: şakka) in order to
get more than they offered to the state in their limited periods.
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would not have to surrender them to the state after a few years. The fourth
arrangement (eshâm system) made by the Turkish rulers of the period was to
divide the "inukata'as" into very small fragments or shares and seli the
annual tax revenues of an each share to the rich persons for life in return
for a total advance payment. When a share-holder died, his share had to be
returned to the state (Pamuk 1990, p. 131).
In fact, all of those ways failed to remedy the deterioration of the

Ottoman economy. Under the existing developments and the changings in
the war technology, the Ottoman "timâr system" rapidly lost its importance
and thereby, the number of the timar-holding sipahis (cavalry) reduced and
came to be useless (Yücel 1988, p. XIII). On the contrary to their quality
and effectiveness, the Yeni Çeris enlarged in number due to the enterance of
many unqualified persons from the Turco-Muslim elements into their class,
which only had made the burden of the central Treasury heavier. Along
with that corruption in the miktar), and economic systems, the solidarity of
the Ottoman society, too, came to be threatened by a social turmoil named
as the "Celâli movements"7 in the nature of brigandages, which started and
quickly widened, especially in the central Anatolia. The "Celâli" bands were
populated by the unemployed youths (levends or gurbet tâifesi and suhte) and
the landless subjects who had to abandon their lands (çifts)8 under the
pressure of heavy tax burden imposed by the state and the brigands, and
began to husbandary around the hillsides and crowded the medreses as
students in the cities, or mercenary troops (sekban bölüks)9 . The "sekban
bölüks" had been organized and armed by the provincial governors under
the permission of the state to protect the social order against brigandage.
It's interesting enough, many of those governors would revolt against the
central administration during the 17'1' century (McCarthy 1997, pp. 171174).
In the destruction of the social solidarity of the Ottoman Empire; that
is, in the dispersal of the Muslim and non-Muslim reayah (perakende vü
ıhtildi / perişân), in spite of being representatives of the state authority, the
Consult Akdağ 1963.
This ı ncı dence was to be called in the Ottoman social history the "Great Flight" (büyük
kaçgun) and continued until 1610 (Yücel 1988,. pp. XIII-XV).
9 In fact some of these "sekbans" were the ones whom the state itsclf armed and used in
the battles against Austria, Venice and the Iranian Safavids (McCarthy 1997, pp. 167-172).
7
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oppressive state officials (beylerbeyis, sancakbeyis, kadis and their naibs,
mutesellı ms or muhassils, voyvodas, multezims and the other members of
the "ehl-i 'örf") were the most responsible ones (Tabakoğlu 1985, pp. 223227). For they had abused their power to commit various malpractices t"
neglecting the firmans of "adâletnâme"' I issued by the Sultans. For instance,
they sold their own timars to others by way of "i/tizâm ", illegally demanded
foods, sheep or something else (yem veyiyecek / koyun ve kuzu taleb etme) from
the subjects during their unlawful visits (il üzerine devre çıkma) through
"salma" and increased the rates of dues and fines (ziy'dde taleb), imposing
extraordinary taxes (tekâlif-i şakka) (Yücel 1988, p. XIII).
Eventually, all of these economic, militaıy, demographic, social and
political pı-ovisions of the time were to cause the classical Ottoman regirne
to degenerate and decline steadily (İ nalcı k 1973, p. 47) throughout the 17 1 '
centuı-y by losing a lot from its central authority both in the capital and in
provinces. In the next centıny there emerged a new social power, namely
the local notables (a'yâns) to fili that gap of authority or to take a share of it
(Pamuk 1990, pp. 121-122) by getting the control in the Ottoman
provincial organization. They were mostly the retired members of the
'askeri" class including the muletnıi", rich merchants or heads of gı-eat and
rooted families (Genç 1973, p. 251). By capturing the control of the
territorial forces organized by the people under the support of the state
against brigandage, seizing the positions of "mutesellim" and "voyvoda", which
gaye the right to collect taxes, the "a'yâns" gradually would become the
agents of the state and the real representatives of the mral population
(Tabakoğlu 1985, p. 224). Nonetheless, these newly emerged local powers,
too, would generally pursue their own interests and thereby would come to
be a different source of trouble for the state and society.

2. The Ascendancy of the Christian Clergy
By the second half of the 18 1 centuı y, it was understood that the
Ottomans' rnilitary power had come to be insufficient to cope with the
European states due to the general conditions of the empire summarized
above, which in fact, constitute somewhat a definition of the increasingly
ı () For many kinds of the commitmcnts of the "ehl-i 'örf consult Tabakoğlu 1985, pp.
226-230.
il Sce İ nalcı k 1965.
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widened "decentralization " process, too. Consequently, on the one hand, this
fact was to lead the Ottoman statesmen to appeal to one of their most
effective political weapons, the capitulations (imtiyâzât)' 2 (İ nalcı k 1973, p.
137) in foreign affairs. In domestic matters, on the other hand, against
some contemporary European powers' policy of retaking the island through
establishing secret relations with the Christian population of Cyprus, the
then Turkish government would pursue a more tolerant and flexible policy
towards the zimmi (non-Muslim) groups of the country in oı-der to keep
them on their own side. This approach which includes granting the nonMuslim elements quite generous privileges and socio-economic rights
would result in the ascendancy of the Orthodox Church in Cyprus where
the non-Muslims had enjoyed the majority throughout the Turkish period
with certain exceptions13 (İ nalcı k 1997, p. 3-11).
As it is known after the conquest of 1570-71", the Venetian feudal
system was replaced by the classical Ottoman regime including the "millet
system" for the non-Muslims, and Cyprus became one of the Ottoman
provinces under the name of the Province of Cyprus, "Eyâlet-i Kıbrıs"
(Çevikel 1997, pp. 39-68).

The newly established Ottoman Province of Cyprus undei- the mle of a
Beylerbeyi (governor) lasted until 1670 (Luke 1969, p. 31). Thereafter the
island was attached to Kapudan Pasha, the Beylerbeyi of the Province of
"Cezâ'ir-i Bahr-i Sefıd", who would ı ule it through an official, "müsellim" or
"mütesellim" appointed by himself. According to Hill (1952, Vol. IV, pp. 7375) it was converted into the tenure (hass) of the Grand Vezir in 1703 and
its this status was to last until 1785 with an interlude between 1745-1748
during which it was again governed as an independent province. The
Grand Vezirs ruled Cyprus through a "muhassı l" who had been the de facto
ruler. In 1785 Cyprus was put under the authority of Kapudan Pasha who
could then only offer a candidate to be "müsellim" or "muhassd" with a fixed
salary and the right of officially nominating would be in the hands of the
inalcı k (1973. p. 138) statcs that the capitulations would have clisastrous effects for the
the Ottoman economy until not before the 19'h century.
13
•
For ı nstance, according to Cyprianos (Cobham 1908. pp. 366-67), a native Greck
chronicle and a member of the clergy, the number of the Turks was 47.000 and that of the
Christians 37,000; that is, the former possessed the majority.
14 İ' or the documents of the Ottoman preperations, the conquest of the island and the
cstablishment of the Province of Cyprus (Eyâlet-i Kıbrıs) sec Mühimme Defteri 12 (1996).
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Imperial Court, "Divân-i Hiimâyun" (A. DVN. KBM.: 1/43, dated 6 Zi'l -ka'de
1200 A.H. / 1785-86 A.D. and that of 1201 A.H. / 1786-87 A.D.). This
administrative reorganization was to continue until the reforms of Mahmud
II and Abdu'l-Mecid.

As a result of the newly adopted policy towards the domestic affairs of
the island, the gradually weakening central Ottoman government wanted to
escape the continous and secret opposition and agitations of the Cypriot
clergy who by using the advantages of the "millet system" .might have had a
possible connection with the foreign enemies. For, some of the European
great powers of the time had been planning to capture the island.
Therefore, making the Christian men of religion a partiler in the provincial
administration would seem quite wise to the then Ottoman government
(Hill 1952, Vol. IV, p. 59; Çiçek 1992, p. 59; Çevikel 1998, pp. 10-11).
Thereafter, although priviously having punished the Arcbishop Silvestros
and his three suffragans who went to Constantinople to provide a reduction
in their tax burden in 1730' (Cobham 1908, p. 354), the Ottoman
statesmen were to accept the Bishop of Baf Joakim, the Bishop of Kiti
Macalios, the Bishop of Gerine Nicephoros and some other well-to-do
Greeks in a good maniler in 1754' and give them what they requested.
Additionally the Grand Vezir of the time Bahir Köse Mustafa Pasha granted
them a firman by whidı he appointed the Bishops as "Kojabash" who then
would become guardians and representatives of the non-Muslims and have
the right of direct access to the Sublime Porte (Hill 1952, Vol. IV, p. 78;
Spyridakis 1964, p. 57). Through the privileges of 1660'7 and the newly
15 Cyprianos (Cobham 1908. p. 353) seems unable to explain why the Sublime Porte had
not been in such a great need of recognizing the clergy as the real leaders and the
representatives of the reayah until 1660 when the Sublime Porte started a process that would
result in full recognition in 1754.
16 Thereafter such fruitful visits of the Archbishops and their three suffragans, who wcre
usually cited in the documents as "Kıbrıs'dan (Mrd neftr Piskopos kullart" (A. DVN. KBM.: 1/1 I,
14, 18; k DVN. KBŞ.: 1/22), would occasionally continue.
17 The offlcial recognition of the Archbishops and their three suffragans as the
representatives of the Greeks, the responsibility for the collection of the taxes of the nonMuslims and the right to present directly their petitions sealed by themselves to the Sublime
Porte (Mater 1968, p. 120). Previously, the clergy and the Dragomans possessed simpk public
duties as the chiefs of the Christians and they could not use any right of juristiction over their
flocks and churches without an imperial "berat". In short, they do not seem to have been active
in the civil affairs of the zinuni population. It is, however, the clergy tried to have their
interference in public matters of the Christian reayah accepted by always meeting the imperial

Belleten C.LXXII, 9
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granted ones, in fact, the Cypriot cleı-gy did not seem to have cought the
fact that they had come to the position of the Ottomans' agents.
The clerg-y had gradually risen in power by making use of eveı y kinds
of their pı-ivileges and opportunities. Thereby, they came to a so effective
position that they could succeed in the dismissal of an oppressor ııııı hassı l
Aga from his office with the stı pport of the
(governor) El-hac
Turks (A. DVN. KBM.: 1/40; Cobham 1908, pp. 364-65). One should note
that the Christian ruling elite had been stı-uggling for power with the
governor for a long time. At the same time, they could also obtain an
administrative reform in 1785 (A. DVN. KBM.: 1/43, 1200-1201 A.H.) after
which Cyprus was put under the authority of Kapudan Pasha, the
Beylerbeyi of the Province of "Cez'air-i Bahr-i Sefid". On the position of the
repı-esetatives of the Orthodox Christians in the last quarter of the 18 1'
centuı-y, Maier (1968, p. 120) urges that the Turkish administration came
to be subordinate of the Archbishop Chıysanthos (reigned 1768-1810) and
the Dragornan Haci Georgakis Kornesios who were the de facto government.

After having been recognized and granted various administrative and
economic privileges up to the period, the very representatives of the Z17111111S
would begin to follow a path which was quite different than expected; that
is, by abusing their giyen authorities as a tool, they were to exploit their
own co-religionists thı-ough various malpractices18 . One of the most
distinctive method applied by the clerg-y in their exploitation was to
pıı rchase the whole yearly pı-oduce of the Greek peasants with a specified
date for payment and at their own valuation, and then either export or seli
it at an advanced price (Maier 1968, p. 119).
There aı-e many documents which testify the malpractices of the clergy.
According to two documents (A. DVN. KBŞ.: 1/15-16, dated 1191 A.H. /
1777 A.D.), for instance, the Bishop Efundeıyo, Nikola, Felibu, Hilaraci
Andoni and Maskoyakumi (?) with E's-seyyid 'Abdü'l-'aziz bin Mehmed,
Çorbacı 'Ismail and E's-seyyid 'Ali bin Mehmed from the Village of Labta in
oflicers (Pashas, Governors or Mollas) on their arrival from Constantinople and offering
them, whether customary or prescribed, gifts (bakhshish) (Cobham 1908, p. 353).
18
1 his process, in fact, might not have started first at this time. Its many examples can
be found before. For example, around 1670's, the Dragoman Markoulles did not hesitate to
"increase his illegal gains by falsifiing the census" which wouhl be used for the collection of the
taxes of the non-Muslim reayah (I lill 1952 / IV, p. 72).
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the sub-district of Gerine, which is a "ınukata'a" belongs to the "evkaf-ı
Harameynü'ş-ş erifeyn"' established by Haydar Paşazâde Mehmed Bey,
claim that the "re'âyâ vekilleri" and "kojabashis" (the Arcbishop Hrisantos and
his thı-ee suffragans: Penaridos, Meldiyos, and Safraniyos) had illegally
exacted 80 piastres (gmy) from each of them under the name of "şartlama"
in corporation with some Turkish officials' and they want to be judged
according to the Sharia (şer'-i şeı y).
From another document (A. DVN. KBŞ.: 1/25), it is understood that an
order (hüküm) was sent to the Kadı of Cyprus that as soon as possible the
Dragoman (Kı brıs Muhassılı Tercümânı) Yorga Yorgaki veled-i (son of) Yanni
should have been arrested and sent to the capital to be judged. For he was
accused of falsifying the census and thereby collecting money of the reayah
more than the offı cially fixed sums and lawlessly taking the possession of
another "zimmi" Aci Kostanti veledi Dimitri's right of inheritance, (hakk-ı
'irsiyye) left from his deceased brother.

A different malpractice of the clerg-y was also come across in the
collection of the yearly oı- occasional taxes (emvâl-i
cizye, haraç, nüzül,
maişet, etc.) levied from the zimmis, which was under their authority. They
were to make censuses and determine the rate of the tax burden of each
Christian reayah. The state was used to prescribe only a total amount to be
collected. The "re'âyâ vekilleri" including the Dragoı nans, sometimes falsified
censuses and nı ade exactions (Hill 1952, Vol. IV, p. 72). An offı cial writing
(i'/(ı m) of the Kadı of Lefkoş a Numan Paş azade E's-seyyid Mehmed Sa'clu'l lah (A. DVN. KBS,., 1/27, dated 19.9.1198 A.H. / 1783-84 A.D.) to the
Sublime Porte shows that by that method in four years (1194-97 A.H.), "dörd
nefer Piskoposlar" collected 112,450 gı-us (piastre) more than prescribed
(zulmen ziyade as miri) from the non-Muslim population of 16 sub-districts of
the province2I .
As a matter of fact, against all these oppressions of the clergy, the
Christian reayah were not to remain silent. They would complain many
times about the exploitations of their own representatives to the Sublime
19

Mcans the pious foundations of the Iwo Floly places: Mecca and Medina.

For the rejection of <his accusation and counter-accusation of the clergy see A. DVN.
K135.: 1/20, dated 1195 A.I I. / 1780-81 A.D.
21 Lefkoş a, Mesariye, Magusa, Karpas, Baf, I Irisoli, Kukla, Avdim, Tuzla, Leymosun,
Piskoln, Gilan, Gerine, Letke, Omorı a, Pcndayc.
2()
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Porte. It's probably because of this, the visits of the Archbishops Philotheos
(1730), and the Bishop of Kiti Macarios and the teacher Ephraim sent by
the Archbishop Paisios (around 1760) to the Sublime Porte would end in
failure (Cobham 1908: 354-56). Again some of the zimmis with a few Turks
presented a petition, "mahzar" to the Sublime Porte that the clergy had
exacted 70-80 piastres fı-om each of them under the name of "Şartlama" by
using force and acting in corporation with some of the Turkish offı cials (A.
DVN. KBS.: 1/15-16, dated 1191 A.H. / 1777 A.D.).

Besides that, against the abuses of the clercy, the non-Muslim reayah
reacted in another way that they took their various legal, but even very
simple problems emerged among themselves for solution not to the
ecclesiastical court, a principle of the Ottoman "millet system", but to the
Sublime Porte which referred them to the court of the Kadis (A. DVN.
KBS.: 1/21, 25, 28, 33-34). 'The subject of a document (A. DVN. KBS.: 28)
may be an explanatory example for the case. According to the docuı nent, a
zimmi Aci Nikola wants justice from the Sublime Porte, for another zimmi
Tiryaki Kozmi had illegally seized (kabz u ahz eyleyen) his 500 piastres.
Thus, Cyprianos (Cobham 1908, p. 365), who was both a contemporary
man of religion and a native chronicle, on behalf of the clergy accuses his
own co-religionists of being "ingrateful" against themselves, for they had
ascribed their misfortunes and debts to their "spiritual fathers and chiefs"
instead of the "greedy" Turkish governors and he adds: "Ing-ratitude, alas, a
very old heritage among Cypriots".
3. Problems in the Decentralized Turkish Provincial Administration
The Christian clergy was not the main factor, of coarse, which had
made worse the economic and social position of the whole inhabitants of
the island. They committed many oppressions in collaboration with some of
the Turkish authorities, which indicates, surely, a crucial fact that there
were something problematic in the Turkish administration, too, that had
played a substantial role in the case.

To begin with, it should be stated that besides many other factors, the
continous inflation in the Ottoman economy, mainly due to the policy of
devaluation (tağş şf ) (Yücel 1992, pp. 8-11), seems to have constituted an
important point in the proportional corruption of the Turkish provincial
government in Cyprus, too, as it had been witnessed in many other
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imperial provinces. It is however, the greeds of soı ne of the Turkish
officers, the Archbishops, their subordinate clergy and the Dragomans
(tama' -hâm ve celb-i mâla teb'iyyet) (A. DVN. KBS.: 1/12, 27; A. DVN. KBM.:
1/40, 44), had been very effective in that cormption.
The application of the certain economic and administrative systems of
"iltizâm", "ınâlikâne " and "eshâm " mentioned above to provide abundant
ready money for the state Treasury possessed an important place in the
socio-economic and political upheavels of the time. Through these
methods, many subordinate authorities or more correctly "parasites" came to
enter between Sultan and his subjects.
The Grand Vezirs who hold the island as their tenure (Kı brıs hassı
mukata'ası ) (A. DVN. KBM.: 1/43), the Vezirs, other great "mâlikâne",
,
'mukata'a" or "vakıf owners and even some of the members of the "ehl-i 'öı f
of the period (1703-1800) ruled Cyprus through certain officials called
"muhassıl" or
"câbi", "voyvoda" and the like, and usually preferred
to stay in the capital. Those law-ranked officials bought their positions from
their big patrons by offering them the highest price in accordance with the
nı ethod of auction (i/tizâm) (Cobham 1908, p. 365). Thus, the morality of
the buyers, "mültezims" seems not to be giyen much importance eveıytime,
which sometimes was expressed in the documents. For example, in one of
them (A. DVN. KBS.: 1/8, dated 1179 A.M. / 1765 A.D.) the non-Muslim
"re'dyâ fukarâları" of the four villages of the sub-district of Dipkarpas, which
were under the control of Mehmed Said Bey, the younger son of the
previous deceased Grand Vezir Abdu'l-lah Pasha, complain to the Sublime
Porte about various malpractices of the "mültezim" El-hac Ali who had
bought his "mukatda" six years ago fı-om the Kethüda of Harem Abdul -lah
Aga, the agent of Mehmed Sa'id Bey, and want instead of him a new one
who is just, cherishes his subjects and religious; "karyelerimiz emr u fermânları
ile bir ehl-i insâf ve ra'iyyet-perver ve mütedeyyin bir kimseye iltizâm... ".

Then most of those appointed local authorities were not to hesitate to
oppress the Muslim and non-Muslim reayah in various ways (A. DVN. KBŞ.:
1/5-6, 35; A. DVN. KBM.: 1/40, 44) to exact more than they gaye to the
Grand Vezirs, Vezirs, "ınalikâne" and "vakı f owners or the military
The t ı tles of "Muhassd" or "müsellinz, mütesellim", that mean "a chief tax farmer", could
be used together lıy an offı cial (A. DVN. KBM.: 1/14; Hill 1952, Vol. IV, p. 73).
22
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commanders. This is stated in the documents usually in the formula of
"ziyâde tekâlif taleb etme", "zulmen ziyâde" ol- "zu/m ü te'addiyât"; that is, they
tried to increase the rates of their taxes and fines for their crimes. Silahdar
Osman Aga (1764), El-hac Abdul-baki Aga (1785) and Ali Aga (1786) were
of the most distinctive examples of oppressor governors (muhassds) of the
period.

Although some of those governors (muhassı ls), appointed from the
capital or sometimes fı-om within Cyprus (A. DVN. KBM.: 1/55), would
carry out their tax farming missions by way of "sub-multezims"; that is, they
were to seli the right of collecting taxes to the others most of whom were
the local notables (ağas) (Cobham 1908, p. 351). These local notaples were
originally the retired members of the military and religious classes (ehl-i 'örf
and 'ulemâ) who had not returned back to their birthplaces after their
retirements and stayed in the island. The titles they adopted for themselves
clearly indicate this: "Miralay-i sâbık (former) Haci Mehmed", "Kethüdâ-i
sâbtk Hüseyin", "Ağa-i Yeniçeriyân-i sâbtk" or "Sâbıkan Kı brı s Defterdârı E'sseyyid ismâ'll Efendi" (A. DVN. KBŞ.: 1/5, 12, 14, 16, 54, 58; A. DVN.
KBM.: 1/4, 14).
The local dignitaries constituted a new power in the period under
examination, the "a'yân ü eşrâf" of Cyprus. They gradually came to power
thı-ough their wealth, dignity and the protection at the capital and
obtaining sometimes the offices of "muhassıl" or "müsellim", but usually those
of "mültezim", "voyvoda" ol- "câbi" of various "mukata'as" in Cyprus. Thereby
they became a kind of ruling agent of the state along with the other Turkish
military and religious authorities who had begun to abuse their powers for
their own sake.

Eventually the Ottoman State would come to recognize thelıa. In fact,
this did seem to be an indication of somewhat a natural compromise. For,
according to many documents, it is understood that the then Ottoman
government seems to have sought the help of the "a'yân" in the solution of
social, economic and even military issues (A. DVN. KBM.: 1/22-23, 28, 40,
53; A. DVN. KBŞ.: 1/5, 8, 35) by counting their titles among those of other
Turkish officials as; mumumen 'ulemâ ve sülehâ ve e'imıne ve hutebâ ve zü'emâ ve
corbacıyân ve sâ'ir a'yan u eşrâf.... " or "Lefkoşa Nâ'ibine ve Eyâlet-i Kı brı s'da
23 See

Çevikel 2002.
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vaki' kazâlann kuzât ve nüvvâbına ve Kıbrıs Muhassılı zide mecduhuya ve
zikrolunan kazâlann a'ydn ve zâbitân ve viicith-i memleket' ve bil-cümle iş
eileiine hüküm ki....".

Although having become agents of the state, many of the local
notables, in other words, the "a'yân ü eşrâf who seized the positions of
"mültezim", "voyvoda", "câbi" or "nâ'ib of kadi", had not acted in accordance with
the pı-inciples of the Sharia, "şer'-i Şerif and "kânit n" or the firmans of
madâletn2mem 25 including the orders issued by the Sultans to protect the
Ottoman subjects usually from oppressions of the members of the military
class, "ehl-i 'örf. They committed many malpı-actices which had caused the
social disorder to incı-ease as a result of the dissemination of the reayah,
"perâkende vü per'i şân" (A. DVN. KBS.: 1/39, 42-43, 45-46, 49; A. DVN.
KBM.: 1/8, 15). Unlawfully levying provisions on the reayah, "yem ve yiyecek
taleb" during their illegal control visits (il üzerine devre çı kmak), increasing
the rates of the dues (kânûndan ziyâde akçe/penbe ve ipek almak/taleb) to
impose illegal taxes like "şartlama" or accepting bribes were among their
most usual abuses.

For the social turmoil of the period, in fact, the notables of the zimmi
population (Rum Tercümâni, Tuzla'lı sabık (forıner) Kocabaş) seemed to be
proportionally responsible, too. For they could also be "mültezims" of the
same kind (A. DVN. KBM.: 1/14, 39). As "mültezims", the Christian
dignitaries possessed somewhat big çiftliks and collected the imperial taxes
(emvâl-i ?diri) of regions populated by the Gı-eeks or of a certain number
zimmis (A. DVN. KBM., 1/4; D. BSM. KBE., 20559-60).
Reflecting the general picture of the whole empiı-e (Inalak 1965, pp.
49-145; Yücel 1988, p. XI) to a great extent, the members of the military
class (ehl-i 'örf; sipâhis or sâhib-i 'arzs, subaşis, serdârs, dizdârs, etc.) constituted
the most crucial source of the problems which had giyen rise to the
disturbance and dissemination of the Cypriot subjects. They had sometimes
directly oppı-essed the Muslim and non-Muslim reayah by increasing the
degrees of the pı-escribed dues (ziyâde taleb) or demanding provisions
during their prohibited visits around their tenures (il üzre devre çıkub inüft ü
meccanen yem ve yiyecek / kuzu ve koyun / me'kulât ve meşrübâtlarınu alub) (A.
24 This
25

title also means dignitaries of a place.

See ı nalcik 1965.
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DVN. KBA.: 1/10, 36, 52-53; A. DVN. KBM.: 1 /8). Additionally, many
documents show that the oppressive military commanders abused their
authorities by giving support to those who in various ways had plundered
the powerless and unarmed dwellers of the island, too (A. DVN. KBS.: 1/43,
45, 47-51; A. DVN. KBM.: 1/8). This is expressed in the documents in a
formula like this: "
re'dyâ fukardlan olub, kazd-i mezbfır sdkinlerinden kimse
/ kimseler kendi halinde / hâllerinde olmayub şerir ve gammaz olub ddimd fukardyı
ehl-i 'dı fe gammaz / varub gammazlayarak ve akçelerimiz alınmağa bâ'is... ".

To sum up, in spite of all these abuses and malpractices of the Turkish
and non-Muslim authorities which resulted in a social, economic and
political chaos in Cyprus during the period, it can be claimed, contrary to
the tales elaborated in narratives of certain European travellers (Çiçek
1992, pp. 211-216), that the Ottoman subjects of the island (especially the
Greeks) were proportionally in a good position compared to those living in
many other provinces of the empire and the living standards they enjoyed
had not been under those of their contemporary counterparts in other
Mediterranean countries, either.
It's most probably because of the fact that the central government of.
the Ottomans with an independent legal system, had always tried to pı-otect
the reayah against all of the oppressive Turkish and non-Muslim
authorities, which had been seen in the cases of Muhassı l (governor)
Silahdar 'Osman Aga murdered in the revolt of the Turks and the Greeks in
1764 (A. DVN. KBS.: 1-5-6), Muhassı l El-hac
Aga dismissed
from his position and exiled on the complaints of the Muslims and nonMuslims in 1785 (A. DVN. KBM.: 1/40; A. DVN. KBA.: 1/29, 31), Muhassıl
'Ali Aga who was complained again by the Turkish and the Greek reayah,
removed from his office and confined in the fortress of Magusa in 1786 (A.
DVN. KBM.: 1/44, 50-51) and the Dragoman (Kıbrıs Muhassılı Tercümdnı)
Aci Yorgaki veled-i (son of) Yanni who was complained by the Christian
reayah about his various abuses (hildf-t şer' vergileri hususunda zulm ü te'addisi
or hakk-t 'irsiyyesini fuzuli zabt) arrested and sent to the capital to be judged
(A. DVN. KBS.: 1/25, 29, 31).
The liquidation of these tyrants prompted specially the Greek reayah
to take to Constantinople personally even their the simplest problems
witnessed among themselves or with the Muslims about buying and selling,
business, trade, inheritance, pasturing animals, etc., or the malpractices
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exposed upon them (A. DVN. KBS.: 1/21, 28, 32-34, 37-38, 57) by the local
authorities. As it is confessed by Cyprianos (Cobham 1908, p. 354) and the
relevant documents also indicate, the Sublime Porte never neglected them
and treated "graciously" and with great care even when it was under the
pı-essuı-e of great internal and external occurances like revolts, wars and the
like at that time.
Besides protecting the reayah by severely punishing the oppressors,
the Sublime Porte had accepted many times the representatives of the
Greek reayah (re'âyâ vekilleri) and their petitions, sometimes in their own
language, namely the Greek (A. DVN. KBM.: 1/14) and answered their
requests (A. DVN. KBM.: 1/11, 14, 18, 21, 23; A. DVN. KBS.: 1/6; Cobham
1908, pp. 350, 353). Moreover, the Ottoman government also spent efforts
to ease their economic condition by making reductions (rahmen li'l-fukarâ) in
the amount of their annual tax burden during extraordinary periods (D.
BŞM. KBE.: 20558; Cobham 1908, p. 355).

It seems that the Ottoman State always remained stuck to one of the
"fundamental and unchanging" principles it followed in the affairs of state
and society: The protection of subjects whom God had giyen them in trust
(vedâyi'/ vedi'a-i Hâlık/ Cenâb-i Rabbi'l-âlemin) against the oppressors, that
means justice, and to make them prosperous are the bases for the
permanence of the state (Inalak 1973, pp. 66-67). This essential
understanding is being come across, both at the beginning and at the end,
in the imperial papers. In one of them issued in 1572 26, Selim II commands
to the Turkish authorities in Cyprus that; "tâ'ife-i re Wyâ ki vedâyi Hâlzk
berâyâdı r, mehınâ emken himâyet ü siyânet eyleyüb, kimesneye zulm ü te'addi
itdirmeyüb....". It's almost at the end of the 18 century, the same meaning is
being repeated in the document (A. DVN. KBM.: 1/44, dated 13. 12. 1200
A.H. / 1786 A.D.), which orders the confinement of an oppressor Muhassı l
Aga in the fortress of Mağusa; "vedi'a-i Cenâb-ı Rabbi'l-âlemin
(governor)
olan fukarâ-i ra'iyyet ve ahâli-i memlekete itmedigi mezâlim ü te'addiyât-i
mütenevvi'a

This understanding and its application of the Ottomans without any
doubt seem to have had a great share in the fact that the non-Muslim
reayah of the Province of Cyprus saw it quite wise to remain loyal to the
20

Sce Muhimme Defteri 12 (1996, Vol. III, p. 641 / 1215).
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Tıırkish rule during the periods of interregnum" and nationalism after the
French Revolution".
Archival Sources

Başbakanlı k Osmanlı Arşivi (Ottoman Archive of Prime Ministery), A. DVN.
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TÜRK MINYATÜR SANATINDA CENNET'
BAHATTİ N YAMAN**

Giriş
Dinlerin birçoğunda ölüm sonrası nda ikinci hayat söz konusudur. Kiş i
öldükten sonra ya da her şeyin yok olması anlamı na gelen kıyametten sonra ikinci bir hayat baş layacaktı r. Bu hayatta, dünyada iken iyi iş ler yapanlar
rahat edecek, kötü iş ler yapanlar ise sı kı ntı da olacaktı r. İslam kültürüne
göre de kıyametten sonra ikinci bir hayat olacak ve iyi insanlar yeni yaş amları nı cennette geçireceklerdir. İslam toplumları nı n cennet tasavvuru ile
ilgili bilgileri içeren çok sayı da eser mevcuttur. Ancak insanları n cennetle
ilgili ayrı ntı ları anlayış biçimini en güzel resimlerde görmek mümkündür.
Nakkaş her ne kadar cennetle ilgili resmini yaparken ilgili yazmanı n metnini göz önüne alsa da, kendi zihninde oluşan cennet biçimini de resme
yansı tması doğaldı r. Ayrı ca incelediğimiz resimler, yapı ldığı dönemde bir
anlamda görsel medya aracı olması nedeniyle toplumun cennetle ilgili
tasavvurları nı n biçimlenmesine de katkı da bulunmuş tur. Bu bağlamda
çalış mamı z özellikle 16. ve 17. yüzyı l İslam toplumunun genel anlamda
cennet tasavvurunun tespitine yönelik araş tı rmadı r.

Cennet kavramı , sözlükte "bağ, bahçe ve bostan", "gölgeli ve sı k ağaçları
barı ndı ran bağ, bahçe", "hurma ağaçları n bulunduğu bahçe", "hurma ve
üzüm ağaçları nı n bulunduğu mekân", "dal ve yapraklarmı n sı klığı sebebiyle tı pkı bir örtü gibi zemini örterek gölgeleyen meyveli ve meyvesiz ağaçlar"' gibi anlamlara gelmektedir. Sözlük anlamlarmdan yola çı kı ldığı nda
cennetin yeş illiği ön plana çı kmaktadı r.
Cennet, Kur'an-t Kerim'de yüz kı rk beş yerde geçmektedir. Beş yerde
»
Adem'in
cenneti', yirmi iki yerde dünyada mevcut herhangi bir bahçe anlamı ndaki cennet, yüz on sekiz yerde ise ahirette müminlere vaat edilen
Makale ile ilgili katkı ları ndan dolayı hocam Prof Dr. Serpil BAĞC:Pya teşekkürü borç
bilirim.
•• Yrd.Doç.Dr., Süleyman Demirel Üniversitesi, ilahiyat Fakültesi, Türk İ slam Sanatları
Tarihi Anabilim Dalı öğretim Üyesi, e-mail: bahattinsdu.edu.tr
I Ömer KARA, Kur'an'da Metafizik Bir Alem: Cennet, Istanbul, 2002, Rağbet Yayı nları , s. 61.
Kur'fı n-ı Kerim, Bakara, 2/35; Al-af, 7/19, 22, 27; Tâhâ, 20/117, 121.
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cennet' ifade edilmektedir. Cennet kelimesi İslam kültüründe iki anlamda
kullanı lmış tı r. Birinci olarak müminlerin kıyamet sonrası nda mükafat olarak girecekleri, hiçbir gözün görmediği hiçbir kulağı n duymadığı ve hiçbir
kalbin hissetmediği nimetlerin bulunduğu yerdir. İ kinci anlamda ise ilk
insan Adem ile eş i Havva'nı n ilk olarak konuldukları mekandı r4 .
İslam kültüründe cennet ve cehennemin varlığı ve yeri konusunda çeşitli
tartış malar yapı lmış tı r. Bir kı sı m bilgin Adem'in cenneti ve Hz. Muhammed'in Mi'râc'da cennet ve cehennemi gördüğüne dair rivayetleri delil
göstererek cennetin şu anda mevcut olduğunu ileri sürmüşlerdir5.
İslam sanatı nı n değiş ik alanları nda cenneti hatı rlatan bezemeleri, süslemeleri görmek mümkündür'. İslam resim sanatı nı n ilk örneklerinde cennet ile ilgili tasvirlere rastlanmaktadı r. Ancak bu ilk örnekler daha çok tarih
çerçevesinde ele ahnmaktadı r. İslam kültüründe geçen cennet ile İslam
resim sanatı nda mevcut olan cennet betimlemelerini dört grupta ele almak
mümkündür. Bu tasvirlere konu bakı mı ndan farklı metinlerin yazma
nashaları nda rastlamaktayı z.

I. İlk İnsan Hz. Adem'in Yaratilı styla İ lgili Yazmalardald Cennet
Tasvirleri

Farklı anlatımlara rastlanmakla birlikte bir çok kültürde Hz. Adem'in
ilk olarak Cennet'te yaratı ldığı , yasak ağaçtan yemesi nedeniyle buradan
çı karı ldığı inancı bulunmaktadı r. Tevrat'a göre Allah yeri ve göğü yarattı ktan sonra topraktan Adem'i yarattı ve burnuna hayat nefesini üfledi. Rab,
şarka doğru Aden'de bir bahçe yaratarak Adem'i oraya koydu. "Bahçenin
ortasında hayat ağacını, ve iyilik ve kötülük ağacını yerden bitirdi. Ve bahçeyi sulamak için Aden'den bir ı rmak çıktı" Allah Adem'e iyilik ve kötülük ağacı ndan
yemesini yasakladı ve yediği takdirde öleceğini bildirdi. Daha sonra Allah
Adem'in kaburga kemiklerinden birini alı p bir kadı n yaratarak Adem'e
getirdi. İ kisi de çı plaktı ve utançları yoktu. Bütün kı r hayvanları nı n en hilekarı olan yı lan kadı na bahçedeki ağaçları n meyvelerinin yenilip yenilemeyeceği hakkı nda sordu. Kadı n bahçedeki ağaçları n meyvelerini yiyebileceklerini, ancak ortadaki ağaç için Allah'ı n yasaldaması olduğunu, yedikleri
Kur'ân-i Kerim, Bakara, 2/265, 266; En'am, 6/99, 141; Nuh, 71/12.
KARA, a.g.e., s. 63-64.
5 KARA, a.g.e., s. 73-76; Galip TÜRCAN, Kur'an Ahiret inancı , Süleyman Demirel Ünv. Sosyal Bilimler Enstitüsü (Yarmlanmamiş Doktora Tezi), Isparta 2002. s. 24-256.
6 Konu ile ilgili geniş bilgi için bkz: Sheila S. BLAIR and Jonalhan M. BLOOM, Images of
Paradise in Islamic Art, Hood Museum of Art, Texas, 1991.
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takdirde ölecelderini bildirdi. Bunun üzerine yı lan "Katiyen ölmezsiniz; çünkü
Allah bilir ki, ondan yediğiniz gün, o vakit gözleriniz açılacak ve iyiyi ve kötüyü
bilerek Allah gibi olacaksını z." Kadı n ağacı n meyvesinden aldı yedi ve kocası na da yedirdi. İ kisinin de gözleri açı ldı . Çı plak oldukları nı anladı klaı-ı nda
incir yaprakları nı dikip kendilerine önlükler yaptı lar. Bu olaydan sonra
Allah yı lanı , Adem'i ve Adem'in Havva olarak isimlendiı-diği kadı nı çeş itli
ş ekilde cezalandı racağı nı bildirdi. Onları Aden bahçesinden çı kardı '. Hz.
Adem ile Havva'nı n yaratı lışı ve cennetten çı karı lışı olayı nı n, Hı ristiyan
kültüründe, Michelangelo'nun da araları nda bulunduğu bir çok sanatkar
tarafı ndan resimlendiği görülmektedir'.
Kur'an-ı Kerim'de Hz. Adem'in yaratı lışı ş u ş ekilde anlatı lmaktadı r: Allah Adem'i yaratı r ve meleklere Adem'e secde etmelerini emreder. Iblis
hariç diğer melelder Adem'e secde eder. Daha sonra Allah Adem'e ş u
tenbihte bulunur: "Ey Adem! Eşin ve sen cennete yerleşin, orada kolaylıkla isteğiniz zaman her yerde cennet nimetlerinde yeyin; sadece şu ağaca yaklaşmayın. Eğer
bu ağaçtan yerseniz her ikiniz de kendine kötülük eden zalimlerden olusunuz."
Şeytan oradan ikisinin de ayağı nı kaydı rttı , onları bulundukları yerden
çı karı lması na sebep oldu. Bunun üzerine Allah onlara "Bir kısmını z diğerine
düşman olarak ininiz, sizin için yeryüzünde barınak ve belli bir zamana dek yaşamak vardı r." der'.

Hz. Adem'in konulduğu cennetin, ahirette iyilerin kalacağı ebedIlik
yurdu olup olmadığı konusunda tartış malar vardı r. İslam bilginlerinin bir
kı smı , burada kastedilen cennetin yeryüzünde bahçelik bir yer olduğunu
ileri sürerken, bir kısmı da Hz. Muhammed'e Mi'rac sı rası nda cennetin
gösterildiğini ileri sürerek, Hz. Adem'in konulduğu cennet'in gökyüzünde
bir yerlerde olduğunu iddia etmiş lerdir").
Bu gruba giren cennet resimlerini meleklerin Hz. Adem'e secdesi,
Adem-Havva'nı n yasak ağaçtan yemeleri, Adem-Havva'nı n cennetten
kovulması gibi konuları canlandı rdığı nı görmek mümkündür. Timur'un
oğlu Şahruh'un Herat'ta kurduğu nakkaş hanede 1420-30 yı lı nda tamamla7 Kitab-ı Mukaddes, Tekvin, Rab 2/1-25, Balı 3/1-24.
° Örnekler için bkz. Sevgi GÜRTUNA, "Italya'da Rönesans Resminde Adem ve I Iavva Betimlemeleri", Sanatsal Mozaik, Y11:2, S. 8, İ stanbul, 1997, s. 46-52 (Makaleyi gönderen
MükeıTem KÜROM'e teşekkür ederim.)
" Kur'ân-ı Kerim, Bakara Suresi, 2/30-36.
'° Hz. Adem'in yaş adığı cennette ilgili tart ış malar için lı kz. KARA, a.g.e., s. 66-78; Süleyman Hayri BOLAY, "Adem", Türkiye Diyanet Vakfi İslam Ansiklepodisi, c. I, s. 360-361, İ stanbul
1988
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nan, peygamberleri ve ilk dönem İslam tarihini içeren Hafı z-ı Ebru'nun
yazdığı Külliyât-ı Tarih adlı resimli çalışmada cennette meleklerin Adem'e
secdesi yer almaktadır". Hz. "Adem'e secde etmeyen Şeytan'ın da canlandı nldığı resimde cennet yaşlı bir ağaç, küçük bir göl ve Hz. Mem'in tahtı ile
dikkat çekmektedir (Resim 1).
Hz. Adem ve Havva'nın cennet hayadarındaki önemli olaylardan biri
olan yasak meyveyi yemeleri, İlhanlı devrinin önemli eserlerinden biri
olan, el-Btruni'nin (973-1051) yazmış olduğu El-ıisarü'l-Bakiye an'il Kurani'l
Hediye (Geçen Asırlardan Kalan Eserler) adlı eserinin 1307-8 yı llarında
Tebriz'de hazırlanan, bugün Edinburg Üniversite Kitaplığı nda bulunan
resimli nüshasında (no. 161) betimlenmiştir". Tasvir konusundaki hassasiyeti bilinen İslam kültüründe, Hz. Adem ve Havva'nı n çı plak olarak resmedilmesi bakımından önemlidir. Şeytanı n ihtiyar şeklinde canlandırıldığı
sahnede cennet, meyveli ağaçları ve gölü ile dikkat çekmektedir (Resim 2).
Hz. Adem ve Havva'nın cennetteki hayatları ve cennetten kovulmalannı
konu alan resimlere 16. yüzyı la tarihlenen birçok tasvirli nüshası bulunan
Kı sâs-ı Enbiyâ yazmaları nda sı kça rasdanmaktadı r. Resimlerde dikkati çeken husus, tavus kuşu ile yılanın, bazı resimlerde ejderha= bir arada betimlenmesidir. Hz Muhammed'e atfedilen bir rivayete göre, Adem cennetten çıkarı ldığında kendisiyle birlikte tavus ve yı lan da çı karı ldı ". Bir başka
rivayette yılanın daha önce güzel görünümlü, dört ayaklı bir hayvan olduğu
ancak şeytanın cennete girmesine yardımcı olması nedeniyle ayakları nı n
yok edildiği yer almaktadır". Rivayet göz önüne alındığı nda ejderhanı n
planın önceki hali, yani ayaklı halinin betimlenmiş ş ekli olması muhtemeldir. 14. yüzyı la ait bir Kısas-t Enbiyâ metninde de yukarıdaki rivayet uygun
bir anlatım vardı r. Metinde Şeytanın tavus kuşunu kandı rarak ve onun
boynuna binerek cennete girdiği belirtilmektedir".

Kısas-t Enbiyâ yazmalarındaki Hz. Adem cenneti ile ilgili sahneler bazen
kı rsal alanda bazen de kapalı mekanda canlandırı lmış tır. Metni Deyduzâmi
" Güner İ NAL, Türk Minyatür Sanatı (Başlangıcından Osmanlılara Kadar), Ankara, Atatürk
Kültür Merkezi, 1995, s. 119; David Talbot R10E, Islamic Art, Lundon, 1996, Thames And
Iludson, s. 218.
12 İ NAL, a.g. e., s. 63; R10E, a.g.e., s. 115-116.
" Ebu Belu- b. Furck (ii. 407h) Müşkilia-Hadfs Fi Beydnihi, Tahkik: Musa Muhammed Ali,
Beyrut, 1985, Alimül-Kütüb,
*
s. 51.
14 Ebu Bekr b. Furek, a.g.e., s. 51.
'5 İ smet CEMİ LOĞLU, 14. Yüzyıl Kısas-1 Enbiyd Nitshası Üzerinde Sentaks incelemesi, Ankara,
1994, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Yayı nları , s.129.
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tarafı ndan yazı lan', Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi, B. 250'ye kayı tlı
nüshada yer alan sahnede Hz. Adem ve Havva, köş k yanı nda, yeş illikler
arası nda, yapraklardan oluşan kıyafetleriyle, ejder, yı lan, tavus kuşu gibi
figürlerle betimlenirken (Resim 3), yine aynı kütüphanedeki H. 1226'ya
kayı tlı, metni Nişâburrye ait olan' nüshanı n, vr. 8b'deki örneğinde ise Hz.
Adem düzgün kıyafetleriyle, tahtı ve tacıyla kapalı mekanda resmedilmiş tir. Resim Adem için cennette köş k olduğunu düş ündürmektedir (Resim 4).

Hz. Adem'in cennetindeki yasak ağacı n cinsi ile ilgili Kur'an-ı Kerim ve
Tevrat'ta herhangi bir ayrı ntı bulunmamaktadı r. Kuran-ı Kerim'de geçen
"Şu ağaca yaklaşmayın!" ifadesinde geçen ağaç hakkında İbn Kesir, tefsirinde şu açı klamalar yer verir: İ bn Abbas'a ve bazı sahabelere göre o üzüm
ağacı dı r. Yahudiler bunun Hanzala; Ebu Celil Karpuzu olduğunu iddia
etmektedirler. Bir rivayette "siimbür' s olarak belirtilirken19, baş ka bir rivayette buğday, bir baş ka rivayette ise zeytin olarak geçmektedir. Muhammed
b. İshak'a atfedilen bir rivayette bu bitkinin buğday olduğu, yalnı z cennetteki buğdayı n tanelerinin sığı r böbreği büyüklüğünde, kaymaktan daha
yumuşak ve baldan daha tatlı olduğu yer almaktadı r. Bir diğer rivayette ise
bunun hurma ağacı olduğu belirtilmektedir. Yine bir rivayete göre Hz.
Adem ve Havva'ya yasaklanan ağacı n meyvelerini, melekleı- ölümsüzlük
amacıyla yerdi. Ayrı ca üzüm, incir ağacı olduğunu söyleyenler de vardı r".
Ayrı ca Hı ristiyanlardan gelen anlatı mlara göre yasak meyve ile kadı n ve
erkek arası daki cinsel teması n ifade edildiği, Hı ristiyanlı ktaki ruhbaniyet
yani din adamları nı n evlenmemesinin, evlenmemenin ibadet olarak görülmesinin bu olayla bağlantı lı olduğu rivayetleri de vardı r'.

Kısâs-ı Enbiyâ metinlerinde bunun çok budaklı, buğdayı sütten ak, baldan tatlı ve kuş yumurtası kadar olan "buğday ağacı " olduğu ifade edilmektedir. Havva iki adet alı p birini Adem'e yedirmiş tir". Buğdayı n da betimlendiği resimler, 16. yüzyı lı n ikinci yarı sı ve 17. yüzyı lı n başı na tarihlenen
Fainâmelerde yer almaktadı r. Resimli Fıdnâmelerde genellikle Kur'an'da
Rachel MILSTEIN-Karin RÜHRDANZ-Barbara SCHM1TZ, Stories of the Prophets
Illustrated Manusciı pts of Qisas al-Anbiya, Mazda Publisher, 1999, California, s. 206.
MILSTEIN, a.g.e., s. 211.
18 Sümbül, Arapça sözlüklerde hem ~bul hem başak anlamı na gelmektedir.
19 İ bn-i Kesir (Ebu'l-Fidâ İ smail İ bn Kesir el-Kureş l el Dı meş kl ö. 774 h.), TeftirulKur"cinil-Azint, Beyrut 1966, c. I, s. 137.
"İ lı n Kesir, a.g.e., e. 1, s. 138.
2 ' Elmalı % M. Hamdi YAZIR, Hak Dini Kur'an Dili, Eser Neş riyat lı tyy, c. I, s. 323.
22
CEMİ LOĞLU, a.g.e., s.130.
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adı geçen peygamberlerin ve onları n karakterleriyle ilgili bir olayı n, mucizelerinin ya da kahramanlı kları nı n tasviri bulunurken, resmin karşı sayfası ndaki metinde bu resmi açan kiş inin falı yer almaktadı r. Topkapı Sarayı
Müzesi Kütüphanesi H. 1702 numaraya kayı tlı Farsça Falname'deld resmin
başı nda Kur'ân-ı Kerim'de yer alan "Ey Adem! Sen ve eş in cennette oturun"23 ifadesi bulunmaktadı r. Resimde tavus kuşu, ejderha= yanı nda, sağ
alt köşede buğday başakları da betimlenmiş tir (Resim 5). H. 1703 numaralı Türkçe Falnâme'deki örnekte ise adeta Hz. Adem ve Havva'nı n cennetten
çı karı lışı resmedilmiş tir. Arka planda yı lan, tavus kuş u ve melek figürlerine
karşılı k, ön planda Hz. Adem ve elinde bir demet buğday başağı taşı yan
Havva, cenneti terk ediyor izlenimi uyandı rmaktadı r (Resim 6). Her iki
Falnâme'de başakları n yer alması ressamları nı n yasak meyveyi buğday olarak düş ündüklerini göstermektedir.

Bu gruba giren cennet resimlerinin, Fuzuli'nin (1480-1556) yazmış olduğu özellikle Şii çevrelerde ilgi gören ve Kerbela olayı nı n anlatı ldığı
Haclikatü's-Süedli yazmaları nda da yer aldığı görülmektedir. Kitap halindeki
resimli nüshaları n yanı sı ra, çeş idi müze ve özel koleksiyonlarda yaprak
halinde olan tasvirlere de rastlanmaktadı r. Haclikatü's-Süedâ yazmaları nda
ilk tasvirin konusu genellikle Hz. Adem ile Havva'nı n cennetten kovulması dı r. Özellikle 16. yüzyı l sonu ile 17. yüzyı l başında Osmanlı döneminde
Bağdat'ta üretilen Hadikatü's-Süedâ yazmalarındaki Cennet betimlemelerinde, Kısas-ı Enbiya yazmaları ndaki yer alan ejderha, yı lan, tavus kuşu gibi
imgeler yer almaktadı r'.
II. Hz. Muhammed'in Miıracı İle ilgili Yazınalardaki Cennet Betimleri
İslam kültürüne göre mi'râc, Hz. Peygamber'in Allah ile doğrudan görüş tüğü mucizeyi bir olaydı r. Kur'ân-ı Kerim' de "Bir gece, kendisine ayetlerimizden bir kısmını gösterelim diye (Muhammed) kulunu Mescid-i Haramdan, çevresini mübarek kıldğımız Mescid-i Aksd'ya götüren Allah noksan sıfatlardan münezzehtir."'. şeklinde geçen Mi'rac olayı, Hz.Muhammed'e atfedilen rivayetlerde genişçe anlatı lmaktadı r. Bu rivayetlerin birinde Hz. Muhammed'in,

Kur'ıln-t Kerim, Bakara, 2/35.
Geniş bilgi için bkz. Rachel MILSTEIN, Miniature Paintıng in the Ottoman Baghılaıl U.S.A.,
1990, Costa Mesa: Mazda Publishers, s. 100-105; Metin AND, Minyatürlerle Osmanlı-İsleim
Mitologyast, İ stanbul, 1998, Akbank Yayı nları , s. 372.
25
Kur'ân-t Kerim, İ sra, 17/1.
23

24
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Mi'rac esnası nda içinde inciden kubbelerin bulunduğu misk kokulu toprağıyla cennete katı ldığı ' yer almaktadı r.

Nası l gerçekleş tiği hususunda tartış malar olmakla birlikte", hadis' ve
tefsir' kitapları nda ayrı ntı lı bir şekilde anlatı lan İsra ve Mi'rac olayı kısaca
şu şekilde gerçekleş miştir: Hz. Muhammed'e bir gece Cebrail uyku ile uyanı klı k arasında gelir ve merkepten büyük katı rdan küçük Burak isimli bir
binekle O'nu Beytü'l-Makdis'e götürür. Hz. Peygamber burada iki rekat
namaz lular ve daha sonra göklere doğru yükselir. Her gök katmanı nda
farklı bir peygamberle karşılaşı r. Yedi kat semadan sonra Sidre-i Müntehâ
denilen yere gelir. Burada Allah'tan vahiy alı r. Daha sonra Cennet ve Cehennem'i de gören Hz. Muhammed, Burak'la Mekke'ye döner'.
İslam sanatı nda da, en çok resimlenen konuların başı nda Mi'rac sahnesi
gelmektedir. Bilinen en eski Mi'rac tasviri, Câmiu't-Teveirih'in resimleri arası nda (Edinburg Üniversite Kitaplığı, No: 20, 55a) yer almaktadı r. Bu tasvirde Hz. Peygamber'in Burak üzerinde ve melekler eşliğinde yaptığı gök
yolculuğu sahnelenmiş tir. Mi'rac olayı bütünüyle ilk kez Moğollar döneminde Ahmed Musa'ya atfedilen Miracniimei de resimlenmiş tir. 14. yüzyı l
başı na tarihlenen bu resimli Miracnâmeinin metni günümüze kadar gelmemiş tir. Metinsiz resimler muhtemelen 951 h./1544 yı lı nda hazı rlanan bir
albümde (Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi, H. 2154) toplanmış ur. Bu
tasvirlerde, geniş ve dolgun çehreli Adem gözlü insan tipleri Uygur Fresklerindeki insan çehrelerine benzemekte olup albümde Mi'rac'la ilgili dokuz
resim bulunmaktadı r'l .
" Müslim b. Haccac EL-KUŞ EYRİ ( h. 206-261), el-Ciimiu's-Sahfh, Kitabü'l-İ mân 263,
(Tercüme Mehmet Sofuoğlu), İ stanbul, 1967, Irfan Yayı nevi, c. I, s. 226.
27 Konuyla ilgili geniş bilgi ve tartış malar için bkz. Muhammed HAMİ DULLAH, islam
Peygamberi, Çev. Salih TUĞ, İ stanbul, 1990, Irfan Yayı nevi, c. I, s. 129-148.
28 Sahih-i Bv,lıaıl Muhtasarı, Tecrfd-i Sarfh Terciimesi ve Şerhi, Trc. Ahmet Naim, Ankara,
1978, Baş bakanlı k Bas., V. Baskı , c. II, s. 273-280; Sahih-i Müslim Tercümesi, KitAbü'l-İ mân,
Trc. Mehmet SOFUOĞLU, İ stanbul, 1970, Ahmet Said Matbaası , c. I, s. 225-226.
YAZIR, a.g.e., c. V, s. 3142-3153; Mehmet VEHBI, Hüllisatül-Beydn ft Tefsfril-Kur'ıln, İ stanbul, 1968, Üçdal Yayı nevi, c. VIII, s. 2937-2941.
" Ayrı ntılı bilgi için bkz. Süleyman MOLLAIBRAHIMOĞLU, Mi'rac Gerçeği, Akbel Yayı nları , İ stanbul, 1991.
3 1 Richard ETTINGHAUSEN, "Persian Ascension Miniatures of the Fourteenth Century"
XII Convegno Volta' Proınosso Daha Classe Di Scienze Moral Storiche e Filologiche, Tema: Oriente e
Occidente Nel Medioevo, Roma, 1957, Accademia Nazionale Dei Lincei, s. 360; Zeren TANIND1,
Siyer-i Nebi İslam Tasvir Sanatında Hz. Muhammed'in Hayatı , byy, 1984, Hürriyet Vakfı Yayı nları
s. Il; Güner İ NAL, Türk Minyatür Sanata (Başlangıcından Osmanldara Kadar), Ankara, 1995,
Atatürk Kültür Merkezi Yayı nlan, s. 88.
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Hz. Muhammed'in Mir'ac esnası nda görmüş olduğu cennetle ilgili tasvirlerin en güzel örneklerini metniyle birlikte günümüze gelen, Timurlu
sultanlaı-ı ndan Şahruh zamanı nda (1405-1447), Herat nakış hanesinde
1436 yı lı nda kaleme alı nan ve resimlenen, oldukça zengin cennet ve cehennem ikonografyası içeren" Uygur Türkçesiyle yazı lmış olan Mi'racnâme
(Paris Bibliotheque Nationale, Turc 190) yazması nda görülmektedir. Doğu
Türkçesine şair Mir Haydar tarafı ndan çevirisi yapı lan, Uygur yazı sı yla
kaleme alı nmış eserin hattatı Mâlik BahşVdir". Mi'rac olayı nı n metindeki
bütün safhalarmı n anlatı ldığı tasviı-leı-de Hz. Muhammed'in yüz hatları nı n
ayrı ntı ları belirtilmiş olup kutsiyetin ifadesi için zaman zaman abartı lı haleler yapı lmış tı r.
Eserde cennetle ilgili dört resim bulunmaktadı r. Bunlardan ilki, resmin
üst kı smı ndaki Arapça açı klamada da belirtildiği gibi Hz. Muhammed'in
geliş inde kapı nı n açı lması ve onun cennet'e giriş ini (Mi'racnâme, BN, Turc.
190, vr. 47b) konu edinmektedir. Resimde beyaz, sarı ve muhtemelen baş langı çta gümüş gri olup zamanla gümüşün oksitlenerek siyaha dönüş müş
renginde olan nehir dikkat çekmektedir. Bunları n, Kur'ân'da da ifade edildiği gibi' beyazı n süt, sarı nı n bal nehirlerini, gümüş g-rinin de su ya da
şaraptan oluşan nehirleri sembolize etmesi muhtemeldir (Resim 7).

Bir diğer resmin açı klaması nda ise Hz. Muhammed'in cennetin ortası nda bir grup huriyi gördüğü, bu hurilerin bir kı smı nı n "kürsü" üzerinde
oturduğu, bir kı smı nı n da birbirleriyle oynadığı ş eklinde rivayete yer verilmektedir (Mi'râcnâme, Bibliotheque Nationale, Turc. 190, vr. 49a). Tasviı-de, metinde de ifade edildiği neş eli bir bahar eğlencesi canlandı rı lmış tı r
(Resim 8).

Cennet'le ilgili bir diğer tasvirde Hz. Muhammed'in Cuma günü hunileri develere neş eyle binerken gördüğü, seyir halinde iken birbirlerine
sevgi gösterisinde bulundukları ş eklindeki rivayet aktarı lmaktadı r.
(Mi'râcnâme, Bibliotheque Nationale, Turc. 190, vr. 49b) Diğer örnekte
olduğu gibi bu tasvirde de bahar eğlencesi hakimdir. Hurilerin binek hayvanı olarak deve üzerinde betimlenmesi ile ilgili, 14. yüzyı la ait bir Kısas-ı
Enbiyâ metnindeki ş u rivayet ilginçtir: Allah Adem'i yarattı ktan sonra ata
emretti ve Cebrail'in önünde durdu. Ata mücevherat iş lenmiş eyer vuruldu.
ETFINGI1AUSEN , a.g.e., s. 360; TANINDI, a.g.e., s. 11.
33 Maria-Rose SEGUY, The Miraculous Journey of Mahomet, Miraj ISIdıneh (Paris-BN, Turc
190), New York, 1977, s. 7-8.
34 Kur an-ı Kerim, Muhammed, 47/15.
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Adem'in duası üzerine deve yaratı ldı ve Havva da bu deveye bindi. İ kisi
melekler eş liğinde cennetin kapı sı na geldiler" (Resim 9).
Bir baş ka resimde, içinde bir grup hurinin bulunduğu büyük bir köş k
tasvir edilmektedir. Resmin üzerinde yer alan rivayette, bu köş kün kime ait
olduğu sorulduğunda, hurilerin, Hz. Ömer'in olduğunu söyledikleri aktarı lmaktadı r (Mi'racnâme, Bibliotheque Nationale, Turc. 190, vr. 51a) (Resim
10). Resimde, üst kı sı mdaki rivayete uygun olarak, içinde birkaç hurinin
bulunduğu yapı canlandı rı lmış tı r.

III. Kıyamet Alameti Olarak Kabul Edilen Deccal'la ilgili Yazmalardaki
Cennet Resimleri
Diğer kültürlerde olduğu gibi İslam kültüründe de kı yamet çok tartışı lan, sı k sı k gündeme gelen bir konudur. Çeş itli olaylar ve şahı slar kı yametin
habercisi ve yaklaş tığı nı n alameti olarak düşünülmüş tür. Yeryüzünde Deccal'ı n görülmesi kı yametin habercisi sayı lan olaylardandı r. Klasik kaynaklarda Deccal, "ahir zamanda ortaya çıkı p göstereceği hâıikulade olaylar sayesinde
bazı insanları dalalete sürükleyeceğine inanılan kişi" ş eklinde tarif edilmektedir".
İslam kültüründe Deccal ile ilgili çok sayı da rivayete rastlanmaktadı r. Bu
rivayetlerin bir kı smı nda beraberinde su (ya da Cennet) ve ateş (ya da Cehennemin) bulunduğu, aslı nda suyun (Cennetinin) ateş (Cehennem), ateş inin (Cehenneminin) ise soğuk bir su (Cennet) olduğu bildirilmektedir".
Bu gruba ait cennet resimleri Tercüme-i Miftâh-ı Cifr
nüshaları nda",
Deccal, meleklerin Deccal ordusuna saldı rması , Deccal'ı n Hz. İsa tarafı nCEM İ LOĞLU, a.g.e., s.129
'6 Kürş at DEM İ RCİ , "Deccal" Türkiye Diyanet Vakfi İslâm Ansiklopedisi, İ stanbul, Türkiye Diyanet Vakfı Yayı nları , 1994, c. IX, s. 67.
37 Ebu Abdullah Muhammed b. İ smail BUFIARİ , Es-Sahih (Sahih-i Buhari), İ
stanbul, 1992,
Çağrı Yayı nları , Fiten 26, VIII, s. 103; Ebu'l Huseyn Müslim el-I laccac MÜSLIM, es-Sahih,
İ stanbul, 1992, Çağrı Yayı nları , Fiten 105-108, III, s. 2249-50; Süleyman b. Eş as es-Sicistâni
EBU DAVUD, es-Sünen, İ stanbul, Çağrı Yayı nları , 1992, Melâhim 14, IV, s. 494; Ebu Abdullah Muhammed b. Yezid el-Kazvini İ BN MACE, es-Sünen, İ stanbul, 1992, Çağrı Yayı nları ,
Fiten 33, II, s. 1360.
Arapçası nı n kütüphanelerdeki adı nı n Cifr el-Cânıi' olarak da kayı tlı olduğu görülen ve
yazarı Abdurrahman b. Muhammed b. Ali b. Ahmed El-Bistâmi (ö. 858/1454)'nin ed-Dürrü'lMunazzam fi Sırrı l-İsmil-A'zam şeklinde isimlendirdiği eserin, Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi (Bağdat 373), İ stanbul Üniversitesi Kütüphanesi (Nadir Eserler Bölümü, TY 6624) ve
Chester Beaity Kütüphanesinde (No: 444) olmak üzere toplam 3 tasvirli nüshası bulunmaktadı r. Geniş bilgi için bkz. Bahattin YAMAN, Osmanlı Resim Sanatında Kıyamet Alametleris Tercüme-i Cifr el-Câmi ve Tasvirli Nüshalan, Hacettepe Ünv. Sosyal Bilimler Ens. (Yayı mlanmamış
Doktora Tezi), Ankara, 2002.
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dan öldürülmesi gibi konularla birlikte görülmektedir. Deccal hakkı nda
geniş açı klamaları n yer aldığı metinde Deccal'ı n beraberindeki cennetle
ilgili şu açı klamalara yer verilmiş tir: Deccal ile giden Cennet ve ateş vardı r.
Deccal'in cenneti, çimeni ve sebzesi bol olan bir yer olup ateş i, duman
yani kara dut suretindedir. Gerçekte onun beraberinde cennet ve ateş yoktur, Deccal sihirle kendisini böyle göstermektedir. Yanı nda Basra veya
Senam dağı gibi yığı lmış ekmek vardı r. Bu dağ gibi yığı lmış ekmek onunla
birlikte her yere gider. Kendisine iman getirenlere bu ekmekten yedirirken iman getirrneyenleri de öldürür. Halka 'Ben rabbinizim' der. Bu Deccal kendisine inanmayan salih bir müslümana musallat olup inanmadığı
için onu öldürür ve Allah'ı n izniyle tekrar diriltir'. Resimle ilgili açı klama
ise şu ş ekildedir: "Burada Deccâl'in Horasan'dan çıkışı, Yahudilerin tabi
olması, iki yanında Cennet ve Cehennem şekli ve biri kıllı şeytan görünümlü, diğeri canavar suretinde olan iki casusu nakş ve tasvir olunmuştur" 40.

Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi'nde yer alan nüshada, ağaçlar aranda
her iki tarafı nda merdiven bulunan, altı ndan nehirler geçen kubbeli
sı
küçük bir yapı bulunmaktadı r. Buradaki cennet betimlemesi, Kur'an-t Kerim'deki "İnanı p iyi işler yapanları, cennette altlarından ırmaklar akan odalara
yerleştiririz." 4' ayetiyle örtüş mektedir. Ayrı ca nehirlefin sarı , beyaz, kı rmı zı
gibi farklı renklerde canlandı rı lması da yine Kur'ân'da ifade edilen" süt,
bal ve şarap nehirlerini karşı lamaktadı r. Benzer kompozisyon aynı nüshanı n Deccal'la ilgili diğer resimlerinde de yer almaktadı r (Resim 11-12).
Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi, Bağdat 373'ye kayı tlı Tercüme-i
Miftah-ı Cifr el-Câmi den kopya olarak çalışı ldığı saptanan, Dublin Chester
Beatty Library, 444'te bulunan Ed-Durru'l-Munazzam fi Sı rrı'l-İsmi'l-A'zam
adlı 1747 tarihli nüshada da aynı sahne canlandı rı lmış tı r. Ancak nüshadaki
diğer resimlerde de görülen figür çizimine karşı çekince, Deccal sahnelerinde de görülmektedir. Bağdat 373 nüshası ndaki Deccal tasviri kopya
edilirken Deccal, eş eği, casusları ve taraftarları resmedilmezken, Deccal'ı n
cenneti ve ateş i canlandı rı lmış tı r. Buradaki cennet betimi Topkapı Sarayı
Müzesi Kütüphanesi nüshasında da görüldüğü gibi ağaçlar arası nda yüksek
bir yapı olarak yer almaktadı r (Resim 13).

" Tercüme-i Mifiah-ı Cifr el-Câmi, İ stanbul Üniversitesi Kütüphanesi, TY 6624, vr. 94a.
40
Tercüme-i Miftah-a Cifr el-Cânıi, İ stanbul Üniversitesi Kütüphanesi, 'EY 6624, vr. 971).
41 Kur'ân-ı Kerim, Ankebüt, 29/58.
Kur'ân-ı Kerim, Muhammed, 47/15.
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Tercüme-i Miftâh-ı Cifr el-Câmi'nin İstanbul Üniversitesi Kütüphanesi'ndeki nüshası nda yer alan Deccal sahnelerinde cennet, iki tarafı nda selvi
ağacı olan kubbeli küçük bir bir yapı şeklinde canlandı rı lmış tı r (Resim 14).
Deccal, Tercüme-i Miftâh-ı Cifr el-Câmi dışı nda Ahvâl-z Kıyâmet ve Fâlnâme
yazmaları nda da resmedilmesine karşı n cennetle birlikte canlandı rılması,
yalnı zca Tercüme-i Miftâh-ı Cifr el-Câmi nüshaları nda görülmektedir. Bu
resimlerde cennetin köş k, ağaç ve Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi
nüshası nda ilave olarak nehir imgeleriyle canlandı rı lmış tı r. Deccal sahnelerindeki cennet betimi, genel kompozisyondaki sembolik anlamı nedeniyle
daha az detay içermektedir.

IV. Kıyamet Sonrası Hayatı Konu Alan Yazmalardaki Cennet
Betimlemeleri

Müminlerin kıyamet sonrası nda mükafat olarak girecekleri yer anlamı ndaki cennet ile ilgili Kur'an-t Kerim ve hadis kitapları nda ayrı ntı lı bilgilere rastlanmaktadı r. Kur'an-t Kerim'de cennetin bağlı k bahçelik bir yer
olduğundan, çeşitli ağaç ve meyvelerin bulunduğundan bahsedilmektedir".
Hurma, nar", kiraz, muz" Kur'an-ı Kerim'in cennette bulunduğunu bildirdiği
bazı ları dı r. Ayrı ca ağaçları n gölgelerine de vurgu
vardı r". Nehirler Kur'an'da bahsedilen cennetin fiziki özelliklerinden biridir: "Altlanndan ırmaklar akan cennetler..."', "Rableri onları altlanndan ı rmaklar akan na7m cennetlerine iletir."", "intim!) iyi işler yapanları, cennette altlanndan ırmaklar akan odalara yerleştirinz."" Kur'ân-ı Kerim cennette güzel meskenlerin', saraylarm" varlığı ndan da bahsetmektedir. Bu konudaki ayetlerin bazı ları şöyledir: "Fakat Rablerinden korkanlar için üst üste yapılmış odalar
vardır. Odaların altından ırmaklar akmaktaclır."", "İnanzp iyi işler yapanları,
cennette altlarından ırmaklar akan odalara yerleştirinz."" Kur'ân'da ayrı ca eşlerden bahsedilmektedir: "Onlar ve eşleri gölgelerde divanlara yaslanmışlar-

Kur'etn-ı Kerim, Nebe, 78/32; Yasin, 36/57; Muhammed, 47/15; Saffat, 37/42.
Kur'ân-: Kerim, Rahman, 55/68.
45 Kur'ân-: Kerim, Vakı a, 56/28-29,30-32.
Kur'ân-: Kerim, Nisa, 4/57; Ra'd, 13/35; Vakı a, 56/30.
47 Kur'ân-ı Kerim, Bakara, 2/25; Al-i İ mran, 3/ 1 5, 136, 195.
45 Kur'ân-ı Kerim, Yunus, 10/9.
Kur'ân-ı Kerim, Ankebüt, 29/58.
5° Kuriln-ı Kerim, Teybe, 9/72; Saf, 61/12.
Kur'ân-2 Kerim, Furkan, 25/10.
52 Kur'ân-ı Kerim, Zümer, 39/20.
Kur'ân-ı Kerim, Ankebüt, 29/58.
45
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dı r"". Hüriler, Kur'an'da cennette var olduğu bahsedilen diğer bir imgedir. Hüri Arapcada genç, güzel, alı mlı , beyaz tenli, gözleri siyah kadı n anlamı ndadı r". Kur'an'da "Ayrıca onları iri ve siyah gözlü, beyaz tenli hurilerle
evlendirmişizdir"', "İri gözlü, beyaz tenli huriler. Saklı inciler
"Saklı
yumurtalar gibi bembeyaz huriler"" şeklindeki ayetlerde hurilerin iri ve siyah
gözlü, beyaz tenli oldukları na dair vurgu vardı r.

Türk minyatür sanatı nda kıyamet ve ölüm sonrası hayatı tasvirli olarak
anlatan yazma eserlerin başı nda hiç ş üphesiz Ahvâl-i Kıyamet gelmektedir.
16. yüzyı l sonu ile 17. yüzyı l baş ları na tarihlendirilen', resimli iki nüsha
(Süleymaniye Kütüphanesi, Hafid Efendi 139; Berlin-Staatsbibliothek, Ms.
Or. Oct. 1596) ve bugüne dört resimli yaprağı ulaşmış olan (PhiladelphiaFree Libraıy, Rare Book Department, Lewis Ms. O. T4-T7) eserde cennetten de bahsedilmektedir. Eserin metninde cennette bulunan Nâhiye
isimli tatlı bir rüzgar anlatı lmaktadı r. Nurdan yaratı lan bu rüzgarla
müminlerin yüzlerinin nurlandığı , yaprakları n bir birine değmesiyle
ağaçlardan tesbihat duyulduğu, cennette ne kadar köş k varsa kapı ları nı n açı ldığı , hurilerin örtülerinin dalgalandığı ve güzel bir kokunun
yayı ldığı befirtilmektedir'.
Ahvâl-ı Kıyâmet'in her üç nüshası nda da yer alan cennet sahnelerinde yeş illik, köşk ve alı mlı kadı n görünümlü huriler bulunmaktadı r. Süleymaniye
nüshası nda, bunlara ilave olarak nehir betimi yer alı r. Tasvirlerdeki canlı lı k, mevsim olarak baharı hatı rlatmaktadı r. Süleymaniye ve Philadelphia
nüshası resimlerinde canlandı rı lan kadı nlarla erkeklerin eğlencesi bir anlamda Kur'an-ı Kerim'de geçen "Haydi siz cennete girin. Siz ve eşleıiniz eğlendirileceksiniz."' "İman eden ve iyi işler yapanlar, onlar bir bahçede eğlendirilirler"'
ayetlerine telmihte bulunmaktadı r (Resim 15-17).

Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi H. 1702 numaraya kayı tlı Falnâme'de yer alan cennet resminin üzerinde Kur'ân-ı Kerim' de geçen "Altları n"Kur"dn-ı Kerim, Yâs'in, 36/56. Ayrı ca bkz. Ntsâ, 4/57; Zuhruf, 43/70.
" KARA, a.g.e., s. 221.
Kur7in-ı Kerim, Duhan, 44/54; Tür, 52/20.
" Kur'ân-ı Kerim, N/M(1a, 56/22-23.
" Kur'eın-: Kerim, Saffat, 37/48-49.
r>9 Rachel MILSTEIN, Miniature Painting in the Ottonuın Bagluiad U.S.A.-Costa Mcsa 1990,
Mazda Publishers s. 96; TANINDI, a.g.e., s. 13; Banu MAHIR, Osmanlı Minyatür Sanat:, Istanbul, 2005, Kabalcı Yayı nevi, s. 102.
Alı val-ı Kıyümet, Süleymaniye Kütüphanesi, FIafid 139, vr. 50a-501).
61 Kur'dn-ı Kerim, Zuhruf, 43/70.
62
Kur'ân-ı Kerim, Rum, 30/15.

TÜRK MINYATÜR SANATINDA CENNET

153

dan ı rmaklar akan cennetler..."" ifadesi yer almaktadı r. Tasvirde Ahvâl-ı Kıyâmerteki cennet resimlerine benzer şekilde neşeli bir bahar günü canlandı rı lmaktadı r. Ahvâl-ı Kıyâmet'te yer alan sade resimlere karşı lı k burada detaylar ve yoğunluk hakimdir. Ayrı ca Falnâme'de tasvir edilen cennetteki hâleli
kutsal kiş i ve melek figürleri de Ahvâl-ı Ktyâmet yazmaları ndaki resimlerden
farklı olan ayrı ntı lardı r (Resim 18).

Cennetle ilgili canlandı rma Yazı cı zâde Mehmet Efendi'nin (ö. 855/
1451), içinde zengin bir kı yamet ikonografisinin yer aldığı Muhammediyye
adlı eserinin 1306/1888 tarihli bası lmış gravür tekniğiyle betimlemelerle
bezeli baskı nüshalaı-ı nda da yer alı r. Eserde cennetle ilgili pek çok gravür
bulunmaktadı r. Bu gravürlerden birinde cennetteki bir köş k betimlenmiştir. Eserin metninde yer verilen ve g-ravürün de resimlediği, Hz. Muharnmed'e atfedilen ş u rivayet şöyledir: Allah cennet içinde kı zı l yakuttan yetmiş bin ş ehir yarattı . Her ş ehre yetmiş bin köş k bina etti. Her köş kün içinde, üzerinde güzel bir hun olan yeş il cevher zebercedden taht yarattı".
Gravürde, dönemin beğenisine uygun olarak barok mimarisinin ögelerini
barı ndı ran bir köş k canlandı nlmış tı r (Resim 19).
SONUÇ

Cennet tasvirlerinde, İslam kültürünün genel kabulüne uygun olarak çiçekler ve ağaçlardan oluşan yeş il bir coğrafi mekanı n vurgulandığı görülmektedir. Sahnelerde mevsim olarak çiçeklerin açtığı , yeş ilin kendisini iyice
hissettirdiği bahar günleri canlandı rı lmış tı r. Ancak resmin konusuna göre
ayı ı ntı larda farklı lı klar göze çarpmaktadı r.
ıkclem'in cennetinde yeş illiğin yanı nda yı lan, tavus kuşu, ejderha, yasak
meyve gibi imgeler ön plana çı karken; müminlerin ebedi yurdu olarak
betimlenen cennet tasvirlerinde ise yeş illikler yanı nda köş k ve hun imgeleı-inin ön plana çı ktığı görülmektedir. Kıyamet sonrası nda müminlerin mükafat olarak kalacağı mekan betimlemelerinde yı lan, ejder, tavus kuş u gibi
figürler yer almaz. Kur'ân-ı Kerim'de de bahsedilen süt, bal, şarap nehirleı-i
Mi'rac ve Deccal ile ilgili sahneleı-de yer alı r.

Tasvirlerde İslam dininin Kur'ân-ı Kerim ve güvenilir hadis kitapları gibi
temel kaynakları nda var olmayan, halk kültüründe görülen unsurları n da
yer aldığı görülmektedir. Özellikle Adem'in cenneti betimlemesinde tavus
" Kur'ân-ı Kerim, Bakara, 2/25; Al-i İ mran, 3/15, 136, 195.
" YAZICI7ADE MEI IMED EFENDI (ö. 855/1451), Muhammediyye, İ stanbul, 1306, Matbaa-i Osmâniyye, s. 381-382.
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kuşu, ejderha, baş ak demeti gibi unsurlara yer verilmiş olması bunun bir
ifadesidir.
16. ve 17. yüzyı l cennet Türk minyatür sanatı nda görülen yapı betimlemeleri dönemlerine uygun olarak kubbeli, kemerli ve sade olarak resmedilmesine karşı lı k 19. yüzyı lda hazı rlanan Muhammediye'deki cennet resimlerinde ise batı tarzı nda yapı lar görülmektedir. Bu farklı lı k, kiş ilerin yaş adı kları dönemin ve sahip oldukları kültürün cennet tasavvurları nı etkilediğini akla getirmektedir.

Bahattin Yaman

Resim 1 - Meleklerin Hz. Adem'e secdesi. Külliyat-i Tarih, Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi,
B. 282, vr. 16b.

Resim 2- Hz. Âdem ve Hayvanı n yasak meyveyi yemeleri. jisarül-Bakiye, Edinburg Üniversite
Kitaplıgı , Ms. Arab 161, vr. 48a (Rice, s.115).

Bahattin Yaman

Resim 3- Hz. Adem ve Havva. Kı sas-ı Enbiyâ, Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi,
B. 250, vr. 36a.

Resim 4- Meleklerin Hz. Adem'e secdesi. Kı sas-1 Enbiyâ, Topkapı
Sarayı Müzesi Kütüphanesi, H. 1226, vr. 8b.

Bahattin Yaman

Resim 5- Hz. Adem ve Havva'nuı cennette yaratı lması. Falnâme, Topkapı Sarayı Müzesi
Kütüphanesi, H. 1702, vr. 51b.

Bahattin Yaman

Resim 6- Hz. Adem ve Havva. Falnâme, Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi, H.
1703, vr. 7b.

Bahattin Yaman

Resim 7- Hz. Muhammed'in Mi'rac'da cennete girişi. Mi'racnâme, Bibliotheque Nationale,
Tıırc. 190, vr. 47b (Seguy, levha 40).

Resim 8- Cennette huriler. Mi'ractıc2me, Bibliotheque Nationale, Tıırc. 190, vr. 49a
(Seguy, levha 41).

13<ı lı a11iıı )"(ııı l ı t ı l

Resim 9- Cennette hurilerin develere binmesi. Mi'racnâme, Bibliothcque
Nationalc, Turc. 190, vr. 49b (Seguy, levha 42).

Resim 10- Mi'rac'da Hz. Muhammed'e Hz. Ömer'in cennetteki köskünün gösterilmesi.
Airracnâme, Bibliotheque Nationale, Turc. 190, vr. 51a. (Seguy, levha 43).

Bahattin Yaman

Resim 11- Deccal ve taraftarlan. Bistâmi, Tercüme-i Miftah-ı Cifr el-Cami, Topkapı
Sarayı Müzesi Kütüphanesi, B. 373, vr. 2376.

Bahattin Yaman

Resi ııı 12- Deccal cenneti. Bistâmi, Tercüme-! Mı ftah-ı Cifr el-Cami,
Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi, B. 373, vr. 237b. Detay.

Resim 13- Deccal cenneti ve ateş i. Bistâmi, Ed-Durru'l-Munazzam
Jt Simi -ismil-A zam, Chester Bcatty Library, 444, vr. 203b.

Bahattin Yaman

Resim 14- Deccal ve taraftarları . Bistâm ı .
ıı me-i Mfftah-ı Cı fr
İ stanbul Üniversitesi Kütüphanesi. I'. 6624. \ r9 - I-)

Resim 15- Cennet. Ahval-ı Kı yamet, Philadelphia-Free Library
Rare Book L Ms O, T7 (Prof Dr. Günsel RENDA arşivinden).

Bahattin Yaman

Resim 16- Cennet. Ahval-ı Kı yamet, Berlin-Staatsbibliothek
Ms. Or. Oct. 1596, yr. 49a.

Resim17- Cennet. Ahval-ı Kı yamet, Süleymaniye Kütüphanesi,
Hafı d Efendi 139, yr. 50b.

Bahattin Yaman

Resim 18- Cennet Falnâme, Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi, H.1702, vr. 55b.

Res im 1 9- Cennette b ir kö şk. \i ıı ha ııı

Bahattin Yaman

MÜTAREKE DÖNEMINDE
İTİ LAF DEVLETLERİ Nİ N HAPISHANELER
ÜZERINDEKI DENETİ Mİ
TÜLAY ALİ M BARAN'
Mondros Mütarekesi'nin imzalanması Osmanlı imparatorluğu açı sı ndan
bir dönemin kapandığı na işaret eder. Bu dönem; içeride çok uzun zamandan beri varlığı nı devam ettiren İ ttihat ve Terakki Partisi'nin aktif Türk
siyasetinden uzaklaş ması , mütareke hükümlerinin keyfi uygulaması sonucunda ortaya çı kan belirsizlik, karışı klı k, iş galler ve bütün bunlara karşı lı k
Mustafa Kemal'in önderliğinde bağı msı zlı k ve egemenlik savaşı nı n baş laması gibi birden çok geliş meye tanı klı k etmiş tir. Mondros Mütarekesi'nin
imzalanması nı n ardı ndan baş layan İstanbul'un fiili iş gali, Osmanlı Hükümeti'ni birçok açı dan karışı klığa sürüklemiş tir. Baş langı çta bütün iş galleı-in
geçici olduğu düşüncesi ile hareket eden ve bunu bu ş ekilde aktaran yönetim, bir süre sonra her açı dan kontrol altı na alı ndığı nı görmeye baş layacaktı r. Bu makale içerisinde incelemeye çalış acağı mı z hapishaneler üzerinde
İ tilaf Devletleri'nin oluş turduğu kontrol, Mondros Mütarekesi'nin dördüncü maddesinde yer alan harp esirlerinin teslim edilmesine iliş kin maddeden yola çı kı larak gerçekleş tirilmiş , ancak aş ağı da örneklerini vereceğimiz
üzere, bu söz konusu maddenin kapsamı ndan hı zla uzaklaşı lan bir anlayış la
uygulamaya konulmuş tur. Çünkü hapishanelerde sadece mütarekenin dördüncü maddesi kapsamı na giren kiş ilerin olup olmadığı araş urı lmamış ,
Osmanlı vatandaş ları , yeni kurulan devletlerin vatandaş ları , Yunan uyruği
- ı ndan olanlar ya da oldukları iddiası nda bulunanlar çı karı lmaya baş lanmış ur. Dolayı sıyla iş gal, bir boyutu ile hapishaneler üzerindeki kontrol ve
müdahale kapsamı nda da yaşanmış tı r.

Bu nedenle bu makale, İstanbul ve Anadolu Hapishaneleı-inin iş gal yı llaı-ı ndaki durumunu ortaya koymadan öte, Mondros Mütarekesi hükümlerinin İ tilaf Devletleri tarafı ndan nası l yorumlandığ ma ve değiş tirildiğine
dair olan örneklerden birisini, hapishaneler bağlamı nda ele almayı amaçlamaktadı r.
* Doç.Dr., Yeditepe Üniversitesi, Atatürk ilkeleri ve inkı lap Tarihi Enstitüsü.
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Hapishaneler üzerindeki denetim, Osmanlı kurumları nı hı zla büyük bir
karmaşanı n içine sürükleyerek, yetki ve otorite sorunu yaşanması na yol
açmış tı r. Hapishanelerin kontrolü konusunda başvurulan yöntemin
keyfiliği bile, Mustafa Kemal'in var olan üç yöntemden, tam bağı msı zlığı
tercih konusundaki nedenlerinin haklı lığı nı, bir kere daha ortaya
koymaktadı r.
İstanbul'un 13 Kası m 1918'de fiilen iş gal edilmesinden bir süre sonra
askeri komuta konusunda, Fransa ve İngiltere arası nda problemler baş lar
ve İ tilaf Devletleri 1920'den sonra karmaşı k bir bürokrasi oluş tururlar.
Paris'teki Yüksek Konsey'in, askeri komutanları n yanı sı ra yüksek komiserlerin atanması na karar vermesi 1919'da gerçekleş ir. Üsküdar, İ talyan bölgesi olup, Eskiş ehir ve batı banliyöleri ise Fransı zları n kontrolündedir.
Pera, Galata ve Şiş li gibi yerler İ ngiliz bölgesi içinde bulunmaktadı r. İ tilaf
Devletlerinin Kası m 1918'de İstanbul'daki temsilcilerinin İ ngiltere'den Sir
Somerset Arthur Gough Calthorpe, İ talya'dan Kont Carlo Sforza ve Fransa'dan ise Amiral Amett olduğu görülmektedir. ABD'nin konsolusu ve komiseri G. Bie Ravndal'dı r. Müttefik Orduları n Doğu Cephesi Baş komutanı
General Franchet d'Esperey 8 Ocak 1919'da İstanbul'a gelir. Amiral
Calthorpe ve Kont Sforza ile Doğu Akdeniz'deki ABD deniz kuvvetlerinin
komutanı Amiral Mark Lambert Bristol, Yüksek Komiser ünvanı nı alı rlar.
Müttefiklerin Londra'daki temsilcilerinin 3 Aralı k 1918'de kabul ettikleri
karara göre; İ ngiliz, Fransı z ve İ talyan Hükümetleri, Türkiye'nin Avrupa
parçası nda garnizon kuı-an İ ngiliz Birlikleri ve onlara komuta eden general, General Franchet d'Esperey'nin komutası altı nda kalacak, General
Milne'nin ordusunun geri kalan kısmı Kafkaslar'a veya herhangi bir yere
aktarı ldığı nda bu birlikler üzerinde General Franchet d'Esperey'nin komutası sona erecektir. Üç Müttefik Yüksek Komiseri iş gali gerçekleş tirme konusunda anlaş tı kları zaman General d'Esperey bunun subaylardan oluş muş
bir Müttefikler Komisyonu tarafı ndan yönlendirilmesini önerir. Ancak işgal, İngilizlerin komutası altı nda yürütülür. General Milne İ ngiliz askerlerine, Osmanlı Harbiye Nezareti ile Posta ve Telgraf İ daresini iş gal ettirir.
General d'Esperey daha sonra görevden alı narak yerine General Nayral de
Bourgon atanı r ve General Milne de General Charles Harington ile değiş tirilir l .

Müttefik denetimi İ ngiltere, Fransa ve İ talya Yüksek Komiserlerinin
elinde bulunup bu denetim, Polis Komisyonu, Sağlı k Komisyonu, Gı da
Bilge Criss, İşgal Altında İstanbul, İ stanbul 2000, s. 95-98,100-102.
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Komisyonu, Cezaevi Komisyonu, Sansür Bürosu ve Telgrafları n Denetimi,
Levazı m Komisyonu, Pasaport Bürosu, Donanma ve Ordu Komisyonu,
Liman Denetimi olmak üzere çok sayı da komisyon eli ile yürütülmektedir'.
Mondı-os Mütarekesi'nin 22. maddesi, Türk tutsakları nı n Müttefik Devletler buyruğunda tutulması , askerlik çağı dışı ndaki Türk sivil tutsakları nı n
salıverilmesi konusunun ise göz önünde bulundurulması nı içermektedir.
Bu makale kapsamı nda bizi ilgilendiren Mondı-os Mütarekesi'nin dördüncü
maddesi ise müttefik savaş tutsakları ve gözaltı nda bulundurulan ya da
tutsak olan Ermenilerin tümünün İstanbul'da toplanarak koş ulsuz olarak
teslim edileceğini kayda bağlamış tı r3. Mütareke görüş meleri sürerken Rauf
Orbay, dördüncü madde konusunda, Rus Ermenilerinden olan savaş tutsakları nı n yurtları na döndüklerini ve tutuklular için de af çı karı ldığı nı ve
bu nedenle maddeden Ermenilerle ilgili hükmün çı karı lması nı istemiş tir.
Ancak İ ngiliz ve Amerikan kamuoyunun bundan vazgeçmeyeceği söylenerek bu madde aynen bı rakı lmış tı r. Daha da önemlisi Venizelos, Rumlar için
de bir madde konulmamış olması ndan dolayı ş ikayet edince, anlaş manı n
imzalandığı nı , fakat murahhaslara gerekli emirlerin verilebileceği söylenerek anlaş ma dışı da rahatlı kla hareket edebilecekleı-ini göstermiş lerdir4.
Örneklerini vereceğimiz üzere zaten uygulama, söz verildiği gibi Yunan
isteklerinin karşı lanması na da yönelik bir ş ekilde olmuş tur.

Mütarekenin imzalanması ndan sonra İstanbul'da İ tilaf Devletlerinin bir
taraftan kendi araları ndaki yetki sorunları ile uğraş tı kları , diğer taraftan ise
İstanbul üzerinde otorite kurma çalış maları na hı zla devam ettikleri görülmektedir. İ ngilizler, ilk önce 1 Şubat 1919 tarihinde İ ngiliz savaş esirlerine
kötü davrandığı nı ileri sürdükleri kiş ilerin isimlerinden oluşan bir listeyi
tutuklanmaları için Osmanlı İ mparatorluğu'na vermiş tir. Teslimi istenenler, bı rakış maya uymamak, bı rakış manı n uygulanması nı önlemek, İ ngiliz
komutan ve subayları na küstahlı k, tutsaklara kötü muamele vb. gibi değiş ik
konularda suçlanmaktadı rlar. Buna Osmanlı imparatorluğu, hukuk devleti
ilkesine aykı rı olduğu gerekçesi ile olumsuz yanı t vermiş tir. Izmir'in iş galinden bir süre önce Damat Ferit, Webb'i ziyaret ederek kovuş turma yaptı rı nakta ve hüküm giydirmede zorluk çekildiğini ve bu nedenle de savaş ve
tehcir sorumluları nı n Malta'ya sürülmesini istemiş tir. Bir süre sonra
Calthorpe Babı ali'ye haber bile vermeden bir kı sı m tutukluları Malta'ya, bir
William Wheclock Peet, "Kent Yönetimi", (Ed. Clarence Richard Johnson), İ stanbul
2000, s. 103.
3 İ smail Soysal, Türkiye'nin Siyasal Andlaşınalart, I.Cilt (1920-1945), Ankara 2000, s. 12,14.
4 Yusuf Hikmet Bayur, Türk İnkılabı Tarihi, Cilt 3, Kı sı m 4, Ankara 1983, s. 749-750.
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kı smı nı ise Mondros'a göndermiş tir'. Malta'ya yapı lan sürgünlerin dışı nda
bir diğer önemli uygulama, İ tilaf Devletleri komiserlerinin İstanbul Hapishanelerine iliş kin olarak yaptı kları teftiş ler ve ardı ndan bir kı sı m tutukluları sahvermeleridir ki bu konu bizim çalış mamı zı n esası nı oluş turmaktadı r.
Mondros Mütarekesi'nin dördüncü maddesi her ne kadar açı kça İ tilaf
Devletlerine mensup savaş esirleri, Ermeni esirleri ve tutukluları n İstanbul'da toplanarak kayı tsı z şartsı z teslim edileceğini hükme bağlıyorsa da
uygulama bunlarla sı nı rlı olmaktan uzak bir yapı da geliş miş tir. Adi suçlardan mahkum olanlar baş ta olmak üzere, düzensiz ve usulsüz, keyfi bir salı verme baş lamış ve İstanbul büyük bir yetki kargaşası yaşamış tı r.
Müttefiklerarası Kontrol ve Örgütlenme Komisyonu'nun güdümünde
oluş turulan sistem çok sayı da alt komisyonu içermektedir. Müttefik Devletler, İ ngilizlerin baş kanlığı ndaki mali komisyon ile müttefiklerin eş it söz
sahibi oldukları Hapishane ve Besin Komisyonu gibi komisyonlar aracı lığı
ile çok yönlü olarak denetimi ellerine alı rlar. Müttefiklerin iş galci olarak
durumları resmileşmediği için yasal yollardan mahkeme kuramamaktadı rlar. Alternatif tek adli sistem olan Konsolosluk Mahkemelerinin işlevi ise,
kapitülasyonlaı-ı n tek yanlı olarak kaldı rı lmış olması nedeni ile sona ermiştir. Ateş kes olması na rağmen Türkiye ile İ ngiltere arası ndaki savaş hali
devam ettiği için İngilizler, kendi uyrukları üzerinde Osmanlı mahkemelerinin yargı yetkisini kabul etmemektedirler. Ağustos 1919'da İ ngilizler
Karma Mahkemelerin kurulması nı kabul ederler ancak, Müttefikleı-arası
mahkemeler oluş turulması na Osmanlı Hükümeti'nin razı olması nı şart
koşarlar. Ancak bu öneri reddedilir. Eğer bu kabul edilecek olunursa, bu
mahkeme, sadece medeni hukuk ve ticaret anlaş mazlığı na bakacağı için
yetersiz kalacaktı r ve ayrı ca ceza davaları, suçluları mahkum edecek yasal
yöntemlerden yoksun bulunan Müttefik polisinin yetkisi altı nda kalmış
olacaktı r'.

5 Sina Akş in, İstanbul Hükümetleri ve Milli Mücadele, İ stanbul 1976, s. 155-156, 313. Ahmet
Emin Yalman Malta'ya yapı lan sürgünleri anlat ı rken İ talya Hariciye Nazı m olan Komiser
Muavini Sforza'nı n buna iliş kin olarak ş unları söylediğini aktarıyor: "Tevkiflere Müttefikler
Yüksek Meclisi rehineler toplamak niyetiyle karar vermiş tir: Ingilizlerin burada askeri kuvvet
sahibi olmaları dolayı sıyla işi yürütmeyi tek baş ları na üzerlerine almış lardı r. Tevkif
edileceklerin listesini de onlar yapmış lardı r. Fakat tevkif edilip Malta'ya sürülenler herhalde
her üç devletin mesuliyet ve teminatı altı nda kalacaklardı r." Bkz. Ahmet Emin Yalman, Yak ı n
Tarihte Gördüklerini ve Geçirdiklerim, Cilt 2, İ stanbul 1970, s. 59.
6 Bilge Criss, a.g.e, s. 106-107, 236-237
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İstanbul'da, biri bütün yerli halk üzerinde denetim yetkisi olan Yerli Polis Örgütü ve diğeri Müttefik Polis Kuvveti olmak üzere iki ayrı polis ekibi
bulunmaktadı r. Müttefik Polis Kuvveti, yerli polisin maaşı nı düzenli alması
ve kentin herhangi bir yerinde yerli polisin görevini ihmal etmesi durumunda görevden alabilmekte; yerlerine yeni kiş ilerin getirilmesi konusunda talepte bulunabilmektedir7. Hem askeri hem de sivil iş leve sahip olan
Müttefik Kuvvetler Polisi, kentteki bütün ulusları n sı kıyönetim yasası hükümlerine uymaları nı sağlamakla yükümlüdür ancak, yetkileri sadece Müttefik Devletler vatandaşları ile sı nı rlı dı r. İ talyan, Fransız, İ ngiliz polisi kendi polis ş eflerinin yönetimi altı nda olup, hepsi birden Müttefik Kuvveder
Polis Komisyonu Baş kanı Albay Ballard'ı n denetimi altı nda bulunmaktadı r.
Türk polisinin tutukladığı kiş i önce en yakı n polis karakoluna götürülür.
Burada dava konusu komiser tarafı ndan dinlendikten sonra bölge merkezine gönderilip, duruş ması yapı ldı ktan sonra, tutuklanan kiş i, tevkifhaneye
gönderilmektedir. Suriçi, Pera ve Üsküdar'da olmak üzere üç tane de tevkifhane vardı r. Bu tutukevi veya hapishaneler aynı zamanda yerel cezaevi
işlevi görür ve duruş ma gününü bekleyenler, kı sa süreli mahkumlarla genellikle aynı koğuş ta tutulurlar8.

Hapishanelerin kontrolü vilayet merkezlerinde Valilere, livalarda Mutasarrı flı klara, kazalarda ise Kaymakamlı klara aittir. Sadece Üsküdar ve Beyoğlu mutasarrı flı kları dahilindeki hapishaneler İstanbul Valiliğine bağlı
bulunmaktadı r. Bunlar ile Tevkifhane-i Umumi ve Hapishane-i Umumi'nin
her birinin ayrı birer müdürü olmakla beraber, bu müdürlükler problemlerini üstlerindeki kurum olan "Mebani-i Emiriye ve Hapishaneler idaresi
Müdüriyeti"ne iletmektedirler9.
Müttefik Kuvvetler Polisi'nin denetimi altı nda ise en az altı tane geçici
hapishanenin bulunduğu görülmektedir. Bunlardan biri Suriçi'nde Düyunu Umumiye Binası yakı nı ndaki hapishanedir ve müttefikler tarafı ndan
ortaklaşa kullanı lmaktadı r. İ ngilizler Galata Kulesi ile Galata gümrüğü
yakı nı ndaki Arap Han'da belli yerleri hapishane olarak kullanı rlar ve ayrı ca
Müttefik Polisi Komuta Merkezi'nin altı nda Pera'daki eski Otel
Kroecker'de daha kalı cı bir hapishane yapma hazı rlığı içindedirler. Fransı zları n Suriçi'nde, Marmara yakı nları ndaki Kumkapı 'da hapishaneleri
William Wheelock Peet, a.g.m. s. 103.
8

Charles Trowbridge Riggs,"Yetiş kinlerde Suç", İstanbul 1920, s. 281-282, 288-289.

Mümin Yı ldı ztaş, Mütareke Döneminde Suç Unsurları ve İstanbul Hapishaneleri, Bası lmamış
Yüksek Lisans Tezi, İ stanbul 1997, s. 64.
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bulunmaktadı r'. Bunları n dışı nda bir de konsolosluk hapishaneleri vardı r
ve ceza davaları nda kendi vatandaş ları nı n davalı olarak Türk mahkemelerinde yargı lanmaları konusunda Türk Hükümetine ait olan hak, Mütarekeden sonra iş lerliğini kaybeder. Bu hak bu tarihden sonra Konsolosluk
Mahkemeleri tarafı ndan kullanı lmaya başlanı r. Mütarekeden sonra "Hapishaneler muamelatı na bakmak, fakat hiç bir hususa müdahale etmemek
ve bir mahiyet-i idariyi haiz olmamak kaydıyla" Mütareke Komisyonunca
hapishaneleri teftiş etmek üzere muhtelit bir komisyon oluş turulur".

İ tilaf Devletleri yetkilileri oluş turdukları komisyonlar aracı lığı ile İstanbul baş ta olmak üzere, Osmanlı İ mparatorluğu'ndaki çoğu hapishaneye
yönelik çalış maları nı bir kaç yöntemle yürütmüş tür. Bunlardan birisi yukarı da andığı mı z üzere, Teftiş Heyetleri oluş turarak hapishaneleri kontrol
etmek, bir diğeri Osmanlı Hükümeti'nin değiş ik suçlardan gözaltı na aldığı
ya da tutukladığı hükümlü ve tutukluları belli bir nedene ve sisteme dayanmaksı zı n çı karmak ve bu yolla yetki kargaşası yaratmak, ele geçen bahaneleri kullanarak eleş tirme ve müdahale alanları nı geniş letmek.

İ tilaf Devletlerinin İ stanbul'da her ş eye karış mak için fı rsat kolladı kları
günlerde, hapishane teftiş i fikri oldukça önem taşı maktadı r. İstanbul'daki
Merkez Hapishanesi'nin feci koşulları nı ortaya koyan rapora karşı lı k Londra'da duyulan sevinç de bunun göstergesidir. Böylece Türklerin yalnı z baş kaları nı değil, kendilerini de yönetmekten aciz oldukları nı gösterecek kanı t
bulmuş olacaklardı r. Nitekim Dış iş lerinin Calthorpe'a bu tür raporları n
siyasi değerinin bulunduğu ve bu nedenle taş radaki subayları n da fı rsat
buldukça yerel hapishaneleri ziyaret etmelerinin önemli olduğuna iliş kin
bilgi verdiği görülmektedir'.

İ tilaf Devletleri Fevkalade Komiserleri 12 Ağustos 1919 tarihinde yaptı kları toplantı da, hapishanelerin teftiş edilmesi görevini Mütareke Komisyonu üyelerine vermeyi kararlaş tı rmış ve onlara her türlü kolaylığı n gösterilmesini istemiş tir. istedikleri bilgilere ulaşmaları konusunda da yardı mcı
olunması ve bu komisyonun arzu ettiği saatte hapishanelere girebileceğine
iliş kin durumun ilgili memurlara duyurulması ve yanları na da bir görevlinin verilmesinin yararlı olacağı ilan edilmiş tir. Hapishanelerin teftiş edilmesi iş inin İ tilaf Devletleri tarafı ndan yapı lacak olması nı n yaratabileceği
olası endiş eyi gidermek üzere ise Adliye Nazı rı , Dahiliye Nezareti'ne, aslı nıo
Charles Trowbridge Riggs, a.g.m., s. 303-304.
ı Mümin Yildiztaş
, a.g.t., s. 73, 88.
12
Sina Akş in, a.g.e, s. 110.
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da bunun içişlerine bir müdahale olmadığı nı ve meseleye hı fzı ssı hha noktası ndan bakmak gerektiğini yazmış tı r. Bu nedenle de hapishanelerin ıslahı
ve mahkumları n durumları nı n araş tı rı lması na yönelik bu teftiş lerin, insanlı k adı na yardı mdan ibaret olduğunu düş ünmüş lerdir'.

Hapishanelerin İ tilaf Devletleri yetkilileri tarafı ndan teftiş edileceğinin
anlaşı lması ndan sonra değiş ik illere yazı lan yazı larla görevliler bu durumdan haberdar edilmiş ve özellikle sağlı k koşulları na olabildiğince dikkat
edilmesi ve böylece herhangi bir eleş tiriye ve itiraza meydan bı rakı lmaması
istenmiş tir". Teftiş Heyeti, İ stanbul baş ta olmak üzere Hüdavendigar, Bilecik, Izmit havalisiyle Konya'ya kadar uzanan bir hat üzerinde bulunan hapishaneleri teftiş edeceklerdir. Bu teftişlerde kendilerine Hapishaneler
İdare-i Umumiye Mümeyyizi Bekir Bey'in refakat etmesi kararlaş urı lmış ur.
Bekir Bey'e gönderilen 5 maddelik talimatta şunlardan söz edilmektedir:
Öncelikle söz konusu heyetin yapacağı bu teftiş in usule uygun olduğu belirtilerek, bu görevin yerine getirilmesi için mahalli birimler nezdinde giriş imde bulunulması istenir. Usule ve kanuna uygun olmayan ş ekilde ortaya
çı kan bazı hareketler, örneğin suçlunun tahliyesi gibi konularda, merkeze
başvurma= gerekli olduğu kanaatinin heyet üyeleri üzerinde uyandı rı lması da Bekir Bey'den istenmektedir. Bunun dışı nda acil olan ve ciddi bir
paraya ihtiyaç duymayan eksikliklerin giderilmesi, özellikle sağlı k ve temizlik için harcamaları n yapı lması , daha fazla giderler için de Istanbul'a haber
verilmesi, tahsis edilen 2000 lira paranı n harcandığı yerlere iliş kin makbuzları n Istanbul'a dönüş te verilmek üzere tutulması ve hapishanelerin tamiratı için keş if yapı lması konusunda ilgili mahallin yetkililerine tebligat yapı lması da talimatta yer alan diğer konuları oluş turmaktadı r'.

Hapishanelerdeki olası eksiklerin giderilmesi, sağlı k koş ulları ndan gı daya eleş tiriye neden olabilecek her türlü konunun üzerine gidilmesi ve
Heyete kolaylı k gösterilmesi duyuruları = ardı ndan, öncelikle sağlı k koş ulları na iliş kin ilk adı mları n atı lmaya başlandığı nı görülmektedir. Sağlı k
koş ulları na verilen önem nedensiz değildir çünkü, Teftiş Heyeti'nin hapishanelerle birlikte hastahaneleri de ziyaret ettikleri görülmüş tür.
Bir süre sonra yapı lan bu teftiş lerin ardı ndan İ ngiltere, Fransa ve İ talya
Yüksek Komiserleri tarafı ndan imzalanmış ve Bab-ı 'Ali'ye gönderilmiş göz13
Başbakanlı k Osmanlı Arş ivi, (BOA) Dahiliye Nezareti Mebani-i Emiriye ve Hapishaneler
Müdüriyeti (DH.MB.HPS) Dosya No: 81, Vesika No: 34.
14 Dahiliye Nezareti Şifre Kalemi (DH.Ş FR), 105/51 ve 104/270.
15

DH.MB.HPS, 81/65.
Belleten C. LXXII, 11
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lem sonuçları ortaya çı kmaya baş lar. Anadolu'da on üç hapishaneyi kapsayan teftiş in sonucu açı klanmış tı r. Önce genel olarak gözlenenler yazı lmış ve
daha sonra bütün gezilen Anadolu hapishanelerine iliş kin olarak tek tek
açı klama yapı lmış tı r. 9 maddede toplanan genel sorunlara iliş kin olarak;
öncelikle hapishanelerin ve tutukluları n pis olduğu, sadece ekmek yedikleri
oysa nizamname gereğince sebze, et ve diğer gı daları n da verilmesinin
gerekli olduğu belirtilmiş tir. Bir diğer sorun hükümlü ve tutukluları n bir
arada bulunması ve bazı yerlerde bunları n ayrı mı mümkün olduğu halde
buna dikkat edilmemiş olması , çocukları n büyüklerle birlikte tutulması ,
doktorun her gün gelmesi gerektiği halde uygulamanı n böyle olmaması ,
mahkumları n hükümete çok pahalıya mal olması na rağmen çalış maı nası ,
oysa mahkum çocuklar baş ta olmak üzere bunlara bir sanat öğretilmesinin
doğru olacağı, hapishanelerin sı kça denetlenmemesi, mahkeme sisteminin
bozukluğu, örneğin İ zmit'te bir hakimin aynı anda üç değiş ik mahkemeye
bakması gibi çok sayı da sorun ortaya konulmuş tur. Bazı yerlerde erkekler
ve kadı nlar için ayrı ayrı hapishanelerin yapı lmamış olması nı n üzerinde
durulmuş tur. Tutukluları n mahkemeye geç çı karı lması da genel sorunlar
arası nda bulunmaktadı r. Küçük bir tamiratla veya yeni bir yerin inşa edilmesi ile çözümü mümkün olabilecek sorunlardan birisi de tutukluları n
odalar içerisinde yı kanması ve bunun da rutubete neden olması idi. Bu
genel ifadelerin ardı ndan Teftiş Heyeti, Anadolu'da toplam on üç hapishaneye iliş kin değerlendirmelerini açı klamış tı r. Toplam mahkum sayısı ve
bunlardan kaçı = kadı n, kaçı mn erkek olduğu bilgilerinin yanı sı ra ayrı
ayrı tutuklu ve hükümlü sayı sı raporları nda belirtilmiş tir. Buna göre örneğin Bursa Hapishanesi'nde mahkum sayı sı çok fazla bulunmuş, Adapazarı
Hapishanesi havadar ve gerek kadı n, gerekse erkek için kapasite olarak
uygun görülmüş, anneleriyle kalan çocuklara süt verilmesi için Vali Bey'in
giriş imlerde bulunduğu yazı lmış tı r. İ zmit Hapishanesi'nin ayrı binada tutulan kadı n hapishanesi iyi bulunmuş , Bilecik Hapishanesi idaresi ve temizliği açısı ndan çok beğenilmiş ve hatta bütün hapishanelerin böyle olması
dileğinde bulunulmuş tur. Bu hapishanede bulunan iki frengili hasta Bilecik'te hastahane bulunmaması nedeni ile Bursa'ya gönderilmiş tir. Eskiş ehir
Hapishanesi kalabalı klığı na ek olarak firar olayları nedeni ile de dikkat
çekmiş tir. Aynı ş ekilde Afyonkarahisar hapishanesinden de firarlar görülmüş tür. Bunları n dışı nda raporlardan ortaya çı kan sonuç, kadı n hapishanelerinin daha temiz olduğunu ortaya koymakta, ama genel olarak döş emele-
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rin eskiliği, rutubet, güvenlik sorunu, izdiham, hapishane müdürlerinin
görevlerini ihmal etmeleri gibi sorunları içermektedir'.
İtilaf Devletleri temsilcileri hapishaneleri gezerek belirledikleri eksikleri
Istanbul'a bildirmekte, Hükümet söz konusu şikayetlerin araş tırı lması nı ve
giderilmesini ilgili yerlerden istemekte, ancak şikayete konu olan iller veya
ilçelerdeki yetkililer ellerindeki bütçeden daha fazla olan talepler için para
istemekten başka bir şey yapamamaktadır".
İstanbul genelinde yapı lan teftişlere gelince; buradan çı kan sonuçların
bir kısmı sağlık koşulları na ilişkindir. Örneğin hasta bulunan bazı mahkumları n hastahanelerde tedavi edilmelerinin gerekli olduğu, fakat Bab-ı
Ali'nin ancak mahkumların rı zası ile hastahanelere gönderileceklerine ilişkin kesin emrinin bulunduğu ifade edilmektedir. Yine söz konusu heyetten
gelen ve Hükümetin dikkatine sunulan raporda; ziyaret edilen Üsküdar
hapishanesinin iki tuvaletinin de yıkık olduğundan şikayet edilmiştir. Aynı
şekilde Polis merkezinde bulunan nezarethanenin küçük odasında da hı rsı zlık suçundan tutuklanmış dört kişinin bulunduğu ve bunların burada 24
saatten fazla tutulmaması gerektiğine dikkat çekilmiştir. İstanbul Merkez
Hapishanesi hastahanesinin ancak beş altı hastayı alabilecek kapasitede
olmasına rağmen, odaların birinde on kiş inin bulunduğu görülmüş tür. Bu
kalabalığa karşı getirilebilecek yer yokluğu mazereti ise, heyet tarafından
boş odaların bulunduğunun belirlenmiş olması nedeni ile en baştan devre
dışı bırakılmış tır. Ziyaretleri sırasında Hastahane müdürü, muavini ve doktorun da olmadığını rapor etmişlerdir. Askeri hapishanenin de aynı koşulları taşıdığı ifade edilmiş ve hastalı kları nedeni ile ya evlerine ya da
hastahaneye nakledilmesi gereken hastaların isimleri tek tek yazı lmıştır".
Sultanahmet'te bulunan hapishane kalabalı k olması nın yanı sıra bulaşıcı
hastalığı olan bazı mahkumların bulunması nedeni ile endişe yaratmaktadır. Galatasaray, Sultanahmet ve Üsküdar hapishanelerine dair ortaya çı kan gözlem sonuçları, genellikle kalabalı k olmaları ve sıhhi olmamaları
16

DH.MB.HPS.M, 41/32.
DH.MB.HPS.M, 41/32. Örneğin Aydı n Vilayeti'ne yazı lan bir yazı da temsilcilerin, tutukluları n iaşeleri konusunda olumsuz gözlemde bulunduğu ifade edilerek, derhal bunun
sağlanması ve şikayet nedeninin ortadan kaldırı lması istenmiştir. DH.ŞFR, 97/163. Aydı n
Valisi tarafından yazı lan cevapta ise mahkumlara günlük ve haftalı k olarak neler verildiği
yazılmış ancak, daha fazlası için paraya ihtiyaç olduğu bildirilmiştir. DH.MB.HPS.M, 37/84.
Istanbul'dan yazı lan yazı lar eksiklerin giderilmesi talimatı na ilişkin olup, bunları n düzeltilmesi
için istenilen paranı n gönderildiğine dair belgelere pek rastlanmamaktadı r.
18
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noktası nda toplanmaktadı r. Dile getirilen ş ikayetlerden yola çı kı larak değiş ik giriş imlerde bulunulmuş ancak, örneklerini vereceğimiz üzere bir taraftan İ tilaf Devletleri yetkilileri izdihamdan ş ikayet ederken, diğer taraftan
hapishane olarak inşa edilmekte olan binaları iş gal etmeye baş lamış lardı '''.

Osmanlı imparatorluğu ile İ tilaf Devletleri temsilcilerini bu anlamda
karşı karşı ya getiren konu, yeni hapishanelerin yapı lması na iliş kindir. Yeni
inş aatlarm siyasi bir zorunluluktan kaynaklandığı ve bu nedenle de bütçeye
konulması için Maliye Bakanlığı 'na yazı yazı ldığı görülüyor. Ancak ortaya
çı kan gecikme, belgenin ifadesine göre "Düvel-i Mutelife Komisyonu'na
verilen teminata karşı suitesir" yaratmaktadı r. Olumsuzluklara meydan
vermemek üzere bütçeye söz konusu tahsisatı n konulması ve bunun Maliye
tarafı ndan kabul ettirilmesi bu anlamda büyük önem taşı maktadı r'. İshak
Paşa'da inş a edilmekte olan Tevkifhane binası nı n askeri mahkumlar için
kullanı lmak üzere Merkez Komutanlığı tarafı ndan zorla iş gal edilmesi ve
bu iş gal sı rası nda henüz tamamen bitirilmemiş olan binanı n gördüğü zarar,
zaten had safhada olan hapishane ihtiyacı nı arttı rmış tı r. Binanı n henüz
tamamen bitmemiş olması , tutukluları n burada tutulabilmesi olanağı nı
ortadan kaldı rmaktadı r. inşaat için ambarlarda bulunan malzemenin, ambarlarm iş gal sı rası nda yı kı lmış olması nedeni ile durumunu belirlemek de
bir hayli güçtür. Bu durumda bulunan hapishanenin bir an evvel tahliye
edilmesi için İ ngilizlere başvurulur. Oysa İ ngilizler, bir taraftan Izmit'te
bulunan tutukluları n da Istanbul'a getirilmesini istemekte ve daha da
önemlisi orada jandarma olmaması na rağmen gerekli olan görevli vermeyi
de reddetmektedirler".

İ tilaf Devletleri yetkilileri, Mütarekenin uygulanmaya baş laması ile birlikte hı rsı zlı k, cinayet gibi suçlar baş ta olmak üzere neredeyse bütün Hı ristiyanlar' tahliye etmeye yönelik çalış maları na, hapishanelerin içinde bulunduğu olumsuz fiziki koş ulları , gerekçe olarak göstermiş lerdir. Hapishanelerin ı slahı için çalış malar yapı lsa da hatta yeni hapishanelerin inşaatı na
baş lanmış olsa da içinde bulunulan savaş koşulları nedeni ile her ş eyi düzeltmek mümkün değildir'. Denetimi bütünüyle elinde tutan İ tilaf Devletlerinin Osmanlı İ mparatorluğu'nun mali ve idari koşulları nı bilmiyor olması da elbette düş ünülemez.
19
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Yapı lan teftişler sı rası nda mahkumlar da bazı ş ikayetlerini Teftiş Heyeti'ne iletider. Bu ş ikayetler, Hükümete iletilmekte ve İçiş leri Bakanlığı da
söz konusu ş ikayetlere konu olan mahkumları n durumunun araş tı rı lması nı
ilgililerden istemektedir. Bir kı sı m hükümlüler, ifadeleri alı nmadan suçları n üzerlerine yı kı ldığı nı iddia etmektedirler. Böyle bir uygulamanı n söz
konusu olamayacağına dair açı klamalara rağmen, baskı nedeni ile soruşturmaların bir süre devam ettiği görülmektedir".

Hapishanelerin koşulları İ tilaf Devletleri temsilcilerinin eleş tirmek ve
müdahale etmek için fı rsat bulması na yol açmaktadı r. Özellikle koğ'- uşları n
kalabalı k olması yukarı da da değindiğimiz üzere, Teftiş Heyetlerinin problem yaratması na neden olmaktadı r. Bunu ortadan kaldı rmak üzere Osmanlı İ mparatorluğu'nun zaman zaman af çı kardığı görülmektedir. Örneğin 12
Aralı k 1918 tarihinde Hapishane-i Umumi'de bulunan ve ceza süreleri
içerisinde iyi halleri görülenler için Padişahı n af çı kardığı görülür. Yine
aynı yı l içerisinde Tevfik Paşa Kabinesi zamanı nda bu tarihe kadar siyasi
suçlardan tutuklu olanları n affedildiği açı klanmış tı r". 1919 yı lı nda ise Merkez Vilayet Hapishanesi'nde bulunan ve yaşları onsekizden aşağı olan dinha (kabahat) suçundan tutuklu 9 kişinin affedildiği ilan edilmekte ve hapishanelerdeki izdihamı hafifletmeye yönelik bu affin kapsamı na kimlerin
girdiğinin belirlenmesi için komisyonlaı-ı n oluş turulduğ'u anlaşı lmaktadı r'.
Son olarak 21 Eylül 1920 tarihli Meclis-i Vükela kararıyla Hapishane-i
Umumi'de bulunan ve yaşları kı rkı geçen, vereme yakalanan, cezaları nı n
2/3'ünü tamamlayan bazı kiş ilerin affedildiği görülmektedir'.
İtilaf Devletleri Komiserlerinin Mütareke sonrası nda Osmanlı Hapishanelerine yönelik müdahalelerinin bir boyutu ise, başta da belirttiğimiz üzere bir nedene ya da sisteme bağlı olmaksı zı n tutukluları n serbest bı rakı lması bağlamı nda geliş miş tir. Devletin polisi tarafı ndan tutuklanan ve değiş ik
suçlardan mahkum bulunan kimi tutukluları n serbest bı rakı lması ve bu
konuda kendilerini bağlayacak hiç bir kuralı n dikkate alı nmamış olması
oldukça ilginçtir.

İ ngiliz Fevkalade Komiserliği tarafı ndan adi suçlardan dolayı Osmanlı
güvenlik güçleri tarafı ndan tutuklanmış olan bütün İ ngiliz tebası nı n, hakla23
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rında gereken kanuni işlemler yapı lmak üzere İngiliz yetkililere teslim
edilmesi isteği, Osmanlı Mebusan Meclisi tarafından kabul edilmiş tir'.
İ tilaf Devletleri uyruğundan olup Türk hapishanelerinde bulunanları n
tahliye edilmesi için "Müttefikin Hapishaneler Heyeti" adı altında bir heyet
oluşturulmuş tur. İngiliz, Fransı z ve İtalyan yetkililerden oluş an bu heyete
kolaylık gösterilmesi ve hapishaneleri ziyaret edecek olan bu kişilere birer
hüviyet vesikası verilmesi de Hükümetlerinin ilgili temsilcileri tarafı ndan
Osmanlı İmparatorluğu'ndan istenmiş tir28.

İ tilaf Devletleri kendi tebalarına ait olan veya kendi tebalanyla iliş kili
cezai ve hukuki konular için İstanbul Beyoğlu ve Üsküdar bölgesinde bir
mahkeme oluş turmuşlardır29.
İtilaf Devletleri Polis Komisyonu bir süre sonra Polis Müdüriyet-i
Umumiyesi'ne yazdığı yazıda; söz konusu devletlerin vatandaşları nın
Osmanlı hapishanelerinde tutuklu bulunduldarma dair istihbarat
aldıklarını , bunların kendilerine teslim edilmesi gerektiğini, eğer tutuklu
bulunan kişinin uyruğu hakkında şüphe varsa bunun İtilaf Devletleri
tarafından araştırılacağını belirtmişlerdir. Osmanlı tebasından olup da
İ tilaf Devletlerinin çıkarları na tecavüz eden şahı slar müstesna olmak üzere
hiç kimseyi hapsetmek niyetinde olmadı kları nı ancak, 15 Nisan 1922
tarihinden itibaren makul bir nedene dayanmaksı zın hapishanelerde İ tilaf
Devletlerine mensup birisinin tutuklu bulunduğunun anlaşı lması halinde
bütün memurlar hakkı nda şiddetli muamele yapılacağı açıklanmış tır. Daha
da önemlisi bunların yeteri kadar uygulanıp uygulanmadığı nı kontrol
etmek üzere Hapishane Heyeti'nin 15 Nisan tarihinden itibaren İstanbul
mıntı kasında teftişte bulunacağı açıklanmış tır'.
Hapishanelerde tutuklu bulunan İ tilaf Devletleri tebası na mensup kiş ilerin olup olmadığına ilişkin araş tırma, çok kısa süre içerisinde sadece bunları kapsamaktan uzaklaşır ve bu noktadan itibaren de ciddi bir karışı klık
yaşanmaya başlanır. Söz konusu karışıklık öncelikle doğrudan hapishanelere başvurulmaya başlanması nedeni ile yaşamı-. Çünkü bu başvurular istenilen mahkumları n mutlaka alınıp götürülmesi ile sonuçlanır ve öncesinde

27
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araş tı rma yapı lması na olanak bı rakmaz. Karışı klı kla beraber şaş kı nlı k yaratan bir diğer konu ise çı karı lan mahkumları n uyruklarma iliş kindir.

Başvurulan uygulamanı n sadece İ ngiltere, Fransa, İ talya ve Amerika
uyrukluları kapsamaması , Rus, iran, Yunan uyruklulara ve hatta bu iddiada
bulunanlara ve Osmanlı uyruğunda bulunanlara da uzanması büyük sı kı ntı
yaratı r. Aslen Bosnalı olan ya da Mütareke imzalandığı nda henüz kurulmamış olan Lehistan, Yugoslavya, Çekoslovakya gibi ülkelerin vatandaş ları nı n da bu kapsama alı nması ise tek kelime ile şaş kı nlı k ve yöntem sorunu
yaratmış tir'. İ tilaf Devletleri yetkilileri herhangi bir suç ya da vatandaş
ayrı mı yapmaksı zı n hapishaneler üzerindeki denetim güçlerini değiş ik
örneklerle ortaya koyarken, Osmanlı imparatorluğu, İ ngiltere Fevkalade
Komiserliğinin bu tahliyelere hoş bakmayacağı nı düşünmekte ve onlara
haber vermenin doğru olacağı na inanmaktadı r".
Başbakanlı k Osmanlı Arş ivi'nde bulunan çok sayı da belge, İtilaf Devletleri yetkililerinin hapishanelere girerek bazı tutukluları yanları nda alı p
götürdüklerine dair bilgi içermektedir. Suçları n çeş itlerine gelince; bu konuda kesin bir ayrı mı n gözetilmediğini ama belgelerdeki ifadelerden hı rsı zlı k, gasb, cinayet, ihtikar, zorla ve hile ile senet imzalatmak, ş ekavet,
sahte para, yaralama gibi değiş ik suçları n bulunduğu anlaşı lmaktadı r. Sorunlardan bir tanesi bu mahkumları n alı nı p götürülmesi ve diğeri de bu
mahkumları n özellikle tatil olan Cuma günü götürülmesidir. Cuma günü
yapı lan başvurular, nöbetçi memurlardan baş ka kimsenin bulunmaması ve
nöbetçi olarak bulunanları n da yetkilerinin sı nı rlı olması nedeni ile sorunları arttı rmaktadı r. İ tilaf Devletleri yetkililerinin Cuma gününün tatil olduğunu bilmemesi başlangı çta normal karşı lanacak olsa bile, yanları ndaki
genellikle Rum olan tercümanların bunu bilmemesi düş ünülemez. Başvuruları n arka arkaya özellikle Cuma gününe denk getirilmesi de bu düşünceyi
kuvvetlendirmektedir. Oysa çı karfirnak istenen mahkumlar için doğrudan
doğruya hapishanelere değil, Hapishaneler Müdüriyet-i Umumiyesi'ne
başvurulması gerekmektedir. Dolayı sıyla önce oraya başvuru yapı lması ve
oraya yapı lan başvurunun ardı ndan ilgili mahkumun talebinin 24 saat önce
bildirilmesi ve bunun da Cuma günü dışı nda bir günde yapı lması iç yazış malarda defalarca dile getirilmiş tir. Ancak İ tilaf Devletleri temsilcilerinin
Cuma günü yetkili bulamaması durumunda telefonla Polis Müdürüne ulaş tığı ve bu telefonları n ardı ndan da mahkumları n bı rakı ldığı görülmektedir.
31 DH.MB.HPS,
32
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Ellerinde söz konusu mahkumları n teslim edilmesini isteyen herhangi bir
emir bulunmayan kişilere, Cuma değil örneğin Cumartesi günü başvurması
söylenmesine rağmen ya telefonla ilgililere ulaşmak sureti ile ya da hapishane görevlilerinin itiraz edemeyeceği üst düzey İ tilaf Devletleri askerlerinden birinin aracı lığı ile her zaman istediklerine ulaşmış lardı r". Polis
Müdürlüğü'nün bir hükümlü ya da tutuklunun teslimi hakkı nda hapishanelere emir vermesi, adliye kanunları , usul ve idare açı sı ndan hoş olmayacağı
için bu durumda kalan Osmanlı memurları nı n oldukça zorluk çektikleri
anlaşılmaktadır". istedikleri mahkumları n derhal tahliye edilmemesi durumunda hükümetin sorumlu olacağını bildiren yazı lar da devleti ciddi
sı kıntılar ile karşı karşıya bı rakmış tı r".
Silahlı olarak hapishanelere ve hastanelere giren İ tilaf Devletleri yetkililerine karşı nası l davranmak gerektiği konusunda da problemler yaşanmış tır. Silahı ile hapishaneye girmek isteyen İstanbul ciheti takı m komutanı na
engel olunması, Fransı z Cumhuriyeti Fevkalade Komiserliği tarafı ndan sert
bir dille eleştirilmiştir. Bu gibi şahı sları n silahları nı bırakmaksı zı n ve derhal
içeriye alı nması istenmiş, önceden izin almanı n zaman kaybı olacağı ve
esasen Osmanlı polisi ile birlikte genel çı karlar için çalışı ldığı hatı rlatı larak
Fransız komutana silahı nı teslim ettirmeye çalış an görevlinin de cezalandı rı lması istenmiş tir".
İ tilaf Devletleri yetkilileri hapishanelere silahlı olarak gelip mahkumları
rahatlı kla çı karı rken, Osmanlı İmparatorluğu'nun güvenlik için son derece
gerekli olan silahlı gardiyan istihdamı konusundaki taleplerini ciddiye almamış tı r. Hapishanelere silah sağlamak için İ tilaf Devletleri Hapishaneler
Komisyonu'nun onayı nı almak gerekmektedir".
Daha sonra yapı lan yazış malarm seyrinden, gardiyanları n silahlandı rı ldığı anlaşı lmaktadır. Ancak güvenliğe yönelik bu uygulamanı n bu kez tamamen başka bir boyutta değerlendirildiği görülmektedir. Nitekim hapishanedeki ecnebi mahkumlardan bazı ları tarafı ndan Ermeni Patrikliğine,
Rum makamları na ve Fransı z, İngiliz, Yunan Komiserliği'ne hitaben bir
mektup yazı lmış tı r. Mektupta silahlı gardiyanlar ve silahlı islam mahkumlar
tarafı ndan kendilerine bir kötülükte bulunulabileceğini düş ündüklerini
33 DH.MB.HPS,
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ifade etmişler ve bu nedenle Hı ristiyan hapishanelerine nakledilmeleri için
kendilerini ziyarete gelenler aracı lığı ile bu mektubu yazdı kları nı , yapı lan
soruş turma sonucunda ifade etmiş lerdir. Bu nedenle Emniyet-i Umumiye
Müdürü tarafı ndan mahkumları n dış arı daki insanlar ile mektuplaş maları
konusuna dikkat çekilmiş ve Hapishaneler Müdürlüğü'ne durum bildirilmiş tir'.
Bir baş ka sı kı ntı suçluları n yapı lan nakiller sı rası nda yabancı sefaret ve
konsolosluklara firar etmeleridir. Bu türden firarlar ile suçluları n cezalandı rı lması mümkün olmamaktadı r. Bunu önlemek üzere nakil yolları nı n bu
gibi sefarethanelerin bulunduğu yerlerin olmadığı noktalardan seçilmesi ilk
akla gelen çare olarak görülmüş tür. Ayrı ca caydı rı cı olması açı sı ndan onlara
refakat eden görevlilerin de sorumlu tutulacağı kayda bağlanmış tı r'. İ tilaf
Devletleri bu yolla ortaya çı kan firarlara ses çı karmamakla beraber, diğer
firar nedenlerini imparatorluğu eleş tirme vesilesi olarak kullanmakta ve
bunu ortadan kaldı rabilecek önerilere yanaş mamaktadı rlar 40.
Hapishanelere günü ne olursa olsun yapı lan başvurular ve mahkumları n
teslim alı nması , görevli memurları n vermeme yönünde yaptı kları itirazlara
rağmen, mütareke süresince devam etmiş tir. Hapishanelerden Dahiliye
Nezareti'ne tutulan zabı tlar gönderilmekte ve bu zabı tlarda kimlerin hapishaneye geldiği, mahkumun ismi, suçu, mahkumiyet süresi gibi bilgiler bulunmaktadı r. İnzibat memuru, gardiyan ve baş gardiyan imzası ile tutulan
bu çok sayı da tutanaktan ortaya çı kan sonuç; genellikle Yunan tebası ndan
olanları n istendiği, Fransı z ve İngiliz askeri yetkilililerin yanları na tercüman alarak geldikleri ve yanları nda aynı zamanda bir Osmanlı polisinin
bulunduğu, bazen de sadece tercümanları aracı lığı ile mahkumları istedikleri yönündedir. Yapı lan başvuruları n kayı tlarda bulunan hemen hemen
tamamı na itiraz edilmiş ancak, bu itirazlara rağmen mahkumlar uyrukları
ne olursa olsun mutlaka zorla alı nı p götürülmüş tür. Alı p götürdükleri mahkumlara iliş kin olarak da genellikle Fransı zca bir makbuz bı rakmış lardı r.
Bazen herhangi bir açı klama yapmadan bazen de İtilaf Devletleri tarafı ndan yeniden yargı lanacakları iddiası ile alı nan bu şahı sları n her zaman
38 DH.MB.I

IPS, 165/15.
DH.MB.I IPS, 102/30.
4() Örneğ
in Dersaadet Hapishanesi'nde bulunan bazı mahkumları n firarı n ı araş t ı rarak
durumu rapor eden Jandarma Müfettiş -i Umumisi General Folon'a göre; kötü sağlı k koş ulları ,
yetersiz gardiyan sayı sı , gardiyan maaş ları nı n azlığı nı n yarattığı görevi umursamazlı k ve hatta
az maaş la geçinemeyen gardiyanları n mahkumları n yardı mı ile yaşı yor olması gibi bir dizi
neden bu firarlarda etkili olmuş tur. Bkz. DILMB.HPS.M, 38/120.
39
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uyrukları m tesbit etmek de mümkün görünmemektedir. Evraklarmda uyrukları na dair bir açı klama olmasa da bu mahkumları n hepsinin Yunanlı
oldukları iddiası nda bulundukları görülmektedir. Bu iddiada bulunmayan
ya da Rus oldukları nı söyleyenlerin de rahatlı kla alı nı p götürüldükleri görülmektedir. Hatta Osmanlı tabiiyetinde bulunanları n da hapishanelerden
çı karı ldı kları rastlanan iş lemlerdendir 41 .
Esas sı kı ntı , İ tilaf Devletleri vatandaşı olmayanları n çı karı lması ndan
kaynaklanmaktadı r. Durumun siyasi nezaketi bilinmekle beraber, görevlilerin üzeı-leı-ine aldı kları sorumluluk nedeni ile endiş e içerisinde oldukları
anlaşı lmaktadı r. Hapishaneler üzerindeki bu baskı ve Osmanlı memurları nı n karşı karşıya kaldığı sı kı ntı lar bir çok yazış maya yansı mış tı r. Yazış malaı-dan ortaya çı kan sonuç, hapishane görevlilerinin kendilerini sı kış mış bir
durumda hissettikleridir. Belgelerin ifadesi ile bir taraftan devletin ş an ve
ş erefine uygun davranış içerisinde bulunma zorunluluğu, diğer taraftan
aslı nda iş galin bir baş ka çeş idi ile sı k sı k karşı laş ma problemi, yetkilerinin
hiçe sayı lması ve bir dayatma ile karşı karşıya kalmaları , görevlerini yapmaları nı engellemektedir".

Vali ne yapı lması gerektiğini Dahiliye Nezareti'nden sormakta, Hapishane Müdürü, Hapishaneler Genel Müdürlüğü'ne başvurarak bir çare
aramaktadı r. Dahiliye Nezareti'nden Hariciye Nezareti'ne yazı lan yazı da
İ ngiltere, Fransa, İ talya ve Amerika vatandaş ları hakkı ndaki davaları n ertelenmesine karar verildiği ancak Yunanlı lara yönelik de bir ş ey yapı lmaması
talebinin neden kaynaklandığı nı n anlaşı lamadığı ifade edilmiş tir. Acele ile
mahkumları n çı karı lması , kimliklerinin ve uyrukları mn araş tı rı lması na
fı rsat vermemekte, ayrı ca mütarekeden sonra uyruk değiş tirmiş çok sayı da
kiş inin bulunması da durumun tam olarak anlaşı lması nı engellemektedir.
Osmanlı vatandaşı olduğu kesin olmakla beraber Yunanlı olduğu iddiası ya
da bahanesi ile mahkumlar alı nı p götürülmektedir. Ayrı ca ilginç olan bir
diğer nokta, tutuklu ya da hükümlü olan çok sayı da Yunanlı bulunması na
ve bunları n isimleri de İ tilaf Devletleri tarafı ndan bilinmesine rağmen hepsinin birden çı karı lmayı p tek tek şahı sları n istenmesidir. Bu hepsinin çı karı lacağı gibi genel bir uygulamanı n düş ünülmesini engellemekte ve kafaları
karış tı rmaktadı r". Ayrı ca mahkumları n birbirlerini teşvik ve tahrik etmeleri
41
DH. MB. HPS, 139/18, 132/15, 136/43, 126/44, 126/37, 130/23, 132/22, 126/43, 133/19,
126/37.
42 DH.MB.11PS.M, 39/27.
43 DII.MB.IIPS, 107/38.
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sonucunda topluca firar ya da isyan eğilimleı-inin de ortaya çı ktığı göı iilmektedir44 .

Başlangı çta konuşulan teslimler, sadece İ tilaf Devletleri tebası na mensup olanlar için geçerli olacaktı r ve Osmanlı imparatorluğu yetkilileri, bunun Yunan uyrukluları kapsamayacağı nı düş ünmüş lerdir'. Değiş ik suçlardan tutuklu bulunan Rumlar özellikle İ ngilizler tarafı ndan salıverilmekte ve
bu durum "gerek tevkifhanelerin ve gerek jandarmanı n ehemmiyet ve nüfuz ve selahiyet-i kanuniyesini tamamen münhal" bir hale getirmek ş eklinde değerlendirilmektedir'. Yunanlı oldukları iddiası nda bulunanlar veya
gerçekten Yunan uyı-uğundan olanlar için, İ tilaf Devletleri Komiserlerinin
özel bir ilgisinin olduğu gözlenmektedir. Bu ilgi ve devlet üzerindeki baskı
nedeni ile söz konusu kişilerin durumları nı n yeniden gözden geçirilmesi
için Dahiliye Nezareti'nin yazış malar yaptığı görülmektedir'. Yunan
tebası ndan olanları n İstanbul Müttefikin Polis Kontrol Heyeti tarafı ndan
istendiğine ve bunları n teslim edildiklerine dair incelediğimiz belgeler
içerisinde çok sayı da örnek mevcuttur".
Hapishanelerde mahkumları n detaylı bilgilerinin yer aldığı künyeler
bulunmaktadı r'. Bir süre sonra mahkumları n kimler tarafı ndan teslim
alı ndığı , kimler tarafı ndan teslim edildiği gibi bilgileri içeren cetvellerin
hazı rlanması istenmiş tir". Böyle bir yönteme başvurulması nı n nedeni olarak İ tilaf Devletleri temsilcilerinin, baş ta da belirttiğimiz üzere, sadece
kendi tebaları ndan olanları tahliye ettikleri ya da edecekleri açı klamaları na
karşı n, uygulamanı n böyle olmadığı na dair bir kanı t sunmak arzusu olduğu
anlaşı lmaktadı r. Nitekim hazı rlanan çizelgeleı-de bunu ispat edici örnekler
mevcuttur. Yunanlı, Rus, Sı rp, Karadağlı gibi değiş ik uyruldular içinde en
çok Yunanlı ve Rus olanları n alı ndığı görülür. Oldukça önemli oranda da
Osmanlı uyruklu mahkumun İtilaf Devletleri tarafı ndan alı nı p götürüldüğü
anlaşı lmaktadı r. Her ne kadar İ tilaf Devletleri kendilerine karşı suç iş lememiş olan Osmanlı vatandaş ları na karış mayacakları nı ilan etmiş olsalar
da mahkumları n suçları na bakı ldığı nda bunun kapsamı nı n böyle belirlen44

DH.MB.HPS, 107/38.

45 Dahiliye
46

Nezareti Emniyet-i Umumiye Asayiş Kalemi, 45/27.

47 Dahiliye
48

Nezareti Umur-1 Mahalliye-i Vilayat Müdüriyeti, 158/69.

DELMB.HPS.M, 51/47.

DIIMB.HPS 129/18.

49

DH.MB.HPS, 107/38, 139/18.

5° DI I.MB.HPS, 139/18.

172

TÜLAY ALIM BARAN

mediği açı kça görülmektedir. 1338 (1919-1920) tarihinde düzenlenen cetvellerde İ tilaf Devletleri tarafı ndan alı nan Osmanlı vatandaşları nı n suçları,
yaralama ve adam öldürme, hı rsı zlı k, gasb, sahtekarlı k vb. gibi değiş ik başlı klar altı nda toplanmaktadı r ve bunları n içerisinde görüldüğü üzere İ tilaf
Devletlerine karşı iş lenmiş herhangi bir suç bulunmamaktadı r. Diğer uyruklara ve bunları n içerisinde çoğunluğu oluş turan Rus ve Yunan uyruklulara işledikleri suç açı sı ndan bakı ldığı nda ise cinayet suçu iş lemiş olanları n
da bulunduğu görülmektedir51.
Yunanlı ları n herhangi bir hukuka dayalı olmayan, keyfi salı verilmelerine karşı imparatorluğun öncelikle tavsiye ettiği şeyin protesto olduğu görülmektedir. Dahiliye Nezareti tarafından Sadarete yazı lan bir yazı da protesto dışı nda bir karar alı nması ya da kanun çı karı lması gibi bir yola başvurmanı n, bu iş in kabul edilmesi anlamı na geleceği ifade edilmektedir52.
Dahiliye Nazı rı, kanun dairesinde her türlü uyarıyı dikkate alabileceklerini
ancak, bu tarz talepleri hoş karşı lamayacakları nı ifade etmiş" ve Hariciye
Nezareti'nden Mütareke Komisyonu aracı lığı yla ilgili görevlilerle bağlantı ya geçmesini istemiş tir".

Dahiliye Nezareti kural dışı bu uygulamaları n karşısı nda Mütareke Komisyonu'na bir muhtı ra yazısı yazmış tı r. Özellikle Yunanlı lardan uyrukları nı belirleyecek hiç bir belgenin elde olmaması nedeni ile örneğin Yalovalı
ya da Anadolu'nun herhangi bir yerinden olan bir kiş iyi de Yunanlı oldukları iddiası ile alı p götürmektedirler. Öncelikle dikkat çeken nokta yukarı da
da değindiğimiz üzere tek tek bazı şahısları n alı nı p götürülmesidir. İ kincisi
bunları n uyrukları nı n muhakkak araş tı rı lması gereğidir. Bunları n gerçekten iddia ettikleri uyrukta bulunup bulunmadığı belli değilken ve Osmanlı
vatandaşı oldukları yolunda kayı tlar da bulunuyorken iddia ettikleri uyruktan oldukları kabul edilmektedir. Üçüncü olarak ise mütarekeden sonra
çok sayı da kiş i uyruk değiş tirmiş tir. Osmanlı vatandaş lığı ndan baş ka bir
devletin uyruğuna geçme iş i ise genellikle Yunanlı lı k iddiası nda bulunanlar
tarafı ndan yapı lmaktadı r". Bu nedenle hükümlü ya da tutukluları n uyruğu
ile ilgili olarak İ tilaf Devletlerinden birine başvurması ve başvurunun da
kabul edilmesi durumunda önce uyruğunun belirlenmesi için araş tı rma
51

DH.MB.HPS, 139/18.

52

DH.MB.HPS, 132/13.

53

DH.MB.HPS, 98/39.

54

DH.MB.HPS, 98/50.

55
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yapı lması ve bunun öğrenilmesinden sonra ona göre davranı lması uygun
bulunmuş tur'. Yunanlı lı k iddiası nda bulunanları n tutukluluk halleri ortaya
çı kmadan uyrukları nı n araş tı rı lması , tutuklanması na karar verilenlerin
mahkeme sonucuna kadar tutuklanarak İtilaf Devletleri tarafı ndan Tevkifhane olarak değerlendirilen Kumkapı 'daki yere götürülmeleri ve tutuklu
bulunup Yunanlı olduğu iddiası nda bulunanlar hakkı nda da acilen karara
varı lması gereği Valilikten Dahiliye Nezareti'ne yazı lmış tı r'.
Ancak baş ta da belirttiğimiz üzere doğrudan hapishanelere yapı lan başvurular, hükümetin ihtiyacı olan zamanı ortadan kaldı rmakta ve zorunlu
olarak mahkumlar teslim edildikten sonra yapı lan iş lemler bir şey ifade
etmemektedir. Bir kere tahliye edilmiş bulunan Osmanlı vatandaş ları nı n
bile yeniden tutuklanması , araya girecek olan Yüksek Komiserlikler nedeni
ile oldukça güç olmaktadı r".

Hapishane iş lerine bakmakla beraber hiç bir şeye müdahale etmeyecekleri ve idari bir nitelik taşı mayacakları ilan edilmiş olan komisyonlara yönelik tepkiler, sadece yazış malarda yer almış ve herhangi bir değiş iklik yapı lamamış tı r. Herş eyin kağı t üzerinde bir kayda bağlandığı düşüncesine
rağmen uygulamanı n bu ş ekilde olmaması , söz konusu İ tilaf Devletleri
yetkililerinin nüfuzları nı kullanması ve yetki aşı mı olarak görülmüş tür'.

Dolayısıyla, mütareke yı lları nda hapishanelere iliş kin olarak yaşanan
karışı klı kları n en önemlilerinden biri, yetki ve ilgili makam sorunudur.
İ tilaf Devletlerinin hapishanelere iliş kin uygulamaları Osmanlı bürokrasisini ciddi bir karışı klığa sürüldemiş tir. Hapishanelerin yönetimi mülki görevden olup Hapishaneler İ dare-i Umumiyesi tarafı ndan yürütülmektedir.
Dahiliye Nezareti mahkumları n tutuklanması , salı verilmesi ve bunlara iliş kin hiç bir konuda yetkili kabul edilmemekte ancak, İ tilaf Devletlerinin
yaptığı başvurular üzerine şahı sları n çı karı lması na izin vermektedir. Bu
konudaki tek yetkili makamı n Adliye Nezareti olduğu ı srarla hatı rlatı lması na rağmen İ tilaf Devletleri, yetkili makam aramak gibi bir sı kı ntı yaşamadı ldarı için konu sürekli olarak karış mış tı r. Adliye Nezareti kesinlikle mahkum çı karı lmaması nı belirtmişse de gerek onun beyanları na ve gerekse
Hariciye Nezareti'nin bütün giriş imlerine rağmen bu hal devam etmiş tir.
Hapishanedeki düzeni sağlamak için kanuni bir yöntem olmasa da en azı n56
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dan hapishanelerdeki görevli memurları sorumluluktan kurtarmak, mahkumları n isyanı ile ortaya çı kan güvenlik sı kı ntı ları nı aşmak gibi bir çok
nedenden dolayı bir makamdan verilecek izinle hareket edilmesi teklif

Osmanlı bürokrasisinin içinde bulunduğu bu karmaşa İ tilaf Devletlerinin iş ini biraz daha kolaylaş tı rmış tı r. İstanbul Hükümeti değiş ik bakanlı kları arası nda yetkili makam bulma konusunda yazış malar yaparken, İ tilaf
Devletleri Komiserleri kurdukları komisyonlar, atadı kları görevliler aracı lı ğı ile Mütarekeye uysun ya da uyması n, eylemlerine devam etmiş lerdir. Bu
süreç, her alanda olduğu gibi bu alanda da Istanbul'un 1920 yı lı ndaki resmi iş galinden önce yürürlükte bulunan bir iş gal döneminin sancı ları nı göstermektedir. Ilginç olan nokta, müttefik devletlerin gerçekte asla uygulamayacakları konularda verdikleri sözlerin doğru olduğuna inanı lmış olması dı r. İ ngiltere'nin de içinde bulunduğu komisyonlar aracı lığı ile hapishaneler bir taraftan denetlenip, bir taraftan mütareke dışı uygulamalar birbirini izlerken Osmanlı İ mparatorluğu'nun duruma hı fzı ssı hha noktası ndan
bakmaya çalış ması ya da salıvermelerin onları n bilgisi dışı nda yapı ldığı nı
düş ünmesi ancak ilginç yaklaşı mlar olarak değerlendirilebilir. Protestonun
ötesinde bir çözüm bulamamış olması , bulmaya çalış tığı bürokratik çözümlerin sonuç üzerindeki etkisizliği, buna karşı n olabildiğince süren müttefik
denetimi, dönemi karakterize eden belli satır baş ları dı r ve oldukça düşündürücüdür.
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Mİ LLİ Kİ MLİĞİ N SİYASALLAŞAN YÜZÜ: Dİ FAİ
AYGÜN ATTAR*

XX. yüzyı lda Kafkasya'da yaşanan siyasal, sosyal ve kültürel geliş meler
aslı nda bütün bir bölgenin tarihiyle yakı ndan bağlantı hydı . İlk bakış ta Kafkasya bir yüzyı l kadar önce Ruslar tarafından iş gal edilerek çevre ülkelerden tercih edilmiş gözükse de, durum hiçte öyle değildi. Her şeyden önce,
XX. yüzyı lı n ilk baş ları nda Kafkasya, özellikle de Türklerin yoğun olarak
oturdukları Azerbaycan bölgesi her yönüyle bir Doğu ülkesiydi. Rusya kanalıyla Batı lı laşma, kapitalist geliş im gibi bazı eğilimler etkili biçimde kendisini gösterse de bu geliş meler sadece merkezi bölgelerle sı nı rhydı . Bakü bu
anlamda başı çekiyordu. Yani kapitalist yatı rı mları n ilgisini çeken bölgeler
ve ş ehirler Doğulu kimliklerinden yavaş yavaş koparken, diğer bölgeler
geleneksel yapı ları m korumakla kalmayı p aksine birçok anlamda olumsuz
olarak gördükleri Batı lı laşmaya karşı da daha sert çı kış lar yapmaktaydı lar.
Toplum bir iş gal ortamı nda yaşadığı ndan kendi değerleri ile dayatı lan veya
benimsemek zorunda kaldığı yeni değerlerin kıyaslaması nı yapacak konumda değildi. Bu durum sadece Azerbaycan Türkleri için geçerli değildi,
bütün bir Kafkasya'nı n geneli için geçerliydi. Bundan dolayı bölge toplumları nı n kendi kaderlerini kendilerinin belirlendiğini söylemek pek doğru
olmayacaktı . Kafkasya'daki gelişmeleri genelde tarihin yönü belirliyordu.
XX. yüzyı lı n baş larında Kafkas toplumları nı n tarihi seyrini belirleyen temel
kavram ise milliyetçilik veya uhtsalalıktir.
Kafkasya'da Milliyetçiliğin Yayılması
Ulus veya millet kavramı nı n tarihte boy gösterdiği bölge Avrupa olmasa da, ilk kez orada siyasi bir söylem konusu olmuş tur. Millet ve ulusa iliş kin
bilinçlenmenin tarihi insanlığı n yaşı kadar eskidir. Zira ilk insan cemiyeti
aynı dili konuşan ve aynı kimliği paylaşan insanları n birlikteliğinden ortaya
çı kmış tı r. Ama ilk kez Batı Avrupa'da ulus söylemi gerçek anlamda devlet
anlayışı nı n temelini oluş turmuş tur.

1648 Vestfalya Barışı'yla Avrupa'da devletler sistemi değişmeye baş lamış tı r. Artı k Batı lı devletler birer "ülke devlet" olarak kabul ediliyorlardı .
Prof. Dr. Aygün Anar, Giresun Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü öğ-

retim Üyesi.
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Bu sürece en geç İ talya ve Almanya katı lacaktı . Ülke devlet sisteminde başlı ca olarak iki ş ey esas alı nmaktaydı coğrafya ve nüfus. Bu iki unsur daha
sonra "From state to nation" - "from nation to state", yani "devletten ulusa,
ulustan devlete" prensibinin temelini teş kil edecekti. Coğrafya ortak vatan
bilincini ş ekillendirirken, nüfus aynı dili konuşan toplumun etnik çoğunluğunu temsil ediyordu. Daha sonra Batı hukukunda devlet biri hukuksal,
diğeri ise nesnel anlamda iki bütün içinde tanı mlanmaya baş landı . Hukuksal olan ş ey devletin bizzat tanı mlanmış bir kavrama kavuş turulması ydı . Bu
devletin yasal anlamda doğrulanması nı n ta kendisiydi. Coğrafya ve nüfus
ise nesnelliğe dönüş ecekti l . Batı 'daki ulus anlayışı nı n, Doğu'da ve bizzat
İ slam anlayışı ndaki kavim, millet ve çok daha geniş anlamda ümmet söylemlerinded farkı da bu.
XIX. yüzyı la kadar Ortadoğu'da egemen olan siyasi güç Türklerin elindeydi. Nadir Şah Afşarla Osmanlı lar arası nda yapı lan anlaş ma ile Kafkasya
ve İ ran'ı n bütün egemenliği Afşar Türklerinin, Anadolu, Balkan ve Arap
ülkelerinin yönetimi ise Osmanlı Türklerinin elinde bulunuyordu. Hindistan ve Orta Asya'da da durum aymydı . Burada da Baburlu ve Orta Asya
Türkleri yönetimi ellerinde bulunduruyorlardı . Sadece siyasi idare değil,
nüfus yoğunluğu da bu bölgelerde Türkler açı sı ndan dengeliydi. Bu ülkelerin tamamı Müslüman kimliğine sahipti, farklı mezhebi özellikler gösterseler de İslam devlet dini hükmündeydi. Ana dil ise Türkçeydi. Azerbaycan
Türkleri de etnik, dil, siyasi, gelenek, din ve kültürüyle bu dünyanı n bir
parçasıydı . "Rus iş gali öncesinde kendine özgü siyasal, kültürel, dini, geleneksel, lisani, edebi, tarihi ve birçok yerel değeri olan Azerbaycan Türk
toplumunun sosyal ve siyasal bütünlüğünde veya birliğinde bu yapı nı n dı şı nda bir anlayış , düş ünce, idare biçimi hakimdi. Din ve geleneğin hükmü
altı nda olan bu yerel idare anlayışı nda eski göçebe yapı dan kalma "çobansürü" diyalektiği kendisini göstermekteydi. Rus iş gali Azerbaycan'ı n hem
teorik, hem de pratik anlamda tarihsel sürecini etkiledi. Yetmiş yı l kadar
süren aşı rı sömürge döneminde, yani 1870 Islahatları na kadar geride bı rakı lan süreçte Çar I. Petro ile Batı lı laş ma modelini benimseyen Rusya'nı n
bölgeye getirdiği idari, siyasi, kültürel ve diğer anlayış lar doğrultusunda
Habermas, I. "Öteki" Olmak, "Öteki"yle Yaşamak, Çcv. 1. Aka, İstanbul, YKY 2002, s. 13.
Müslüman toplumlar arası nda ise böyle bir anlayış yoktu. İslam dini gereği dünya
Dal-ili-Islam ve Darü'l-I larp olarak iki kı sma ayrı llyordu. Insanlar da Müslüm ve gayrimüslim
kimliğini taş trken, Müslümanlar kendi araları nda genelde Arap, Acem ve Türk diye daha
ziyade sosyal yaşamları ve dillerine göre sı nı flara ayrı llyorlardı . Etnik anlamda bir millet ve
vatan anlayışı yoktu. Hatta Arapları n egemen olduğu Arabistan yarı madası için Arapçada tek
bir sozcüge rastlanı lmaması bu bakı mdan çok ilginçtir. Bkz. Lewis, Bernard Modern Türkiye'nin
Doğuşu, Çev. M. Kı ratlı , Ankara, TTK 1984, s. 326-327.
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Türk toplumu eski anlayışı n dışı nda bir modeli farkı nda olsun veya olması n
kabul etmek zorunda kaldı ".
1870 Reformlanyla baş layan kapitalist gelişmeler, özellikle merkez
Bakü olmakla hı zla geliş me kaydeden petrol sanayisi Azerbaycan'daki etnik
yapı yı değiş tirmeye baş ladı . 1870-1905 yı lları arası nda Bakü ve çevre yerleş imlerde kalabalı k biçimde oturan Türk-Müslüman kesim içinde Rus, Ermeni, Yahudi vd. etniklere mensup koloniler geniş lemeye baş ladı . Buraya
İ ran'ı n çeş itli bölgelerinden gelen ve sayı ları yüz bini bulan işsizler ordusu
da Bakü'de kı t kanaat geçinen Müslüman-Türk nüfusuna eklenmiş ti. Bakü
çevresinde değişen bu durum kapitalist geliş menin getirdiği etkileş imle
milletleş me, sı nı flaşma gibi ayı rı mlar' daha kabarı k biçimde ortaya çı kardı .
Yeri gelmiş ken bu dönemde Azerbaycan'ı n ve genel anlamda Kafkasya'nı n
yerel Türk nüfusu genelleş miş bir tanı m olan dini bir kimlik altı nda anı lmaktaydı lar. "Müslümanlar" adı altı nda yapı lan bu tammlama dinsel kimliği ölçü alı rken, Bakü'ye çarlı k yönetiminin eliyle göç ettirilen diğer toplumlar kendi etnik adlarıyla tanı mlanmaktaydı lar. Bundan olsa gerek,
1905-1906 yı lları nda Bakü ve Güney Kafkasya'nı n genelinde patlak veren
etnik çatış malar "Ermeni-Müslüman savaşı " adı nı almış tı r. Öyle görülüyor
ki merkez Bakü olmakla Güney Kafkasya genelinde Türk nüfus aleyhinde
geliş me gösteren etnik baskı lar Azerbaycan Türklerinin milletleş me anlayı şı na etkide bulunan en önemli unsur olmuş tur. Ancak milli bilincin ş ekillenmesi için toplumu sürükleyecek aydı nlar grubuna gereksinim bulunmaktadı r. Oysa "XX. yüzyı lı n baş ları nda Güney Kafkasya'nı n en genç ve en az
aydı n sayı sı Türklerin payı na düşüyordu. Daha 1900'lerde bölgede yüksek
eğitimli insan sayısı 15-20 kiş inin üzerine çı kmıyordu. Ortaokul eğitimi
almış insanları n sayı sı nı n daha fazla olduğu söylenemez. Türk toplumundaki siyasal-düşünsel etkileş im yok denecek kadar azdı ". Azerbaycan Türkleri arası nda kültürel, siyasi ve düşünsel açı dan geliş meler ancak 19001ü
tarihlerden itibaren başlayacaku. J. D. Hemy, Azerbaycan Türkleri arası nda
bu etkilenmelerin ortaya çı kması nda iki neden göstermektedir: ilk 1905
Devrimi, diğeri ise Ermenilerin Türklere karşı başlattı kları "etnik temizlik"
politikalanyd15.

Süleymanlı , E., Milletleşme Sürecinde Azerbaycan Türkleri, İstanbul, Ötüken 2006, s. 141.
Qası mlı , M., Azerbaycan Türklerinin Milli Mücadele Tarihi, çev. E. N. Necef, İstanbul,
Kaknüs 2006, s. 27.
5 Henry, j. D., Baku an eventful history, London, Archibald Constable and Co. Ltd. 1905,
s. 149 ved.
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Bu geliş meler sonucunda 1905 yı lı ndan itibaren Azerbaycan'da ilk siyasi
örgütlenmelerin ortaya çı ktığı görülmektedir. Seda-i Milli, Hümmet ve
Müsavat gibi örgütlenmeler bunları n en etkilisiydi. Ancak o tarihte Azerbaycan Türklerinin tarihine damgası nı vuran ve özellikle MüslümanTürklerin hakları nı n savunması nı üzerine alan DifaI ilk sı rada yer almaktadı r. DifaI Partisinin kuruluşundaki en önemli etken ise Rus iş galiyle bölgede baş layan ve hı zla geliş me kaydeden Ermeni milliyetçiliği ve bu anlayışı n
Azerbaycan ve Anadolu Türkleri aleyhinde gösterdiği yoğun faaliyetlerdi.
Dolayı sı yla Difal Partisinin tarihi açı sı ndan Ermeni ulusalcı lığı nı n ortaya
çı kardığı olumsuzluklara vurgu yapmadan bu durum anlaşı lmayacaktı r.
Ermeni Haçlı Seferi

Ermeni sorunu Ayastefanos Antlaş masıyla uluslararası diplomatik bir
soruna dönüş türüldüğünden beri durmadan etki alanı nı geniş leterek Kafkasya, İ ran ve Anadolu'da adeta bir kör düğümüne dönüş türülmüş tür. Bu
konuda yapı lan bütün giriş imler bu düğünü açmaktansa daha da çetrefilli
bir hal kazanması nı sağlamaya yönelik olmuş tur. Doğrusu bu büyük devletler açı sı ndan istenilen bir durum olduğundan çözümsüz olarak kalması
onlar için çözüm anlamı na gelmektedir.
Ermeni kimliği çetrefilli bir içefiğe sahiptir. XIX. yüzyı la kadar bir Ermeni yöneticiler soyluluğundan söz edilemez. Bu gerçeklik ancak XIX.
yüzyı lda Rusya'nı n bölgeye inmesiyle baş lamış tı r. Zira Ermeni tarihçileri de
bu gerçeği kabul ennekteler. Ermeni devrimci harekatı nı n tarihini yazan
Anaide Ter-Minassyan bu konuda ş öyle der: Ermeniler dağı nı k bir topluluk
olup birleş tirici unsurları dil, din ve yazı ydı . Bunun dışı nda geniş bir köylü
tabana, görece geliş en bir orta sı nı fa, milli bir ruhban sı nı fa ve soylulara sahip değillerdi. Yani daha ziyade Anadolu, Güney Kafkasya ve İ ran'a dağı lmış tüccar bir koloniler zinciriydi. Onlar Osmanlı ve Kaçar Türk devletlerinin yönetimi altı nda yaşayan diğer gayrimüslimler gibi sadece bir azı nlı k
oluş turuyorlardı'.

Ancak, Ruslar Güney Kafkasya'da tutunmak için Ermenilerden yararlanmaya karar verdiler. Zira Avrupa ile etkileş im halinde olan Ermeni tüccarları n çocukları da Batı 'da eğitim aldı kları ndan burada yaşanmakta olan
ııı illiyetçiliğin etkisi altı ndaydı lar. Daha XIX. yüzyı lı n başları nda Avrupa'da
yazı lan çok sayı da Ermeni tarihi, edebiyatı kitapları na bakı lı rsa bunu anlamak pek zor değildir. Ermeni tüccar kolonileri hakkı nda Ter-Minassyan
6 Ter-Minassian, A., Ermeni Devrim
ei Hareketı nde Milliyetçilik ve Sosyalivn 1887-1912, Çev.
M. Tuncay, iletiş im İstanbul, 1992, s. Il.
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ş öyle diyordu: "Yüzyı llar boyunca, uluslararası ticaretin kesişme noktası ndaki Van ve Erzurum'da, ama daha çok ş imdiki Ermenistan'ı n dışı nda
İsfahan, Tebriz, Tiflis, Trabzon, İstanbul, İ zmir ve İskenderiye'de, küçük fakat çok zengin bir Ermeni burjuvazisi geliş ti. Tüccar, sarraf ve kuyumcular
Madras, Nijni-Novgorod, Marsilya, Anvers, Amsterdam, Londra ve
Manchester kadar uzaklara yayıldı lar. XIX. yüzyı lı n son on yı lları nda Güney Kafkasya'da bir endüstri buı juvazisi ortaya çı ktı . Tiflis'te pamuk, deri ve
tütün dalları nda oluşan bu sı nı f Bakü'de zafer kazandı : Mirzoyanlar,
Liyanozovlar, Gugasovlar ve Mantaş evler gibi Ermeni öncü petrolcüleri
Nobeller ve Rothschildlerle aynı düzeyde idiler"7.

Aslı nda Ter-Minassyan bir Ermeni tarihçisi olarak Ermeni ulusalcı lığı nı n yönünü çizmeye çalış mış ur. Müellif, geleneksel Ermeni kimliğinin milli
bir kimliğe dönüşünde "kutsal bir davanı n" nası l ortaya çı ktığı na vurgu
yaparak bunun Kafkasya'da Rus kontrolünde ş ekillenen Ermenilerin Anadolu ve Azerbaycan Türklere karşı başlattı kları "Ermeni haçlı seferi" olduğunu açı kça vurgulamaktadı r. Şöyle diyor Ter-Minassyan: "Bir Ermeni iş çi
sı nı fı nı n baş laması da, yine Ermenistan'ı n köylük yerlerinden uzakta,
Transkafkasya'nı n endüstriyel merkezleri Bakü, Tiflis ve Batum' da oldu.
Açlı k nedeniyle' Karabağ, Zengezur, Azerbaycan (İ ran Azerbaycanı ), Sasun
ya da Vaspurakan'daki (Van) köylerden yollara dökülen Ermeni zanaatkar
ve köylüleri, önce geçici göçmenlik yaparlarken, sonraları yavaş yavaş çokuluslu bir işçi sı nı fı içinde eridiler. Gregoryan ya da Apostolik Ermeni Kilisesi görünüş te, güçlü ve saygı n bir milli kurumdu. Egemenliği altı na girdikleri siyasal otoriteye sı msı kı boyun eğen Eçmiadzin Gatoğigosu ve İstanbul
Patriği kendileri için büyük ayrı calı klar tanı nması nı sağlamış lardı ; bu durum yüksek rütbeli rahiplerin adeta bir hakim sı nı f meydana getirmeleı-ine
yol açmış tı . Fakat Ermeni kilisesi derin bir bunalı m geçirmekteydi ve zaten
sayı ca çok olmayan rahipler, siyasal ve kültürel tekellerinin yeni ortaya çı kan laik bir aydı nlar tabakası nca tehdit edildiğini görüyorlardı . Ermenilerin
7

Aynı yer, s. 12.

Yazar burada bir açlı ktan söz etse de bu dönemde söz konusu bölgeyi içine alan herhangi bir açlı k vakası ndan söz etmek doğru değildir. Zira böyle bir açlı k söz konusu ise neden
sadece Ermeniler göç ettiler? Anlaşı lan yazar burada Rusları n Ermenileri Ermenistan'da
toplama ye burada bir Ermenistan oluş turma girişimini görmemezlikten gelmektedir. Buna
karşı lı k Ter-Minassyan çok doğru bir açı klama yapmaktaclı r. Bu açı klama, Ermenilerin Türklerin yurdu olan Zengezur, Karabağ bölgesine göçünü ve burada geçici göçmenken daha
sonra yerleş ik unsura clönüş türülmeye baş ladığı nı lıelirtmcsine dayanmaktadı r. Ayrı ca yazar
Taş nak yayı n organı olan Mşag gazetesinde "geçici göçmen" yazı ları nı da kan ı t olarak göstermektedir. Bkz. Minassian, a.g.e., s. 13.
8
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dört biıyana saçı lmış lığı ve köy dünyası ile Diaspora burjuvazisi arası ndaki
uçurum, siyasal sı nı rları n yarattığı bölünmeleri büyütmüş ve Ermeni devrimci hareketlerinin özgün nitelilderini
Kafkasyahları n Osmanlı Anadolu'suna yönelik halkçı bir haçlı seferi ve onları n ulusun değiş ik
kesimleri ve toplumsal sı nı flar arası ndaki tarih içinde kopmuş bağları yeniden kurma arzuları '.

Ermeni tarihçinin de belirttiği gibi Ermeni ulusalcı lığı nı n temelinde
yatan kutsal mantı k "Müslüman-Türklere karşı Büyük Ermenistan adı yla
yapı lacak Ermeni Haçlı Seferiydi". İş te bu mantı k Güney Kafkasya ve Anadolu'nu 15 yı l boyunca kan gölüne çevirecektir. ilginçtir bu geliş melerden
en karlı çı kanları n Ermeniler olması na karşı lı k daha sonra bunu "bir mazlum edebiyatı na" dönüş türecelderdi. Yani Ermeniler tarihlerinde ilk kez bu
dönemde bir ülkeye ve devlete sahip olurken, her halde gayri-meş ru biçimde elde ettikleri bu gerçeği gizlemek için "soykı rı m suçlamaları nı " hep öne
çekmiş lerdir. Ermenilerin neden oldukları etnik çatış malar nedense Ermeni
burjuvazisinin etkili olduğu bölgelerde gerçekleş miş tir. 1905-1906 yı lları nda Bakü'de yaşanan olaylar bunun en iyi kanı tı dı r.
Ter-Minassyan'ı n üzerinde durduğu bir gerçeklik ise Ermeni milliyetçiliğinin Kafkasya'da baş laması dı r. Bu da bu geliş melerin gerisinde Rus
gerçeğinin yattığı nı gizlememektedir. ilginçtir, 1984 yı lı nda Sovyetler Birliğinde henüz etnik çatış malar baş lamadan Polit Büro'da Gorbaçov önderliğinde yapı lan "Ermeni soykı rı mı " tartış ması nda dönemin Polit Büro üyesi
Gromiko ş öyle bir gerçeğin altı nı çekmiş tir: "Madem tarihte bir "Ermeni
soykı rı mı " oluş turulmak istenmekte ve bunun için Osmanlı lar suçlanmaktaysa, bu durumda Osmanlı dan daha ziyade Rusya'nı n suçlu bulunması
gerekmektedir"

Azerbaycan'da Siyasi Örgütlenmeler

Döneminin en büyük ve yenilmez gücü olarak gösterilen Rusya'nı n
1904-1905 yı lı nda Japonya karşı sı nda yenilgisi en fazla Müslümanlar arası nda şaş kı nlığa yol açtı . Dönemin Osmanlı bası nı bu konuda sayfalar dolusu yazı lara yer vermiş ti. Dönemin Kafkasya ve Orta Asya Türk aydı nları da
durumu Osmanlı bası nı ndan takip etmekteydiler. Bu yenilginin ortaya çı kardığı etki o denli büyük oldu ki Müslümanlar Japonya'yı "İ slam dostu" ve

s. 13, ve dipnot 15.
Söz konusu Polit Büro oturumuna iliş kin bu belge TGRT televizyonunda Cemil 1 lasanlı ile yapı lan bir programda ifade edilmiş tir.
I()

MILLI KIMLIĞIN Sİ YASALLAŞAN YÜZÜ: Dİ FAI

181

imparator Meiji'ni de "Müslüman" ilan ettiler". Rus yönetimine karşı duyulan nefretin büyüklüğü ve tam da bu sı rada gelen Japonya yenilgisi 19051907 Birinci Rus İhtilalinde Müslümanları n gelişmelerde etkin biçimde rol
oynaması na neden oldu. Bu en fazla Azerbaycan'da kendisini göstermekteydi. Ancak, Rus yönetimi bunun önüne geçmek için Kafkasya'daki etnikler arası ndaki sorunları bir çatış maya dönüş türdü. "Mutlakı yetin Azerbaycan'daki sömürge politikası ve halk ayaklanmasıyla mücadele biçimlerinden
biri etnik çatış malar çı kartmak, milletlerarası savaşlara olanak tanı maktı . Bu
savaş lardan ilki ve en büyüğü 9 Şubat 1905 yı lı nda Bakü'de gerçekleş ti. Çar
yönetim birimleri etnik çatış maları sulandı rmak için Azerbaycan ve Ermeni
buı juvazisi arası ndaki mevcut karşı tlı klardan ustaca yararlandı lar. Polis ve
ordu yüzlerce insanı n katledildiği bu etnik çatış maları n dışı nda kalmayı
yeğlediler. Bu acı ması z uygulama toplumun aydı nları arası nda büyük bir
tepkiye neden oldu. Şehirde din adamları , aydı nları n katı lı mı yla gösteriler,
mitingler düzenlendi. Demokratik bası n, sosyal-demokrat örgütler, özellikle
de Hümmet bu gösterilerde ön saflarda yer aldı lar. Hümmet'in Türkçe
yayı mladığı bildiride "Defolsun mutlakı yet", "Yaşası n bütün halkları n kardeşliği" sloganları yer alıyordu'.

Hümmet 1904 yı lı nda ulusalcı -sosyalist bir örgüt olarak kurulmuş tu.
Kurucuları arası nda Mehmet Emin Resul-zade'de bulunuyordu. Ama bu
parti daha sonra Bolş evilderin eline geçecek ve ulusalcı lar saf dışı edileceklerdir. Dolayı sı yla Hümmet'in öne çı kardığı sosyalist sloganları n amacı
anlaşı lı r bir şeydir. Ancak gerçek şu ki Bakü'de "soykı rı ma" tabi tutulan
Müslüman-Türklere karşı Ermenilerin Ruslarca desteklendiğidir. Azerbaycan Türk aydı nları n çoğu bu gerçeğin farkı nda olduğundan iki toplum' da
sağduyuya çağı rmaktan yana hareket ediyorlardı . Dönemin en ünlü hiciv
şairi Mirza Ali Ekber Sabir'in 1905 yı lı nda Hayat gazetesinde yer alan
"Beynelmilel" ş iiri buna en iyi örnektir13.

Ancak Ermeniler Rusları n desteği ile silahlı çeteler halinde örgütlenerek Güney Kafkasya'nı n genelinde Türklere karşı saldı rıya geçtiler. 1906
yı lı nda çatış malar Bakü'den Bakü, Yelizavetpol (Gence) ve Erivan valiliklerine bağlı köylere, kasabalara ve şehirlere sı çradı . Azerbaycan Türk
aydı nları Hasan Bey Zerdabl, Feridun bey Göçerli, Necip bey Vezirli, Ahmet bey Ağaoğlu, Üzeyir bey Hacı beyli, Ali Merdan bey Topçubaşı , Mehmet
ıı

Dönemin Osmanlı bası n ı nda yer alan Japonya hakkı ndaki geliş meler için bkz. Berkes,
N., Türkiye'nin Çağdaşlaşnuist, YKY, İstanbul, 2002, s. 416.
12
Azerbaycan Tarihi, Baki, Elm 2001, c. V, s. 128-129.
13
Beynelmilel", Gazete Hayat, 15 Şubat 1905.
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Ağa Şahtahtlı , Sohrap bey Sultanov ve diğerleri Türk-Müslümanlar aleyhinde cereyan eden bütün bu gelişmelerde Ermeni Taş naksütyun örgütünü
ve Rus yöneticileri sorumlu buluyorlardı . Zira, Ermeni siyasi ve milli örgütlerinin çı kardığı yayı nlarda "Türklere karşı kin ve nefret" açı k biçimde ifade
edilmekteydi". Buna karşı lı k özellikle Ahmet Bey Ağaoğlu "Kaspi" gazetesinde yayı nladığı makalelerinde sorumluları n biran önce bulunmaları nı ve
çatış maları n önün geçilmesini talep etmekteydi".
Zira Ermeniler daha 1870'lerden itibaren parti çatısı altı nda örgütlenerek Türklere karşı yoğun bir Ermeni milliyetçiliği propagandası yapmaktaydı lar. XX. yüzyı lı n başları nda daha da genişleyen Taş nak ve Gnçak propagandası topyektı n bir Türk düşmanlığı na dayanıyordu. Ermenilerin
Türklere karşı başlattı kları küçük çapta saldı rı ları 2 Şubat 1905 yı lı nda Ağa
Rı za isimli bir Türkün Bakü'de Taş nak çetelerince katle yetirilmesi öteden
beri süreklilik kazanan Ermeni saldı rı ları na karşı Müslümanları n sessizliklerini bozmaları na neden oldu. Kaynaklara "Ermeni-Müslüman" ve "ErmeniTatar" çatış maları adıyla geçen bu olaylar Şubat 1905 yı lı nda önlenemez bir
hal aldı . Şubat ayı nda Erivan, Mayı s'ta Nahçıvan, Haziran'da Şuşa ş ehirleri
Ermenilerin Türkleri katletmesine tanı klı k etti. En kanlı çatış malar ise 1518 Kası m'da Gence'de, 21 Kası m'da ise Tiflis'te gerçekleş ti. Ermeni çeteleri
ş iddetlerini kadı n ve çocukları n katledilmesi, Müslüman kı zları nı n tecavüz
edilip karı nları = yı rtı lması na kadar götürdüler'. Bütün bunlar Müslüman
Türk aydı nları nda çeş itli tepki yanı nda örgütlenmenin önemini de kavramaları na neden oldu. İş te ilk kez bu dönemde Azerbaycan'da ulusalcı örgütlenmeler ortaya çı kmaya başladı .

Türklerin örgütlenmesinde ikinci en büyük etken ise bizzat Rusya yönetiminin Türklere karşı takı ndığı düş manca tavı rdı . Zira dönemin Kafkasya valisi Vorontsov-Daş kov'un Çar II. Nikola'ya yazdığı raporunda ş öyle
denilmekteydi: "Müslüman halka inanmayı nı z"17 . Öte yandan Türk aydı nları ve yöneticileri tarafı ndan Rus yönetimine gönderilen onlarca dilekçeye

14
15

Ermenice yayı mlanan Davet-Koç gazetesinin 1906 sayı ları nı n tamamı bu içerikteydi.

Mamedov, V. Yu. Rasprostranenie marksizma-leninizma v Azerbaydjane, Baku 1962, t. I, s.

596.
16

Konuyla ilgili 1911 yı lı nda olayları n tanı kları ndan derlenmiş bir kaynak bulunmaktadı r. Bu kaynak Sovyetler döneminde yasaklanmışsa da Sovyetlerin yı kı lışı yla yeniden gündeme gelmiş tir. Bkz. Ordubadi M. S, Kanlı iller, Baki, Yüzyıl 1991, s. 23-104.
17
Qammlı, M., a.g.e., s. 28.
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olumsuz yanı t verilmesi de Azerbaycan Türklerinin kendi çapları nda harekete geçmelerini zorunluluk haline getirmekteydi18.
Azerbaycan Türkleri arası nda ilk siyasi örgütlenme Şubat 1905 yı lı nda
Gence'de ortaya çı ktı . Bu dönemde bir grup Türk aydı nı Gence'de bir araya
gelerek "Sosyal-Federalist Türk Devrim Komitesi "ni kurdular. Komite kendi kuruluşunu duyurmak için aynı tarihte iki bildiri yayı nlamış tı r l". Bildirilerde çar yönetimine Müslüman halkları n hakları nı n zapt edilmesinde karşı
çı kı lmakta ve bunun en önemli örneği de Bakü'de Ermenilefin ortaya çı kardığı kıyı mdı r. Bildirinin en önemli özelliği Türklerin en büyük düş manı
olarak "Çarlı k Rusya'sı nı n" gösterilmesidir. Bu genel anlamda Rusya Türkleri ve Müslümanları tarafı ndan Rus yönetimine karşı dile getirilen ilk siyasi
çı kış tı r. Ayrı ca, Sosyal-Federalist Türk Devrim Komitesi, Türklere özerkliğin verilmesi ve Rusya'nı n federal bir yapı ya kavuş ması nı talep ediyordu.
Bu bakı mdan Türk Devrim Komitesi Azerbaycan'da kurulmuş ilk siyasi
örgüttür.

1905 yı lı nı n yazı nda Gence'de ikinci bir örgüt daha ortaya çı ktı . Örgüt
"Gayret" adı nı taşıyordu'. Gayret'in Şuşa'da büyük bir nüfusunun olduğu,
özellikle de Garabağ çevresi aydı nları ve varlı klı aileleri tarafı ndan desteklendiği bilinmektedir. Zira bu konuda dönemin Rus raporları da bunu desteklemektedir'. Parti baş kanı Gence'nin en önde gelen avukatı Ali Ekber
Bey Refibeyli idi. Onun yardı mcı lığı nı ise Adil Bey Hasmehmetov üstlenmiş tir". Gayret'in Türk Devrim Komitesinden daha ciddi örgüt yapı sı na
sahip olduğunu partinin bir programı nı n ve tüzüğünün olduğu ve resmi
işlemlerde kullanı lmak üzere kı rmı zı bir mührünün olmasıyla biliyoruz.
Parti programı nda Kafkasya'nı n federal yapı sı üzerinde durulmakta ve Kafkasya'da yaşayan Müslümanlara özerklik verilmesi üzerinde duruluyordu.
18

Bunlardan en önemlisi 15 Nisan 1905 tarihinde Bakü'nün önde gelen Türk burjuvalarmdan Hacı Zeynelabidin Tagiyev evinde bir araya gelen Türk aydı nları ndan ve lı urjuva
temsilcilerinden Ş. Esedullayev, R. Şirvanski, A. Agaoglu, A. Topçubaşı , A. Ziyadhanov, G. B.
Zülkaderov bir toplantı gerçekleş tirdiler. Toplantı sonrasında Azerbaycan Türklerinin geliş imini ve kalkı nması nı içeren siyasi içerikli bir program hazı rlanarak çara gönderildi. Bu program Azerbaycan Türklerinin sorunları nı dile getiren ilk siyasi programdı r. Bkz. Kaspi Gazetesi, 23, 26 Haziran 1905.
19 Kaspi Gazetesi, 28 Ekim 1905, No: 206.

2o Samedov V. Yu, Raspostranenie marksizma-leninizma v Azerbaydjane, Baku 1966, ç. II, s.
58; Bu örgütün kuruluş u hakkı nda arşiv belgeleri de bulunmaktadı r. Bkz. Azerbaycan Merkez
Devlet Tarih Arşivi, font 7, liste 1, dosya 620, vr. 162.
21
Bkz. Azerbaycan Merkez Devlet Tarih Arşivi, font 62, cilt V, s. 59.
22

Azerbaycan Merkez Devlet Tarih Arşivi, font 83, liste 1, dosya 201, vr. 21.
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Gayretin 1908 yı lı na kadar faaliyet gösterdiği bilinmektedir. Ancak bazı
bilgilere göre Gayret 1912 yı lı nda Balkanlarda çı kan savaş lar sı rası nda Osmanlı çı karları nı savunan bildiriler yayı nlamış lardı r. Buradan anlaşı lan ş u
ki Gayret kurucuları daha sonra Türkiye'de Jön-Türklerle bağlar kurmuş ve
onları n çı karları nı savunmuş lardı r23.

Gence'de kurulmuş bir diğer parti ise Türk 'Metni Merkeziyet Partisiydi. Partinin kurucusu Nasip Bey Nasipbeyli olmuş tur. Nasipbeyli'nin Gayretçilerle ortak çalış ması Gence'de faaliyet gösteren Gayret, Türk Devrim
Komitesi ve Metni. Merkeziyetçilerin ortak hareket ettiğini göstermektedir24 . 1917 yı lı nda Gayret'in 'Metni Merkeziyetçilerle iş birliği halinde yeniden ortaya çı kışı bunu kanı tlamaktadı r. Zira bu dönemde her iki parti Türk
Ademi Merkeziyet Partisi adı altı nda birleş erek programları nı birleş tirmeleri dikkat çekmektedir.
Türk aydı nlar Azerbaycan'da siyasi anlamda örgütlenirken öte yandan
Rusya genelinde de Rusya Müslümanları Birliği çatı sı altı nda faaliyet gösteriyorlardı . Bu dönemde bazı Türk aydı nları da Rusya genelinde faaliyet
gösteren Kadet partisi ile birlikte çalışı yorlardı . Aydı nları n Kadet'i seçmelerindeki gerekçe Kadet partisinin programı nda yer alan Müslüman ve Türklere yönelik içeriği maddelerden ileri gelmektedir. Kadetler o dönemde
toprak reformları nı n yapı lması ndan yanaydı lar. Bu amaçla 4 Aralı k 1905
yı lı nda Anayasal Demokrat Partisinin (kı saca KADET) Bakü şubesi kurulmuş ve şubenin idaresini İ. Hacinski, İ. Havıyev, A. Topçubaşı , K.
Saferaliyev üzerine almış lardı r. Şubenin 300 üyesi bulunuyordu'.
1905 yı lı nı n sonbaharı nda Bakü Türk burjuvazisi de siyasi bir parti adı
altı nda örgütlenmeye karar verdiler. Kurulan örgüt "Müslüman Zenginleri,
Aydı nlar! ve Üst Sı nı f İ nsanları n Birliği ve Müdafaa Cemiyeti" adı nı taşı yordu'. Cemiyet "Bakü ş ehrinin ünlü ve tanı nmış ş ahı sları na çağrı " adı
altı nda bir broş ür de yayı mlamış tı r. Çağrı da devrimci hareketler desteldenmekte, Müslümanlara yönelik karşı t çalış malarda birlik ve beraberliğin tesis
edilmesinin önemine dikkat çekilmekteydi".
Anlaşı lacağı gibi ortaya çı kan bu örgütlerin tamamı Ermenilerin Rusya
eliyle Müslüman-Türlderine karşı baş lattı kları "soykı rı m" giriş imlerini proMerkez Devlet Tarih Arşivi, font 62, liste 1, dosya 59, vr. 207.
Azerbaycan Merkez Devlet Tarih Arşivi, font 821, liste 133, dosya 461, vr. 61-66.
25 irşad Gazetesi, 28 Aral ı k 1905.
26 "Pravoslavnly blagovestnik", 1906, No: 3, s. 116.
27 Azerbaycan Merkez Devlet Tarih Arşivi, font 62, liste 1, dosya 59, vr. 207.
23 Azerbaycan
24
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testo etmekte ve bu amaçla Türklerin birlik ve beraberliğini savunmaktaydı lar. Ancak bunlardan hiç biri DifM kadar Ermeni saldı rı ları na karşı sert
tepki göstermemiş ve Rusya'yı direk olarak hedef almamış tı r. Bundan olsa
gerek DifM adı kı sa zamanda yaygı nlaşarak diğer partilerin üzerinde yer
almış tı r.

Difai Partisi
DifM Partisi Ağustos-Eylül 1906 yı lı nda kurulmuş tur. Partinin kuruluş
yerinin Bakü mü, yoksa Gence mi olduğu konusunda öteden beri bir belirsizlik bulunmaktadı r. Ancak kuruluşunun hemen ardı ndan Bakü'de yayı nlanan gazetelerde hakkı nda bilgilerin yer alması ve hatta İ rşad gazetesinde
programı nı n yayı nlanması partinin Bakü'de kurulduğu savı nı güçlendirmektedir. Muhtemelen partinin kurulduğu sı rada Gence ve Bakü'de aynı
anda örgütlenmesi bu tartış maya yol açmış tı r.
DifM, Ermenilerin Müslümanlara karşı baş lattı kları kıyı m politikası bir
yı ldan beri tartışı lmakta olan Müslüman-Türklerin birleş me çalış maları
siyasal bir sonucu gibi gözükmektedir. Zira 1906 yı lı nda Tiflis'te düzenlenen Ermeniler ile Türkler arası nda ateş kes sağlanması hakkı nda toplantı da
Taş naksütyun ve onlara bağlı silahlı çetelerin önüne geçmek için Türklerin
de kendilerini savunma hakları nı n olduğu vurgulanmaktaydı . Bunun için
siyasi bir örgütün önemine dikkat çekilmekteydi". DifM bu örgütlenme
çalış ması nı üzerine almak amacı yla kurulmuş tur. Zira, parti baş kanı Ahmet
Ağaoğlu, Ermenilerin baş lattığı katliamları "3-5 Ermeninin başı boş hareketi
olarak değil, arkası na Batı lı güçlerin desteğini ve strateji, plana sahip
Taş naksütyun'un planlı iş i" olarak değerlendirmekte ve bu harekete karşı
Difâı gibi bir örgütün oluş turulması nı n önemini dile getirmekteydi'.

Partinin kuruluşundan hemen sonra parti yönetim kurulu oluş turulmuş tur. Partinin idaresini Ahmet Ağaoğlu üstlenmiş tir. Parti YK'sı Bakü'de
bulunuyordu". Kuruluşundan hemen sonra partinin Gence, Şuş a, Ağdam,
Bedre, Yevlah, Terter, Nahçıvan'da ş ubeleri oluş turulmuş, hatta Türkiye'nin Kars ve Kuzey Kafkasya'nı n Vladikavkas ş ehirlerinde de birer şubeleri kurulmuş tu'''. Partinin Azerbaycan sı nı rları dışı nda da örgütlenmesi
ortak bir ideale hizmet ettiği, temel amacı nı n Ermeni propagandaları na,
Tiflis teki ateş kes toplantısı nı n tutunakları için bkz. Rusya Federasyonu Devlet Arş ivi,
font 102, PDHŞ, 19009, dosya 108, bölüm 19, vr. 35.
29
Haşı mova A, XX-ci esrin birinci yarısında Azerbaycan mühacirleri, Baki Yüzyı l 1992, s. 27;
Süleymanlı E, age, s. 114.
30 Kaspi Gazetesi, 30 Kası m 1906.
31
Kaspı• Gazetesi, 27 Kası m 1906.
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saldı rı ları na ve katliamlarma karşı bütün Türkler arası nda bir birlik tesis
etmeye çalış tığı ndan ileri gelmektedir. Bundan dolayı DifâI Anadolu ve
Kafkas Türklerini ortak bir hedefte birleş tiren ilk siyasi örgütlenme olarak
da karşı mı za çı kmaktadı r.

Ekim 1906 yı lı nda partinin programı İ rşad gazetesinde yayı mlandı ".
Program giriş kı smı nda bölgede yaşanan geliş melerin kı sa bir açı klamasıyla
baş lamaktadı r. Burada özellikle Müslüman-Türk toplumunun durumu üzerinde durulması ve bunları n savunması z bı rakı lması partinin kuruluş amacı yla da örtüş mektedir. Daha sonra programda partinin amaçları ve hedefleri maddeler halinde açı klanmış tı r. Dikkat çeken en önemli madde ise
partinin amacı na iliş kin olandı r. Burada ş öyle denilmektedir: Difâi, "Kafkasya'nı n bütün diğer halklanyla, hatta kendi programı nı ilan eden bütün
halkları n hukuk ve eş itliklerini kabul edip, Kafkasya'nı n ali değerleri için"
çalış maktadı r. Parti bu amaç doğrultusunda Taşnaldarla bile diyalogdan
yana olduğunu duyurmaktaydı . Anlaşı lan Difâl, barış yoluyla sorunları n
çözümünden yana olup, halklar arası nda eş itlik ve kardeşlik ilkesini savunmaktaydı ". Ardı ndan parti hitap ettiği toplumun, yani MüslümanTürklerin durumundan söz etmekte ve yapı lması gereken çalış maları sı ralı yordu. Burada önceliğin eğitim ve halkı n çı karları mn savunması na tanı nması dikkat çekmektedir.

Bütün bunları n dışı nda partinin kendi bildirilerinde ve yazı ları nda kullanması için bir mühür de hazı rlanmış tı r. Parti mührü altı köş eli yı ldı zla hilalden ve birbirlerine çapraz biçimde yerleş tirilmiş iki kı lı çtan oluş maktaydı .
Mührün üzerinde ise partinin tam adı yazı lmış tı : "Difâi - Mücadeleyi Milli
Fı rkası "m. Partinin taşı dığı isim ve açı klaması dikkat çekicidir. Difâ1 Arapça
bir kelime olup "def edici" ve "savunmaya yönelik" anlamlarma gelmektedir'. Hemen peş inden de "mücadeleyi milli" sözcüklerini yazı lması , partinin hedefini tümden ortaya koymaktaydı . "Milli" sözcüğünün seçilmesi de
bu bakı mdan önemlidir.

32 Azerbaycan Tarihi, c. V, s. 145. Öyle san ı yorum burada bir yanlış bulunmaktadı r. Zira
bu kitapta kaynak olarak gösterilen gazete kupürleri ile olayları n gerçekleş tiği tarih arası nda
büyük bir fark bulunmaktadı r. örneğin, irşacl gazetesinde yer alan ve Kası m 1906 yı lı nda
gerçekleşen olay için Şubat 1906 tarihli Kaspi gazetesinin bir sayısı gösterilmektedir. Muhtemelen eserin müellifleri burada bir hata yapmış olmal ı lar.
33 Azerbaycan Merkez Devlet Tarih Arşivi, font 62, liste I, dosya 59, vr. 151-152.
34
' Azerbaycan Merkez Devlet Tarih Arşivi, font 62, liste 1, dosya 59, vr. 152-153.
35 Süleymanlı , E. a.g.e , s. 114.
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Difal milliyetçi özelliklerin yanında sosyalist söylemlere de yer vermiştir. örneğin parti "ezilen sı nı flarm gkarlarından" söz etmesi sosyalist bir
ifadedir. Bu konuda şöyle denilmektedir: "Toprak ezilen sını flarm hakkıdır'. Ancak partinin bu türden söylemlere programında değil dağı ttığı
bildirilerde yer vermesi o sıralarda köylü ve işçi sı nı flara yönelik yoğun
Bolşevik propagandalarma yanı t vermesinden ileri gelmektedir. Öte yandan partinin sosyal tabanı net biçimde "toprak" ve "ezilen sını flar" sorununu dile getirmesi biraz olanaksı z gözükmektedir. Zira partinin sosyal tabanı
tüccarlara, aydınlara, toprak ağalarma, okumuş kesimlere, özellikle öğrencilere ve talebelere dayanıyordu. Ama toprak sorunu aslı nda çarlık yönetimiyle ilgili bir sorun olduğundan parti tarafından dile getirilmesi pek de
büyük bir soruna yol açmazdı . Çünkü Azerbaycan'da kullanı lan toprakları n
büyük bir kısmı hazine toprakları adı altı nda çarın malı olup, köylülerin
büyük bir kısmı da "devlet köylüleri" adı altı nda bu topraklarda çalışıyorlar& Zira Rusya ve Kafkasya'da "kölelik" kaldırıldığı halde "devlet köylülerine serbesdik" daha geç verilmişti.
DiPM kı sa zamanda geniş bir örgüt ağı oluş turmuştu. Partinin ı srarla
üzerinde durduğu şey ise toplumun aydınlaulmasıdır. Bu amaçla parti üyeleri halka dönük eğitim ve aydı nlanma çalış maları yapmakta özellikle de
ülkedeki kültür merkezlerinin olanaklarından yararlanarak halka açı k toplantılar düzenlemekte ve siyasi içerikli yazı lar yayınlayarak bunları broşürler
halinde dağıtmaktaydı". Çarlık yönetimi tarafından düzenlenen raporlarda, partinin halka dönük çalışmalarından endişe edildiği görülmektedir.
Arş iv belgeleri arasında bu türden raporlar bulunmaktadı r. Bu raporlardan
birinde partinin ortaya çı ktığı kısa sürede halk arası nda geniş itibar kazandığı, toplumu komiteler halinde örgütlendirdiği ve toplum arasında sosyal
ve siyasal olaylara ilişkin ilginin arttığı belirtilmekteydi". Raporlarm birinde ise Difffnin çalış maları oldukça kaygdandı rıa olarak görülmekte ve
bunun sonucunda "Müslümanları n birleşeceği, akli bakı mdan gelişecekleri,
bilinçlenecekleri ve bunun sonucunda hükümet karşısında tam teşekküllü
bir güce dönüşecekleıi" hakkı nda bilgiler verilmekteydi".
Partinin en büyük şubesi "Karabağ Birlik Meclisi" idi. Bu şube partinin
Karabağ, Gence, Cavanş ir, Garyagin ve Şuşa bölgelerinin bütün çalış mala-

36

Rusya Federal Devlet Arsivi, font 102, PDHŞ, 1907, dosya 388, vr. 4-5.

37 bad, 13 Ekim 1906.
39 Rusya Federal Devlet Arsivi, font 102, PDHŞ, 1906, dosya 25, cilt 73, vr. 1-2.

39 Krasruy

Arhiv, No: 3 (34), 1929, s. 118.
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rı nı üstlenmiş ti. Şubeye bölge tüccarları , aydı nları , toprak sahipleri ve köylüler maddi ve manevi destek vermekteydiler. Şubenin merkezi Şuşa'da
bulunuyordu. Şubenin başı nda ise Kerim Bey Mehmandarov durmaktaydı .
Şube Ermeni saldı rı ları na karşı Müslümanları korumak için kendi silahlı
birliklerini de oluşturmuş tu. Şubeye bağlı silahlı asker sayısı 400'ü
Şubenin bir de programı bulunuyordu. Bu program Ekim 1907 yı lı nda meclis üyeleri tarafı ndan onaylanmış tı . Programda şu hususları n altı
çizilmişti: Müslümanları n birliği, milli geliş imin sağlanması , etnikler arası ndaki çatış maya son vermek, etnik çatış maya yol açanları n yargı lanması ,
rüşvete, yönetim hakları nı kötüye kullananlara, kara borsacı lara ve kriz
çı karanlara karşı mücadele programı n ana baş lı klanydı . Nitekim ş ube özellikle Ermeni saldı rı ları na karşı Müslüman köylerinin korunması nda önemli
bir rol oynamış tı r.

Durumun gittikçe ciddi bir hal alması , özellikle de bütün MüslümanTürklerinin örgütlü biçimde çar yönetimine karşı teş kilatlanmaya baş laması
DifâVnin kapatı lması na ve takibe maruz kalması na neden olmuş tur. T.
Sümbül, partinin oynadığı rolü şöyle değerlendirmektedir: "Ermeni-Türk
savaşı nı n bir ürünü olan Difal, öncelikle Rusya'ya karşı tavı r alarak Şeyh
Şamil'den bu yana Ruslara karşı hareketsiz kalan Kafkasya Müslümanları nı n suskunluğunu bozmuş tur"41.
Difâ/ faaliyet gösterdiği üç yı l gibi kı sa sürede Kafkasya Müslümanları nı n Rus ve Ermenilere karşı hakları nı korumak için gereken bütün yollara
başvurmaktan kaçı nmamış tı r. Bu konuda Swietochowski şunları aktarmaktadı n yerli ahaliye karşı Ruslar tarafı ndan sergilenen düşmancı lı k, özellikle
de cinayetler, aynen ve misliyle karşı lı k görmekteydi. General Galaşçapov,
Gence vali yardı mcı sı Kreşcinski, Gence Polis Müdürü Bannikov, Savcı Cunyakin, yine polis müdürü Felikinski ve çok sayı da Rus yetkili öldürülmüş tü.
Cezaevi imamı Atakiş i de ihbar ettiği için benzer biçimde cezalandı rı lmış tı r42. Zira bu durumu parti baş kanı A. Ağaoğlu şuna bağlıyordu:
Rus yöneticilerine yapı lan saldı rı larda kurbanları n geliş igüzel seçilmediğini, özellikle Ermeni yanlı sı ve Türk düş manı olan memurları n tercih edildiğini "Rusları n tarafsı zlığı nı " sağlamak amacı gütmekteydi'.
40 Azerbaycan Merkezi Devlet Tarih Arşivi, font 62, liste 1, dosya 59, vr. 81-110.
Sümbül, T., Azerbaycan Dosyası , Yüzyı l, Ankara, 1990, s. 20.
42 Swietochowski T, Müslüman Cemaatten Ulusal Kindige Rus Azerbaycanı 1905-1920, çev.
N. Mert, Baglam, Istanbul, 1988, s. 73.
93
Ağaoğlu Ahmet, "Rusya'daki Müslümanlar", Türk Yurdu Dergisi, c. XIV, No: 155, s.
3123.
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Ancak yaşananlara Rusları n seyirci kalması beklenemezdi. Nitekim öyle
de oldu. 1908 yı lı ndan itibaren Ağaoğlu ve yandaşları nı n yoğun takibine
baş landı . Bizzat Ağaoğlu aylarca saklanmak ve takipten kaçmak zorunda
kaldı . Kitapları ve yazı ları "Pantürkist" suçlamasıyla yasaklandı". 1909 yı lı nda ise Difâi savaş partisi ilan edildi. Ağaoğlu ve bazı üyeleri Türkiye'ye
kaçmak zorunda kaldı lar. Yakalananlar ise sürgüne gönderildiler4'.

SONUÇ
Anlaşı lacağı gibi Difâ1 partisinin ömrü sadece 3 yı l veya biraz daha fazla sürmüş tür. Öte yandan parti hep yarı gizli konumda, bazen de bir yeraltı
örgütü gibi faaliyet göstermiş tir. Partiyi siyasi arenaya çı karan ana etkenin
Ermenilerin Müslüman-Türklere yönelik kıyı mları ve Rusları n bu olaylara
seyirci kalması ve hatta desteklemesi olmuş tur. E. Süleymanlı bu konuda
önemli bir hususa dikkat çekerek şöyle demektedir: "Difâi partisinin söylemlerine dikkat ettiğimizde, bunları n "Müslümanlar", "biz Müslümanlar"
ve "Kafkasya Müslümanları " gibi dini özellik taşı dığı nı görmekteyiz. Parti,
İslam'ı bölgedeki Müslümanları Rus ve Ermenilere karşı birleş tirici en büyük güç olarak tanı mlamaktaydı . Böylece Difâ1 sadece Türklere değil, bütün
Kafkasya Müslümanlarma hitap ediyordu. Nitekim benzer sorunları , Kuzey
Kafkasya'daki Müslüman topluluklar, zorla ülkelerinde yerleş meye çalış an
Ruslara karşı direnen Dağlı topluluklar da yaşamaktaydı "". Bu açı klama
doğru olsa da tam değildir. Zira, parti millet kavramı yla aynı dini duyguya
sahip toplumları temsil etse de, burada milli tanı mı nı özellikle Türk kimliğine sahip Müslümanlara karşı kullanmış tı r. O dönemde millet kavramı nı n
çetrefilli konumu böyle bir kargaşanı n yaşanması nda etkilidir.

Öte yandan parti genelde Rusya'daki Müslümanları n birliğinden medet ummakta da haklı dı r. Çünkü, Rusya içinde kalabalı k bir Müslüman
kesim vardı ve bunları birleş tiren ş ey milletten ziyade o dönemde dindi.
Islam'ı n bir kimlik olarak Türkler tarafı ndan 1930'lara kadar benimsendiği
bilinmektedir. DifâVnin de bu durumu göz ardı etmeyeceği gayet açı ktı r.
Zira partinin bu geniş ve kalabalı k gücü örgütlendirme giriş imi onun kapatı lması nda en büyük etken olmuş tur.
Ancak Difâî özellikle Azerbaycan Türklerinin bilincinde milletleş me ve
siyasallaş ma anlayışı nı şekillendirmiş tir. Bu bakı mdan parti bir ilke imza
Sakal, F., Ağaoğlu Ahmet Bey, Ankara, TTK 1999, s. 22.
Memmedov, H., Azerbaycan Milli Harekatı 1875-1918-ci iller, Baki, Sabah 1996, s. 94.
46
Süleymanh, E., a.g.e., s. 114.
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atmış ve bunun meyvelerini de 1917 olayları sonrası nda almaya baş lamış tı r.
Şayet 1918-1920 yı lları arası nda Azerbaycan'da bağı msı z bir cumhuriyet
mevcut olmuşsa bunda DifVnin de büyük rolü bulunmaktadı r.
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Bademağacı Höyüğti'nde 1993'de başlayan kazıların son üç yıldaki
çalışmaları , sırası ile 5 Ağustos - 16 Eylül 2004, 30 Temmuz - 14 Eylül 2005
ve 28 Temmuz - 14 Eylül 2006 tarihleri arasında sürdürüldü'. Bu
raporumuzda, çalışmaların sonuçları bir arada sunulmaktadır'.
Prof. Dr. Refik Duru, Yazanlar Sok. 2/6 Suadiye-İ stanbul (rfkduru@ttmail.com )
** Prof. Dr. Gülsün Umurtak, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, Protohistorya ve
Cı nasya Arkeolojisi Anabilim Dalı , Beyazı t - İ stanbul (gulsunumurtak@isnet.net.tr)
1 İ stanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi adı na, Başkanlığı nı Prof. Dr. R.Duru'ını n, Başkan
Yardı mcı lığı nı Prof. Dr. Gülsün Umurtak'ı n yaptığı kazı ları n harcamaları , her üç mevsimde de
İstanbul Üniversitesi Rektörliiğii Biliııı sel Araştırma Projeleri Yürütücü Sekreterliği (Proje
no.222/29042004;383/03062005;531/05052006), Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlı klar' ve
Müzeler Genel Müdürlüğü ile aynı bakanhğın DOSİ M Müdürlüğü ve Türk Tarih Kurumu
Başkanlığı'nı n sağladığı ödeneklerden karşı landı. ULUSOY Otobüs işletmesi, kazıya katı lan
öğrencilerin Antalya'ya gidiş-dönüş otobüs biletlerini temin etti. Kazı larda çı kartı lan atı k toprağı n
höyük yamaçları ndan uzaklaştırı lması gibi çok zor ve masraflı işlemler, Bademağaa Beldesi
Belediyesi'nin araçları ile yapı ldı; kazı resimlerinin bir kısmı , koınşu Dağbeli Beldesi Belediyesi'nin
itfaiye aracı nın merdiveninden çekildi. Sağladı kları ödenek ve yardı mlarla lcazı lann gerçekleşmesini
sağlayan ve çalışmaları mızı kolaylaştıran kurumları n değerli yöneticilerine en içten teşekkürlerimizi
sunuyoruz. Bu raporda yeralan çanak çömlek ve küçük buluntuları n çizimleri Sinem Üstün
(Arkeolog MA) ve Burhan Gülkan (Arkeolog MA) tarafı ndan yapı lmış tı r.
Kazı larda görev yapan meslektaş, öğrenci ve diğer katı lı mcı lar şunlardır;
2004 yılı: Mustafa Samur (Arkeolog - Kültür ve Turizm Bakanlığı Temsilcisi - Antalya
Müzesi), Sinem Üstün, Tuğba Güngör (Arkeolog), Dr. Danile Martinoli (Arkeobotanist - Basel
Üniversitesi), Recep Şamdana, Hakan Çelikçi, Gürdal Avyüzen, Elif Akidil. Gülşah Yücel (IÜ
Edebiyat Fakültesi, Protokıistorya ve önasya Arkeolojisi Anabilim Dalı öğrencileri), Filiz Yuvarlak
(İ Ü Edebiyat Fakültesi Taşı nabilir Kültür Varlı kları nı Koruma ve Onarı m Bölümü öğrencisi),
Selahattin Dereli (Fotoğrafçı - Edebiyat Fakültesi);
2005 yılı: Fütuhat Küçükçoban (Kültür ve Turizm Bakanlığı Temsilcisi - Antalya Müzesi),
Araş. Gör. Esra Gülseven (Arkeolog MA), Dr. Bea de Cupere (Arkeozoolog - Sagalassos kazı ekibi),
Recep Şamdana, Gürdal Avyüzen, Merve Kavalcı , Çiçek Atay, Berke Sertkol, Murat Çiçek, Filiz
Yuvarlak (öğrenci), Selahattin Dereli (Fotoğrafçı );
2006 yılı: Kubilay Yeğin (Sanat Tarihçisi - Kültür ve Turizm Bakanlığı Temsilcisi - Alanya
Müzesi), Ünver Göçen (Arkeolog - Kültür ve Turizm Bakanlığı Temsilcisi - Karadeniz Ereglisi
Müzesi), Araş. Gör. Esra Gülseven (Arkeolog MA), Tuğba Güngör, Merve Kavalcı , Gürdal Avyüzen,
Serap Bülbül (Arkeolog), Berke Sertkol, Sevda Öztürk, Yusuf Kolcu, Gizem Derdirk, Bekir Aksoy,
Mehmet Emin Çeber, Ezgi Avar (ögrenci), Sineın Köstak (IÜ Edebiyat Fakültesi Taşı nabilir Kültür
Varlı klarını Koruma ve Onarı m Bölümü öğrencisi).
Kazılara katı lan ve zor koşullarda özveriyle görev yapan ıneslektaş ve ögrencilerimize
teşekkürlerimizi sunuyoruz
2 Bademağaa kazı lan= daha önce yay unlammş önraporları şunlard ı r: Duru 1997 a ; Duru
1997 b ; Duru 1998; Duru 2000; Duru 2001; Duru 2003; Duru 2005 a; Duru 2005 b;
Dunı&Umurtak 2006.
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tiç sene içinde ağı rlı klı olarak höyüğün kuzeyindeki A Açması 'nı n
ş imdiye kadar kazı lmayan batı kesimi (Lev.1, 2/a-b, 28/b, 29; C 1 - 3 / III 3 5 plan kareleri) ile batı yamacı n orta ve güneyinde geniş bir alana yayı lan 'E
Açması 'nda çalışı ldı (Lev. 1, 2/a-b, 31- 32/a-b; C 4 - 1 - B 3 / V 2 - IV 2).
Bunlara ek olarak, A Açması 'nı n ortaları nda yeni bir alanda (Lev. 1, 2/a-b,
4; C 4 / III 5 - IV 2), yüzeyden itibaren yeni bir tabaka kazı sı na geçildi; daha
önce kazı lan bazı kesimlerinde derinleş ildi ve C 5 - D 1 / IV 2 plan
karelerinde, 2002 kazı mevsiminde kazı lması na başlanan `Derinlik Açması
2'de (DA 2) ana toprağa inildi ve çalış malara son verildi (Lev. 3/a-b, 4).
14 yı ldan bu yana devam eden kazı larla, höyüğün kuzey yarı sı nı n
yerleş me / tabakalaşma sı radüzeni (stratigrafisi) oldukça ayrı ntı lı ş ekilde
öğrenildi. İ ki ayrı derinlik açması nda (DA 1 ve DA 2), - 9 m. civarı nda ana
toprağa eriş ilerek, ilk yerleşmeden günümüze, höyüğün içinde yer aldığı
küçük ovanı n 2 m. kadar dolduğu -yükseldiği- anlaşı lmış oldu'. Derinlik
açmaları ndaki Erken Neolitik I (EN I) dönemi yerleş melerinin ilk beş yapı
katı olan EN I / 9-5 hakkı nda çok fazla bilgi edinilemedi ve bu nedenle bir
önceki `Rapor'da erken dönemlerin tabakalaşma durumu hakkı nda
söylediklerimize eklenecek herhangi bir yeni saptama yapı lamadı'. Erken
Neolitik II'nin ara yerleş meleri olan EN II / 4 B, 4 A, 4, 3 A ve 3 için de
aynı şey söylenebilir.
EN II'nin son iki yapı katı EN II / 2 ve 1 için durum biraz farklı dı r. Bu
iki yerleş menin mimarlsi, A Açması'na eklendiğini yukarı da belirttiğimiz
yeni kazı alanı nda, ilk kazı dönemlerine oranla nispeten daha iyi izlenebildi
ve yeni bilgiler edinildi.

Geç Neolitik - Erken Kalkolitik (GN - EK) konusundaki belirsizlik
devam etmektedir. Bu dönemlerin yerleşmelerinin mimarlı k kalı ntı ları hâlâ
ele geçmiş değildir. Bununla birlikte batı yamaçtaki E Açması 'nı n sonuçları ,
GN ve EK yerleş meleri hakkı nda yeni çı karı mlara olanak sağlayacakmış gibi
görünmektedir.
Bademağacı 'nı n çok geniş alanlarda kazı lan, dolayı sıyla mimarlı k ve
küçük buluntu bakı mı ndan çok zengin olan İTÇ II yerleş melerinin önceki
yı llarda saptanmış olan tabakalaş ma durumunda değiş iklik yapı lması nı ge3 Derinlik ölçüleri, höyüğün en yüksek noktası ndaki -Kilise Apsid'inin önü- nirengi noktası ± 0.00 m. kabul edilerek verilmiş tir.
4 Bademağacı Ilöyüğü yerleş melerinin kültürel sı radüzeni (stratigrafisi) konusundaki
son durum ve bununla ilgili yorumlar, 2002 ve 2003 yı lları çalış ma raporunda yapı lm ış t ı r
(Duru 2005 a:520 vdd.).
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rektirecek bulgular, son kazı larla giderek çoğalmaktadı r (bkz. Bazı Notlar
ve Yorumlar). Ancak durumun biraz daha olgunlaş ması na, yeni saptamaları mı zı n kesinleşmesine kadar, önceki raporda yapı lan tabakalaş ma
sı ralaması nı değiş tirmek istemiyoruz (ibid.).
NEOLİTİK YERLEŞMELER
Höyüğün orta kesimlerindeki DA 1 'de önceki yı llarda saptanan EN I /
9-5 yerleşme katları nı n özelliklerini öğrenmek ve alı nan sonuçları kontrol
etmek amacıyla 2002 yı lı nda kazı lması na başlanan DA 2'de, daha fazla buluntu elde etmek için kazı alanı biraz genişletildi (Lev. 3/a-b, 4). Resimde
görüleceği gibi, aşağı katlara indikçe daralan agnada, - 9 m.de ham toprak
görünümlü birikime ulaşı ldı ve bu dolgu içinde de bir süre çalışı ldı . Son 50
cm.de insan yaşamı na iliş kin herhangi bir buluntu ele geçmedi ve - 9 in. dolayları nı n 'Ana Toprak' olduğu kanı sı na varı ldı . Ana toprak için saptanan
bu derinlik, DA 1 ile de uyum göstermektedir (Duru 2003: Lev.3).

Mimarlık
DA 2'nin açı lmaya baş landığı düzlem olan - 5.60 m.den (EN II / 3'ün 5
numaralı evinin taban derinliği), ana toprağa kadar olan 3.5 niye yaklaşan
kalı nlı ktaki birikimde, ENÇ I / 8 yapı katı na ait olan kalı n, yanı k kerpiç
yığı ntı sı dışı nda (Lev. 3/b), herhafIgi bir mimarlı k izine rastlanı lmadı . DA
l'de varlığı öğrenilen, EN II / 8'in kireç harçlı tabanı na benzeyen bir kalı ntı
bu açmada bulunmadı (Duru 2003: 553;Duru 2005: 525).

DA 2'de, daha ziyade açmanı n kenar kesitlerinde görülen yanı k -taban !izlerine dayanı larak;

ENÇ I / 5 yapı katı tabanı nı n - 6.62 nı .,
ENÇ I / 6 yapı katı tabanı nı n - 7.60 m.,
ENÇ I / 7 yapı katı tabanı nı n - 8.22 m.,
ENÇ I / 8 yapı katı tabanı nı n - 8.42 m.,
ENÇ I / 9 yapı katı 'nı n da - 9 m. civarı nda olduğu kabul edildi.

EN II mimarlığı hakkı nda yeni veriler şöyle özetlenebilir: EN II / 3
yerleşmesi eski yı llarda geniş alanlarda incelenmiş ve bu katı n 8 yapı sı heınen tümüyle açı lmış tı . Son üç sezonda sadece A Açması 'nı n orta
kı sı mları nda bu yapı katı na ait yeni bir yapı açı ldı (Lev. 4, 5/a-b - 9 noilu
yapı ). Büyük ölçüde kazı lmamış lusmı n altı nda kalan yapı nı n plan
özellikleri belli olmamakla birlikte, dönemin tek odalı ev tipinin yinelendiği
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söylenebilir. Odanı n tabanı üzerinde çok sayı da tüm kap ile 'yonca biçimli
tabla / masa' (Lev. 21/d, 26/a) bulunduğuna bakı larak, evin ani bir olayla
yı kı lmış olduğu tahmin edilebilir.
A Açması 'nı n güneydoğu kesiminde, IV 3 - 1 / D 2, 3 plan
karelerindeki ENÇ II / 3 yapı katları ile çağdaş olduğu kabul edilen lzgara
Planlı ' temellerin mimari anlam ve iş levleri ile bunları n diğer yapı laş ma ile
olan ilgisini saptamak için, ITÇ Irnin bazı yapı ları kaldı rı ldı . Kazı lan alanı n
tarlalara doğru olan doğu kenarı nda kalı n taş ternelli, dikdörtgen planlı ,
kı smen bozulmuş durumda bir mekân ortaya çı ktı (Lev. 4,10/a). Söz konusu
alanı n değiş ik yerlerinde aynı yöntemle yapı lmış duvar parçaları vardı
(Lev.4,10/b). Bu duvarları n ait oldukları yapı ları n plan ve iş levleri hakkı nda
hiçbir ş ey söylenemez ise de, en dış halka yakı nları nda bulunmaları
dolayı siyle, savunma ile ilgili olmaları muhtemeldir.

Doğu yamacı n aynı kesiminde yapı lan bir kontrol kazı sı nda, 80 cm. kadar derinleş ildi. 3 X 5 m.lik açmadaki birikimde kültürel kalı ntı ele
geçmediği için, bu kesimin yerleş me dışı nda kaldığı , EN II döneminde
yerleş melerin doğu sı nı rı nı n buralardan geçtiği kabul edildi.

Höyüğün kuzey kenarı yakı nları ndaki EN II / 3 yapı katı nı n 7 numaralı
evinin batı sı nda yapı lan düzenleme çalış maları sı rası nda, yanyana inşa
edilmiş, dört bağı msı z depolama kutusu ele geçti (Lev.4). 1995 yı lı
kazı ları nda ENÇ II /
1 numaralı evi ile 3 numaralı evi arası ndaki
sokağı n ortaları na yapı lmış 6 gözlü depolama sistemi ile (Duru
1998:716;Lev.2, 5/1,2), yapı m yöntemi açı sı ndan benzerlik gösteren bu
depo grubundaki kutulaı-dan birinin içinde tahı l taneleri, taş boncuklardan
bir kolye (Lev. 23/a) ve diğerinde bir kemik spatula (Lev. 22/c, 2 7/a )
bulundu.
EN II yerleş im sürecinin ilk kazı yı lları nda saptanan 2 ve 1. kat mimarlı klarmı n daha geniş alanlarda izlenebilmesi amacıyla, 2005'de
höyüğün ortalarmdaki A Açması 'nı n batı kenarı nda 5 X 19 ntlik yeni bir ek
açmadaki (C 4 / IV 2 - III 5 kareleri) çalış malarda, - 5.30 m.ye inildi (Lev.
4). Buna ek olarak, söz konusu açmanı n 5 m. batı sı nda, kuzeybatı yamaçtaki
ITÇ yerleş melerinin araş tı rı ldığı açmanı n doğu ucundaki 10 X 10 m.lik bir
alanda da (C 3 / III 5 karesi) çalış malara geçildi (Lev. 4). Her iki alanda, ilk
metrelerde mimarlı k kalı ntı ları (kerpiç yığı ntı ları ve yanı k yapı molozu) ile
GN ve EK çanak çömleği (çç) karışı k ş ekilde ele geçiyordu. Bu karışı k birikimin altı nda, kalı nlı kları 50-60 cm, arası nda değiş en, taş temelli duvarlar
görülmeğe baş ladı . Kı sa parçalar halinde günümüze kadar gelen, bil-birine
paralel yapı lmış olan bu duvar kalı ntı ları = ait oldukları yapı ları n planları
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ve birbirleri ile olan iliş kileri anlaşı lı r durumda değildi. C 4 / IV 2 karesindeki yoğun yangı n geçirmiş kerpiç molozu arası nda, üzeri geliş ig-üzel
çizilmiş gibi görünen bir siyah duvar parçası ile koni biçiminde kaba, kilden
bir nesne belirlendi (Lev. 11/a). Aynı dar alanda ele geçen çç'ye göre, bu
mimarlı k kalı ntı ları EN II'nin en geç yerleş im evresine, yani EN II / 1 'e
aittir.
Höyüğün orta kesiminde, birbirine çok yakı n olan bu iki kazı alanı nda,
- 4 m. definliklerde yoğun bir yangı n molozu başlamaktadı r. Bu yangı n, EN
II / 2 yerleş mesinin en az iki evinin duvarları ile taşı nmaz ve taşı nabilir
eş yası nı n sağlam durumda günümüze kadar gelmesine sebep olmuş tur.
Evlerden birincisi, kuzeybatı daki yamaç açması nı n merkeze yakı n olan
C 3 / III 5 karesinde bulunmaktadı r (Lev. 4, 9/a-b - 6 numaralı ev). Bademağacı EN II'nin daha önceki dönemlerde geniş alanlarda araş tı rı lan 3
ve 4. yapı katları için tipik dikdörtgen planda yapı lmış olan tek odalı bu
yapı , tümüyle kazı alanı nı n içinde kaldığı ndan, ayrı ntı ları ile çok iyi
durumda gün ışığı na çı kartı ldı . Evin bazı duvarları 40 cm. yüksekliğe kadar
sağlam durumdaydı . Kapı , alışı lagelen ş ekilde, evin uzun duvarı nda
(güney), biraz doğu köş eye kaymış ş ekilde açı lmış , kapı nı n karşı sı na gelen
duvarı n dibine de `at nah' planlı bir fı rı n yerleş tirilmiş ti (Lev. 9/a-b). Fı rı nı n
hemen yanı nda, kerpiçten öne doğru eğik, görece yüksek olan arka ve iki
yan kesiminde tahı l tanelerinin dökülmemesi için kilden kenarları
yükseltilmiş bir tahı l öğütme grubu da eksiksiz durumda ele geçmiş tir (Lev.
9/b). Bunun dışı nda, oda içinde çok sayı da ezgi taşı , havan ve havaneli gibi
ev / mutfak araç gereçleri bulunuyordu.

Söz konusu yapı nı n kuzey kenarı nı n hemen dışı nda, iki sı ra halinde,
üst yüzü kaplumbağa sı rtlı (plano-convex) kerpiçler durmakta idi. Bunları n
niçin buraya düzenli şekilde yerleş tirilmiş oldukları konusunda bir tahmin
yap amıyoruz.

A Açması 'nı n batı kenarı nda C 4 / IV 2 - III 5 karelerinde kazı lması na
lanan
alan dar olduğu için, ENÇ II / 2 yapı katı na ait yapı lar ve diğer
baş
bazı mimari üniteleı- kı smen açığa çı kartı labildi (Lev. 4, 6/a). Bu yeni alanı n
kuzey ucunda birbirine yapışı k durumda bir ev (!), bir depo odası (!) ile bir
işlik yeri (!) bulunuyordu (3, 4, 5 numaralı mekânlar). Yapı ları n hemen
yarıya yakı n kısmı kazı alanı dışı nda kaldığı için, üç parçalı bu
yapı laş madaki mekanları n planları tam olarak anlaşı lamadı . Bununla
birlikte, höyüğ-ümüzde ş imdiye kadar karşı laşı lmayan bir düzende
konumlandı rı ldığı anlaşı lan bu yapı grubunun en kuzeydeki ünitesinin
planı nda da yeni bazı özellikler görülmektedir. Güney uzun duvarı na
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açı lmış olan kapı sı nı n sadece bir kenarı ortaya çı kmış olması na rağmen, EN
II / 3 ve 4 tabakaları nda görüldüğü gibi, sürgülü (!) olduğu anlaşı lan bir
kapı dan (Lev. 6/b), iki basamak inilerek girilen 3 no'lu evin doğu kenarı na,
bir kapı ile geçilen dar bir bölüm eklenmiş ti. Yapı grubunun 4 no.lu ikinci
mekânı , içinde oturulmak için değil, bu yapı kompleksinde yaşayanları n
yiyecek vs. saklanması için düzenlenmiş bir ambar yeri -yüklük- olarak
yapı lmış gibidir. 4 no.lu odanı n doğu yarı sı 12 tane kutu / depo sandığı ile
doldurulmuş tur (Lev. 4, 7/a-b). Ölçüleri farklı olan kumlar, bu dönemin
uygulamaları na uyan bir yöntemle, önceden piş irilmiş olan kil levhaları nı n
yanyana getirilip birbirine bağlanması ş eklinde yapı lmış tı (Duru&Umurtak
2005:15 vd.). Kutuları n içinde tahı l kalı ntı sı na rastlanmamış olması ,
binalara son veren yangı n felaketinin, yerleşmede depolanan tahı lı n
tükendiği bir mevsimde gerçekleş tiği ş eklinde yorumlanabilir (Umurtak
2007). Kutulardan iki tanesi içinde birer küçük boy çömlek ele geçmiş tir
(Lev. 13/a, 14/b, 18/c). Depo odası ndan 3 numaralı odaya geçiş veren
kapı nı n aksı ndaki bir diğer kapı ile en güneydeki 5 numaralı mekâna
girilmektedir. İçinde ocak yerleri, taşı nmaz kutular ve el değirmeni
aldı kları olan bu kesimin bir iş lik yeri olduğu anlaşı lmaktadı r (Lev. 4, 7/b,
8/a). İş lik yerinin açkı lannuş tabanı üzerinde çok sayı da tüm durumda kap
kacak, taş aletler ve yığı nlar halinde kil sapan tanesi ele geçti (Lev.8/b).
Ayrı ca taban üzerinde, gerçek ölçülerde yapı lmış tam plastik bir ayak
modeli in-situ durumda bulundu (Lev. 8/a, 22/a, 25/d). Bu işliğin yağmur vs
gibi dış etkilerden korunması gerekeceği için, üstünün bir çatı ile örtülü
olduğunda, yani buranı n da kapalı bir mekân olduğunda kuş ku yoktur'.

Bu üçlü yapı grubundaki ambarlardan baş ka, bu grubun 3 ve 4 no.lu
odaları n duvarları nı n dış tarafı nda, 6 gözlü bir kutu dizisi daha
bulunmaktadı r. Bu kutuları n da burada olan bir kapalı mekânı n içine
yapı ldı kları nı sanıyoruz (Lev. 4, 7/b).

Mezarlar

DA 2'nin alt katları nda -büyük olası lı kla ENÇ I / 7 yapı katı
düzeylerinde-, "sı rtüstü hocker" konumunda kuzeybatı -güneydoğu
doğrultusunda yatı rı lmış yetiş kin bir kadı na ait mezar bulundu (Lev.11/b).
Bu, Bademağacı EN yerleş melefinin en eski mezarı dı r.

5 2001 yı lı nda bulunan kı rmı zı boyalı üçgen dizisi motilli duvar sı vası parçası ile (Duru
2003:555 vd., Lev. 10/2 Duru 2005: 527, Lev. 9/1,2), bir Ana Tanrı ça figiirini (Duru 2003:
560, Lev. 31) büyük olası lı kla buradaki bir yapıya aitti.
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Çömlekçilik

DA 2'deki çalış malar sırası nda, EN I / 9-5 yapı katlarına ait çok fazla çç
bulunmamış tı r; bununla birlikte bu açmadaki kazdarla daha önce kazı lmış
olan DA l'in çok daha az miktardaki çç malzemesine yeni parçalar eklenmiş
oldu. Ele geçenlerin çoğu koyu gri, bazen de açı k kirli bej renk hamurlu,
orta kalı nlı kta kenarlı ve hafifçe perdahlanmış ya da hiç perdahlanmamış,
orta derecede pişirilmiş kaplara ait ş ekilsiz karın parçalandı r. Dolayısıyla
bu erken dönem kaplan= biçimleri konusunda fazla bilgi edinilemedi.
Lev. 15-16'da, bu yerleşmelerin çç'sinden bazı örnekler vefilmiştir.
Resimlerden anlaşılabileceği üzere, kenarları düz yükselen veya hafif
dışbükey karı n profilli derin çatlak ve küçük boy çömlekler çoğunluktadır.
Erken tabakalardaki kaplarda tutamak kullanılmazken, EN I'in üst
tabakalarında tutamak uygulaması başlamaktadır. Kap formları nda da, geç
katlara doğru kapsamlı bir gelişme çizgisinin varlığı sezilmektedir.

EN'nin geç döneminde bulunmuş kaplar, biçim olarak daha önceki
yıllarda aynı yerleşmelerde bulunmuş olanlardan farklı değildir. 2006'da
EN II / 3 ve 2 yapı katı evlerinde ve depo tesislerinin içinde ele geçen çok
sayı da tüm veya tümlenebilir kabı n çoğunluğu, daha önceki dönemlerden
tanınanlann tekrandır (Lev. 12/a-d, 13/b-d, 14/a-c,e,17/a-b, 18/a-d, 19/b).
Bunlar dışı nda, EN II/1 tabakası na ait çan biçimli bir çanak (Lev.12/e), ilki
EN II/2 yapı katı ndaki 4 no'lu depo odası nda kutulardan birisinin içinde
bulunan kapanan ağı zlı (Lev.13/a), diğeri ise aynı yerleşmede 5 nollu işlikte
ele geçen oval kesidi (Lev.14/d,19/c) küçük çömlekler ve armudi biçimli,
karşılı klı iki çift dikey ip delikli tutamağı olan kapaklı iri çömlek (Lev. 19/a)
yeni kap formları olarak Bademağacı EN repertuvanina kaulmış ur.

Küçük Buluntular
Figürin ve idoller: EN II'nin değişik yerleşme kadarı nda tam plastik
bir 'Ana Tanrıça' figürini (Lev. 20/a, 24/a-b), yassı plaka şeklinde bir kadın
betimi (Lev. 20/c, 24/e) ile birkaç `Çuval Gövdeli ve Sokma Başlı ' tipte idol
(Lev. 20/b, 24/c-d) bulunmuştur. Bunlar Bademağacı'nda, Höyücek'te ve
Haalar'da daha önceki yı llarda bulunanlardan farklı değildir.
Mühürler: 2004 yı lı nda, doğu yamaçtaki ızgara planlı temellerin
olduğu kesimde çalış malara başladığımız ilk gün, bir önceki yı l indiğimiz
düzeyde, toprak üzerinde çok iyi durumda, pişmiş topraktan (pt) bir damga
mühür (pintadera) ele geçti (Lev.21/a, 25/b). Üzerinde `Gamalı Haç' motifi
olan eser, Bademağacı Neolitik mühür koleksiyonunun en güzel
parçaları ndan biridir. Bu mührün EN II'ye ait olduğunda kuşku yoktur.
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Tepenin güneybatı kesiminde E Açması 'nı n ortaları nda (C 1 / V 1 plan
karesi) açı lması na 2006 yı lı nda başlanan Derinlik Açması 3 (DA 3)
kazı ları nda, ITÇ birikimin altı ndaki katmanda bir damga mühür bulundu
(Lev.21/b, 25/c). MimarIye bağlı olmayan bu mührün çok yakı n benzerleri
Bademağacı EN II/1 (Umurtak 2000, Res.3/6), Höyücek Kutsal Alanlar
Dönemi (Duru-Umurtak 2005, Lev. 132/3-4, 142/3-4, 177/3) ve Hacı lar II B
katı nda (Mellaart 1970: Şek.187/1-5) ele geçmiş tir.
Diğer Pişmiş Toprak Eserler: EN II / 2 katı nı n buluntuları arası ndaki
bir insan ayağı nı n tam plastik tasviri, olağanüstü ilgi çekicidir (Lev. 22/a,
25/d). Yukarı da bir kez daha vurguladığı mı z gibi, günümüzdeki ayakkabı
ölçüleriyle yakl. 36-37 numara büyüldüğündeki bu ayak tasvirinin, bilekten
itibaren alt tarafı eksiksiz ele geçmiş tir (Bileğin üst tarafı nda kı rı klar vardı r.
Mevcut uzunluk 26 cm.). Gevrek fı rı nlanmış olan tasvirin bilek kı smı nı n
(konç) ortası na, topuk altı na kadar devam eden 4.5 cm. çapı nda bir delik
açı lmış tı r. Pabucun ön lusmı na, birbirine paralel, yumuşak yivler
yapı lmış tı r. Orta boyda bir insan heykelinin ayağı olabilecek ölçü ve
nitelikteki eserin bulunduğu 5 nolu mekanı n tabanı ve eşyaları çok iyi
durumda günümüze gelmiş tir; ancak evin yı kı ntı birikimi içinde bu ayak
parçası nı n ait olabileceğini düşündürecek herhangi bir tasvire ait kalı ntı ele
geçmemiş tir6. EN II yerleş melerinin yı kı ntı molozunda ele geçen ayak
şeklinde bir kap parçası , yukarı da sözü edilen ayak modeline benzemekle
birlikte, yapı lma amacı değiş ik olmalıydı . Büyük olası lı kla bu parça bir
riton'un ayağı idi. Minyatür ayak modelleri denebilecek küçük boyda pt
ayaldardan da son üç yı lda birkaç örnek bulunmuş tur.

GN / EK birikimi içinde bulunmuş olan birisi insanı msı (!), diğeri kuş
görünümlü iki tasvir ilginçtir (Lev. 20/d-e, 25/a). Oyun figürlerini (Satranç
figürleri gibi) anı msatan bu eserlerin bölgemizde ve Anadolu'nun diğer
bölgelerinde benzerlerini tanı mıyoruz.
6 Doğal ölçülere yakı n ayak tasvirlerinc örnek olarak Höyücek'teki 'Ayak biçimli kap'
gösterilebilir (Durtı &Umurtak 2005:Lev.62/1;101/6). Çok önemli bir buluntu olan ayak
modeli ileride ayrı ntı ları ile değerlendirilmek üzere ele alı nacaktı r. Burada ş u kadarı nı
söylemek istiyoruz ki, ayak modeli ele geçtiği mekanda, tek başı na duran, kullanı lan -veya
iş lev gören- bir eserdi. Dikey aksı nclaki delik, esere bir şeyin sokulduğu ve ayağı n da bu
sokulan şeyin kaidesi olduğunu akla getirmektedir. Sokulan nesne çok büyük olası lı kla
yuvarlak kesitli bir tahta idi ve belki bu sapı n diğer ucunda, bugün niteliğini bilemeyeceğimiz
bir sembol vardı . Bu türden ayak tasvirlerinin çok küçük boyda olanlarmda da dikine
hazı rlanmış delik bulunduğu için, tüm ayak modellcrinin benzer şekilde iş lev görmesi büyük
olası lı ktı r. Ayak modellcrinin -ya da kaidelerin- ölçülerdeki farklı lı klar, doğal olarak
taşı dı kları sembollerin boyutları nı da etkilemekteydi. Diğer bir anlat ı mla küçük boyutlu
kaidelerin taşı dı kları semboller de minyatür boyutlarda olmalıydı .
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EN II / 3 katı nı n 9 numaralı evin tabanı nda in-situ bir baş ka önemli pt
buluntu, 'dört yapraldı yonca' biçimli 'masa / tabla'dı r (Lev. 21/d, 26/a).
Üzeri kirli beyaz renkli, ince fakat sağlam bir astar' olan eserin, kı sa, kalı n
silindirik bir kaidesi vardı r 7.

Baş ka pt eserler içinde, hayvan başı ş eklinde biten tutamaklı bir kepçe
(Lev.20/f), EN II/3 yapı katı na ait pişmiş toprak dairesel bir kapak (Lev.
21/c), EN II / 2'nin 5 nolu işlik yerinde ele geçen, dikdörtgen biçimli
olduğu anlaşı lan pişmiş topraktan bir baş ka kapak (?) (Lev. 26/b) ile aynı
yerleş meye ait üzerine hası r veya sepet izi çı kartı lmış, disk biçimli piş miş
toprak bir plakaya (?) ait parça (Lev. 26/c), Sumerang' benzeri L biçimli,
masif, ağı r bir eser ile konik, saksı biçimli, masif kilden nesneler (Lev. 11/a)
ve sapan taneleri (Lev. 8/b) sayı labilir.
Diğer Buluntular: 2004 / 06 kazı dönemlerinin diğer küçük eserleri
arası nda, EN II / 2'den çok ustaca ş ekillendirilmiş, oval minyatür mermer
kap (Lev.27/c), taş tan çok sayı da keski, balta, taş tan ve pişmiş topraktan
boncuk taneleri, kolyeler (Lev.23/a-b, 27/b) taş topuz (Lev.23/c, 27/d), EN
evlerinin tabanları nda gruplar halindeki onlarca in-situ ezgi taşı (Lev.5,
6/b,7-9) çakmaktaşı ve obsidien dilgi çekirdekleri, ve kemik spatulalarla
(Lev. 22/b-c, 27/a) bı z'lar vardı r.
Hayvan ve Bitki Kalıntıları : Höyüğün değiş ik yer ve birikimlerinden
elde edilen hayvan kemikleri Arkeozoolog Dr. Bea De Cupere tarafı ndan,
EN tabakaları ndan eleme -yüzdürme yöntemiyle toplanan bitkisel kalı ntı lar
da Arkeobotanist Dr. Danid.e Martinoli tarafı ndan kampı mı zda ve usulüne
uygun şekilde götürüldüğü yurt dışı laboratuvarlarda incelenmiş ve konular
hakkı nda ilk önraporlar hazı rlanmış tı r. Bu yazı nı n son kı snundaki Ekler'de
her iki raporun Türkçe özetleri verilmektedir.

İLK TUNÇ ÇAĞI YERLEŞMELERİ
Kazı lara baş lanan 1993 yı lı ndan 2003'e kadar, çoğunlukla höyüğün
orta ve kuzeydoğu kı sı mları nda çalışı larak geniş alanlar açı lmış (Lev. 28/a,
29), ilk kazı mevsiminde höyüğün güneyindeki 10 X 20 m. boyutunda B
Açması 'ndan baş ka, tepenin güney yarı sı ile batı yamaçta herhangi bir
çalış ma yapı lmamış u. 2004'ten itibaren, höyüğün batı ve güney kesimindeki
durumun öğrenilmesine ağı rlı k verildi.
7
Eser, onarı m ve tamamlanması amacı yla gerekli izinler alı narak, İ I3 Edebiyat Fakültesi
Taşı nabilir Kültür Varlı kları nı Koruma ve Onarı m Bölümü Laboratuvarı 'na getirilmiş ve
Uzman Yüksel Dede tarafı ndan onardı p tamamlanmış t ı r. Meslektaşı mı z Dede'ye leşekkürlerimizi sunarı z.

202

REFIK DURU - GÜLSÜN UMURTAK

2004 döneminde höyüğün kuzey batı yamacı ndaki C 4 - B 1 / III 5 - 2
plan karelerinde, yakl. 30 X 30 m. boyutunda yeni bir açmada çalış malara
baş lanmış tı (Lev. 32/a). Ertesi yı l, bu alandaki çalış malar kuzeye doğru
geliş tirilerek (Lev. 28/b, ve 29), bu kesimde hâlâ eksiksiz ş ekilde öğrenilmedikine inandığı mı z ITÇ dönemi yerleş melerinin ve mimarlı k uygulamaları nı n araş tı rı lması na devam edildi.
Aynı yı l (2005), höyüğün güney yarı sı nda da kazı lara baş landı (E
Açması ). Önceleri dar bir alanda sürdürülen çalış malar, 2006 mevsiminde
biraz daha geniş letildi ve açmanı n ölçüleri 30 X 50 m.ye ulaş tı (Lev. 31,
32/b).
Mimarlı k
2004 yı lı çalış maları nda, doğu yamaç boyunca varlığı öteden beri
bilinen `Yamaç Taş Döş emesi'nin (glacis), kuzey ve kuzeybatı yamaçta da yer yer daralması na ve bozulması na karşı n- devam ettiği öğrenildi. Taş
döş emenin, daha önceki yı llarda da saptandığı gibi, birkaç kez yenilendiği,
tabakalaş mış döşeme yüzeyleri arası ndaki toprak katmanları nı n varlığı ndan
açı kça anlaşı lmaktaydı .

Kuzeydeki kazı lar sı rası nda, C 1 / III 3 plan karesindeki yamaç
döş emesi bandı üzerinde taş kaplanmamış 4 nı . geniş liğinde bir kesim
olduğu görüldü (Lev. 28/b, 29-30). İ ki yanı düzgün bir taş dizisi ile
sı nı rlanmış, tabanı da bastı rı lmış topraktan olan bu aralığa özellikle taş
döş enmediği, baş ka bir anlatı mla buranı n yerleş meye giriş için hazı rlanmış
bir geçiş (kapı ) yeri olduğu düşünüldü. 'Kuzey Giriş 1' (KG 1) olarak
isinı lendirilen ve ITÇ II yerleş meler ine ait olan bu muhtemel `kapı 'nı n
gerçek planı nı n nası l olduğu, pasajı n iki yanı ndaki taş döş emenin bozularak
kaldı rı lması istenmediğinden, tam olarak anlaşı lamadı . Yani, 'Girişe iki
yandan birleşen bir duvar (sur) var mıdır, geçidin iki yanında masif bir dolgu bastion- söz konusu mudur ?' , belli olmadı .

KG 1 'in 20 nı. kadar kuzeyinde taş döşeme bir kez daha kesilmektedir.
Höyüğün kuzey-güney aksı üzerindeki bu aralı k da, ikinci bir 'geçiş yeri'
olarak düşünüldü (Kuzey Giriş 2 - KG 2). KG 2 biraz daha dar olmakla
birlikte, plan olarak diğer aralığı n, KG 1 'in benzeridir (Lev. 29-30); iki yanı
düzgün sı nı rlanmış , basit bir pasaj.
KG 1 ve KG 2 arası ndaki taş döşemenin bir bölümü kaldı rı lı p derinleş ildiğinde, 80 cm. kalı nlığı nda bir duvara rastlanı ldı . En alttaki iki taş
sı rası korunmuş olan bu temelde de 2 in. genişliğinde bir kesilme vardı ve
burası da bir 'giriş yeri' olarak kabul edildi (KG 3). Bu sonuncu giriş,
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diğerlerine oranla daha dar ve kısadır; ama onlar gibi, düz basit bir pasaj
şeklinde planlanmış tır. KG 3'ün güney kenarı bir süre izlenmiş ve temelin
KG 1 'in altına girecek şekilde geliştiği görülmüştür (Lev. 29-30).
Dolayısıyla, KG 3'ün KG 1 ve KG 2'den eski olduğu söylenebilir.
2003 yı lında A Açması'nı n kuzeyinde yapılan geniş leme kazı ları nda,
doğu yamaç boyunca devam eden taş döşemenin bir süre sonra bozulduğu
gözlenmiş ve çok geniş bir alanda çalışı lmış olmasına karşı n, kuzey ve hafif
kuzeybatı kenarlarda İTÇ yerleşmesine ait mimari kalıntı ve hatta pek fazla
çç de ele geçmemişti. Bu nedenle İTÇ yerleşmelerinin höyüğün batı kesimlerinde varlığı konusunda kuşkuya bile düşülmüş tü (Duru 2005:532 vdd.).
O tarihten sonra gelişen kazılar göstermiştir ki, İTÇ II dönemi
yerleşmeleri, hemen hemen doğu yamaçtaki durumun simetriği olarak, batı
yamacın bu kısmında da devam etmektedir.

Höyüğün kuzeybatısındaki İTÇ II yerleşmelerinin mimarlığı ile ilgili
hususlar şöyle özetlenebilir: KG I'den geçilince, oldukça geniş bir açı k
alan'a -avlu- girilmektedir. Avlunun sağ tarafı nda sağır bir duvar vardır
Lev. 33/a-b). Bu duvar, batı yamaçta sıralanmış yapıları n kuzeydeki
sonuncusunun (20 numaralı yapı ) kuzey duvarıdır (Lev. 29-30). Kapı önü
avlusundan doğudaki olası bir iç kapıdan sonra kasaba içine
girilebilmektedir. Kasaba içinde güneye doğru ilerlenirse, batı kenarda
yanyana sıralanmış , bazı ları `megaron' veya `megaronumsu-' planlı 6
yapını n yer aldığı görülmektedir (20-25 numarahlar - Lev. 30, 34, 35/a).
30-40 cm. kalınlıkta taş temelli duvarları olan bu yapılar, bir 'iç oda' (cella)
ve çoğu kez önlerinde derin veya kısa bir 'ön avlu'dan (pronaos)
oluşmaktadır. Evlerin hepsinde, dar kenarların iki yanından ileri çı kan
duvar gluntı ları (ante) arasına alınmış kapılar, höyüğün ortasına
açılmaktadır. İç odaların arka duvarları , dış tan geçen yamaç döşemesine
dayanmış , arka duvarların bazılarında döşeme ile arada dar aralıklar
bırakılmış tı . Ev duvarlarının üst kısmının nasıl ve hangi malzeme ile
yükseltildiği belli olmadığı gibi, taban ve taşınmaz ev eşyası kalması da
yoktur.

Tümü İTÇ II'nin ilk dönemi olan İTÇ II / 3 yerleşmesine ait olan bu
evler, kullanımları sırası nda, zaman içinde bazı değişiklikler geçirmiş ve anteler höyüğün merkezine doğru yükselerek uzatı lmış tır. Bu eklerin yeni bir
yapılaşma döneminin kanı tları şeklinde, örneğin İTÇ II / 2 yapı dönemi
olarak düşünülmesi, -bizce- pek gerekli değildir. Doğu yamaç boyunca rastlandığı gibi, bazı yerlerde İTÇ II / 3 katı yapı larının önünde ve biraz daha
üst düzlemde yapılmış ikinci bir ev sı rası , yani İTÇ II / 2 yerleşmesine koşut
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daha geç bir yapı laş ma, kuzeybatı yamaçta görülmemiş tir. Bununla beraber,
batı yamaç evlerinin antelefinden daha ileride ve biraz yüksek kod'larda,
kalı n bazı duvar parçaları vardı r (Lev.29). Planları belli olmayan yapı lara ait
olan bu duvarlar İTÇ II / 2'nin değil, doğu yamaçta olduğu gibi, ITÇ'nin
daha geç dönem yerleş melerinin kalı ntı ları olmalı dı r.
2005 yı lı nda, höyüğün güney yarı sı nda çalış malara devam edilmesine
karar verildi. 1993'de höyüğün bu kesimindeki B Açması 'nda önemli
mimari bulgular ele geçmiş (Duru 1997 a:785 vdd.), fakat bazı pratik
nedenlerle, bu kesimde araş tı rmaları n geliş tirilmesi ileri yı llara bı rakı lmış tı .
2005'te höyüğün batı yamacı nı n ortaları nda, tepenin dar aksı üzerinde,
genişliği 10 m. ile 15 m. arası nda değiş en, uzunluğu da 45 m. olan `E
Açması 'nda araş tı rmalara geçildi. Dar kenarı , tepedeki `Kilise'nin kapı sı nı n
(nartex) 5 m. kadar batı sı nda olan E Açması 'nda çalış malara son kazı
mevsiminde devam edilmiş ve açma biraz daha geniş leyerek kenar ölçüleri
30 X 50 m.yi, kazı lan alanı n yüzeyi de yakl. 1500 m2'yi bulmuş tu (Lev. 29,
31, 32/b). Çalış maları n bitiminde, A Açması 'nı n kuzeybatı kenarı ile E
Açması arası ndaki mesafe 10 m.ye inmiş ti; B Açması 'ndaki kilise'nin
kapı sı na olan uzaklı k da 5 m. idi.
2005 ve 2006'da kazı lan E Açması 'nı n değişik yerlerinde, tümü İTÇ'ye
ait olan değiş ik mimarlı k evreleri saptanmış tı r. Bu geniş açmada açığa
çı kan yerleşme evrelerinin sayısı A Açması 'ndakinden fazla ve bir oranda
farklı niteliktedir. Bu nedenlerle, E Açması 'nı n tabakalaş ması ile A
Agnası 'nda yı llardan bu yana saptanmış olan ve doğruluğu defalarca
kanı tlanan tabakalaşma sistemleri arası ndaki uyum konusunda ş imdilik
kesin şeyler söylemek istemiyoruz. Bu konudaki olası lı klar ve alternatifler
henüz taruşı lmakta ve önümüzdeki kazı sezonlaı-ı nı n sonuçları
beklenmektedir. Gelecek yı llarda, E Açması ile A Açması 'nı n birleş tirilmesi
ile durum tam olarak öğrenilecek ve tabakalaş ma sistemi doğru ve kesin
ş ekilde oluş tuı-ulacaktı r. Bugün için söylenebileceklerin başı nda, A
Açması 'nda tespit edilen ve büyük oranda açığa çı kartı lan ITÇ II
mimarlığı nı n eski evreleri olan İTÇ II / 3'ün ve onun kesintisiz devamı
niteliğindeki İTÇ II / 2'nin, güney yarı da da aynen devam ettiğidir. Bunlara
ek olarak, İTÇ II sonrası na ait yerleşmelerin de bu kesimde var olduğu
büyük ihtimalle kesinleş ecektir (bkz. Bazı Notlar ve Yorumlar).

E Açması 'nı n mimari sonuçları şöyledir: E Açması 'nı n höyük dışı ndaki
tarlalarla birleş en en batı -dış - kenarı yakı nları nda, geniş liği 3 m. civarı nda
olan `Yamaç Taş Döş emesi' devam etmektedir. Höyüğün doğu, kuzey ve
kuzeybatı yamaçları ndaki kaplama ile aynı yöntemle yapı lmış olan bu
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yamaç döş emesine içten bitiş miş olarak, 5'i tamamen, 1 'i kı smen olmak
üzere, dikdörtgen planlı , ante'li toplam 6 ev açı lmış tı r (Lev. 35/b). Bazı ları
`megaron', bazı ları da `megaronumsu' planlı denebilecek bu evler, yapı m
yöntemleri ve ölçüleri bakı mı ndan daha önceki yı llarda höyüğün diğer kesimlerinden tanı dığı mı z yapı lara bire-bir uymaktadı r. Örneğin bu
açmadaki, orta odaları ve ön avluları ile tipik megaron planlı 29 ve 31
numaralı yapı lar, doğu yamaçtaki 1 ve 2 numaralı yapı ları n her bakı mdan
paralelleridir. Her iki yamaçta, megaronumsu yapı ları n planları nda bazı
oynamalar yapı lmış , orta odanı n arkası na ikinci bir oda eklenmiş tir.
Yapı ları n biri dışı nda hepsinin arka duvarları vardı r; 30 no.lıı yapı da arka
duvar yapı lmamış , dolayı sı yla bu mekân bir geçit şeklini almış tı r. Sonuç
olarak, E Açması 'nı n en dış halkası ndaki yapı lar ile daha önceki yı llarda
açı lan A Açması 'nda yapı lar arası nda, yapı m yöntemleri ve plan özellikleri
bakı mı ndan hemen hiç bir farkı n söz konusu olmadığı nı söylenebilir.

E Açması 'mn diğer kesimlerinde durum farklı dı r. Dış çemberdeki
megaron ya da megaronumsu yapı lar dizisi ile zirvedeki Kilise arası nda
kalan alanda, bazı ları çok sağlam durumda günümüze gelmiş bir hayli yapı
kalı ntı sı ortaya çı kmış tı r (Lev. 31, 36). Araları nda yapı m ve plan farkları ,
aynı zamanda zaman farklı lı kları açı k ş ekilde görülmekte olan bu yapı
kalı ntı ları ile ilgili hususlar ş öyle sı ralanabilir: Açmanı n Kilise'ye bakan
doğu kenarı nda, yüzeyden 1.5 m. aş ağıya kadar olan birikimde, çok yoğun
bir taş dolgu bulunmaktadı r. Varlığı nı n açı klaması zor olan bu yığı nı n
altı nda, bu kesimdeki en son yerleş menin taş temelli yapı ları gelmektedir'.
Höyük yüzeyinin 1.5 m. kadar altı ndaki bu mimari kalı ntı lar, iki masif taş
temelli kule / buı-ç arası na alı nmış bir kapı , bu kapı nı n iki yanı ndan batı ya
doğru giden duvar uzantı ları ve daha güneyde kapı ile organik iliş kide olan
çok odalı bir komplekse aittir (Lev. 31 - siyah doldurulmuş duvarlar-).
Büyük kı smı oldukça iyi durumda günümüze gelmiş olan bu yapı nı n doğu
kı smı , Kilise'nin altı na doğru geliş mektedir. Güneye doğru olan kesimde iki
oda açı ldı ktan sonra, yapı daha güneye, kazı lmamış kı sma doğru
ilerlemektedir. Bu nedenlerle yapı nı n planı tam olarak anlaşı lamamış ur.
Söz konusu olan yapı nı n masif kuleli kapı sı ile çok odalı bölümlerinin
gerek inşa yöntemi, gerekse genel planlanmaları nı n, Bademağacı 'nda
ş imdiye kadar özellikleri iyi bilinen ITÇ II mimarlığı ile herhangi bir iliş kisi
/ benzerliği olduğu söylenemez. Ayrı ca çömlekçilik konusunun ele alı nacağı
kı sı mda vurgulanacağı gibi, yapı nı n odaları içinde in-situ buluntulara
8 Kilisenin alt ı ndaki taş dolgu, kilisenin inş ası sı rası nda, temellerin sağlam bir zemine
oturması için yapı lm ış olabilir.
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bakı lacak olursa, bu yapı nı n ait olduğu yerleşmenin İTÇ II sonrası na ait olması gerekmektedir. Bu bakı mdan hemen yukarı da sözünü ettiğimiz yapı
kompleksinin, höyükte ş imdiye kadar varlığı nı bilmediğimiz İTÇ II'den
İTÇ III'e geçiş aşaması nı temsil ettiği de düş ünülebilir.

Bu yapı grubunun 50-70 cm. altı nda, daha erken bir yerleş me evresine
ait yapı ları n temelleri gelmektedir (Lev. 31 -kı rmı zı doldurulmuş duvarlar-).
Bu ikinci yerleş menin mimarlı k kalı ntı ları da, çok odalı bir yapı kompleksinin varlığı nı göstermektedir. Bu daha erken yapı grubunun 9 odası kı smen
ya da tamamen açı lmış tı r; ancak bu yapı da kazı lmış alanı n dışı na, doğuya
Kilise'nin altı na ve kuzeye doğru gelişmektedir. Bu nedenle yapı nı n genel
planı konusunda fazla bir ş ey söylemek mümkün değildir. Ara kapı larla birbirine geçilen odalardan oluşan yapı nı n -birbirine giriş veren- iki odası nda
onlarca irili ufaklı küp, çömlek ve küçük boy kap kacak in-situ konumda bulundu (Lev. 37/a). Keramik buluntular, bu yapı nı n İTÇ II'ye ait olduğunu
göstermektedir.
Söz konusu iki farklı dönemin çok odalı yapı ları nı n bittiği çizgi ile
yerleş menin en dış çemberindeki megaron sı rası arası nda kalan, açmanı n
orta kı sı mları nda ise, ş imdiye kadar tanı mladığı mı z, megaron veya çok
odalı kompleks türünde yapı laş malardan farklı bir mimari görünüm vardı r.
Bu alanda en az iki evre halinde olan, kalı n duyarlı iki büyük yapı ortaya
çı kmış tı r. Bu yapı lardan batı dakinin ölçüsü 12 X 7 m.dir (Lev. 31 -yeş il doldurulmuş duvarlar-). Batı dar kenarı kı smen yı kı lmış , tek odalı bu yapı nı n
duvarları çok özenli ve güzel işçilikte, oldukça iri taşlardan yapı lmış tı r.
Güneye uzun duvarı nı n orta kesimindeki, incelen 3.20 nı . geniş likteki
kı sı m, olası lı kla binaya giriş yeri, yani kapı aralığı idi. Yapı içinde taban
izlerine ve ev eşyası olarak herhangi bir buluntuya rastlanı lmadı . Binayı
örten yoğun taş birikimi, duvarları n bir hayli yükseğe kadar taş 'la örülmüş
olduğuna işaret etmektedir (Lev. 38).
E Açması 'nı n ortaları nda hemen her yerde, yukarı da son olarak betinılediğimiz kalı n duyarlı büyük yapıya, inşa karakteri bakı mı ndan benzeyen,
birden fazla evreli yapı laş malara ait duvar kalı ntı ları ve taş döş eli alanlar
vardı r. Bunlardan megaronlara plan olarak bir ölçüde benzeyen bir yapı ,
kalı n duyarlı büyük yapı nı n hemen batı bitiş iğinde yer almaktadı r ve büyük
yapı nı n altı na doğru geliş tiği için, ondan daha eski olduğu anlaşı lmaktadı r
(Lev. 37/b) . Bu son yapı ile ilgili olarak vurgulamak gerekir ki, bu sonuncu
bina 31 numaralı megaronun antelefinin önüne ve üzerine yapı lmış tı r; dolayı sı yla, megaronlardan daha geç olduğunda kuş ku yoktur.
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Yukarıda açıklamaya çalış tığımı z E Açması'ndaki oldukça karmaşık mimarlık durumunu değerlendirmek ve bütün kalıntıların birbiriyle
ilişkilerini, eskilik ve yenilik durumlarını saptamak, 2006 yılı çalışmaları
bitiminde tam olarak mümkün olamadı . ileriki yıllarda E Agnası'ndaki
çalışmalara devam edilmesi, kazıları bir yandan kilisenin kuzey kesimine,
öte yandan höyüğün henüz hiç el değmemiş daha güney lusımlarma doğru
geliştirilmesi planlanmış tır. Bu mümkün olursa, hem höyüğün bu
kesiminin, hem de höyükteki tüm yerleşim planlamasının, yerleşim
dokusunun nası l olduğunun, özellikle de kalın duyarlı bağımsı z yapıların
konumlarının ve megaronlarla olan ilişkilerinin anlaşılabileceğini
umuyoruz.
E Açması'nda 2006'da derin tabakaların durumunu anlamak amacıyla
başlanan derinlik açmasında (DA 3), 2 m. kadar derinleşildi (Lev. 29). İlk
alınan sonuçlara göre, kalın taş temelli yapılaşmanın altında, yer yer bazı
taş yığıntılan ve ITÇ çç`si bulunmakla birlikte, ITÇ'nin megaronlarmdan
daha erkene gidebilecek bir döneminin varlığına dair kalıntılarına
rastlanmış değildir. Ancak, ilk 1.5 m.lik birikimde EN (?) ve GN / EK'ye ait
çç ve bir damga mühür bulunduğu göz önüne alınırsa, bu kesimdeki
yerleşme sırasının höyüğün kuzey yarısına paralellik gösterdiği tahmin
edilebilir; yani ITÇ II yerleşmeleri -kuzeyde olduğu gibi-, doğrudan
Neolitik yerleşmelerin yıkıntı birikiminin üzerindedir; arada herhangi bir
yerleşme yoktur.
Mezarlar
Daha önceki yı llarda, höyüğün doğu kesimindeki 12 nolu megaronun
kuzey ante'sine içten bitişik durumda, yaklaşık 80-85 cm çapında yanyana
tek taş sırası ile belirlenen iki halka (!) ortaya çı kmış tı . 2004 yılı çalış maları
sırasında, bu dairelerin içinde derinleş ilerek, daha geniş olan halkanın
altında bir küp mezara rastlandı (Lev. 39/a-b). Çukura, ağzı doğuya bakar
şekilde, doğu-batı doğrultusunda yerleştirilmiş olan küpün içindeki iskelet
harap durumda idi ve kafatasının hemen yanına küçük boyda gaga ağı zlı
bir testi konulmuştu (Lev. 39/b, 44/a - ön sıra, ortada).

Çöızdekçilik
ITÇ II çömlekçiliğinin tipik örneklerinden her üç kazı mevsiminde bol
miktarda ele geçti. Bu raporda, söz konusu dönemin daha önceki yıllardan
iyi tanınan yayvan, derin çanaklan, kulplu, gaga ağı zlı , bezemesiz, çizi ya da
kabartma bezemeli küçük boy testileri -testicik-, çift kulplu bezemesiz düz
veya bezemeli irice testileri, çift kulplu bezemeli-bezemesiz çömlekçiklefin-
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den bazı ları nı n çizim ve fotoğrafları verilmiş tir (Lev. 40/a-b,d-e, 41-43/a,
44/a, 44/b -kı smen-, 45). Ayrı ca Lev. 37/a'da görülen oda içinde, sayı ları nı n
tespit etmenin mümkün olamadığı , onlarca orta ve büyük boy çömlek ve
küp olduğunu yinelemek isteriz.
Bu bilinen türler yanı nda, masif kuleli kapı sı olan çok odalı yapı nı n
güney uzantı sı ndaki odalar içinde, küresel gövdeli, makara kulplu (Lev.
40/c, 44/b, 46/a), düz veya burma kulplu, uzun sivri gaga ağı zlı yeni bir
küçük boy testi tipinin örnekleri bulunmuş tur (Lev. 43/b-c, 44/b, 46/b-c).
Aynı alanda herhangi bir mimarlı k kalı ntı sı na bağlı olmaksı zı n ele geçen,
temiz hamurlu, ince kenarlı , çarkta yapı lmış bej renkli bir çanak (Lev.
46/d), eski kazı yı lları nda A Açması nda saptanan Orta Tunç Çağı kapları nı n
benzeridir.
Çömlekçilik geleneğine uymayan, 'Ayrışı k / Fantazi Kap' ve `Riton' olarak nitelendirilen buluntulardan iki parça ele geçmiş tir. Bunlardan birincisi
22 numaralı megaron içinde ele geçen, hayvan ş eklinde, sı rtı na iki ince,
uzun akı tacak eklenen, siyah renkli ve incrust bezemeli kap (Lev. 47/g,
50/a), diğeri de bir kuş ritonudur (Lev. 50/b).

Küçük Buluntular
Pişmiş Toprak Buluntular: 2004/06 dönemleri pt buluntularmı n ilk
grubu 'idollerdir. Eski kazı dönemlerinde de azı msanmayacak kadar çok
sayı da bulunmuş olan idollerden, son üç yı lda ele geçen basitçe
ş ekillendirilmiş, göğüslerinin üzeri çizi bezemeli iki örnek Lev. 47/a-b, 48/ab'de verilmektedir.
Mühürler: Bademağacı İTÇ döneminde bulunmuş piş miş toprak ve taş
damga mühürlerinin sayı sı giderek artmaktadı r. Son üç yı llı k çalış malarda,
dairesel, ova!, dörtgen ve üçgen baskı alanları na sığ oluk açı larak veya
çizilerek, değiş ik şekillerde haç veya çizgisel geometrik motifler yapı lmış
yirmiden fazla mühür ele geçmiş tir (Lev. 47/c-f, 48/c-d, 49).

2005 yı lı nda kuzey yamaç döş emesi üzerinde bulunmuş piş miş
topraktan bir mühür, gövdesinin kalı n tı kaç biçimi ve baskı alanı içindeki
motifleri nedeniyle farklı bir tiptir (Lev. 47/f, 49/e-09. Kilden yapı lmış
tı kaça benzeyen bir eser (Lev. 50/c), bir önceki mühürü anı msatmakla
birlikte, üzerindeki nokta baskı lara bakı lacak olursa farklı iş levli bir eşya
gibi görünmektedir.

9

Bu mühür R.Duru tarafı ndan yazı lan ayrı bir makalede ele alı nmış t ı r (Baskula).
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Bademağacı İTÇ dönemi mühürlerinden bazı ları taş tan yapı lmış tı r.
Bunlardan birinin dörtgen baskı alanı na kesişen sığ çizgiler doldurulmuş tur
(Lev. 49/g).

Maden buluntular: Madenden küçük eserler arası nda en ilginç olanı ,
bakıı-dan yapı lmış bir mühürdür w. İ nce, uzun karmaşı k bir sapı olan
mührün kare biçimli baskı alanı na derin oluldarla bir 'haç' yapı lmış ve dört
köş esine derin oyuklar açı lmış tı r (Lev. 50/e-D.
Diğer maden buluntular, baş lı süs iğneleridir (Lev. 50/d).

BAZI NOTLAR ve YORUMLAR

Bu raporumuzda özetlediğimiz 2004-06 kazı dönemlerinde elde edilen
bilgiler ve bunlara dayalı sonuçlar hakkı ndaki bazı önerilerimizi ve yorumları mı zı , aşağı da kı sa notlar halinde sunuyoruz.
- A Açması'ndaki Erken Neolitik yerleş melerin tabakalaş ma durumunun, birkaç yerde kontrol edildikten sonra, artı k değişmeyecek ş ekilde
öğrenildiğini sanıyoruz. Bu dönemin ilk yarı sı olan EN I'in beş yapı
katı ndan (EN I / 9-5) sadece biri kesin şekilde mimari izlere dayalı olarak
temsil edilmektedir: EN I / 8 yerleş mesi. Bilindiği gibi bu yerleş menin
mimarlı k kalı ntı sı, DA 1 'de bulunmuş olan kireç katkı lı taban sı vası dı r
(Duru 2003: Lev.5/1,2). Diğer yerleş me evrelerinde tabanlar tam olarak
tespit edilememiş, ayı rı mlar açma kesitlerindeki izlere dayanı larak
yapı lmış tı r. Yaklaşı k 2 m. kalı nlığı ndaki kültür toprağı birikiminde
bulunmuş olan çanak çömlek de bu ayı rı ma uygun olarak toplanmış tı r.

- EN'nin yedi ayrı yapı katı halindeki geç evresi (EN II / 4A, 4, 3B, 3A,
3, 2, 1), somut mimari kanı tlarla sı ralanmaktadı r ve kazı yapı lan yerlerdeki
tabakalaşmayı göstermektedir. Bu dönemin son iki yapı laş ma dönemi olan
EN II / 2 ve 1, 2005 ve 2006'da oldukça dar alanlarda kazı lmış olmakla birlikte, mimarlı k özellikleri eskiye oranla biraz daha iyi öğrenilmiş tir. Bu konuda not etmek istediğimiz iki önemli nokta, EN II / 2'de, eski dönemlerde
rastlanmayan ş ekilde, çok odalı evlerin birbirine bitiş ik yapı larak ev grupları nı n oluş turulmaya baş lanması ile EN II / 1 'de duvar temellerinde `taş 'ı n
kullanı lması gibi önemli bir geliş menin ortaya çı kışı dı r.

I() Prof. Dr. Hadi Ozbal'ı n bildirdiğine göre, mühür içinde eser miktarda baş ka
elemanlar olmakla beraber, bakı rdan yapı lmış tı r. Sayı n Ozbal'a her zaman olduğu gibi,
kazı mı za yapt ığı katkı lar dolayısı yla teş ekkür borçluyuz.

Belleten C.LXXII, 14
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- EN I ile EN II yerleş meleri arası nda genelde, iki büyük ve önemli
farklı lı k vardı r. Bunlardan birincisi, önceleri basit dal-çamur yöntemiyle
(wattle and daub) yapı lan kulübelerin yerlerini, EN II'de 'kerpiç' duyarlı
gerçek anlamda 'evlere bı rakması dı r. İ kinci farklı lı k, çömlekçilik konusundadı r. EN I'de basit ve sı nı rlı bir biçim repertuvarı içinde oldukça ilkel olan
çömlekçilik, EN II'de yerini çok sofistike bir zanaatkârlığa bı rakmaktadı r.
- EN I ve EN II arası nda "Mimarlık ve Çömlekçilik'te gözlenen bu
değişikliklerin açıklanması nasıl olmalıdır" sorusunu, biz daha önce de değiş ik
yerlerde tartış mış tı k (Duru 1999; Duru 2007). Yakı n zamana kadar fikrimiz,
"Bu iki dönemin birbirinin kesintisiz devamı olduğu" şeklinde idi. Araş tı rmalar
geliş tikçe bu konudaki düş üncelerirnizde bazı değiş melerin olduğunu
söylemek isteriz. EN II'nin, EN I'in kesintisiz devamı olduğu varsayı nn
üzerinde artı k eskisi kadar ısrarcı değiliz.

- Son kazı dönemine kadar, höyüğün güneyinde EN ve GN / EK'de
yerleş ilip yerleş ilmediği hakkı nda kesin bir bilgimiz -ve fikrimiz- yoktu;
hatta bu erken dönemlerin sadece höyüğün kuzeyinde olabileceğini, bir
varsayı m olarak düşünüyorduk. E Açması 'ndaki DA 3'te ele geçen bazı
küçük buluntular -çç ve bir damga mühür-, höyüğün bu kesiminde de İTÇ
öncesi yerleş melerin bulunduğunu kanı tlamış tı r. Önümüzdeki yı llarda bu
kesimlerde de EN'nin ve belki daha geç dönemlerin mimarlı k kalı ntı ları na
rastlanması şaşı rtı cı olmayacakur.

- Neolitik süreç ile İTÇ II yerleş meleri arası nda uzun bir -zamansalboş luk vardı r. Bu sebeple, "Kuruçay'dan çok iyi bilinen ve bir hayli uzun süreli
olan Geç Kalkolitik dönem, acaba Badeınağadnda gerçekten hiç yaşanınaınış mıdı r ?"
sorusu bizi uzun süre meş gul etti ve bazı yazı ları mı zda bu konuyu tartış tı k
(Duru 2000: 205; Lev.16; Duru 2003:570; Lev.20,29; Duru 2005:530;
Lev.33, 34). Ancak çok zengin çç buluntular veren Neolitik ve İTÇ II
yerleş melerinin tipik malzemesinden tamamen farklı nitelikte olan bir çç
türü (Umurtak 2005), höyüğün doğu yamacı nı n orta kesimlerinden sonra,
güneydeki E Açması 'nda da ele geçmeğe baş lamış tı r. Bu durumu önemle
vurgulayarak not etmek istiyoruz.

- Anadolu'nun batı yarı sı nda -hatta tüm Anadolu'da-, Bademağacı İTÇ
yerleş meleri ölçülerinde büyük, aynı zamanda sağlam ve anlaşı lı r durumda
günümüze gelmiş yerleş melerin sayı sı fazla değildir. Bu nedenle,
"Badeinağacı İTÇ yerleşmesi, yerleşim dokusu ve mantığı açısı ndan tüm bölge için
bir röper noktası durumuna gelmiştir" diyebiliriz.
- Son yı lları n İTÇ dönemi açı sı ndan en önemli sonuçları ndan biri, İTÇ
II yerleş mesinin ilk evrelerinin, güneyde ve kuzeyde birbirinin adeta si-
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metriği olacak ş eklinde var olduğunun öğrenilmesidir. Bu durumun irdelenmesi ve değerlendirilmesi sonucu bazı saptamalar yapı labilir. Birinci husus, ITÇ II / 3 yerleş mesinin önceden planlanmış olduğudur. Bademağacı 'nda Neolitik sürecin bitiminden birkaç bin yı l gibi çok uzun bir
süre geçip, höyük yerleş ilmeyen boş bir yükseklik halindeyken, ITÇ II'de
gelen topluluk buraya yerleş miş ti. Kasaba veya küçük bir kent boyutundaki
bu yerleşmenin baş langı çtan itibaren çok düzenli bir anlayış la kurulmuş
olması , buranı n bir önplanlama sonucu, bir defada inşa edildiğini akla
getirmektedir. Sanki önceden bir Imar Planı ' (!) yapı lmış ve herkesin buna
kesin ş ekilde uyması sağlanmış gibidir".

- Yukarı daki varsayı ma eklenecek bir ikinci önemli husus da ş udur;
"Bademağacı İTÇ 11 / 3 kasabası nın önceden planlandığı ve planın uzunca bir
süre özenle / dikkatle uygulandığı kabul edilirse, bu yerleşmede bir otoritenin
varlığı nı n düşünülmesi, yani buranı n yönetim açısı ndan bir 'Kent Devleti' olması
ihtimali gündeme gelecektir. ITÇ içindeki bu sosyal oluş umun -ve politik
gelişınenin- Anadolu'nun pek çok yerinde de aynı çağlarda yaşandığı
düş ünülebilir (ITÇ II öncesinin Neolitik-Erken Kalkolitik-Geç Kalkolitik ve
ITÇ I gibi farklı orijini olan kültürlerini burada dikkate almıyor ve bu
konuda bir genelleme yapmak istemiyoruz).
- Gerek doğu, gerek batı yamacı n megaron(umsu) planlı evlerinin hepsinde girişler, höyüğün ortası na bakar ş ekildedir. Yani yerleş menin
evlerinin tümü, en dış halkada ve yerleş menin orta kesimini çevirir ş ekilde
planlanmış ve konumlandı rı lmış ur. Bu yerleş im modeli, doğal olarak
"Höyüğün orta kesimindeki alanda bir grup yapının var olması gerekecektir"
ş eklinde değerlendirilebilir. Ancak Kilise ile A Açması arası ndaki alanda (D
Açması - Duru 2003: Lev. 40/1-2), ITÇ II'ye ait herhangi bir bina ş imdiye
kadar bulunmamış tı r (Bu alanda yüzeye yakı n derinliklerde rastlanan taş
temeller, ITÇ II'ye değil daha geç bir döneme, Orta Tunç Çağı'na aittir.
Ancak bu kesimde yeterince derinleş ilmediğini belirtmek isteriz).

E Açması 'nda son yı llarda ortaya çı kan mimari görünüm, konuya bir
ölçüde açı klı k getirmiş gibidir. Şöyle ki; söz konusu kazı alanı nı n
ı Yerleş me yerinin, uygulanması pahalı ve zor bir yöntem olan bağı msı z bir sur ile
çevrilerek savunulması yerine, evleri yerleş menin en dış halkasma çepeçevre sı ralayarak, arka
duvarlanyla savunmanı n sağlanması na çalışı lması , erken dönemlerden yakı n zamanlara kadar
kullanı lmış , en akı lcı ve ekonomik sistemlerden biridir. Merhum meslektaşı mı z Sevgili
Manfred Osman Korfmann'ı n 'Anatolische Siedlungsschema' olarak tan ı mladığı (M.
Korfmann: Demircihüyük I, Mainz (1983): 222) bu uygulamanı n en güzel örneklerinden biri
Bademağacı ITÇ II / 3 yerleş mesidir.
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ortaları nda varlığı anlaşı lan yapı ları n bazı ları , özellikle kilisenin altı na
doğru geliş en çok odalı yapı grupları , konum ve planları açı sı ndan,
megaron ve megaronumsu planlı yapı ları n (konutları n) çevirdiği orta
alanda var olması gerekli sayı lan, özel iş levli yapı lar olmak için çok uygun
konumdadı rlar; yani bunlar yerleş menin politik, dini liderlerinin konutları
ve buradaki topluluğun diğer ihtiyaçları için yapı lmış idari yapı lar
- Üzerinde durulması gereken bir baş ka önemli konu da, ITÇ II
yerleş mesinin savunulması için yapı lan uygulamalardı r. Yerleş meyi
çepeçevre döndüğü artı k kesine yakı n ş ekilde öğrenilmiş olan 'Yamaç
Döş emesi', ilk bakış ta yerleş menin savunulması nı n kolaylaş tı rı lması için
yapı lmış gibi görülebilir: bazı 'Orta Çağ kaleleri' gibi. Ancak bu taş
kaplama, doğu yamaçta yumuşak eğirnle yükselen yamacı örtmekte ise de,
diğer yerlerde, özellikle batı yamaçta adeta düz bir alanı kaplamaktadı r".
Dolayı sıyla, Bademağacı 'nda çok dik eğimli bir höyükleş me olmadığı için,
yamaç yüzeyinin taş la döş enmesini, 'düşmanların höyüğe tı rmanmast sı rası nda
engellenmesi' gibi bir düşünce ile açı klamak hiçbir ş ekilde söz konusu
olamaz.

Yamaçları n taş la döş enmesinin mantı klı açı klaması şöyle olabilir:
"Baelemağacı Höyüğu'nün bulunduğu ova, zaman zaman oluşan gölleşme nedeni
ile muhtemelen sular altında kalıyordu". İTÇ halkı da evlerini yaptıkları
yükseltinin (höyük) kenarlarınin ve evlerinin duvarları nın yükselen `su' tarafindan
aşındı rılması / eritilinesinin önüne geçmek, yani evlerinin yıkılması nı önlemek
amacıyla, höyüğün yamaçlarını taşlarla kaplamışlardı". Bu 'taş kaplama iş i'nin
bir'den çok defa tekrarlandığı kesindir. Saptamaları mı z ve gözlemlerimiz,
kaplama operasyonunun ITÇ II içinde en az 3 kez tekrarlandığı ve su
yükselmeleri nedeniyle döş emenin bozulan bölümlerinin ve kente giriş lerin
Yukarı da betimlenen, birbirinden zamansal farkları olan çok odalı yapı grupları n ı n
her ikisi de, yukarı da belirttiğimiz gibi hemen doğu bitiş iğindeki Kilise'nin alt ı na doğru
geliş mektedir. Bu olumsuz durum nedeniyle, yapı lardan en altta olanı n ı önümüzdeki yı llarda
izleyip, daha geniş alanlarda açmak ve plan özelliklerini tam olarak oğrenebilmek ne yazı k ki
mümkün olamayacaktı r. Daha yeni olan yapı nı n kazdmamış kı sı mları ndan hiç değilse güneye
doğru uzanan bölümü, önümüzdeki kazı döneminde kolayca aglabilecektir.
13 Yerleş melerin etrafı ndaki fazla dik olmayan yamaçları nı taş doş eme kuş ağı ile çevirme
uygulaması , aynı dönemlere tarihlenen komş u Elmalı Ovası 'ndaki Karataş 1 löyük'te de
görülmektedir (Warner 1994:118;P1.148, 149 a).
14
Bademağacı Ilöyüğü'nün içinde yer aldığı küçük ova, etrafı dağlarla çevrili kapalı bir
havzadı r. Günümüzde çok yağış lı kış ve bahar mevsimlerinde ova= bir bölümü -hoyüğtimüz
de dahil olmak üzere- sular alt ı nda kalmakta, ova bir göl görünümü almaktadı r.
12
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yenilendiği yönündedir. Bu değiş iklikleri, yapı katları ayı rı mı ile paralel
düş ünmek kanı mı zca doğru olmayacaktı r. Bu geliş meler ve oluş umlar bize
doğal nedenlere bağlı gibi görünmektedir; kültürel bir değiş ime bağlı bir
tabakalaş ma olayı herhalde söz konusu değildir.
- Yamaç döş emesinin savunmayla ilgisi olmadığı görüşü doğru ise, 'Bu
büyük ve olasılı kla zengin yerleşme acaba nasıl korunuyordu? Bademagacı İTÇ
yerleşmelerinde bağımsı z bir savunma sistemi yok muydu?' . Yerleş menin bazı
kesimlerini çeviren bir duvarı n (sur) varlığı na işaret eden bazı kanı tlar
bulunmuş tur. Bu kanı tları n en güçlüsü, doğu yamaç evlerinden en kuzeydeki 9. ev dışı ndan geçen kalı n duvardı r (Lev. 30 -siyah doldurulmuş duvar
- Duru 2000:199 vd.). Bu duvar, ITÇ II yerleşmelerinden birinin suni gibi
görünmektedir. Bir diğer sur (!) kalı ntı sı da, yerleş menin kuzey ucu
yakı nları nda, KG 3'ün üzerinde olduğu duvardı r (Lev. 30 - siyah doldurulmuş duvarlar). Ancak ne var ki, `sur'a veya yı luntı larma ait höyüğün
diğer kesimlerinde herhangi bir iz yoktur. Sur kalı nularmı n, bu kadar geniş
bir alan kazı lmış olması na karşı n baş ka yerlerde neden bulunamamış
olduğunun açı klaması nı yapmak hiç kolay değildir. Baş ka bir söylem ile
ITÇ II yerleşmelerinin çepeçevre bir savunma duvarı ile çevrildiğini kesin
şekilde söylemek ve kanı tlamak mümkün değildir.
- Bağımsı z bir sur sisteminin tüm yerleş meyi çeviriyor olması
ihtimalinin azlığı , bu yerleş melerin savunması z bı rakı ldığı anlamı na
gelmemelidir. Kammı zca yamaç döş emesinin iç çizgisine dayalı olan
megaron planlı evlerin dış a bakan arka duvarları , kente giriş leri engelleyen
bir tür sur görevi yapıyordu. Duvarlar ince olmakla birlikte, sı kışı k ş ekilde
bitiş tirilmiş dar megaronlarm ortak arka duvarları rahatça, dış arı dan gelen
kötü niyetlileri durdurabilecek güçteydi. Yani ayrı ca bir sur yapmak gerekli
olmamahydı .
- Sur benzeri duvarlara ait kalı ntı ları n, kentin kuzey ucundaki boş bir
alanı n çevresinde görülmesi bir rastlantı sayı lmamalı dı r. Yerleş menin kuzeyinde herhangi bir yapı nı n olmadığı bu alanı n yamaca bakan kenarı nda,
höyüğün diğer kesimlerindeki gibi ev dizisinin bulunmaması na karşı n,
yamaç döş emesi devam etmektedir. Aşağıda nedenini tartış acağı mı z bu boş
kesimin etrafı = açı k olup savunması z bı rakı ldığı düş ünülemez. Büyük
olası lı kla sadece bu alanı n etrafı savunma duvarları (sur) ile çevrilmiş ti. Bu
önerilerimiz doğru ise, böyle bir uygulama ile Anadolu'da ilk kez Bademağaa'nda karşı laşı lmaktadı r.
- Savunma ile ilgili olarak gündeme gelecek bir diğer konu, kente
girişlerin nası l olduğuydu. Hemen açı klamak isteriz ki, bağımsı z 'Kent
Kapı sı ' niteliğinde herhangi bir giriş yeri, ş imdiye kadar bulunmamış tı r.
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ITÇ mimarlığma ait bulguların anlatı ldığı kısımda söylendiği gibi, höyüğün
kuzey ucu tarafında, yamaç döşemesi üzerinde iki evreli olmak üzere, üç
ayrı 'aralık' ya da 'giriş yeri' vardır (KG 1-3).
Bunlar, önerdiğimiz gibi gerçekten geçit ise, acaba nası l
korunuyorlardı , belli değildir. Bu durumda da, "Söz konusu aralıklart
gerçekten kent girişleri olarak değerlendirmek ne derecede doğru olacaktır?" sorusu
gündeme gelmelidir. Bu konuyu aramı zda uzun uzun tartıştı k. ITÇ II'ye ait
olan Bademağacı yerleşmelerinin bu girişlerini karşılaş tırabilmek için
herhangi bir kapı sistemi Anadolu'da yoktu. Esasen genelde savunma
sisteminin (sur) en zayı f noktası olan ve bu nedenle mutlaka güçlü biçimde
savunulması gereken kent kapılarına ait örnekler -Neolitik / Geç Kalkolitik
dönem kentleri ve Troya I, II yerleşmeleri hariç-, Anadolu'da biraz daha
geç dönemlerde ortaya çıkmaktadır. Bütün bu gerekçelere rağmen, biz
yamaç döşemesindeki bu pasajları n kentin bu kesimine giriş için
hazırlanmış yerler olduğunu ve yukarı da belirttiğimiz gibi, bu kesimi
çeviren savunma duvarını n üzerinde agldı klarım düşünüyoruz.

- Evlerin (megaronlarm) sı ralandığı kesimlerde, durum nasıldı; kasabaya giriş çıkış lar nası l sağlanıyordu? Kanımı zca, evlerle sarı lı olan kesimlerde, ev dizisi içinde belli aralıkların geçiş yeri olarak bı rakması ile bu
sorun çözülüyordu (Lev. 30). Doğu yamaçtaki 4 numaralı , batı yamaçtaki 30
numaralı mekanlarda, megaronlara benzeyen dar uzun aralı kların arka
duvarlarının bilhassa yapı lmamış olmasıyla, bu alanlar bir geçiş yeri
konumu kazanmış lardır. Eğer bu değerlendirmemiz doğru ise, 4 ve 30
no.lu geçider, gerçek anlamda kapı binaları (Propyleon) olmalıdır'.

- Yerleşmenin planlamasını n mantığı ile ilgili bir başka önemli sorun
da, kentin kuzeyde hafif sivrileşen ucunda hiçbir ITÇ binasının bulunmamasıdır. Genel planda görüleceği gibi (Lev.30), doğu ve batı yamaçlardan
gelen ev sıraları kuzey uç yakınlarında kesilmektedir. Meslektaşları mı z bu
kesimdeki ITÇ yapı ları nın çok bozulmuş olmaları nedeniyle, yapı
kalıntı ları na rastlanı lmamış olabileceğini düşünebilirler. Ancak kazı lar
sırasında bu kesimde sadece EN II dönemi yapıları vardı ; kesinlikle ITÇ
yerleşmesi yoktu. Ayrıca bu kesimde, birkaç parça dışı nda ITÇ keramiği de
bulunmamış tır. Bu nedenle kentin planlaması nda bu alanın özellikle boş
bı rakılmış olduğu düşünülmelidir. Kuzey kesimin boş bırakı lmış olması nı n
açı klaması şöyle olabilir: "Bu kısı m gerçekten İTÇ'de yerleşümemiş boş bir alandı.
Kasabanın hayvan sürüleri bu kesimde tutuluyor ve hayvanların giriş çıkışları da
15 3 No'lu yapı nı n da arka duyan bulunamamış tı r. Ancak bu yapı nı n planı ile çok
oynanmış tır ve buranı n bir geçiş yeri olamayacağını düşünüyoruz.
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burada açılmış Viiriş'lerden oluyordu". Bu kı smı n dış a açı k, savunması z
bı rakı lması da söz konusu olamayacağı için, kentin sadece bu kesiminin
etrafını çeviren bir savunma duvarı yapı lmış tı . Yukarıda belirttiğimiz gibi,
bu alanı n güneydoğu ucunda sur denebilecek bir duvar, tam simetriği olan
güneybatı uçta da -KG 1 ile KG 2 arası ndaki kesimde- sur gibi
kullanı labilecek bir duvarı n başladığı görülmektedir. Kuzey alan ile evlerin
bulunduğu kesim arası nda da belki basit bir çit, hayvanları n kasaba içine
girişlerini engelliyordu.

- Bu savunma sistemi önerisinin açı klanması gerekli zayı f yanı, hayvanları n girmesi için hazırlanmış geçitlerin nasıl savunulduğu idi. Baş ka şekilde
sorulursa; "Bu geçişler kapı kanatlan ile istendiğinde geçişi engelleyecek bir sisteme
sahip mi idi?". Bu soruyu kesinlikle yanı tlayabilmek sanı rı z hiç mümkün
olmayacakur.

- Bademağacı ITÇ II yerleşmesinin oldukça kalabalı k bir kasaba olduğu
söylenebilir. Açı lmış ev sayısı na bakı lı rsa, ITÇ II / 3 yerleşmesinde 50-60
kadar ev olması muhtemeldir. Bu yapı ları n çevrelediği orta alanda idari ve
özel bazı yapı ları n bulunduğu da anlaşı ldığı na göre, kasabanı n nüfusunun
400 civarı nda olduğu düşünülmelidir. Böyle bir yerleşmenin disiplinli
ş ekilde organize olması, yukarıda bir kez daha söylendiği gibi güçlü bir
otorite ile mümkündü. Bölgemizde ve yakı n komş u bölgelerde önerdiğimiz
türde bir yönetimin varlığı ş imdiye kadar önefilememiş ti. Bu konuda tek
istisna Karataş Semayük'tür. Orada, ortaya alı nmış bir bina çevresindeki
bazı yapı lar ve `çit duvarlarla (palisade)' koruma altı na alı nmış tı r (Mellink
1974:351;111.1). Dolayısıyla Karataş'ı da Bademağacı gibi bir kent devleti
olarak kabul etmek mümkündür. Karataş'ta bu düzen İTÇ I'de
başlamaktadır. Bademağacı 'nda ise bu konum biraz daha geç dönemde
ortaya çı kmış gibi görünmektedir. Bu bağlamda, her iki kentin bir süre
çağdaş olarak yaşadıklan anlaşı lmaktadı r.
- Bademağacı ile Karataş birbirine komşu ve belki de rakip iki
Seylik'in merkez yerleşmesi olabilir. Çevrelerindeki nispeten küçük bir
bölgeyi, ovayı kontrol eden bu iki komşu güç arası nda arkeolojik bazı
belgelere göre bir iliş ki vardır. Mimarlı kta megaron planlı yapılar,
çömlekçilik uygulamaları, mühür tiplerindelti benzerlikler, aradaki
ilişkilerin veya çağdaşliklann kanı tlandır. Ancak iki merkezin arkeolojik
buluntuları arasında bazı önemli farklı lı klar da vardı r. Karataş'ta
yerleşmenin merkezinde yer alan tek odalı büyük ev adeta tek başına bir
şato (!) görünümdedir. Büyük olası lı kla sadece bu yapı nı n savunulması
düşünülmüş, çevreye düzensiz şekilde yayı lmış evler için savunma önlemi
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alı nmarnış tı r. Bademağacı 'nda ise kasaba bütünü ile korunmaktadı r.
Mühürcülükte Bademağacı çok daha zengin bir repertuar sergilemektedir.
Karataş çörnlekçiliğinin bej üzerine kahverengi boya ile band bezemesi ile
soluk beyaz boya ile yapı lan bezeme Bademağacı 'nda hiçbir örnek
vermemiş tir.
- Karataş 'ta yerleş me yerinin hemen dışı ndaki alanlarda mezarlı klar ve
grup halinde mezarlar vardı r. Biz henüz Bademağacı İTÇ yerleş mesinin
mezarlığı nı bulamadı k. Höyüğtimüzün çevresindeki geniş düzlüklerde, hiç
kuş kusuz mezarlı klar vardı .

EXCAVATIONS AT BADEMAĞACI
A REPORT OF THE CAMPAIGNS OF THE YEARS 2004, 2005 AND 2006

(A Comprehensive Summaıy)
During the campaigns of the last three years of excavations at
Bademağacı , initiated in 1993, work was carried out in the previously
unexcavated western part of Trench A (P1.1, 2/a-b, 28/b, 29; C 1 - 3 / III 3 5 grid-squares) on the northern side of the mound and in Trench E,
extending over a wide area in the middle and southern side of the western
slope (Pl. 1, 2/a-b, 31- 32/a-b; C 4 - 1 - B 3 IV 2 - IV 2). In addition, a new
stratigraphic excavation was initiated from the surface in the middle of
Trench A (Pl. 1, 2/a-b, 4; C 4 / III 5 - IV 2).

The uninterrupted excavations have clearly revealed the stratigraphy
of the northern half of the mound. Two deep trenches (DA 1 and DA 2)
that were opened reached virgin soil at about -9 m level indicating that the
small plain surrounding the mound has risen about 2 m since the first
settlement'. Not much information on the first five levels (9 thı-ough 5) of
Early Neolithic I (EN I) has been gathered from these deep trenches;
therefore there is no new information to add to what was giyen regarding
the early stratification in our previous report'. In fact, the same is valid for
the intermediary levels of Early Neolithic II / 4 B, 4 A, 4, 3 A and 3. 'The
new area of excavation added to the Trench A allowed us to gather new
information about and follow more clearly EN II / 2 and 1, the last two
building layers of EN II. However, the vagmeness concerning the Late
Neolithic / Early Chalcolithic (LN / ECh.) stili prevails because we stili have
not uncovered any architectural remains belonging to settlements from
these periods.
On the other hand, evidence from the EBA II settlements, which
display a richness of architecture and small finds as they have been
uncovered across extensive areas, is accumulating so rapidly that a revision
of the stratigraphy has become necessary in recent years (see Some Notes
and Comments). However, we would like to adhere to our pı-eviously

16 The &tuh measurements are in reference to ± 0.00 in in front of the church apse, as
this is acceptcd as the highest point of the mound.
17 The latest developments and relevant comments on the cultural stratigraphy of
Bademağaci Höyüğü settlements werc published in the report for the campaigns of 2002 and
2003 (Duru 2005a: 520 ff).
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announced stı-atigraphy until the situation is further clarified and until our
new assessments are verified (ibid).

NEOLITHIC SETTLEMENTS
In DA 2 located about the middle of the mound, a deposit of
apparently virgin soil was reached at about -9 m level and work continued
in this soil for a further period. At a depth of about 50 cm, no evidence
regarding the presence of human life could be seen and it was concluded
that this was virgin soil. This depth of the virgin soil from DA 2 was also
verified in DA 1 (Duru 2003: Pl. 3).
Architecture
A deposit of almost 3.50 metres from the beginning of DA 2 at -5.60 ı n
(the floor level of the house no. 5 of EN II / 3) down to the virgin soil
contained only the remains of a thick buı-nt mud debris belonging to the
building level EN I / 8 (Pl. 3/b). However, based on the burnt floor tı-aces
observed in the profile of the trench, the following depths for the building
levels were established:

The floor of the building level EN I / 5 at -6.62 m,
The floor of the building level EN I / 6 at -7.60 in,
The floor of the building level EN I / 7 at -8.22 in,
The floor of the building level EN I / 8 at -8.42 m,
The floor of the building level EN I / 9 at about -9 nı .

The new data regarding the architecture of EN II can be summarised
as follows: The settlement of EN II / 3 was explored over a wide area in the
previous years and the eight structures in this level were almost entirely
exposed. In the last three campaigns, only one new building in about the
middle of the Trench A has been uncovered (Pl. 4, 5/a-b — building no. 9).
Although the particulars of its plan are not yet clear as most of the building
lies in the unexcavated part, it is possible to say that it repeats the oneroomed house type of the period.
In the course of excavations conducted to claı-ify the architectural
meaning and functions of the Grill Plan foundations, which are considered
contemporary with the building levels of EN II / 3 in the grid-squares IV 3 —
1 / D 2, 3 in the southeast part of the Trench A, and to identify their
connection with the other buildings, a rectangular room with thick stone
foundations was uncovered in considerably good condition on the eastern
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side, that is the area toward the fields (Pl. 4, 10/a). Although it is not
possible to comment on the plans and functions of the buildings these walls
belong to, it is highly likely that they are connected to the defence system as
they are located close to the outer ring.
During the work carried out to the west of house no. 7 in the EN II / 3
near the northern slope of the mound, four independent storage boxes
were uncovered (Pl. 4). This group of storage boxes show similarity in
construction method to the storage system of six boxes uncovered in the
passage between houses no. 1 and 3 of EN II / 3 during the campaign of
1995 (Duru 1998: 716; Pl. 2, 5/1,2). In one of the boxes of this group there
were grain kernels and a necklace of stone beads (Pl. 23/a) and another box
contained a bone spatula (Pl. 22/c, 2 7/a).
In 2005, the depth of -5.30 m was reached in an annex trench of 5 x
19 m (grid-squares C 4 / IV 2 — III 5) adjoining the western side of Tı-ench
A located around the middle of the mound (Pl. 4). In addition, just 5 m to
the west of this trench, work was initiated in an area of 10 x 10 m (gridsquare C 3 / III 5) on the eastern end of the trench in which EBA
settlements were being exploı-ed on the northwest slope (Pl. 4). In both
areas, under a mixed layer containing LN and ECh potsherds in the first
few metres, walls with stone foundations and varying in thickness between
50 and 60 cm were exposed. The plans of the buildings to which these
short sections of parallel wall remains belonged and their relation to each
other could not be understood due to their poor condition.

In these two excavation areas located in close proximity to each other
in the middle of the mound the walls, nonportable and portable items
belonging to at least two houses from the EN II / 2 settlement were
uncovered at a depth of about -4 m. under a thick layer of debris from the
fire.The first house (Pl. 4, 9/a-b — house no. 6) is a one-roomed building
with a rectangular layout, typical of the building from levels 3 and 4 of
Bademağacı EN II, which had been previously explored over extensive
areas. Some of its walls had survived to a height of 40 cm and its dooıway is
on the long wall, which was the customary location in these periods; a
horseshoe-shaped oven is located in front of the wall opposite the doolway
(Pl. 9/a-b). A stone gı-inding system was found intact next to the oven (Pl.
9/b). In addition to this, there were numerous domestic implements such as
grinding stones, mortar and pestles in this room.
Some buildings and other architectural units belonging to the building
layer EN II / 2 that were partially exposed in the grid-squares C 4 / IV 2 —
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III 5 include a house (!), a storeroom (!) and a work-area (rooms nos. 3, 4
and 5). However, their layout could not be entirely understood.
Nevertheless, the northernmost unit of this building group, which displays
an arrangement as yet unknown in our mound, also has sonıe unusual
characteristics in its plan. Although only one side of its doorway on the long
south wall was uncovered, it was apparent that this was a sliding (!) door (Pl.
6/b), as seen in the layers of EN II / 3 and 4, leading down by means of two
steps to the interior of the house no. 3, which has an adjoining narrow
room on the eastern side accessed via a doorway. The second room (no. 4)
of this group seems to have been meant for storing food etc belonging to
the people living in this complex; it was therefore a silo — storage area — but
not a living area. The eastern half of the room no. 4 has 12 boxes / storage
containers (Pl. 4, 7/a-b) in it. Each of these storage boxes of differing sizes
was constı-ucted by tying together ready-for-use pre-fired clay plaques in
accordance with the traditions of the period (Duru — Umıı rtak 2005: 15 ff).
The fact that no grain was found in these boxes may well be interpreted as
a sign that the fire that terminated the settlement took place at a time of
the year when the supplies of stored grain were exhausted. Two of the
boxes each contained one small size jar (Pl. 13/a, 14/b, 18/c). In room no. 5,
which is accessed via a doorway from the storage room, there were hearths,
non-portable boxes and grinding stones (Pl. 4, 7/b, 8/a). Evidently a work
area, this room contained numerous intact pottery vessels, stone tools and
piles of clay sling pellets on its compressed earth floor (Pl. 8/b). In addition,
a 3-dimensional foot model of life size was found in situ (Pl. 8/a, 22/a, 25/d).
This work area was undoubtedly covered over with some kind of a roof.
In addition to the silos of this tri-partite building group, there was a
row of seven boxes outside the walls of rooms nos. 3 and 4 of this group.
We think that these boxes were put together inside a covered area (Pl. 4,
7/b).

Burials
In the bottom layers of DA 2 — probably about the building level EN I /
7 — a burial of an adult placed in "hocker" position lying on the back in a
northwest-southeast direction was unearthed (Pl. 11/b). 'This is the earliest
burial uncovered to date in Bademağacı EN settlements.
Pottery
Work in the DA 2 did not bring to light many potsherds from the
building levels of EN I / 9-5. Most of the pieces uncovered have a dark grey,
sometimes a light beige paste, rims of medium thickness and they aı-e

BADEMACACI REPORT FOR THE CAMPAIGNS OF 2004, 2005 AND 2006 221

either slightly burnished or not burnished at all. These amorphous
fragments belong to vessels fired in medium temperature kilns. Pl. 15-16
show some pottery examples from these settlements. As will be inferred
from these pictures, they mostly belong to deep bowls and small size jars
with stı-aight sides or slightly convex in shape. Whereas no lugs are seen on
the examples from the earlier strata, lugs start to appear in the upper
layers of EN I. A comprehensive developmental line is perceived in the
vessel forms toward the later strata.
Vessels uncovered in the late period of EN do not differ from those
uncovered previously in the same settlements. Most of the numerous intact
or restorable vessels are similar to those known previously (Pl. 12/a-d, 13fbd, 14/a-c, e, 17/a-b, 18/a-d, 19/b). In addition, the new vessel forms of the
Bademağacı EN repertoire include a bell-shaped bowl from EN II / 1 layer
(P1.12/e), small ova! jars — the first one with an inverted rim (P1.13/a) was
uncovered in a box in the storage room no. 4 of the EN II / 2 and the
second one uncovered in the work-area no. 5 of the same settlement
(P1.14/d, 19/c) — and a large pear-shaped jar and two pairs of vertical string
pierced cylindrical lugs (Pl. 19/a).
Small fı nds
Figurines and idols: In various settlement levels of EN II, one 3dimensional Mother Goddess figurine (Pl. 20/a, 2 4/a-b), one woman
depiction in flat plaque (Pl. 20/c, 24/e) and a few idols with a sack body and
inserted head (Pl. 20/b, 24/c-d). These do not differ from the previous finds
of Bademağacı .

Seals: In 2004, a baked clay stamp sea! (pintadera) was uncovered in the
area with the Grill Plan foundations on the east slope (P1.21/a, 25/b).
Undoubtedly belonging to the EN II, the seal is decorated with a swastika
motif and is one of the most remarkable examples from among the
Neolithic seals of Bademağacı .

The Deep Trench 3 (DA 3) was opened in 2006 about the middle of
the Trench E on the southwestern part of the mound, a stamp seal was
uncovered in the level under the EBA deposit (Pl. 21/b, 25/c). Close
parallels of this seal, which is not linked to the architecture, weı-e also found
in Bademağacı EN II/1 (Umurtak 2000, Fig. 3/6), Höyücek Shrine Phase
(Duru — Umurtak 2005, Pl. 132/3-4, 142/3-4, 177/3) and Hacı lar II B
(Mellaart 1970, Fig. 187/1-5).
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Balced clay finds: An extraordinaıily remarkable 3-dimensional model
of a human foot was uncovered in EN II / 2 layer (Pl. 22/a, 25/d). This lifesize model is approximately a modern size 36-37 and it is intact below the
ankle whereas there are broken parts on top of the ankle (it measures 26
cm in length). This brittle fired foot model has a hole of 4.5 an in diameter
extending from the middle of the leg part down to the heel. On the fı-ont
pan of this shoe are parallel soft grooves. This foot or shoe model could
belong to a medium-sized human statue and the room no. 5 where it was
found has survived in very good condition together with its contents and its
floor. However, no other remains that might belong to a human statue to
which this foot could belong were uncovered within the debris inside the
house". A vessel fragment in the form of a foot was also uncovered within
the debris of EN II setdements; however, this vessel must have had a
different function although it resembles the above mentioned foot model.
The vessel fragment was probably a rhyton in the shape of a foot. In the last
three years several baked clay foot models of small sizes, which can be
referred to as miniature foot models, have also been found.

Two depictions recovered in the LN / EC deposit are quite remarkable
too: one is like a human figure (!) while the other is a bird figııre (Pl. 20/de, 25/a). These figııres recall game pieces such as chess pieces and no other
parallels from this or other regions of Anatolia have been attested to.

Another important baked day find came from the floor of the house
no. 9 of EN II / 3 building layer: a quatrefoil-shaped table (Pl. 21/d, 26/a).
The item has a short, thick base and is coated ıvith a thin but well applied
slip in pale grey'.

18 One example of a nearly life-size foot depiction is the foot-shaped vessel from
Höyticek (Duru — Umurtak 2005: Pl. 62/1; 101/6). This foot model of utmost importance will
be presented in detail in a future publication. For the time being we would like to suggest that
this foot model stood on its oıvn in the room where it was uncovered and it must have been
used — or functioned — on its osvn. The hole on its vertical axe suggests that something was
inserted here and that this foot was the base for this inserted object. The inserted object was
probably a round svooden stick on top of which there must have been some kind of symbol.
Even on the very small examples of the foot models are holes for inserting someı hing;
therefore, it is very likely that all the foot models functioned the same way. The differences in
the sizes of these foot models — or the bases — depended on the size of the hem they
supported. In other words, small size foot bases must have carried miniature symbols.
19 With the necessary permissions obtained, the hem was brought to the laboratory of
the Department of Gonservation and Restoration, Faculty of Letters, Istanbul University. The
restoration was done by Yüksel Dede. We svould like to express our gratitude for his work.
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Other baked clay finds worth noting are the following: a ladle with a
handle terminating in an animal head (Pl. 20/f); a baked circular clay lid
from the building layer EN II / 3; another lid (!) rectangular in shape was
recovered in the work-area no. 5 of EN II / 2 (Pl. 26/b); a fragment of a
disk-shaped baked clay plaque (!) imprinted with a matting oı- basket
impression, again from the EN II / 2 (Pl. 26/c); a boomerang-like large Lshaped heavy item; conical items of massive clay (Pl. 11/a) and sling pellets
(Pl. 8/b).

Other finds: Among other small finds from the 2004 — 2006
campaigns worthy of attention are a miniature oval vessel of marble, veıy
skilfully carved, from EN II / 2 (Pl. 27/c), numerous stone chisels and axes,
stone or baked clay beads and necklaces (Pl. 23/a-b, 27/b), a stone mace
head (Pl. 23/c, 27/d), a large number of gı-inding stones in situ on the floors
of EN houses (Pl. 5, 6/b, 7 — 9), flint and obsidian blade cores and bone
spatulas (Pl. 22/b-c, 27/a) and awls.
EARLY BRONZE AGE SETTLEMENTS
From the beginning of excavations at Bademağacı up to the year 2003
extensive areas have been investigated especially in the central and
northeastern parts of the mound (Pl. 28/a, 29); apart from the Trench B of
10 x 20 m dug on the south in the first year of the excavations, no
excavations were carried out in the southern and western parts of the
mound. However, from 2004 onwards, the focus shifted mainly to the
exploration of the southern and western sections.
In 2004, a new trench of ca. 30 x 30 m was opened up in grid-squares
C 4 — B 1 / III 5 — 2 on the northwest slope (Pl. 32/a). In the following
season, the trench was extended towards the north (Pl. 28/b, 29) and we
continued our exploration of the EBA settlements and their architectural
characteristics, which have not yet been entirely identified. Again in 2005, a
new trench (E) was opened in the southern half of the mound. The work
here was carried out over a limited area in the beginning but in 2006 it was
enlarged and the trench reached 30 x 50 m in dimension (Pl. 31, 32/b).

Architecture
The campaign of 2004 revealed that the glacis, the existence of which
has been known for a long time along the eastern slope, continued along
the northwestern slope, though narrower and damaged in places. As seen
previously, this stone paving (glacis) was renovated several times, as
inferred from the earth layers between the stratified pavements.
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During the course of excavations in the north, an unpaved gap of 4 m
in width was found in the glacis pavement in the grid-square C 1 / III 3 (Pl.
28/b, 29 — 30). This gap was bordered with fine stone rows on either side
and had a compressed earth floor, both of which suggest that this gap was
meant as a gateway to the settlement. Named as North Passage 1 ('Kuzey
Giriş ' — KG 1), this probable `gateway' belongs to EBA II settlements and as
the stone construction flanking needs to be preserved as it is, its plan could
not be clearly identified..That is, the questions "Is this passage flanked with a
wall (fortification)", and "is there a massive filling bastion — on either side?"
could not be clarified.
20 m further north of KG 1, the stone paving was interı-upted once
again. Located on the north-south axis of the mound, this gap is thought to
have been a second gateway and was called North Passage 2 (KG 2, Pl. 29 —
30).

Between KG 1 and KG 2, both of which are considered to be simple
passages, a section of the stone paving was removed and excavations
progressed to a deeper level. A wall of 80 cm in thickness was found here.
Preserved only in the form of the bottom two rows of stones, this wall
foundation also had a gap of 2 m in width — which is also thought to be a
gateway (KG 3). This last passage is narrower and shorter than the first two
but stili planned as a straightfoıward simple passage like them. The
southern side of KG 3 was followed for a while and observed to extend
towards KG 1 (Pl. 29 — 30). As the KG 3 seems to go under KG 1, it is
possible to claim that KG 3 is earlier than KG 1 and 2.

The characteristics of the EBA II architecture observed on the
northwestern side of the mound are as follows: KG 1 led into a fairly wide
area — a courtyard, which is flanked with a blind wall on the right (Pl. 33/ab). This blind wall is the northern wall of the last building (no. 20) of a row
of buildings on the western slope (Pl. 29 — 30). This gate courtyard possibly
led into the settlement via an inner gate. Proceeding into the town, on the
west is a row of six buildings some of which have a megaron or megaronlike layout (nos. 20-25, Pl. 30, 34, 35/a). These buildings usually have stone
foundation walls of 30-40 cm in thickness and consist of an 'inner room'
(cella) and a deep or nan-ow Torecourt' (pronaos) in the front. Ali these
houses have a doorway between the antae extending toward the centre of
the mound. The rear walls of the inner rooms lean against the glacis on the
outside and sometimes there is a narrow gap between the rear wall and the
glacis paving. 'There is no evidence available to indicate what the walls
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rising from these foundations were made of nor any traces of flooring or
non-portable furnishings.
Ali these houses dating from the EBA II / 3, the earliest phase of EBA
II, underwent alterations in time and the antae were extended up towards
the centre of the mound. In our opinion, these extensions should not be
considered evidence for a new building phase, e.g. EBA II / 2. A second row
of houses at a higher level from the EBA II / 3 and parallel to EBA II / 2,
like those found on the eastern slope, was not observed on the
northwestern slope. However, there are the partial remains of thick walls
further ahead beyond the antae of the houses on the western slope and at a
slightly higher level. These fragmentaıy walls belong to buildings of
unclear plan and must be considered to belong to the later phases of EBA,
as on the east slope, not to the EBA II / 2.

In 1993 important architectural finds were uncovered in Trench B,
located in this part of the mound (Duru 1997a: 785 ff ) but due to some
practical reasons, the extension of the research in this part was postponed.
In 2005, Trench E was opened up in the middle of the western slope and
excavations began here. Its width varies from 10 to 15 nı and it is 45 m
long. Its narrow side is only 5 m away from the narthex of the church at the
top of the mound. Work in Trench E continued in 2006 and its dimensions
reached 30 x 50 m, thus an area of 1500 m2 was exposed (Pl. 29, 31, 32/b).
In the last two campaigns, various architectural phases have been
identified at various points in Trench E. The number of settlements
uncovered here is higher than those identified in Trench A and they also
display somewhat different qualities. Therefore, for the time being, we
would prefer not to comment specifically on the correlation between the
vefified stratigraphy in Trench A and that of Trench E. At present, we can
say without doubt that the earliest phase of EBA II identified in Trench A,
i.e. EBA II / 3, and its uninterrupted continuation in EBA II / 2, continue in
the southern half (see Some Notes and Comments, below).

Architectural results obtained from Trench E are as follows: The glacis
3 nı in width continues near the western end — the outer side — of the trench
and almost reaches the fields outside the mound. This sloped paving
displays the same featuı-es as that observed on the east, north and
northwestern slopes. A total of six houses with antae were uncovered — five
entirely and one partially — adjoin the glacis on the inner side (Pl. 35/6).
Some of these houses can be considered megara while others are megaronBelleten C.LXXII, 15
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like. These houses conform to the houses previously uncovered in other
parts in regard to their dimensions and construction techniques. For
example houses nos. 29 and 31 in this trench, which are typical megara
with their central rooms and forecourts, are exact parallels of houses nos. 1
and 2 on the eastern slope. On both slopes the megaron-like houses were
slightly altered and a second room was annexed behind the central room.
Ali but one have a rear wall; house no. 30 does not have a rear wall, so it
was probably not resided in but possibly used as a passage. Consequently, it
is possible to state that the buildings forming the outermost ring of the
Trench E and those pı-eviously uncovered in Trench A do not display any
differences in construction technique and planning.
However, the situation is different in other parts of the Trench E. A
number of building remains, some of which are in very good condition,
were uncovered in the area between the outer ring comprising the megara
and megaron-like buildings and the church at the top (Pl. 31, 36). These
building remains show clearly discernible differences in construction and
plan as well as in time period. 'The characteristics observed in these
buildings are as follows: on the eastern side of the trench facing the church,
the top 1.5 m deposit contains an extensive stone filling, the nature of
which is unclear. Just below this, there are the stone foundations of the last
settlement of this section'. The architectural remains at 1.5 m below the
surface belong to a gate flanked with a tower/bastion with massive stone
foundations, and walls extending westward from this gate, and also further
south, a multi-roomed complex seem to have an organic connection to this
gate (Pl. 31, black-filled walls). Most of this complex has survived in veı y
good condition and its eastern side extends towards the church at a lower
level. After two rooms had been uncovered in the south, the complex was
seen to extend further south; thus, the layout of this complex could not be
clarified.

It is not possible to claim any parallel or link between the multiroomed complex and its gate flanked with massive towers and the wellknown EBA II architecture at Bademağacı with regard to construction
techniques or overall planning. In addition, as it will be further stressed
under the pottery heading, the in situ finds from the rooms of this complex
suggest a date later than the EBA II. Thus, it is possible that this complex
may represent the transitional phase from EBA II to EBA III, the existence
of which is as yet unknown.
20 The stone filling under the church may have served the purpose of reinforcing the
foundations of the church.

BADEMAĞACI REPORT FOR THE CAMPAIGNS OF 2004, 2005 AND 2006 227

The foundations of an earlier setdement lie 50 — 70 cm under this
building group (Pl. 31, red-filled walls). 'The architectural remains of this
second settlement also indicate the presence of a multi-roomed complex.
Nine rooms from this complex have been entirely or partially exposed;
however, this complex also extends further north and eastward under the
churdı into the unexcavated areas. Therefore, we are not able to comment
on its layout. 'The complex consists of two interconnecting rooms, in which
a large number of large and small jars and small vessels were found in situ
(Pl. 37/a). 'The pottery finds indicate that this complex belongs to the EBA

In the middle sections of the trench, between the outer limits of the
above mentioned multi-roomed complexes and the row of megara in the
outermost ring, an entirely different architectural plan is seen— this is
neither a megaron nor a multi-roomed complex. In this area there were
two large buildings with thick walls representing at least two phases. 'The
western one of these two buildings measures 12 x 7 m (Pl. 31, green-filled
walls). Its shorter western side is partially in mins and this building displays
very careful worlunanship in its masonry of large stones. 'The section 3.20
m in width in the middle of the long southern wall was probably the
entrance to this building. No u-aces of flooring or any objects were found
inside. 'The large amount of stone debris covering the building suggests
that its walls were built with stone up to a considerable height (Pl. 38).

Almost alt over the middle part of the Trench E there are remains of
walls representing multiple phases, with similar stonework and stone
paving resembling the last building described above. One building adjoins
this large one with thick walls on its western side and has a layout similar to
a megaron. However, its walls extend under the large building so it should
be earlier in date (Pl. 37/b). For this last mentioned building, we need to
underline that it was built on top and in fı-ont of the antae of the megaron
no. 31; therefore, it is definitely later than the megara.

'The very intricate architectural plan, which we have endeavoured to
summaıise above, could not be explored in enough detail to resolve all the
questions that arose until the end of the 2006 campaign. In future
excavations work will continue in Trench E, extending the excavations
northward toward the church and toward the so far unexplored parts in the
south. We hope to darify the settlement plan and pattern in this part of the
höyük as well as over the entire mound, and especially identify the locations
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of the free standing structures with thick walls and their relation to the
megara.

In 2006, DA 3 was dug down a further 2 ı n in depth(Pl. 29). The first
results obtained indicate the presence of some piles of stones in places and
EBA potteıy under the buildings with thick stone foundations; however, no
evidence regarding the presence of a settlement earlier than the EBA
megara has been discovered. However, taking into consideration the stamp
seal and pottery pieces fı-oı n EN (?) and LN / ECh that were uncovered in
the top 1.5 m deposit, it is possible to suggest that it parallels the
settlement stratigraphy of the northern half of the mound; that is, the EBA
settlements were directly built on the deposit of Neolithic settlements as in
the northern half of the mound — there is no other settlement in between.
Burials
In the previous years, two rings formed of stones (!) of ca. 80 — 85 cm
in diameter were uncovered next to the interior of the north anta of
megaron no. 12 on the eastern part of the mound. In 2004 work was done
under the larger ring and a pithos burial was found (Pl. 39/a-b). The pithos
was placed on an east-west axis with its mouth facing east. The skeleton in it
is in poor condition and a small beak-spouted jug was found next to the
skull (Pl. 39/b, 44/a — front row, middle).

Pottery
During the three campaigns numerous examples of typical EBA II
pottery were uncovered. The pı-esent report includes drawings and photos
of some examples of shallow and deep bowls, beak-spouted and doublehandled small size jugs — juglets — undecorated or embellished with incision
or relief decoration (Pl. 40/a-b,d-e, 41-43/a, 44/a, 44/b -partial-, 45). In
addition, it should be kept in mind that the room seen in Pl. 37/a contained
a laı-ge number of medium and large size jars and pithoi, the exact number
of which was too difficult to assess.
In addition to these known vessel types, examples of a new bowl and
jug type were uncovered in the southern annex rooms of the complex next
to the church on its western side. These new types include, in addition to
the bowl with a spherical body and spool-shaped lug (Pl. 40/c, 44/b, 46/a),
long beak-spouted small jugs with plain or twisted handles (Pl. 43/b-c, 44/b,
46/b-c). A wheelmade beige coloured bowl made of a fine paste and with a
thin rim (Pl. 46/d) was found independent of any architecture in the same
area and it resembles the MBA vessels brought to light in Trench A in the
previous years.
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Two vessels that did not conform to the pottery tradition were also
found and identified as `unusual' and `rhytons'. The first one is an animalshaped vessel, black in colour and decorated with incrustation. This vessel
uncovered in megaron no. 22 has two long, thin spouts attached to it (Pl.
47/g, 50/a). The second vessel is a bird-shaped rhyton (Pl. 50/b).

Small finds

Baked clay finds: The first gı-oup of the baked clay finds of 2004-2006
campaigns consists of the idols, which were uncovered in considerable
numbers in the previous campaigns. Two simple-shaped idols from the last
three years' finds are presented here (Pl. 47/a-b, 48/a-b); both examples
have incised decoration on the breasts. One of the small size clay plugs has
impressed dots on it (Pl. 50/c).
Seals: The number of baked clay and stone stamp seals from the
Bademağacı EBA levels continues to increase. In the last three campaigns,
more than 20 seals were brought to light. These seals have var ious cı-oss
motifs or linear geometric motifs incised or engraved on their circular,
ova!, quadrangular or triangular impression areas (Pl. 47/c-f, 48/c-d, 49).
A baked clay seal with a thick plug-shaped body was uncovered in the
stone paving sections (glacis) of the northern slopes in 2005. This seal also
contains different motifs in its impression area (Pl. 47/f, 49/e-021.

Some of the EBA seals of Bademağacı are of stone. One example has a
rectangular impression area filled with intersecting shallow lines (Pl. 49/g).
Metal finds: A copper seal stands out among the metal small finds'.
This seal has a square impression ama with a 'cross' motif and holes in the
corners. It also has a long, thin intricate handle (Pl. 50/e-f).

Other metal finds include pins with decorated heads (Pl. 50/d).

SOME NOTES AND COMMENTS

We would like to briefly pı-esent our interpretation and pı-oposals
regarding the excavation results based on the data gathered between 2004
and 2006, cited in this report.

21 This

seal is coyered by a separate article by R. Duru and it is currently in press..
Prof. Dr. Hadi Özbal has reported that this seal is made of copper containing small
amounts of other elements. We would like to express our gratitude to Prof. Özbal for his
regular contributions.
22
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- We think that the stratigraphy of the Early Neolithic settlements
uncovered in Trench A is now finalised after verification from some of the
other trenches. The first half of the long Neolithic period is EN I is
represented by five layers (EN I / 9-5) but only one of these five layers (EN I
/ 8) is represented by clear architectural evidence. The architectural
remains of this level is a lime-tempered floor plaster uncovered in DA 1
(Duru 2003: Pl. 5/1,2). The floors of the other settlement layers could not
be clearly identified and their identification was based on their position in
the trench. The potteıy found in this ca. 2-metre thick deposit of
settlements was collected in keeping with this identification of levels.
- The later phase of EN consisted of seven layers (EN II / 4A, 4, 3B, 3A,
3, 2, 1) yielded reliable architectural remains and the stratification of the
excavated areas could be clearly identified. Although EN II / 2 and 1, the
last two phases of EN II, could only be exploı-ed within very limited areas in
2005 and 2006, their architectural features are now bener known. Two
points are definitely worth noting here: Firstly, EN II / 2 introduces a new
architectural tradition consisting of groups of multi-rooıned houses placed
next to each other, a system so faı- unknown; secondly, in EN II / 1 the use
of `stone' is seen in the wall foundations.

- EN I and EN II settlements display two basic differences. Firstly, the
wattle-and-daub huts are replaced by real `houses' with `mud-brick' walls in
EN II. The second difference is observed in the potteıy. The fairly primitive
potteıy tradition of EN I, with its simple and limited repertoire, gives way
to a veıy sophisticated potteıy tradition in EN II.
- "How should these differences observed in potteiy and architectural traditions
of EN I and EN II be explained?" We previously discussed this qıı estion on a
number of occasions (Duru 1999; Duru 2007). Until recently we were of the
opinion that these two periods followed each other without any
interruption. We now express that our views have changed to some extent
with the developments in the research, so we no longer claim that EN I
continued uninterrupted into EN II.
- Until the most recent campaign we did not have any idea or
information regarding the EN and LN / ECh settlements on the southern
side of the mound; in fact, we even thought that these early phases might
have only existed on the northern part of the mound. However, some small
finds from DA 3 in Trench E — including potsherds and a stamp sea! — have
explicitly shown that this part of the mound was also settled before the
EBA. In this respect, future discovery of architectural remains belonging to
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the EN, and perhaps later settlements in these areas too, will not be a
surprise in the coming years.
- There is a considerably long time gap between the Neolithic and EBA
II settlements of Bademagacı . Therefore, we were previously taken up with
the question of whether or not the Late Chalcolithic period, which is long
and well known period at Kuruçay Höyük, ever came to Bademagaa (Duru
2000: 205; Pl. 16; Duru 2003: 570; Pl. 20,29; Duru 2005: 530; Pl. 33, 34).
An important point to underline is that a pottery type entirely different
from the typical rich finds of the Neolithic and EBA II (Umurtak 2005)also
began to come from Trench E on the southern side beyond the middle
sections of the eastern slope.

- In the western half of Anatolia — even in the whole of Anatolia — there
are not many settlements as large, and in as good and comprehensive
condition, as the Bademagaa EBA settlements. Therefore, it is possible to
daim that the EBA tozun at Bademağad has beccnne the hallmark fıır the entire
region with regard to settlement pattern and planning.

- An important outcome of the recent years regarding our
understanding of the EBA is that the first phases of EBA II settlements on
the northern and southern sides are seen to be almost like mirror images of
each other. Elaborating on this point may lead to important conclusions.
First of al!, the EBA II / 3 settlement was pre-planned. A few millennia
without occupation followed the Neolithic period of Bademagacı; then new
settlers came and established their own settlement of EBA II. This new
settlement reached the size of a large village or a small town and it displays
a very regular layout, which suggests that it was pre-planned and
constructed at the same time. It looks as if there were an accepted `urban
plan' (1) that everybody had to adhere to.

- A second point to add to the previous hypothesis is the following: If
the fact that the Bademağact EBA II / 3 Umm was pre-planned and that üs plan
was carefully implemented over a long time period is accepted as valid, then the
probability of "the presence of an atıtharity here increases; that l's, in terms of
administration, this settlement was a type of city-state or an independent `EBA
settlement" will come under consideration. It is plausible to suggest that such
a social formation — and political development — within EBA was
experienced about the same time in many areas of Anatolia. (Here we
ignore the cultures of different origins such as Neolithic — Early
Chalcolithic — Late Chalcolithic and EBA I and also avoid any
generalisation).
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- Both on the eastern and the western slopes, the megaron(-like)
houses all face the centre of the mound. In other words, all the houses of
the settlements were designed and placed on the outermost ring encircling
the central part of the settlement. Such a settlement model may naturally
suggest that there must have been a group of buildings in the central pan of the
mound. However, no architectural remains of EBA II have come to light in
the ama between the church and Trench A (Trench D — Duru 2003: Pl.
40/1-2). (The stone foundations uncovered close to the surface in these
areas belong to MBA, not to EBA, and we have to reiterate that we have not
yet excavated any further down).

The architecture uncovered in Trench E in recent years has
undoubtedly shed some light on this point. That is, some of the structures
identified about the middle of this trench, especially the building groups
with multiple rooms extending under the church, occupy a place
appropriate for structures with special functions which would be expected
to stand in the central area encircled with the megara and megaron-like
buildings (houses); these multi-roomed complexes may be the residences of
political, religious leaders or administrative buildings for the needs of the
society living here".
- Another important point to explore here is the defensive measures of
the EBA II settlement. It is almost certain that the entire settlement is
surrounded with a stone paving — glacis — which may, in the first glance, be
thought to have been built to facilitate the defence of the settlement, as
seen in some medieval fortresses. However, this stone paving covers a
gently rising slope on the eastern side while in other areas it covers almost
a flat area, especially on the western side". Therefore, it would not be
plausible to suggest that the gentle slopes of Bademağacı Höyüğü were paved
with stones in order to hinder the enemy from climbing up.
One plausible explanation for this stone paving could be as follows:
The plains surrounding the Bademağacı Höyüğü are flooded due to temporary lake
23 Both of the multi-roomed building groups with their time difTerences describecl above
develop eastward and extend under the church. Due to this inconvenience, it will not be
possible to follow the carlier building underneath and exposc it in wider areas in order to
understand its layout. However, the building group at the top can be followed southwards in
the next campaign.
24
Paying the gentle slopes of a settlement with stones is also seen at Karataş 11öyük, in
the neighbouring Elmalı plains, and is also datecl to the same periods (Warner 1994: 118; Pl.
148, 149a).
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formation'. Therefore, the citizens of Bademağacı paved the gentle slopes of their
mound with stones in order to prevent the rising water levels from damaging the hill
and their houses. It is certain that this `task of stone paving' was carried out
more than once. Our observations indicate that this stone paving was
renewed at least three times during EBA II and the parts of the paving, as
well as the city gates damaged by the rising waters, were repaired. We do
not think that these alterations were parallel to the cultural layers because
these developments and alterations seem to have taken place due to natural
events, and were probably not due to cultural changes that would affect the
stratification.
- If the stone paving on the slopes are thought not to be related to
defensive measures, then the question arises of how was this laıge and possibly
wealthy settlement protected? Did the Baclemağacı EBA settlements have any
independent defence systems? There is some evidence regarding the presence
of fortification sur rounding some parts of the settleınent.. The strongest
evidence for this is the thick wall that passes house no. 9 on the northern
side of the houses on the eastern slope (Pl. 29-30 — black-filled walls — Duru
2000: 199 ff ). This wall seems to be the fortification of the EBA II
settlement. Other fortification remains (!) aı-e the ones that the KG 3 stands
on, near the northern end of the settlement (Pl. 29-30 — black-filled walls).
However, there is no evidence from other parts of the mound regarding the
'fortification' or debris from it. It is not easy to explain why the remains of
fortifications could not be found at other points as well, despite the large
areas exposed. In other words, it is not possible to claim oı- to prove that
the EBA II settlements were surrounded with a fortification wall.
- Nevertheless, the fact that it is very unlikely that there was an
independent fortification system sumunding the whole site does not mean
that these settlements were left unpı-otected. In our opinion, the rear walls
of the megaron houses adjoining the inner line of the stone paving along
the slopes constituted some sort of a fortification. Although these walls are
not thick, the fact that the narrow megara were placed side by side with
their mar walls facing outside the settlement could easily prevent unwanted
visitors. 'That is, it would not have been necessary to build a separate
fortification system.
25 The small plains surrounding the Bademağact Flöytiğil form a closed basin
surrounded with mountains. Even today, following exı remely wet wintcrs and springs, some
part of the plains including the mound arc flooded and the plain becomes a lake.
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- The fact that fortification-like wall remains are found around an
empty area in the north of the settlement should not be considered a mere
acddent. This empty area is bordered by the glacis on the northern side,
although there is no row of houses bere. It must not be thought that this
empty area was left unprotected against the open suıToundings. We will
comment below on why this area was left empty. Probably this empty area
was only surrounded with a defensive wall (fortification). If these theories
are verified, then Bademağacı will be the first Anatolian example with such
an implementation.

- An important issue to be raised in connection with the defensive
system is the entrances to the settlement. No entrance way that could
qualify as an independent 'city gate' has been uncovered to date. As
mentioned above in the section on the EBA architecture, there are three
'passages' with two phases in the northern end of the mound (KG 1-3).
If these were passages as we propose, it is not known how they were
protected. So the following question needs to be asked: To whnt extend can
these passages be considered entrances to the settlement? We have long debated
this question among ourselves. There are no comparable gate systems in
Anatolia. Essentially the examples of city gates, which constitute the weakest
point of a defensive system and thus have to be reinforced strongly, emerge
in Anatolia at a relatively late date — except for the Neolithic / Late
Chalcolithic cities and Troy I and II setdements. In spite of this, we
nevertheless think that these passages were meant to provide access to this
part of the city and that they opened out on the defensive wall encircling
this part.

- What was the situation in the areas where the houses (megara) were
placed in a row; how was the city accessed at these places? We think that, in
the areas where the houses adjoin each other, some gaps were left as
passages in order to facilitate access into and out of the settlement. Room
no. 4 on the eastern slope and no. 30 on the western slope, both of which
are long and narrow rooms resembling a megaron in plan, deliberately do
not have a rear wall, so assume the fıı nction of a passageway. If this theory
is verified, then the passages nos. 4 and 30 must have been propy/ons.

- An important question regarding the settlement logic is the absence
of any EBA building in the slightly pointed northern tip of the settlement.
As seen in the general plan (Figs. 29-30), the rows of houses extending
from the eastern and western slopes terminate near this northern end. Our
colleagues may think that no remains were found here due to the EBA
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structures being badly damaged in this area. However, during the course of
excavations here, only EN II structures were found, but no evidence of EBA
architecture was seen here at al!. 'The EBA potsherds recovered here are
negligible in amount. Therefore, we think that this area was deliberately
left empty in the urban planning, which can be explained as follows: This
area was indeed not settled dwing the EBA because the herds of the settlement were
kept here and the animals were let in and out through the passages opened here. As
this area could not be left totally unprotected, only this part of the city was
suıTounded with a fortification. As mentioned above, on the southeastern
end of this area there is a wall that can be considered a fortification, and on
its symmetrical counterpart, in the southwest — between KG 1 and KG 2 —
the beginning of a similar wall has been attested to. Perhaps a simple
fencing between this north square and the houses stopped the animals from
straying.

- The weak point in the suggestion that this was a defence system is
that it is not known how the defence of these passages for animal herds was
achieved. In other words, did these passages with their door wings have a system
that blocked access when needed? We think we will never be able to answer this
question.
- It can be said that Bademağacı EBA II was a well populated town.
Based on the number of houses uncovered to date, the EBA II / 3
settlement possibly contained 50-60 houses. As the presence of some
private and administrative buildings are attested to in the central area
suıTounded with these houses, the town possibly had about 400 people
living in it. A disciplined organisation of such a settlement could be realised
if there was a strong central authority, as mentioned above. The presence of
such an authority has not been proposed in our region or in neighbouring
regions to date, with the only exception being Karataş — Semayük, where a
central structure was protected with a ring of buildings and Tences
(palisade)' (Mellink 1974: 351; İ li. 1). Therefore, Karataş, like Bademağacı ,
can be considered to have been a city-state. This social order starts in EBA I
at Karataş whereas it seems to have emerged somewhat later at
Bademağacı . Within this framework, it can be inferred that the two cities
were contemporary for a period..
- Bademağacı and Karataş could be the main settlements of two
neighbouring, oı- even rival principalities, controlling the surrounding
plains with relatively small territories. Some archaeological evidence
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suggests a connection between these two neighbouring powers. The
megaron structures seen in architecture, along with parallels observed in
potteı y tradition and in seal types all provide evidence for relations
between the two settlements or at least their being contemporary. However,
archaeological evidence from both sites also displays considerable
differences. At Karataş , the large one-roomed house in the centı-e of the
settlement stands like a chateau (!) on its own. Probably, only this building
was used for defence while the irregularly dispersed houses around were
not protected. At Bademağacı , on the other hand, the entire settlement is
protected. In glyptic art, Bademağacı has a richer repertoire. The brown
strips on beige and faded white decoration observed on Karataş potteı y are
not paralleled at Bademağacı .
- The Karataş settleı nent is surrounded by a necropolis oı- gı-oup of
burials. Our höyük was undoubtedly surrounded by a necropolis, which
would have been in the flat areas around it. However, the EBA necropolis
of Badeı nağacı has not yet been discovered.

EKLER - APPENDIX
BADEMAĞACI FAUNA KALINTILARI: 1993-2005
DÖNEMLERİ26
BEA DE CUPERE*

Bu rapor 1993-2005 yı lları arasında Bademağacı kazı larmda ele geçen
faunal buluntuları n analiz sonuçları nı içermektedir. Faunal kalı ntı lar 1998,
1999 ve 2005 sezonları nda belgelenmiş tir (ayrı ca bkz. De Cupere et al.,
baskı da). Malzeme çoğunlukla elle toplanmış tı r, üst tabakaları n kazı sı nda
eleme yöntemi kullanı lmamış tı r, ancak EN I /9-5 tabakaları ndaki kazı lan
toprak 4 mm.lik bir elek kullanı larak araş tı rı lmış tı r. Genel olarak, faunal
kalı ntı lar gayet iyi korunmuş tur ve oldukça koyu renktedir. Hemen hemen
tümü iyi durumdadı r ve malzemenin sadece az bir bölümü yanmış tı r. Bütün
stratigrafik tabakalar hayvan kalı ntı ları içermemektedir, içeren tabakalarda
da kalı ntı lar aynı miktarda görülmez. Malzemenin çoğunluğu, Erken Neolitik'e, özellikle EN II'ye tarihlenmektedir.
Memeli olmayan hayvan kalı ntı ları oldukça az sayı dadı r. Yumuşakça
kabukları çok küçük miktarlarda bulunmuştur ve hem denizde hem de karada yaşayan türleri içerir. Deniz yumuşakçaları (n=20), diğer türlerin
yanı sı ra Cypraea, Glycymeris ve Murex'le temsil edilir ve özellikle EN II
dönemine tarihlenen tabakalarda ele geçmiş tir. Bazı Glycymeris kabukları
üst tümseklerinden delinmiş tir, bu da bu tip deniz kabukları= süs için kullanı ldığı na işaret eder. Kara salyangozları , Helix sı nı fı ndan büyük
yumuşakçalarla (n=34) temsil edilir. Bu türün kabukları sadece EN'e değil,
Geç Neolitik/Erken Kalkolitik geçiş evresi ve İlk Tunç Çağı' na tarihlenen
tabakalarda da bulunmuştur. Bu kabuklaı-ı n, insan yerleşimi sı rası nda veya
sonrasında bölgede yaşayan yumuşakçalara ait olduğu düşünülmektedir.
Ayrı ca EN II / 2. tabakada bulunan bir karakurbağası ya da kurbağaya
(Anura) ait olan hemen hemen tam bir iskeletin de benzer ş ekilde kendiliğinden buraya geldiği sanı lmaktadı r. Sürüngen kalı ntı ları EN I ve EN II
tabakaları nda bulunan altı kara kaplumbağası kemiği buluntusuyla
sı nı rlı dı r. Bu kemiklerin üzerinde insan müdahalesine ait hiçbir iz
bulunamamış tı r ve bu kalı ntı ları n da doğal ortamı nda yaşayan hayvanlara
ait olduğu düşünülmektedir. Toplamda sadece altı kuş kemiği ele geçmiş tir.
Bu buluntuları n teşhisi, alanda hiçbir benzer malzeme bulunmadığı ndan
Bu raporun Türkçeye çevirisi öğrencimiz Dicle Sağlam tarafı ndan yapı lmış tı r.
Kendisine teşekkürlerimizi sunanz.
26

* Royal Belgian Institute of Natural Sciences, Brussels, Belçika.
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kesin değildir. Büyük bir köprücük kemiğinin, tahminen büyük toy kuşuna
(Otis Tarda) ait olduğu tespit edilmiş tir. Tüm bunlara ek olarak, büyük
olası lı kla bir kuğuya (Cygnııs türü) ait olan büyük bir kol kemiği gövdesi,
bir ördeğe ait dirsek kemiği ve serçegillerden (Passeriformes) bir kuşa ait
bir carpometa,carpus bulunmuş tur. Bu altı kuş kemiği de EN II'ye tarihlenir.
Bademağacı 'ndaki memeli kalı ntı ları nı n sı nı flandı rı lmış listesi Tablo
1 'de verilmiş tir. Küçük memelilere ait kalı ntı lar oldukça nadirdir: EN II'ye
tarihlenen bir tabakada kör fareye (Spalax leucodurı ) ait bir kafatası ve EN
II'ye tarihlenen 4B tabakası ndaki bir evde küçük bir kemirgenin (Rodentia)
kafatası na ait kemik parçaları bulunmuş tur. Diğer kalı ntı lara nispeten çok
daha az sayı da (teşhis edilmiş memeli kalı ntı ları nı n toplamda % 0.5'i) olması na rağmen, yaban tavşanı (Lepus europaeus) kemiklerine daha sı k rastlanmış tı r (n=39). İ kisi alt çene, biri de leğen kemiği olmak üzere üç
kenfiğin yaban kedisine (Felis silvestris) ait olduğu tespit edilmiş tir. Bir el ve
bir ayak tarak kemikleri çok büyük bir olası lı kla yukarda bahsedilen türe ait
olmalı dı r, ancak alanda karşı laştı rma malzemesi bulunmadığı ndan kesin
olarak teş his edilememiş tir. İ ki boz ayı (Ursus arctos) kemiği bulunmuş tur;
biri dirsek, diğeri tarak kemiğidir. Boz ayı nı n varlığı , ağaçlı tepelik ve
dağlı k coğrafya ile açı klanabilir. Düz stepte ayı az bulunur veya hiç
bulunmaz. Bademağacı 'nda temsil edilen tek etobur, tilkidir (Vıdpes vu/pes).
Tavşan kalı ntı ları gibi, bu türün de kalı ntı ları na (n=24) tabakaları n
çoğunda rastlanmış tı r. Geyikgiller kalı ntı ları nispeten sı k bulunmuş tur ve
genel olarak alageyik (Dama dama) ve karaca (Capreolus capreolus)
kalı ntı ları ndan oluşmaktadı r; ancak bazı kemikler kı zı l geyiğe (Cervus
elaphus) de ait olabilir. Geyikgillerin varlığı yerleş imin etrafı nda hafif
ağaçlı k düz bir alan olduğuna işaret eder. Genelde EN II'ye tarihlenen
birçok geyik boynuzu parçası bulunmuştur, bunları n birçoğunda işlenme
izleri vardı r. Bu malzemenin insanlar tarafı ndan toplandığı açı ktı r; çünkü
bazı boynuz parçaları işliklerde bulunmuş tur. Tüm boynuz parçaları nı n ait
olduğu türler belirlenememiş tir, ancak çoğunlukla alageyik olmak üzere
her üç geyikgiller türüne ait parçalar da temsil ediliyor olmalı dı r. Tüm
bunlar ayrı ayrı Tablo 1 'de listelenmiş tir. Evcil köpek (Canis lupus f.
familiaris) kalı ntı ları genel olarak EN I'in en üst tabakaları nda ve EN II'nin
tüm tabakalarmda bulunmuş tur. Bu kemikler üzerinde yapı lan ölçümler
küçük, orta ve büyük olmak üzere değişik büyüklüklerde köpeklerin
yerleş imde yaşadığı nı göstermektedir.
Memeli faunası çoğunlukla domuz (%17), koyun ve keçi (%51) ve sığı r
(%23) kalı ntı ları ndan oluşur. Osteometrik bilgiye, bir grup domuz buluntusundan ulaşı lmış tı r ve büyükbaş ile küçükbaş olmak üzere yerleşimde iki
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grup hayvanı n varlığı na işaret eder. Diş lerin çı kışı ve alt çene diş lerinin kullanı m aşı nması na bakarak Bademağacı 'nda art arda gelen yerleş im
dönemleri boyunca domuz kesim yaşı hesaplanmaya çalışı lmış tı r. Buna
göre, genelde, domuzlar 2 yaşı ndan önce kesilmiş tir. Üçüncü azı dişlerinde
az ya da çok aşı nma olan, yani 3 yaşı ndan büyük olan domuzlara ait alt çene
kemiklerine buluntular arası nda neredeyse hiç rastlanmamaktadı r. Hem
boyut farkı na hem de genç kesilmiş örneklere bakı larak, Bademağacı
buluntuları= hem evcil, hem de yabanı l domuzları içerdiği hipotezi ortaya
atı lmış tı r.

Koyun ve keçi,-koyun daha fazla olmak üzere-faunal buluntularda
baskı n çı kmaktadı r. Kafatası kemiklerinin küçük boyutları ndan ve bazı
boynuzları n özlerinin morfolojisinden de görüleceği gibi, her iki türün de
evcilleş tirilmiş formları nı n bölgedeki varlığı na ş üphe yoktur. Ancak;
şüphesiz, yaban keçisi ve yaban koyunu kalı ntı ları da bulunmaktadı r. Yaban
koyunu kalı ntı ları oldukça az olmakla birlikte, yaban keçisi kalı ntı sı daha
fazladı r. Ancak malzeme parçası tam olmadığı ndan keçi buluntuları nı
yabanı l ya da evcil olarak sı nı flandı rmak olanaksı zdı r. Alt çene diş lerindeki
aşı nma, Bademağadndaki koyun ve keçilerin nispeten yaşlı kesildiklerini
göstermektedir. Koyun kalı ntı ları nda yapı lan ölçürnler, zaman içinde kı smi
bir azalmaya işaret eder.
Sığı r kalı ntı ları nı n osteometrik analizleri (analizlerde ham veri ve logariunik boyut endeksi kullanı lmış tı r) Bademağacı 'ndaki sığı r kalı nularmı n
boyutları nı n küçüklüğünü, sığı r evcilleş tirme eylemine kanı t olarak sunar.
Faunal buluntulaı-da Avrupa bizonu gibi büyük hayvanlara ait kalı ntı lara
rastlanmamaktadı r. Bademağacı 'ndaki bu büyük geviş getirenlerin cinsiyet
oranları m belirlemek için karışı m analizi uygulanmış tı r. Bu analiz, Erken
Neolitik'ten İlk Tunç Çağı 'na kadar diş i sığı r çoğunluğunu ortaya koyar.
Buna ek olarak, zamanla boyutun azalması na dair açı k belirtiler
görülmektedir. Dişlerin çı kışı ve alt çenedeki azı dişleı-inin aşı nması EN II
boyunca, türün çok yaşlı üyeleri oldukça nadir olması na rağmen hem genç,
hem de yetiş kin hayvanları n kesildiğini göstermektedir. GN-EK geçiş evresinde tamamen farklı bir örneğe rastlanmış tı r, bu da oldukça genç hayvanları n kesimini vurg-ular. Bu durum, görüldüğü kadarıyla, hayvanları n epey
yaşlanana kadar kesilmediği ITÇ II evresi ile büyük bir tezat oluş turur.

Yerleş imciler geçimlerini genellikle koyun, keçi, sığı r ve domuzla
sağlamış lardı r. Osteometrik kanı tlar, kesim örnekleri ve diş i hayvanları n
baskı nlığı gibi bazı kriterler, sadece koyun ve keçide değil, aynı zamanda
sığı r ve domuzda da görülmektedir. Hayvan evcilleş tirme, yetiş tirme ve
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gütme adetleri, bölgeye ilk yerleş imcilerle birlikte gelmiş tir. Bölgeyi
çevreleyen ovada ve yakı nlardaki dağlı k alanda avlanma, tüm yerleş im
süresi boyunca et ihtiyacı nı n çok küçük bir bölümünün karşı lanması nda rol
oynamış tı r. Erken Neolitik'de, koyun daha çok, keçi daha az olmak üzere bu
iki tür sayı ca fazladı r. Muhtemelen etleri için beslenen domuz ve sığı rm aksine, küçükbaş hayvanları n kesim örnekleri yerleş im boyunca bunları n sadece etleri için değil, aynı zamanda ikincil ürünleri için de beslenmiş olabileceklerini gösterir. Geç Neolitik'te hayvancı lı kta değiş imler gözlenmiş tir ve
bunlar et üretiminin yanı sı ra mandı racı lı k faaliyetlerine geçiş le birlikte sığı r
hayvancı lığı nda gözlenen artışı ve koyun hayvancı lığı nı n azalması nı da
içerir. Böylece, koyun sürüleri, bu gittikçe büyüyen sığı r sürüleriyle otlakları nı paylaş mak zorunda kalmış ve günden güne keçiler için daha uygun
olan dağlara çekilmiş ohnalı dı rlar. Çevrenin artan baskı sı , Erken Neolitik'ten İlk Tunç Çağı 'na kadar sığı r ve koyunları n boyutları nda muhtemel bir
küçülmeye yol açmış olmalı dı r.
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EN I
Yaban tavş anı , Lepus europaeus
Kör Fare, Spalax leucodon
Rodentia indet.
Yaban kedisi, Felis silvestris

9

Boz ayı , UrSUS arctos
3
Kı zı l tilki, Vu/pes vu/pes
12
Karaca, Capreo/us capreo/us
15
Alageyik, Dama dama
4
Kı zı l geyik, Cervus elaphus
5
Cervidae indet.
5
Geyik boynuzu
23
Köpek, Canis lupus f. familiaris
8
Canidae indet.
Yaban domuzu/evcil domuz, Sus sc- 316
rofalSus scrofa f. domestica
Yaban keçisi/Evcil keçi, Capra 39
aegagruslCapra aegagrus f. hircus
Yaban koyunu/evcil koyun, Ovis 80
ammonlOvis ammon f. aries
732
Keçi/Koyun, CapralOvis
341
Sığı r, Bos primigenius f. tatmı s

Belirlenen toplam
Teşhis edilmeyen hayvanlar

1600
1954
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GNEK
1

İTÇ
İİ
2
1

7

15
2
3
9
1

2
5
9
6
2
33
6

18

91

27

186

9

26

18

283

9

24

18

2023
899

28
58

193
278

70
135

4552
2742

130
14

671
82

334
61

EN
İİ
27

EN

4
3+2
?
2
12
60
116
17
7
54
47
8
807

.
.

3
1

4

Tablo 1: Tüm donemlerdeki memeli kalıntı larını n sını flandırı lmış listesi

Belleten C.LXXII, 16

THE FAUNAL REMAINS OF BADEMAĞACI: CAMPAIGNS
1993-2005
BEA DE CUPERE*
This report presents the results from the analysis of the faunal assıneblage that was recovered from the excavations at Bademağacı from 1993 to
2005; the faunal remains were identified in the field during the campaigns
of 1998, 1999 and 2005 (see also De Cupere et al - in press). The material
was mainly handcollected; no sieving was carried out during the excavation
of the upper levels but in the deep trenches all sediment from the EN I
levels (5 to 9) was screened using a 4 mm mesh. In general, the faunal
remains were very well preserved and had a rather dark colour. Almost all
show a similar good state of preservation and only a minority of the
material has been burnt. Not all stratigraphic levels yielded animal remains, and certainly not in the saıne quantities. Most of the material has been
collected from the early Neolithic levels, especially from the EN II period.
Many bone objects were found, including both tools and decorative elements, but these are not included in this report. Human remains are also
omitted.
Non-mammalian remains were very low in number. Shells of molluscs
were found in vely small quantities and include both marine species and
terrestrial gastı-opods. The marine species (n=20), represented by among
others Cypraea, Glycymeris and Murex, were nı ainly retrieved from levels dated to the EN II period. Some of the Glycymeris shells show drilled holes at
the umbo, indicating that these marine shells were used for adornment.
Land snails were represented by large gastropods of the genus Helix
(n=34). The shells of the latter were not restricted to the EN, but also
occurred in levels dated to the Late Neolithic/Early Chalcolithic and the
Bronze Age period. These shells are considered as the remains of intrusive
animals that lived on the site during or after the human occupation. An
almost complete skeleton of a toad oı- a frog (Anura) collected from the EN
II (level 2) is similarly considered to be an intrusive. Reptile remains are
restricted to six finds of tortoise bones (Testudo graeca) in levels of the EN I
and EN II. No anthropogenic traces were visible on these bones and it is
assumed that these are also the remains of intrusive aniınals. Only six bird
bones were recovered in total. The identification of these elements was
problematic since no reference material was available in the field. One
* Royal Belgian Institute of Natural Seiences, Brussels, Belgium.
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large clavicula was tentatively identified as g-reat bustard (Otis tarda). In
addition, there was the shaft of a large humerus probably from a swan
(Cygnus sp.), an ulna of a duck (Anatinae) and a carpometacarpal of a
passerine bird (Passeriformes). Ali six bird bones were dated to the EN II.

The taxonomic composition of the mammalian remains from Bademağacı is giyen in Table 1. Remains of small mammals were very rare:
there was one skull of a lesser mole rat (Spalax leucodon) in an EBA II level
and some postcranial bones of a small rodent (Rodentia) were recovered in
a house dated to EN II (level 4B). Bones of Euı-opean hare (Lepus europaeus)
were collected more frequently (n=39), although their relative number
(0.5 % of the total number of identified mammal remains) is stili vely low.
Three bones - two mandibles and a pelvis - have been identified as wild cat
(Felis silvestris). A metacarpal and a metatarsal are most probably from the
same species but could not be identified with certainty due to the lack of
comparative material in the field. There aı-e two bones of brown bear (Ursus
arctos), an ulna and a metapodial. 'The presence of the bı-own bear must be
related to a landscape of wooded hills and mountains. In open steppe bears
occur in low numbers or may even be completely absent. A final carnivore
represented at Bademağacı is the red fox (Vu/pes vu/pes). Similar to the
hare, its remains (n=24) were recovered in most levels. Remains of cervids
were rather fı-equently found and consisted mainly of fallow deer (Dama
dama) and roe deer (Capreolus capreolus), although some bones could also be
assigned to red deer (Cervus elaphus). 'The presence of the cervids points
towards an open landscape around the site, with some woodland. 'There
were a lot of antler &affluents, from the EN II onwards, most of these showing signs of working. It is clear that this material ııııı st have been collected
deliberately because several of the antleı- &affluents derived from shed specimens. Not all ander fragments could be identified to species, but it
appears that all three cervids aı-e represented by ander, with apparently a
preponderance of fallow deer. Only a few pieces could be positively
identified as roe deer and red deer. 'These have been listed separately in
Table 1. Remains of domestic dog (Canis lupus f. familiaris) were mainly
found in the upperrnost level of the EN I and in all levels of the EN II
period. Measurrnents taken on these bones indicate that dogs of different
sizes, i.e. small, medium and large-sized lived on the site.
The majority of the mammalian fauna consists of the remains of pig
(17 %), sheep and goat (51 %) and cattle (23 %). Osteometrical data were
obtained from a number of elements of pig and indicate that two groups,
i.e. a group of larger and a group of smaller animals, were present at the
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site. Using the eruption and wear of the mandibular teeth, an attempt was
made to establish the slaughter age of pig during the successive periods of
Bademağacı . In general, pigs were mainly slaughtered before 2 years of
age. Mandibles with ınoderately and strongly worn third molars, i.e. from
individuals older than 3 years of age, are almost completely absent from the
collection. Considering both the size differences and the young kill-off
pattern it is hypothesized that both domestic and wild pigs are present in
the assemblage of Bademağacı .
Sheep and goat dorninate the faunal collection, with sheep outnumbering goats. There is no doubt about the presence of domestic forms of both
species, as shown by the small size of many postcranial bones and the
morphology of some of the horn cores. However, remains of wild goat and
wild sheep are definitely present as well. In the 'atter case tlı ese are veı y
limited but the number of wild goat remains is higher. It is however
impossible to classify goat finds as either domestic ol- wild due to the
incompleteness and fragmentation of the material. Mandible tooth wear
stages indicate that the sheep and goats at Bademağacı seem to have been
slaughtered when relatively old. Measurements taken on the sheep remains
indicate that dıere was a slight size decı-ease through time.

The osteometric analysis of the cattle remains (ıı sing both raw data and
the logarithmic size index) was used to evidence the sinan size of the cattle
remains of Bademağacı, suggesting its domestic status. Remains of large
animals, i.e. aurochs, seem to be absent in the faunal assemblage. Mixture
analysis was used to establish the sex ratio of these large ruminants at Bademağacı , and shows a predominance of female cattle from the Early Neolithic onwards up to the Early Bronze Age. In addition, there are clear
indications for a diachronic size-decrease. The eruption and wear of the
mandibular molar teeth show that both young and adult animals were
slaughtered during the EN II, although veıy old individuals are rare. A
completely different pattern is obtained for the I,N-ECh, with an emphasis
on killing veıy young animals. This stands then again in sharp contrast to
the EBA II period during which animals were apparently kept to a veı y old
age.
Subsistence of the inhabitants was mainly based on sheep, goat, cattle
and pig. Several criteria, Le. osteometric evidence, kill-off patterns and the
preponderance of females, evidence the domestic status of not only sheep
and goat but also of cattle and pig. Herding and breeding of domestic flock
was introduced to the region with the first settlers of the site. Hunting in
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the surrounding plain and nearby mountain range played only a minor role
in the meat provisioning of the site throughout the whole period of occupation. The Early Neolithic was characterised by a dominance of sheep and
goat, with the former outnumbefing the latter. Unlike pig and cattle, which
must have been kept for their meat, the kill-off patterns of the small
livestock show they were presumably herded, not only for their meat, but
also for their secondaıy products during this period. Changes in herd
management took place during the Late Neolithic and involved an increase
in the relative importance of cattle herding, with a shift from meat
production to an emphasis on daiıying practices, and less interest in sheep.
Indeed, sheep flocks had to compete with these growing cattle herds for
grazing ground and were probably forced to move to the mountains, which
are more favourable for goats. The inci easing pressure on the environment
possibly induced a reduction in size of cattle and sheep from the Early
Neolithic to the Early Bronze age.
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EN I

European haı-e, Lepus europaeus
Lesser mole rat, Spalax leucodon
Rodentia indet.
Wild cat, Felis silvestris
Brown bear, Ursus arctos
Red fox, Vu/pes vu/pes
Roe deer, Capreolus capreolus
Fallow deer, Dama dama
Red deer, Cervus elaphus
Cer-vidae indet.
Antler
Dog, Canis lupus f. familiaris
Canidae indet.
Wild boar/dornestic pig, Sus scrofalSus scrofa f. domestica
Wild goat/domestic goat, Capra
aegagrusICapra aegagrus f. hircus
Wild sheep/domestic sheep, Ovis
ammonlOvis ammon f. aries
Goat/sheep, Capra/Ovis

Cattle, Bos primigenius f. tattrus

EN II

9

27

.

4
3+2

.

EN

LNECh
1

EBA
II
2
1

7

15
2
3
9
1

2
5
9
6
2
33
6

23
8
316

2
12
60
1 16
17
7
54
47
8
807

18

91

27

39

186

9

26

18

80

283

9

24

18

732

202
3
899

28

193

70

58

278

135

130

671

334

14

82

61

3
12
15
4
5
5

341

Total identified

1600

Unidentified mammals

1954

455
2
274
2

3
1

4

Table 1: Taxonoınic composition of the mammalian reınains from all
periods

BADEMAĞACI MAKRO BITKI KALINTILARI HAKKINDA
ÖN RAPOR2°
DANIELE MARTINOLI*
Bademağacı 'nda 1993'ten 2004'e kadar yapı lan kazı lar süresince, bitki
kalıntı ları elle toplanmış tı r. Malzeme, kömürleş miş ya da mineralize olmuş
(yalnı zca çitlembik) olarak ele geçmiş tir ve genellikle iyi korunmuş tur.

Kazı lar süresince toplanan malzeme, büyük bitki kalı ntı ları ya da
görülebilir daha küçük malzeme toplulukları şeklindedir. 2004 kazı
sezonunda, bitki örnekleri, basit yüzdürme tekniğiyle toplanmış tı r. Bu ön
sonuçlara, ele geçen malzemenin 40X'e kadar büyütme özellikli bir
mercekle kabaca incelenmesi ile ulaşılmış tı r.

Erken Neolitik döneme tarihlenen elle toplanmış örnekler, elma
(Malus), armut (Pyrus), çitlembik (Celtis), meşe palamudu (Quercus), erik
veya kiraz (Prunus) gibi yabani meyve kalı ntı ları ndan büyük bir miktarda
içermektedir. Aynı zamanda mercimek (Lens), nohut (Cicer), bezelye
(Pisum) ve burçak (Lathyrus) gibi, olası lı kla tarı ma alı nmış fornıdaki bitkiler
de varlı k gösterir. Einkorn (Triticum monococcum) ve emmer (T. Dicoccum), arpa (Hordeum) ve sert buğday (Triticum) gibi tarı ma alı nmış
tahı lları n taneleri de ele geçirilmiş tir.

Yüzdürme tekniğiyle ele geçirilen örnekler, yukarı da sözü geçen buluntulardan farklı tipte bazı botanik kalı ntı ları n varlığı konusunda da kanı t
sunmaktadı r. Örneğin, yabani fı stı k (Pistacio) kabukları ve alı ç meyveleri de
ele geçmiş tir. Tahı l çeş iderinin arası nda tarı ma geçmiş formunun yanı sı ra,
yabani einkorn (Triticum boeticum) da varlı k gösteriyor olabilir; ancak bunun kanı tlanması için, özellikle kabuk kalı ntıları üzerinde daha ayrı ntı lı bir
analiz yapılmalı dı r. Yüzdürme tekniğiyle ele geçen farklı tahı l kalı ntı ları na
ait kabukları n tanı mlanması , tahı llann tarı ma alı nı p alı nmadığı konusunda
daha fazla bilgi verecektir. Ayrı ca, tipik yabani otlar da ele geçirilmiş tir ve
analizlerin tanımlanmasıyla, tarı m alanları nı n yeri ve tarı m metotları
hakkı nda daha fazla bilgiye ulaşı lacaktı r. Tüm bunları n yanı sı ra, bitki grupları nı n, dolayı sıyla tarı m uygulamaları nı n ve yerleş im ekonomisinde
tarı mı n yerinin zaman içindeki değiş iminin tespiti için de tam analize
ihtiyaç vardı r.
27

Bu raporun Türkçeye çevirisi öğrencimiz Dicle Sağlam tarafı ndan yapı lmısıı r. Kendisine teş elddirlerimizi sunartz.
* University Basel, 1PNA, İ sviçre.

PRELIMINARY RESULTS ABOUT THE PLANT
MACROREMAINS FROM BADEMAGACI
DANIELE MARTINOLI*

Plant remains have been hand-collected during the excavations in Badernagaci from 1993 to 2004. The material was charred or minerlaised
(only hackberries) and rather well preserved. This botanical material
represents large plant remains or concentrations of smaller material visible
during the excavation.
During the 2004 excavation, botanical samples were collected and floated with simple bucket flotation. The plant remains were charred or mineralised (only hackberries) and the preservation varies between good and
bad. The recovered assemblages have been scanned rapidly using a binocıı lar with a magnification of up to 40X to get these preliminaıy results.

The Early Neolithic hand-collected samples contained particular high
nııııı ber of wild fruits like apples (Malus) and pears (Pyrus), but also
(Celtis), acorns (Quercus) and plum ol- cherry (Prunus). They also showed
the presence of plants like lentils (Lens), chickpeas (Cicer), peas (Pisum)
and vetch (Lathyrus), all probably cultivated forms. Grains of the cultivated
cereals einkorn (Triticum monococcum), emmer (T. dicoccum), barley
(Hordeum) and free-threshing wheat (Triticum) have also been recovered.

The flotation samples confirmed the presence of the above mentioned
plants, but gaye some evidence about the presence of other plants and of
other types of remains. For example nutshells of wild pistachios (Pistacia)
have been recovered and fruits of hawthorn. Among the cereals, there
might be the presence of wild einkorn (Triticum boeticum) beside its
domestic counterpart, but this needs further analyses, in particular of the
chaff remains. The flotation samples allowed the recovery of chaff remains
from different cereals and their identification will give more informations
on the wild or cultivated status of the cereals. Typical weeds were also
recovered and will, after complete analyses, give more informations about
the location of the fields and the cultivation methods. Furthermore, full
analyses will be necessary to detect any diachronic clı anges in the
composition of the plant remains and thus in the agricultural practices and
plant economy of the site.
*

University Basel, II>NA, Switzerland
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Levha 2 - Höyüğün içinde yeraldığı küçük ovanı n güneyden resmi (Höyüğün sağ üst
tarafı nda (doğu) görülen yol, Antalya'dan Burdur'a giden devlet karayoludıır).

Plate 2 - View of the small plain, where the höyük is located, from the south (the road seen
to the top righthand corner (east) of the mound is the Burdur-Ankara highway).

Levha 2 - Bademağac Höyüğü'nde 1993'den 2006 yı lı na kadar geçen 14 yı l içinde
kazı lan alanlan gösteren kroki.

Plate 2 - Sketch plan showing the areas excavated in the course of 14 years from 1993
to 2006.
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Levha 3 - L ıı erken yerleş melerin araştı rı ldığı 'Derinlik Açması 2 -DA 2-' (Bu açmada inilen en
derin nokta zirveye göre - 9.30 m., höyükteki ilk yerleşme olan Erken Neolitik I (EN I) / 9'un
saptandığı kod ise - 9 m. civandı r).

Plate 3 - 'Deep Trench 2 - DA 2' opened up for exploring the earliest settlements (The decpest
level reached in this trench is at -9.30 m below the top of the mound and the earliest settlement
was identified at ca. -9.00 m level in the mound).

Levha 3 - DA 2 içinden alınmış bu resimde, açma kesitinde yangın sonucu oluşmuş siyah
katmanlar görülmektedir.
Plate 3 - Inside the DA 2: black layers in the profile indicate fıres.

NEOLİTIK YERLE ŞMELER

BA DENIA ĞA CI - 2006
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Levha 5- EN II / 3'iln 9 numaralı evinin açma içinde kalan kısmı .
Plate 5 - EN II / 3: part of house no. 9 inside the trench.

Levha 5 - Aynı evin tabanındaki in-situ kap kacak ve ezgi taşları.
Plate 5 - Pots and grinding stones in situ on the floor of the sanıe house.
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Levha 7 - EN II / 2 yerleşmesinin 3 nolu evi ile ona güneyden bitişik olarak konumlandırdmış
ambar (4 no.lu mekün).
Plate 7 - EN II / 2: House no. 3 and the silo (room no. 4) adjoining it on the south.

,

Levha 7 -4 nolu ambarlı odanın restittisyon denemesi (Çizim G.Umurtak).

Plate 7 - Restitution drawing of room no. 4 with silo (Dwg: G. Umurtak).
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a
Levha 8 - EN II / 2 yerleşme katuun 5 numaralı işlik yeri. El degirmeni alt taşları, tüm bir
çanak ve taban üzerinde in-situ pişmiş toprak 'İnsan ayağı' modeli (Ha. Lev.22/a
ve 25/d).
Plate 8 - EN II / 2: work-area no. 5. Base stones for hand-milis, an intact bowl anda baked
clay human foot model found in situ on the floor (See Pl. 22/a and 25/d).

b

Levha 8 - Aynı işliğin tabanında, pişmiş topraktan düzinelerce sapan tanesi.
Plate 8 - Dozens of baked clay sling pellets on the floor of the same work-area.
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Levha 9 - EN II / 2'nin 6 numaralı evinin kuzeyden alınmış resmi.
Plate 9 - EN II / 2: House no. 6 from the north.

Levha 9 - 6 no.lu evde, kapını n karşısı ndaki duvarı n dibine yapılmış, dörtgen planlı , küllüklü
fı rın ve etrafindalci bazı ev - mutfak araç gereçleri.
Plate 9 - EN II / 2: House no. 6, rectangular oven with fıreplace in front of the wall opposite
the doorway, and various domestic implements around it.
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Levha 10 - Res.4'delci planın sol alt köşesi yalunları ndalci taş temellerin doğudan görünümü.
Plate 10- Vıew from the east of the stone foundations in the left bottom comer of the plan in Pl. 4.

Levha 10- Aynı kesimin bu kez batıdan doğuya alınmış fotoğrafı (Bu alandaki taş temelli duvarların
en dış hallcada olanlannm EN Irnin 4-3 yerleşmelerine, diğerlerinin ise Neolitik'in geç
evrelerine ait olduğu anlaşılmıştır).
Plate 10 - View of the same area looking from the west towards the east (The walls with stone
foundations in the outermost ring in this area are understood to belong to the EN II
/ 4 and 3 settlements while the others belong to the late phases of the Neolithic).
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Levha 11 - EN 11'nin en geç mimarlı k evresi olan EN Il / l'in yapı lannın sadece çok küçük parçalar
halindeki taş temelleri günümüze gelmiştir. Plan özellikleri konusunda bilgi edinı lmeyen
bu yerleşmelere ait olan sıva vs. gibi bazı mimari parçalar ile ne işe yaradığı konusunda
tahminler yapılamayan bazı taşınabilir kil eserlerden bir kısmı nı n görünümü (Kalı n sı va
parçasını n düzeltilmiş ön yüzündeki derince çizgilerin anlamı anla.şı lamamıştı r).

Plate 11 - EN II / 1, the last architectural phase of EN II, has only survived in the form of fragments
of stone foundations. Not much could be leamed about the plan of these settlements. Some
architectural remains, such as plaster etc. and clay items are shown here (The meaning of
the deep engraved lines on the front of the plaster piece is unclear). _

Levha Il - DA 2'in en alt düzlemlerinde bulunmuş (olası l ı kla EN I 7 yapı katı na ait), Bademağacı '
nın en eskiye tarihlenen mezarı . Ölü 'hocker pozisyonunda toprağa verilmiştir.
Plate Il - DA 2: The earliest burial of Bademağacı , found in the lowest level (possibly belonging to
the EN 1 / 7 building layer). The dead person was buried in hocker position.

Refik Duru - Gülsün Umurtak

e
Levha 12 - EN Irnin, 2004-2006 döneminde bulunmuş çanaklanndan bazı larının çizimleri.
Plate 12 - EN II: Drawings of some bowls ımcovered in the 2004-2006 campaigns.
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d

Levha 13 - EN II'nin aynı dönemde bulunmuş küçük ve orta boy çömleklerinden bir grup.
Plate 13 - EN II: A group of small and medium size pottery finds from in the 2004-2006
campaigns.
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e
Levha 14 - EN 1Pnin 'ova!' ve 'küresel gövdeli kapları ndan bazı ları .

Plate 14 - EN II: Some vessels with 'ovoid' and 'spherical' bodies.
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Levha 15 - EN 1 / 9 yapı katında ele geçen az sayıda çç'den bir kı smı .
Plate 15 - EN I / 9: Some of the few pottery sherds uncovered.

Levha 15 - EN I / 8 çç'sinden bazı parçalar.
Plate 15 - EN I / 8: Some sherds of pottery.
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Levha 16 - EN I / 7 katı çç'inden örnekler.
Plate 16 - EN I / 7: Examples of pottery sherds

Levha 16 - EN I / 6 çç'sinden parçalar.
Levha 16 - EN I / 6: Examples of pottery sherds
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Levha 17 - 2004 ve 2006 kazı dönemlerinde EN II birikiminde bulunmuş kap kacak toplu halde.
Plate 17 - EN II: All the pottery uncovered in the campaigns of 2004 and 2006.
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Levha 18 - EN II kapları ndan bazı lan.

Plate 18 - Some of the EN II vessels.
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Levha 19 - EN II kaplanndan bir diğer grup.
Plate 19 - EN II: Another group of vessels.
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e

Levha 20 - EN lrnin değişik yerleşme katlannda bulunmuş pişmiş toprak küçük buluntulardan
bazılarının çizimleri.

Plate 20 - EN II: Drawings of some baked clay small finds uncovered in various settlement levels.
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Levha 21 - EN II'den mühürler (pintadera), dört yapraklı yonca biçimli masa / tabla modeli ve
çömlek kapağı .

Plate 21 - EN II: Seals (pintadera), model of quatrefoil table and pot/bowl lid.
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Levha 22 - EN Il / 2'nin 5 nolu iş lik tabanı nda bulunmuş pt ayak.
Plate 22 - EN II / 2: Baked clay foot uncovered on the floor of work-area no. 5.

h

Levha 22 - EN II'den kemik kaşı klar (spatula).

Plate 22 - EN II: Bone spoons (spatulas).
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Levha 23 - Taş ve pt boncuklardan kolye dizileri.

Plate 23 - Necklaces of stone and baked clay beads.

Levha 23 - EN II'den taş topuz.
Platc 23 - EN II: Stone mace head.
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Levha 24 - EN Irden pt 'Ana Tanrıça' figiirinleri, idoller ve pt yassı insan tasviri.
Plate 24 - EN II: Baked clay 'Mother Goddess' figurines, idols and 2-dimensional
human figııre.
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Levha 25 - EN Il üstü birikimde (belki Geç Neolitik) bulunmuş pt iki figür.
Plate 25 - Two baked clay figures uncovered in the deposit above the EN II (perhaps Late Neolithic).

e

Levha 25 - Muhtemelen EN Il / 3'e ait 'pintadera ile DA 3'de ele geçen damga mühür.
Plate 25 - `Pintadera' probably belonging to EN II / 3 and the stamp seal from DA 3.

d
Levha 25 - Piş miş toprak ayak modeli.
Plate 25 - Baked clay foot model.
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Levha 26 - EN II / 3'de bulunmuş pt masa / tabla modeli.

Plate 26 - EN II / 3: Baked clay table model.

Levha 26 - Gevrek pişirilmiş, kenarları nda derin olıık olan nesne (kapak !).

Plate 26- Brittle fired item with a deep groove along the edges (lid!)

Levha 26 - Üzerinde hası r izleri olan pişmiş toprak parça.
Plate 26 - Baked clay fragment imprinted with a matting.
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Levha 27 - EN Wnin değiş ik katları nda bulunmuş
kemik kaşı klardan bazı ları .

Plate 27 - EN II: Some of the bone spoons uncovered
in various levels.

Levha 27 - Toplu halde ele geçen boncuklardan
dizilen bir kolye (GNÇ-EKÇ).
Plate 27 - A necklace reconstructed with beads
uncovered as a group (LN - Ech).

Levha 27 - EN Ilde bulunmuş mermer minyatür kap.
Plate 27 - EN II: Miniature marble vessel.
d

Levha 27 - EN II'den taş topuz.

Plate 27 - EN II: Stone mace head.
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Levha 28 - Höyüğün kuzey yarı sı n ı n havadan görünümü (Taş temeller İ TÇ'ye aittir).
Plate 28 - Aerial view of the northem half of the mound (the stone foundations belong
to EBA).

Levha 28 - Höyüğün kuzey uç kesiminin Dağbeli Beldesi Belediyesi itfaiye aracı
merdiveninden ai ı nan bir resmi. Sağ alt köşe yakmlanndaki taşsız aralı k,
höyüğün bu kenarı nda açı lmış olan ikinci giriş tir (KG 2).
Plate 28 - View of the northem tip of the mound as seen from the top of the ladder of
the tire engine of Dağbeli Municipality. The unpaved passage close to the
right bottom is the second passageway on this part of the mound (KG 2).
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Lcvha 30 - İ TÇ Il/ 3 ve 2ka t lar ı y ap ı ları n ı n p lan ı . Sağ ke narda s iyah dolduru lmuş du var lar, bu dönem le r in savu nma duvar lar ı d ı r (su r).
P la tc 30 - P lan o f t he EBA Il/ 3 an d 2 levels. T he blac k- fı llcd wa lls on t he r ight arc t he de fens ivc wa lls ( fort ifica t io n ) o f t hc sc p er iods.
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Levha 31 - 2005 ve 2006 kazı dönenı lernı de çalışı lan E Açrnas ı 'ndaki temeller bir arada.
k

Plate 31 - Ali the foundations uncovered in Trench E in 2005 and 2006 campaigns.
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Levah 32 - Kuzeybatı'da kazılan kesime ovadan bakış.

Plate 32 - View from the plain of the area excavated in the northwest.

Levha 32 - E Açması 'nın tarlalardan görünümü - 2006 (batıdan).
Plate 32 - View from the fields of Trench E - 2006 (from west).
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Levha 33 - KG Yin iki farklı yerden alınmış resmi.

Plate 33 - Two views of KG 1 from different angles.
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Levha 34 - Kuzeybatı yamaçta kazılan 'megaron' ve 'megaronumsu yapı lar -2004-.
Plate 34 - Megara and megaron-like buildings excavated on the northwest slope - 2004.
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Levha 35 - Kuzeybatı yamaçta kazı lan 'megaron' ve 'megaronumsu' yapılar.
Plate 35 - Megara and megaron-like buildings excavated on the northwest slope.

Levha 35- E açmasındalci 'megaron' ve 'megaronumsu' yapı lar
Plate 35 - Megara and megaron-like buildings in Trench E.
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Levha 36 - E Açması 'run kiliseye en yakın olan doğu kenarında, yüzeyden 1.5 m. kadar altta
ele geçen, ITÇ Ifnin ilerlemiş dönemlerine ait çok odalı yapı ve bu yapının massif taş
dolgulu
kuleler arası na alınmış giriş yerinin (kapı ), iki ayn yönden alı nmış resimleri.
Plate 36 - Trench E: Two views of the entranceway (gate) fianked with massive stone-filled
towers and the multi-roomed building from the later phases of EBA II uncovered ca. 1.50 m
below the surface close to the eastem profı le of the trench by the church.
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Levha 37 - E Açması'nı n kuzey kenan yakı nları ndaki çok odalı İTÇ Il dönemi yapı sı nı n ı ki
odası nda, in-situ olarak onlarca irili ufak kap vardı . Resimde bu odalardan biri
görülüyor.
Plate 37 - Trench E: Two rooms, one of which is seen here, of the multi-roomed EBA II
building near the north profilc contained numerous vessels of various sizes in
situ.

Levha 37 - E Açması'nın batısında temelleri büyük boy taşlarla örülmüş bir yapı .
Plate 37 - Trench E: A building with foundations built with large stones, in the westem part of
the trench.
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Levha 38 - E Açması 'nda temelleri iri taşlarla örülmüş, büyük, dikdörtgen planlı yapı nı n
güneydoğudan görünümü.
Plate 38 - Trench E: View from southeast of the building with foundations built vvith large
stones, in the westem part of the trench.

Levha 38 - Aynı yapının doğu duvarı ndan detay.
Plate 38 - Trench E: Detail from the eastem wall of the same building.
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Levha 39 - ITÇ 1Tye ait olduğu anlaşılan bir küp mezar (a) ve mezar açı ldılctan sonraki
görünümü. Genç yaşta birine ait olan cesetin yanına bir kap bırakılmış (b).

Plate 39 - EBA Pithos burial (a) and its view after opening. The body belonged to a young
adult and a vessel was left next to it (b).
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Levha 40 - ITÇ II kaplarından bazı ları .
Plate 40 - EBA II: Some ceramic vessels.

Refik Duru - Gülsün Umurtak

rLJ ı JLJLJL

Levha 41 - ITO II'nin, kabartma bezekli gaga ağızlı testilerinden biri ile tek kulplu iki testi.
Plate 41 - EBA II: One beak-spouted jug with relief decoration and two jugs with a single handle.
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Levha 42 - ITÇ II'den yalı n ve çizgi bezekli birkaç kap.

Plate 42 - EBA II: Some simple vessels with incised decoration.
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Levha 43 - ITÇ II ye ait çift kulplu bir kap.

Plate 43 - EBA II: A double-handled vessel.

Levha 43 - İ TÇ II sonrası döneme ait (İTÇ Mien III'e geçiş veya İ

TÇ III) iki uzun gaga ağı zlı testi.

om EBA II to EBA
Plate 43 - Two long-beak-spouted jugs fı-om the post-EBA II period (transition fıIII or EBA II!).
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Levha 44 - 2004 ve 2006 yı lları nda bulunmuş bazı İ TÇ kapları .

Plate 44 - Some EBA vessels uncovered in the 2004 and 2006 campaigns.
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Levha 45 - İTÇ II'nin tipik kapları ndan bazı ları .
Plate 45 - EBA II: Some typical vessels of the EBA II.
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Levha 46 - İ TÇ II'den sonraki dönemlere ait kaplardan. estteki tabagı n (a) 'makara kulp'u,
Bademağacı'nda bulunmuş olan tek örnektir. Sonuncu tabak (d), büyük olası l ı kla
Orta Tunç Çağı na aittir.

Plate 46 - Some vessels from the post-EBA II period. The plate, on top, with 'spool-shaped lug'
(a) is the only example of its kind in Bademagacı . The last plate (d) probably belongs
to the Middle Bronze Age.
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Levha 47 - ITÇ II'den idoller (a-b), basit damga mühürler (e-e), pt tı pa biçimli mühür (f) ve iki
boyunlu minyatür aynşı k kap (g).
Plate 47 - EBA II: Idols (a-b), simple stamp seals (e-e), baked clay plug-shaped seal (f) and double
-necked 'unusual' vessel (g).
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Levha 48 - İ TÇ II'den idoller (a-b), ve iki ayrı sezonda ele geçen pt damga mühürler (e-d).
Plate 48 - EBA Il: Idols (a-b) and baked clay stamp seals (e-d) uncovered in two different
campaigns.
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Levha 49 - ITÇ Irnin basit damga mühürleri (a-d), tı pa biçimli mühür (e-t) ve taş tan yapı lmış
damga mühür (g).
Plate 49 - EBA Il: Simple stamp seals (a-d), plug-shaped seal (e-t) and stone stamp seal (g).
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Levha 50- ITÇ II'den iki boyunlu kap ile kuş şeklinde gövdeli bir diğer aynşı k kap (Riton).
Plate 50 - EBA Double-necked vessel and another 'unusual vessel in the forms of a bird (rhyton).

d

Levha 50 - Piş miş topraktan, üzeri
nokta bezeli tı kaç (!).
Plate 50 - Baked clay plug (!) with
impressed dots.

Levha 50- ITÇ Irnin tımç iğnelerinden bazı ları .
Plate 50- EBA II: Examples of bronze pins.

e

Levha 50- ITÇ Ircle bulunmuş bakır mühür.

Plate 50- EBA: Copper seal.

Çeviriler:

GRITTI LUDOVICUS'UN MACAR VALILIĞI
(1531-1534)
Yazan: GABOR BARTA
Çeviren: 'VURAL YILDIRIM*

Viyanalı araş tı rmacı Heinrich Kretschmayr'ı n "Gfitti Lajos" adlı yapı tı
Magyar Tört&leti letrajzok (Macar Tarihsel Yaşamöyküleri) dizisinde
1901 yılı nda (XVII/1) yayı mlandı. Gyula Schröder "Yayı ncı mn Sonsözü"nde
bu kitabı n yazı lmasını n yabancı bir yazara verilmesinin gerekçelerini tanı tı rken bu yanı tla birlikte ortaya çı kan ana soruna da yönetmek zorunluluğunu duyumsadı . "Önyargısı z eleş tirmen Macar koşulları nın çiziminde
ondan (yani Kretschmayr'dan - G.B.) yeni bir şey bekleyemeyeceğimizi doğal karşı layacakur; hatta her tarih yazarı nı n hizmetine amade olan velilerin
tümüyle kullanı mı nı bile bekleyemeyiz; bunlar bir yabancıya bir Macar tarihçiye olduğu ölçüde doğrudan seslenmezler." Ama kitabın yayı mlanmasının ileride Macar araşurmacı ları mn da onun kahramanı na dikkatini çekeceği ve onları n yapı tı n yanlışları nı düzelterek dönemin olayları nı n ilerde
daha iyi anlaşı lması na yardı m edeceği umudu salt iyi niyetli bir arzu olarak
kalmış tı r. Mohaç sonrası yı llarla ilgili olarak zaten yeterince üvey evlat konumunda olan tarihsel literatürümüz Venedik Doçu Andrea Grittrnin İstanbullu mücevher tüccarı na-bankerine dönüş en yasadışı oğlunun yurdumuzun tarihinde baştan sona oynadığı tuhaf epizodla pek ilgilenmemiş tir.
İgnk Acskly, Gyula Szekfıl, Lasz16 Bkdossy, bu kargaşa dolu dönemin
olaylarını, Schönherr'de de eksik kalan yurt.içi kaynaklardan bir şeyler kullanmayı denemeksizin, Kretschmayr'dan önce de yazılmış olan şu yargıyı,
Gritti'nin yükselmesi Kral Dnos Szapolyai'nin acizliğinin, yönetim konusundaki elveFişsizliğinin işareti ve sonucudur, ölümü ise yabancı bir serüvenciden iktidarlarını luskanan Macar soylularını n aldığı öcün bir sonucudur doğrultusundaki yargıyı neredeyse hiç değ'iş tirmeksizin aktardı lar'. İ ki
*

Çeviren: Dr. Vural Yı ldı rım, Ludovicus Gritti magyar korndnyz6dga (1531-1534),
Tört&ıelmi Szemle XIV (1971) s. 289-319]
Acsddy Ignıtc: Magyarorsdg ldrom r6zre oszUdnak tört&lete, 1526-1608 (Magyar
Nemzet Tört&lete V.), Bpest, 1897 (bundan böyle: Acsddy), 81-, 88., 103 ve devamma bkz.:
Szekfii Gyula a Ildman-Szekfu() () Magyar 1'ört6ı et III. cildinde (Bpest) 1938 '3'), 29 ve deva-
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ciltlik "Magyarorszâg tört&lete"den de bundan daha fazla bilgi edinemiyoruz2 .
Araş tı rmaları mı z sı rası nda Venedikliye iliş kin, bugüne dek bilinmeyen
pek çok veriyle karşı laş tı k ve bunları artı k bilinenlerle karşı laş tı rı nca
Kretschmayr tarafı ndan yapı lan ve günümüze dek 70 yı l boyunca süregelen
taslak resmi düzeltmek doğrultusunda belli bir ölçüde katkı da bulunabileceğimizi düş ündük. Aşağı daki çalış ma özellikle de bu verilerin doğası
gereği en baş ta Gritti'nin yurt içindeki çalış malarıyla ilgilenmeyi arzulamaktadı r; öncüllerinden daha çok ş ey bilmediği yaş amı nı n öteki öğeleriyle
yalnı zca olayları anlamak için gerektiği ölçüde ilgilenecektir3.
Alajos ya da Luigi Gritti'nin Macaristarfla ilgili ilk ve ası l çalış maları
ülkeden yavaş yavaş sürülen Kral Jânos'un Leh soylusu Laski Jeromos'u
yardı m istemek üzere sultana gönderdiği 1528'e rastlar4. Bu tarihte İstanbul'daki görüşmelerde doç-oğlu Venedik elçisiyle aynı düşünceyi paylaşarak
sultanı n Macar kralı nı dostluğuna kabul etmesi konusunda çaba gösterdi ve
bu çabaları başarıyla da taçlandı'. Araya girmeye kalkış ması nı n nedeni olası lı kla eğer anlaşacak olurlarsa bunun her iki taraf için de avantajlı olacağı nı anlamış olması dı r ve iyi bir iş i bağlamak aracıya da yarar getirecektir. Bu
iş için gerekli bilgileri bu konuyla çok ilgilenen Venedik temsilcilerinin
verdiği neredeyse kesindir. Ancak başarı da Gritti'nin kiş isel payı nı n ne
ölçüde olduğunu söylemek bugün artı k güçtür. Laski'nin, o olmasaydı anmı , lı kz.; drdossy Ldszld: Magyar politika a mohksi v&z utkı. Bpest 1943 (bundan böyle:
Bdrdossy), 94. ve devamı . Ayrı ca 158. s.
2
Magyarorsz4 Tört6ı ete L, Bpest 1967, 165. s. ve devamı . Bu say Nemeskürty tstudn'ı n:
Ez tört6ı t Mohks utan adlı (Bpest, 1968 '2'), (bundan böyle: Nemeskürty) popüler çalış ması nda (171. s. ve deyamı na bkz.) daha keskindir. Gritti'nin kiş iliğiyle ş u sı ralar Kardos Tibor da
ilgilenmektedir, ama ulaş tığı sonuçlar henüz yayı nlanmam ış tı r.
3
Aşag
' ıda okuyacağı nı z inceleme Ortaçağ Macar Devletinin 1526-42 arası ndaki parçalanması konusunda hazı rlanmakta olan, ilk biçimiyle MTA'nı n (Macar Bilimler Akademisi)
Tarih Bilimleri Enstitüsü'nde 1971 Şubatı nda tart ışı lan büyük çalış manı n, yayı na aktarı lması
sı rası nda yapı lması istenen değiş ikleri içeren bir bölümüdür. Baş lı kta Gritti'nin adı nı Latince
biçimiyle vermiş olmamı n nedeni bu adı n çağdaş larmı n yazı ları nda bile pek çok biçimde, kimi
zaman Moise, Luigi, Alvise, kimi zaman da Lodovico biçiminde yer almasnlı r. Buna karşı lı k
vali olarak her zaman Luclovicus Gritti imzası nı kullanmış tı r.
Türklerin ı ttı fakı nı arayış sorunuyla yazmakta olduğum makalede ayrı nt ı lı olarak ilgileniyorum.
Kretschmayr Henrik: Gritti Lajos, 1480-1534. Bpest, 1901 (bundan böyle: Kretschnuzyr)
16-21. s. ; Szalay Laszlö: Adakkok a magyar nemzet tört&ı ethez a XVI. s.z.adban, Pcst, 1861,
93-125. s. ; Bdrdossy, 67. s. ve devamı .
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taşma= ortaya çı kamayacağı doğrultusundaki savında epey bir abartma
vardır, ama anlaşma onun yardı mı olmasaydı Macarlar açı sından çok daha
kötü bir biçimde kaleme alı nırdı ; bu kesin gibi görünüyor. Her ne ise bundan böyle Kral Dnos'un gözünde geniş nüfuzu olan iyiliksever biri olarak
görünmeye başlandı; Babıali'de ise Habsburglara karşı sürdürülen savaşı mda Hıristiyan bir prensin ittifakı= sağlanması na yardımcı olmasıyla göze
çarpmış tı . Gritti'nin kendisi şimdilik her iki taraftan da başka bir yarar çı karmayı umamazdı (gerçi Laski bir Macar piskoposluğunun gelirlerini ona
vaat etmiş ti), ama olanaklar hiç de fena değildi: Bundan böyle Szapolyai'
nin İ stanbul'daki resmi temsilcisi o olmuş tu'.
Bir sonraki dönemde savlandığı na göre bankerin Macaristan'ı n efendisi olmak istediği doğrultusunda inanılmayacak ölçüde tuhaf haberler dolaşmaya başlamış tı - doğal olarak bu, dostu Sadrazam İbrahim sayesinde
olacaktı'. Tüm bunlar pek az doğruydu: Bu sırada henüz İbrahim'in kendisi
Macaıistan üzerinde egemenlik kurmak için uğraşıyordus. Bey Oğlu adı
verilen Gritti 10 Mayıs 1529'da, sultanı n ordusu Macaristan'a doğru yeniden yola çı ktığı sı rada bu girişimde, yalnı zca ordunun iaşe iş lerini üstlenmişti. Babasını n büyük vaatlerde bulunarak evde kalmaya ikna etmeyi denediği doğrudur', ama oğul, Macarlar üzerinde yeni yarattığı etkinin yara= görmeyi umuyordu - ve orduyu bir yerden bir yere aktarmaya dayanan
ve o sı ralarda da kazançlı olan bu işi pek de elinden kaçı rmak istemiyordu.
Kral Dnos onun gelmesini bekledi' ve neredeyse kesin olan bir bilgiye
göre onun isteği üzerine adamları na Türk ordusuna gereken her türlü yiyeceği sağlamalarmı buyurdu". Sefer sırası nda Gritti'nin kendisi gözlefimizin
önüne ilk kez Buda'nı n alı nması sırasında çı kar: Kaleyi teslim etmek istemeyen Komutan Tams Nklasdy Türklerin elinden kaçıp yanına gelen ve
daha sonra da kralı n yanı na gidecek olan Gritti'nin yaşamı nı kurtarı r; derken birkaç gün sonra 14 Eylül 1529'da Dnos'un Macar tahtı na oturtulması
6
Kretschmayr, 19. s. ve devamı na bkz. ; Gritti bu görevi gerçekten yerine getirmiş tir,
örn. bkz. Kral Janos'un ona 16 Ağustos I528'de yazdığı mektup, Budapesti Egyetemi
Könyvtar, elyazması bölümü, Litterae et Epistulae Originales (Bundan böyle: EK LEO) N. 39.
7
Kretschmayr, 26. s.
8
Aynı yerde.
9 itg.y. 27. s.

to Bunu özellikle de Doç'a yazmış tı r! Mektubun metni için bkz.: Eğri rscki Lyceum Kütüphanesi (Günümüzde Egyhazmegyei Könyvtar olmuş tur) Y IV../55. numarası ile kayı tlı
Diplomatarium Regni Ilungariae adlı kodeks (Bundan böyle: Eger DRI I) 36. s. verso.
't Kretschmayr, 28. s. (8 Ağust. 1529) bu buyruğa göndermede bulunmaktadı r.
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töreninde sultanı temsil etmektedir; ve son olarak tacın geri verilmesine de
kauhr12.
Becerildiliğinin ödülünü Türklerin Viyana'dald başansı zlığı bile engellememiştir. Daha eylülün ortasında karşımıza thesaurarius ve consiliarius regius (kral hazinedarı ve danışmanı - ç.n.) olarak çı kar ve yine bu sırada Eğri
piskoposluğu da ona verilir". Bu sonuncu düzenleme besbelli Laski'nin
verdiği sözün tutulmasıdır ve gerçekten de kral bunu bir ödül olarak vermiş
olmalıdır; hazinedarlık görevi ise, bunu Venediklinin bildiği kesin olmamakla birlikte, hiç de düpedüz yapılmış bir iyilik değildi. Szapolyai'nin ekonomik işlerini tahta çıktığı ndan beri namusu konusunda zaman zaman kuşkular uyanan - öyle ki 1528'de efendisinin zindanında birkaç ay geçirmiş ti-,
Usta Jakab Thornallyay yönetiyordu". On yı llardan beri iflasa karşı savaşı m
veren hazineyi doldurmayı onun başardığı nı varsaymamız için hiçbir nedenimiz yoktur. Dnos'un bu görevi becerikliliğiyle tanınmış maliyeci Gritti'ye
vermesinin nedeni özellikle de bu olmalıdır ve Gritti de belli ki maliye işlerini düzenleyecek olursa kendisinin de büyük bir yarar elde edeceğini sanarak buna evet demiş tir. Çalışmalarına kesinlikle bu ruha uygun olarak başladı: Adamları daha ekim ayında Kuzey Macalistan'daki maden kentlerinin
denetimini krallı k hazinesinin kiracısı olan Fuggerlerin dehşet dolu bakışları arasında ele almış lardı ". Ayrı ca Erdel'i de dolaş-mışlardı ve onunla birlikte önemli tuz ve maden yataklarını yavaş yavaş yeniden ele geçiren
Szapolyai'nin birliklerinin arkasından da onlar geliyordu".
Bu canlı başlangıç tabii ki kısa sürede ilk güçlükleri de yanı sıra getirdi;
kolayca anlaşılacağı üzere özellikle de Italya'nı n en etkin olduğu yerde karşılaşılmış tı bu güçlüklerle; maden ocakları alanında. Kral daha önceki yönetimin iki önemli şahsiyetini, PJ Ardndy'yi ve BaUzs Artkıdy'yi, Dnos'un
eski dostlarını (üstelik BaUzs krallı k muhafı z alayının da komutanı idi
"sentium curiae nostrae capiteneus") "comites terme et salium Marama12

Agy. 29. s. ve devamı .
Agy. 31. s. (Doğal olarak piskoposluk riltbesi değil, sağlanan gelir önemliydi!)
14
1528'in ilk ayları nda hapisteydi, bkz. A Magyar Tud. Akadmia Tört6nelmi
Bizottsga'mn Belge Kopyaları . Il. (övky Lip6t), Bpest 1894, N. 57; Acta Tomiciana X. N.6971., tümü de 5 Şubat 1528 dolayı na tarihlenmiş. ; 1528 yazı ndan başlayarak yine çalış maya
başlar, bkz. Törtnelmi Tr 1893, 379. s. (7 Tem. 1528.; ve Orsgos Lev61dr, Kallay cs.
(ailesi) belgeliği (P 343) (Bundan böyle: OL. Kallay cs.), 21 Haz. 1529.
IS
Götz Freiherr von Pölnitz: Anton Fugger I., Tübingen 1958 (Bundan böyle: Pölnitz),
173. s. ve 506/225. not.
16 Erdel konusunda - burada da kiracı lar yine Fuggerler idi - aşağıya bkz.
13
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rosiensium"u daha 28 Ocak 1530'dan önce kralm "propter traria et manga
sua scelera"sun yakalattı 17 .

Ancak İstanbullu banker Babı ali'den ve oradaki işlerinden aşırı ölçüde
uzun bir süre uzak kalmaya cesaret edemedi; bu yüzden Dnos'un buyruğuna severek boyun eğip daha 1530 Ocağında Buda'dan yurduna dogru yola
çıktı '. Ama artık bir kez ele geçirilmiş olanaklardan vazgeçmek istemiyordu; bu yüzden kendisinin yeıine uygun bir vekil aradı . 28 Ocakta kral tarafından Eğri piskoposluğunun gelirlerini ve dolayısıyla da Mkamaros'un tuz
yataklarmı yönetmekle Taıns Nklasdy görevlendirilirl 9. Nklasdy unvan
olarak gerçi "administrator universum proventutun regalium"dur", ama
Eğri işinin kendisi de bu memurluğun" Venediklinin her alandaki vekaleti
anlamına geldiğini apaçık göstermektedir. Gritti'nin seçimi anlaşı lır bir
şeydir; genç adam Ferdinand'ın yanı nda görkemli örgütçülüğüyle göze
çarpmıştır; aynı zamanda da yeni hazinedara yaşamını borçluydu.
Venedikli Istanbul'daki evinde altı aydan uzun bir süre kaldı , ama sonunda Süleyman (Sultan) onu "orator Turcit" olarak Buda'ya yolladı". Görevi kısmen geçen yılınkiyle uyuşuyordu: Artı k bir bağlaşı k olan Macar topraldarmda gelecek yıl yapı lması planlanan Türk (Osmanlı) seferinin iaşe
işlerini hazırlaması gerekiyordu; öte yandan şimdi onu çevrilmesi gereken
diplomatik işler de bekliyordu: Kral Ferdinand'ı -tam o sırada hazı rlı k aşa-

17 Ardndylerin memurluklan için bkz. Orszûgos Levldr, Kamarai Archivum,
Neoregestrata Acta (E 148) (Bundan böyle: OL NRA), 1773/17/3 (19 Tem. 1528); Szkely
belgeliği Il. (Kolozsvk. 1872), N. 258. (22 Tem. 1529); ve OL Zichy cs. (=ailesi) Belgeliği
(P707) (Bundan böyle: OL Zichy es.), 4/1792 (8 Ara. 1529); Bir krallı k belgesi onları n 28 Ocak
1530'cla artık hapiste olduğunu belirtmektedir: OL NRA 575/11.
18
Kretschmayr, 34. s.
19
Eğri üzerine: OL Kamarai Archivum, Acta Ecclesiastica ordinum et monalium (E 1519
(Bundan böyle: OL AE), 12/2 (28 Ocak 1530); Mkamaros üzerine NRA 575/15 (28 Ocak
1530).
20
Bir önceki nota balunı z. Thesauriarius diye - yanlış bir biçimde - çok seyrek olarak adlandınlır, örn. OL 1526 sonrası koleksiyonu, Nemzeti Mûzeum Törzsanyag (R 224) (Bundan
böyle: OL NMT), 1531 yı lı "E", (13 Tem. 1530).
21
Bu deyim daha önce Thornallyai'nin hazinedarlığa atanması nda da görülmektedir:
Georgius Pray: Epistolae Procerum Rengi Hungariae (Bundan böyle: Ep. Proc.) I., Posonii.
1806, N. 109. 1526 öncesinde de hazinedar vekilinc bu ad veriliyordu (Andrk Kubinyi'nin
nazik aktanmı na göre).
22
Kretschmayr, 37. s.
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ması nda olan saldı rı yı anlatarak - Macaristan'dan vazgeçmeye ikna eunekti
bu iş".

İ talyan Buda'ya giderken" yolda Kral Jânos'tan bir mektup aldı . 6
Ekim 1530 tarihli mesaj ondan yardı m istiyordu, ama karşı taraftaki güçlerin saldı rı sı yüzünden değil de, onlara karşı yardı m etmesi için çağrı lan
Szendrö (Semendre - ?) Beyi Mehmed'in atlı birliğinin çevreye verdiği korkunç zararlar yüzünden istiyordu; bu birlikler özellikle de Szapolyai'nin
arazilerini mahvetmiş lerdi'. Öyle görünüyor ki hazinedarı n gelmesini beklememiş lerdi, en azı ndan da böyle erken bir tarihte; çünkü hazinedar dört
gün sonra, ayı n 10'unda artı k baş kente ulaş mış ve hemen ertesi gün kaleme
kendisi sarı lmış tı : Ülkenin sı nı f temsilcilerini, karşı çı kanlar' Türklerin korkunç bir biçimde öç alacakları na göndermede bulunarak tehdit edip millet
meclisini toplamaya davet etmiş ti'. Ancak Gritti'nin bu sı radaki son hedefi
Buda değildi: Birkaç gün sonra iki düş man kralı n delegelerinin barış görüş meleri yaptığı Poznat.ı ' a doğru yola çı ktı". Belli ki Ferdinand'ı ikna etmek konusundaki buyruğa uymak için oraya gitmiş ti, ancak sonuç olarak
ülkenin sı nı rı nı bile geçemedi: Barış görüş melerinin hazı rlı kları sı rası nda
Ferdinand'ı n 2 Ağustosta verdiği buyruk üzerine Roggendorf un orduları
yeniden ülkenin Jânos'a ait bölgesine saldı rdı , hatta bu sı rada artı k Estergon'u kuşatmış lardı". Gritti'nin onları n önünden kaçı p baş kente dönmesi gerekmiş ti ve Alman topları 31 Ekimde artı k krallı k kalesinin surları n' dövmeye baş ladığı için o kendisi de kuşatma sı rası nda orada sı kışı p kalmış tı 25.
Tüccarı n korkak insanlardan olmadığı ş imdi ortaya çı kmış tı : Buda'da bulunan Türk askerlerinin başı na geçerek savunmaya yiğitçe katı ldı . Szigetvar
eteklerinden kaleye gizli yollardan gelen Tarnâs Nâdasdy'nin 200 atlı sı nı n
yardı mı ve muhafizları n kahramanlı klarmı n yanı sı ra yine Jânos'un yardı ma
çağı rdığı Mehmed Bey'in yaklaşması üzerine kuşatmacı ları n elli gün boş
23 Gritti'nin kendisi bu göreve ancak daha sonraları gtinclermede bulunur (Arta Tomidana XII. Cracoviac. 1906, N. 418 (23 Aralı k 1530), ama "Fürklerin gerçekten de silahlandığı
konusunda da kanı t vardı r: Aynı yer. N. 293. (Leh clçisinin İ stanbul raporu, Eylül 1530).
24
22 Eylül 1530 'da Ni.'te idi: Kretschmayr, 34/1 ve 37/2 . not.
25

Eger DRI-I 19. s. verso ü Ep. Proc. I. N. 359.
Magyar Orsz4g-yû'ksi EmRkek I. (Fraknöi Vilmos). Bpest. 1874 (Bundan böyle: MM',
I) 257. s. yanlış lı kla 5 Ekim 1536'ya tarihlenmiş tir. Mektuba göre Critti Bucla'ya önceki gün,
yani 10'unda gelmiş tir.
27
Poznari görüş meleriyle ilgili olarak yazmakta olduğum yazı da bu konuyla ayrı nt ı lı olarak ilgileniyorum.
28 Acsddy, 86. s.
29
Aynı yer ve Kretschınayr, 38. s.
26
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yere çabaladı ktan sonra bir sonuç alamadan baş kentin eteklefinden çekilmelerinde onun da payı olmuş tur30.
Savaşı n gürültüsü daha yeni geçip gitmiş ti ki kral başarı lı bir savunma
yapmış olan kentte bir toplantı düzenledi; bunun bir millet meclisi olması nı
düşünmüş tü gerçi (Ülkenin halkı nı Gritti ile birlikte çağı racakken kuşatma
yüzünden yapı lamayanı n yerine), ama buna katı lanları n büyük çoğunluğu
yalnı zca kaleyi savunanlar arası ndan çı kmış tı '. Yine de bu tuhaf diyet meclisinin Jânos'un millet meclisleri içinde belki de en önemlisi olduğu ortaya
çı kmış tı r.
Gücünü kötüye kullanmakla ilgili davalaı-ı n alışı ldığı üzere yeniden düzenlenmesinin dışı nda yine şu sonuçlara ulaşı ldığı konusunda bilgi sahibiyiz: Ülkeden her türlü büyükbaş hayvanı n, en baş ta da sığı rm çı karı lması
yasaklandı , kullanı mda yalnı zca hangi paraları n kalabileceğine bir karar verildi; serflerin 1514'te ellerinden alınmış olan taşınma hakkı geri verildi; sonunda
da Gritti'nin ülkenin guberrıator'luğuna, yani valilik' e atanması kabul edildi".
Ekonomik karakterdeki iki uygulamanı n kendisi de zaten Gritti'nin
thesaurafius olarak yetkisi dahilindeydi, koş ullar ise, her ikisinin de onun
arzusuyla ortaya çı kan önerinin onaylanmış olduğunu kuş kuya yer bı rakmayacak biçimde göstermektedir. Çünkü her ne denli sığı r ihracı nı n yasaklanması ancak Jânos'un zamanı nda 1526'dan beri denenmiş olsa da" gerekçesine bakı lacak olursa boyunduı-uk-gücünün ve et stokunun azalması
yüzünden ş imdi gerekli olmuş tu; İtalyan'ı n Türk ordusu için yiyecek yedeklemek zorunda olması nı da düşünmek zorundayı z. Paralar konusunda ise
yeni yasa Mohaç öncesinin iyi paraları nı n, yani Ferdinand'ı n Körmöc altı nları nı n ve Jânos'un 1526-27'de piyasaya sürdürdüğü paraları n yanı sı ra
yalnızca üzerinde Gritti'nin arması bulunan ve Buddda kesilmiş olan paraların
kullanı mı nı zorunlu kı lıyordu".
Aynı yerde: karş . Ioannes Zermegh: rerum gestarum inter Ferdinandum et lohannem,
I lungariae reges, in: (Schwandtner) Scriptores rerum Hungaricarum Il. Vindobona. 1746
(Bundan böyle: Zermegh), 402. s. ; ve OL NMT, 1530 yı lı "Hatos cs."(=ailesi) (21 Aralı k 1530).
3ı
Kaleyi savunanları n ad listesi ile (Tört&ı elmi Tar 1888, 799. s.), ve Gritti'nin iktidara
getirilmesini onaylayan yazı nı n imzacı lan ile karşı laş tı nnı z (Kretschmayr, 42. s.).
32 Gritti'nin atanması ile ilgili olarak aş ağı daki bilgilere bkz., ötekilerle ilgili olarak OL
Kubinyi cs. Küvar Belgeliği (P 443), 14 Şubat 1531; ayrı ca karş .: Szazadok 1876, 582. s. vd.
33 Bkz. MOE L, 123. s.'daki 1526 yı lı Feh&var Diyet Meclisinin XXXII. kararı . Ayrı ca
daha XV. yüzyı lı n sonundan beri zaman zaman ortaya çı kan yasa.
34 Bu uygulamanı n gerçekleş tirilmesi kolay olmamış tı r , bkz. Janos'un paraları n kabulü
konusunda Pal Kun Rozsalyi'ye verdiği buyruk. OL Becsky cs. (= csalad: ailesi) Belgeliği (P
30

44), 3 Nisan 1534.
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Bir baş ka açı dan olmakla birlikte varı lan bir sonraki sonuç yine de
1526 sonrası yı lları n en ilginç geliş meleı-inden biri idi. Ferdinand ülke ölçüsünde olmak üzere serflerin 1514'te onaylanmış olan göç hakkı nı ' ancak
pek sonraları , 1548'de kabul ederken, Dözsa ayaklanmasinı bastı rmakta ve
katı lanları cezalandı rmakta önder rolü oynamış olan Szapolyai hükümeti
daha 1530 yı lı nı n son ayları nda bu adı mı n atı lması nı gerekli görmüş tü.
Buna iliş kin gerekçe alabildiğine özet durumdadı r: "... qıı ot incommoditates ac desolaciones, per ademptam et sublatarn nı sticorum seu plebeorum
hoıninorum libertatem quod ipsi de uno loco in aliunı commigrari habeant
facultatem, in eodem Regno nostro hactenus emersit, omnibus liquido
constat."
Kralı n daha 1526'da yalulı p yı kı lan bölgeler halkı nı n yazgı sı nı yumuşatmayı denediği doğrudur', ve ş imdi "müttefik" Mehmed Bey'in uyguladığı insan ayı ndan sonra korkuya kapı lmış olan halkı n yatış tı rı lması nı n
özellikle gerekli görüldüğü de olası dı r. Bu eylemi kimin baş lattığı nı kesinlikle bilmek yine de olanaksı zdı r (Werböczi'den ve György Frâter'den söz
eden bulup buluş tuı-malann bir temeli yoktur)". Biz kendi payı mı za soylıı
ayrı calı kları nı n büyüleyici çevresinin dışı na düş en Gritti'nin bu iş te çok
önemli bir rol oynamış olabileceğinden kuş kulanlyoruz. Görüşülen yasanı n,
öteki yasaları n neredeyse hiç istisnası z Venedikliyi ilgilendiren konularda
çı ktığı bir diyet meclisinde doğmuş olması bizim bu kuş kumuzu yalnı zca
artı rmaktadı r. Buda millet meclisinin 10 ay önce savaş tan kaçan serflerin
geri gönderilmelenni buyurması da oldukça göze çarpı cı bir konudur".
Doğal olarak bir tüccarı n mantığı kendi başı na böylesi bir önemdeki kararı
zorla çı karmak için yeterli değildir. Bulan kiş i olmasa da Jânos'un bu düş ünceyi etkili bir biçimde desteklediğini varsaymak için pek çok nedenimiz
vardı r: Ilerde göreceğimiz üzere hem siyasal durumu ve hem de ruhsal
yapı sı onu buna zorlamış tı r. Hazı r bulunan öteki kiş ilerden kimin ne gibi
bir tutum takı ndığı nı velilerin eksikliği yüzünden açığa çı karmak neredeyse
olanaksı zdı r. Yine de eğer ad listesini göz önüne alacak olurs4 bu liste pek
çok ş eyi ele vermektedir: Yüksek soyluları n tümü de Szapolyai'nin yakı n
35 Daha doğrusu bu adı mı daha 1538'de Slovenya Diyet Meclisi atmış t
ı . Magyar
Orszâggyûl6si Eml6kek. II. (Fralın6i V.) Bpest (Bundan böyle: MOE. II), 259. s.
36
MOE I. 29. s. vd.
37
Werb6czi için bkz.: Frakndi Vilnıos: Werbûczi Istvn 6letrajza (Magyar Tört6neti
Eletrajzok XV. 1. füz.), Bpest, 1899 (Bundan böyle: Fraknöi -Werb6ai) 288. s.; György Frker'e
iliş kin olarak bkz.: Acsdely, 160. s. vd.
38
MOE I., 255. s.
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çevresine bağlıydı , daha küçük rol sahipleri ise çoğunlukla memurları ya da
subaylanydı".
Aynı zamanda Tripartitum'un" baskı cı uygulamaları nı n tümüyle pratiğe geçmemiş olması nı n geçen birkaç yı l üzerinde pek çok iz bı raktığı nı da
göstermemiz gerekir. Serfler efendilerinin iktidar savaşı mları na çoğu zaman silahlı olarak katı lmış lardı r41 . İç savaş sı rası nda her iki tarafı n ordusunda köylü askerler yığı nı ortaya çı kmış tı r. Ferdinand'a bağlı olanlar
1529'da Arva ve Lietava kalelerini "cum rustiticate et sine ingenijs" kuşattı lar. Dnos Erder de savaşmakta olan İstvân Somlyöi Bkhoıy'ye şunları bu
sı rada yazı yor: "Item, ubi de gentibus plebeis, et communitate eorum scıibitis diu
retineri et exercituare non posse..." 29 Haziran 1530'da ise Yukarı Macaristan
Baş komutanı Kter Kosıtka maden kentlerine "Almanlara" karşı "unacum
rusticis, subditisque et sectoribus montanarum armatis insurgere" zorunlu oldukları nı belirtmektedir'.
Bağları n gevşemesi, Gritti'nin tarafsı z bakış açı sı, her onuncusu idam
edilen köylülerin yatış tı rı lması gerekliliği ve kralı n iradesi ise ancak hazı r
bulunanları kazanmaya yetmiş ti. Buyruğun ülkenin tümünde geçerli kı lı nması pek başarı lı olmadı : 1536'da sonucun yinelenmesi gerekmiş ti", ama
bundan sonra da bunun ne ölçüde gerçekten dikkate alı ndığı konusu kuş kuludur. 1538'de ise Erdel'de yerel meclis artı k açı k bir biçimde karşı t anlama gelen kararları kabul eder'. Yine de serfler ve daha da çok olmak
üzere ova kentleri halkı arası nda bu yarı m kalmış giriş im bile Kral Dnos'a
belli bir popüleı-lik kazandı rdı'. Bu da bir sonuç anlamı na geliyordu yine
de.
aç) Kretschnıayr, 42. s.

"Üçlü Kitap": Isı vkı Werb6ezi'nin düzenlediği yasa kitabı (1514); uzun süre Macar feodal hukukunun kodeksi olmuş tur. (C.n.)
41 Mohaç dolayı ndaki yı llarda bu olaylara birkaç örnek: OL Kûllay es. 21 Mart 1527 tarihli yazı ; OL AF:. 34/5-6, 25 Mart. 1527 tarihli yazı ; OL NMT, 1527. yı lı 1904/26., 6 I laziran
1527 tarihli yazı .
42 Ahntı lanan yazı lar sı rası yla: OL 1526 sonrası derlemeler, Nyky Albert derlemesi. (R
286) (Bundan böyle: OL Nyky gyûjt.), 14 Nisan 1529; Ep. Proc. I., N. 126. ; ve OL 1526
sonrası derlemeler, Wenczel Gusztk derlemesi, 28 Haziran 1530,
43 MOE I., 587. s.
44 .
1-aşı nmayla ilgili seyrek verilerden biri: OL lUllay es., 4. Nis. 1540. Erdel yasaları üzerine: MOE II 154. s. vd.
15 Buna iliş kin verilen - biraz abartarak Nemeskiirty bir araya getirmiş tir (i.m. passim);
ayrı ca karş .: Acskly, 14 I. s. vd..
1<)
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Bu konuda millet meclisinde bir tartış ma olmuş olsa bile aslı nda serflerin taşı nması sorunu özel olarak göze çarpacak duruma gelmemiş tir. Kamuoyunu Gritti'nin valiliğe atanınası olayı çerçevesinde patlak veren görüş
ayrı lı klar' daha çok meş gul ediyordu.
Szapolyai'nin Italyan bankeri valiliğe atamaya tam olarak ne zaman karar verdiğini bilmiyoruz; günümüze gelen yazı ları n yalnı zca birkaçı tanı olarak tarihlenmiş: 26 Aralı k 1530'da Gritti'yi Mâramaros başkahyalığı na ve
tuz ocaklaı-ı nı n yöneticiliğine atar ve bu yazı artı k ondan gubernator diye
söz etmektedir. Ama Italyan Lehistan'a gönderdiği 23 Aralı k tarihli ınektubunda da artı k kendisini vali diye niteliyor'. Bunlara bakı lacak olursa Kral
Jânos'un tarihsiz olarak günümüze gelmiş olan ve Gritti'nin valiliğe atandı ğı nı gösteren "recognitio"su bu günlerden önce bir tarihte gerçekleş miş olmalı dı r'. Gerçi Italyan - iyi bir tüccar olarak - almış olduğu iktidar ile ilgili
olarak bir kabul belgesi vermiş tir'', ama iş ler böyle basit bir biçimde geliş memiş tir. Macar beyleri hükümdarı n bu kararı na razı olmak istemediler.
Jânos'un recognitio'su valinin "prelati, barones et regnicolae" huzurunda
yemin ettiğinden söz etmektedir -buna iliş kin belgeler ise en çok bir hafta
sonraya, ayı n 31'ine tarihlidir-, bunun dışı nda 30 Aralı kta beyler adı na belli
ki kançı larya tarafı ndan düzenlenmiş olan krallı k buyruğımu imzalamayı
pek çok kiş i - adları nı belirtecek olursak, Tamâs Nâdasdy, Imre Czibak,
Jânos Statileo, Simon Athinai Dek, Szaniszlö Vârallyai -, kabul etmedi ve
yalnı zca Werböczi ve Jeromos Laski bu atamayı kabul etti'.

Nâdasdy ve Werböczi'ye böyle yer verilmesi konusunda sağlam kuş kuları mı z var, ama ötekilerin karşı çı kışı konusu neredeyse hiç tartış ma götürmez. Kral huzurunda bulunanlara iradesini ancak uzun çalış malardan
sonra zorla kabul ettirmeyi başarmış tı r. 31 Aralı k tarihli, ama savlandığı na
göre ancak 6 Ocak 1531'de yazı lmış olan törensel bir belgede ülkenin büyükleri ve soylular Gritti'yi "qui in presenti negotio interfuerunt" valilik
yetkisiyle donatmış lardı r. Kaynaklara göre atamaya karşı çı kanları n tümünün adı nı buluyoruz burada - buna karşı lı k pek çok kiş inin adı nı n yanı sı ra
Kançı lar Werböczi'nin adı listede eksiktir'.
49 Ada Tomiciana XII., N. 293., ayrı ca Eger DRII 17. s. recto, yanl
ış olarak 1531 yı lı belin ilmi olarak.
4 Eger DRII, 18. s. recto = son sat ı rları ve kralı n imzası
eksik: Ep. Proc. I., N. 136.
48 Eger DRI I, 18. s. verso.
49 Zermegh 401. s. ; SzerEmi György:
A mohksi v6sz kora (çev. Laszlö Erddyi). Szeged,
1941. (Bundan böyle: Szerbui), LXXXVI.; Nicolaus Isthuan111: Regni Ilungarici I listoria,
Colonia Agrippina 1724 (Bundan böyle: Istminjfi), 120. s.
" Werb6czy'nin t.utumuyla ilgili olarak hazı rlanmakta olan çalış mama lı kz. Kretschnmyr,
42. s.
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Bu ise Szapolyai'nin neredeyse hesaba katı labilecek her yandaşı nı n
Gritti'nin yükseltilmesine karşı tutum aldığı anlamına gelmektedir. Beyler
haklı olarak kralı n yüzüne vali atamasını n yalnı zca kralı n yokluğunda adet
olduğunu vuruyorlardı ; şimdi kral vardı r, sağlı klıdı r ve yetiş kindir de, hatta
nevvab (nador) bile vardı r - Gritti ise yabancı dır, hatta yabancı bir gücün
temsilcisidir. Peki öyleyse kral bu atamayı neden dayatmış tı r?

Gfitti ve Szapolyai'nin kendisi - dolayısıyla da kançı lar - acı sorulara şu
yanı tları vermiştir.
Kral Dnos'un yeni valiye verdiği "recognitio"su şunu bildiriyor: Şimdiye dek pek çok kulumuza ihsanlarda bulunduk, ama içlerinden çoğu bize
ihanet ettiler, böylece ülke ikiye bölündü ve "gens Hungarica" mahvolmanin eşiğine geldi, krallık gelirleri ise neredeyse tükendi. Buda savunması nda göze
çarpmış olan, eski durumu ve ülkenin dokunulmazlığını sağlamak isteyen
Gritti'yi - baş papazlarm, baronları n ve ülke halkı nı n huzurunda sadakat
yemini ettikten sonra gubernatorluğa atıyoruz ve ona ülkenin korunması
adına tam bir yetki veriyoruz.

Gritti'nin bunun üzerine verdiği "kabul belgesi"nde kendisinin Sultanı n ve sadrazamm görevlendirmesi üzerine Macaristan'a geldigini ve burada Buda'nı n savunması na katı ldığı nı, kralı n, sadakatinin farkı na vararak
ülkeye ve gelirlerine çeki düzen vermek için kendisine görev verdiğini, "nen
solum restitutionis Regnorum nostrorum... sed eciam proventuum ac omnium itlorum, que ad dignitatem sue Majestatis ac ccmservacionem Regni sui pertinerent
agendorum potestatem dedisset..." belirtiyor ve bu konuda krala güvence veriyor ve sadakatini belirtiyor.
Valinin beylere ve soylulara ("universos dominos prelatos barones ac
nobiles, totam denique gentem Hungaricam" diye sesleniyor belge) yazdığı ,
ama belli ki ancak daha sonra geçerlilik kazandı rı lmış olan belge yalnı zca
Gritti'nin ülkenin gelirlerini ve durumunu düzeltmek üzere görevlendirildiğinden söz etmekte ve hiç kimseyi memuriyetinde engellemeyeceğine söz
vermektedir ("nos neminem in suo officio impedituros), ama hainleri ve
kralın gelirlerine zarar verenleri - kralın ve beylerin yardımıyla sert bir biçimde
cezalandıracaktır"
I%ramaros'ta yapı lmış olan kahya atamasına göre Babıali'yle imzalanan
anlaşmaya yardımcı olduğu, Sultanın desteğini sağladığı ve Sultanın verdiği görevi
51

Egcr DRH, 19. s. red°.
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kabul ederek hainleri frenlenıek üzere Macaristan'a geldiği için - ve burada kendisini gösterdiği için - kral Gritti'yi ödüllendirmek istemektedir.
Sonunda 31 Aralı k - 6 Ocak belgesini kabul edenler valiye her türlü
"ad commodum et statuın... serenissimi domini nostı-i Regis, necnon
libertatem et conservacionem Regni pertineret..." yardı mı vermeyi üstlendiler.

Demek oluyor ki bunlara göre kral validen bir yandan devlet iş lerini
düzenlemek, öte yandan da ülkenin bütünlüğünü sağlamak üzere yardı m
bekliyordu. İ lk ödev doğal görünüyor, ama yalnı zca ilk bakış ta. Ekonomik
iş leri eğer tam o sı rada Buda'da ise Nâdasdy pek güzel yönetiyordu; ama
çok yolculuk yaptığı için sorunlar da olduğu gibi kalıyordu. "Rex moritur
prae famae" diye yazıyor Brodarics 24 Mayıs 1530'da52. Öyle görünüyor ki
vergiler, gümrükler, hatta Gritti'nin canlandı rdığı Buda'daki darphane bile
pek yeterli olmuyordu. Ama iş in özü bu değildi. Szapolyai daha 1 Kası m
1529'da Yukarı Macaristan'ı n maden ocaklartyla ilgili olarak Fuggerlerle kaçmasından önce yapmış olduğu anlaşmayı yenilemişti. 17 Ocak 1530'da ayrı calı klarla
hakları nı güvence altı na aldı ; hatta ayı n 23'ünde artı k kira ücretinin birinci
taksiti olan 8.666 forinti de almış tı artı k. Yine aynı biçimde 17 Ocak'ta bölgeyi koruyan Baş komutan Paer Kosztka'ya Fugger Ailesinin mülklerine
Ferdinand'ı n bölgelerinde bile saygı göstermesi buyruğunu vermiş ti'. Kral
adı na Gritti tarafı ndan maden kentlerinden istenen 10.000 forintlik verginin ödenmesi durmadan ertelendi durdu". 1530 yı lı Nisanı ndan Temmuzuna dek Buda'da Fugger-ş irketinin faktoru olan (ham maddelerin bir bölümünün ihracı nı garantileyen kiş i - ç.n.) Hans Dernschwam ile Jânos ve
onun görevlendirdiği Werböczi, Laski ve Nâdasdy arası nda görüş meler
yapı ldı ve bu görüş meler sı rası nda Alınan bankası bir yandan Yukarı Macaristan'daki ilgili yerlerin tam bir sigortası nı sağlanı ak, öte yandan
Erdel'deki tuz iş letmelefini yeniden elde etmek istiyordu. Onları n istemleri
karşı sı nda Macar tarafı Gritti'nin yayı lmacı planları nı ileri sürdü ve bunda
başarı lı da oldu: Fuggerler olumsuz gelecek karşı sı nda bile Szapolyai' den
kopmaya cesaret edemediler".

52

Ep.Proc, 1.N. 128 ve 129.

53 PanitZ:

172. s. 509/20. not., 516/31. not, 518/56. not ve 520/71. not; Ol. NRA,
1703/21 = Tört. 1893, 274 . s. (Kosztka'ya yazı lmış olan mektup).
54 Bu konuda krala yazdı kları mektup: OL Kamarai Archivum, Acta diversarum
familiarum N. 70. Szapolyai cs. Belgeliği, (Bundan böyle: Ol, ADE Szapolyai denecek), 3 Ekim
1530.
55 Pölnitz, 180-200. s.
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Bu görüşmeler dolayısıyla sarayın aslında bu tür işleri tek başına yapmakla görevli kendi hazinedarı üstünde bile baskı uygulamak istediğini varsaymak için pek çok nedenimiz var. Gerçekten de Fugger-görüşmeleri
Gritti' nin temsil ettiği ekonomik çıkar bölgesinden kopmak anlamına gelmiyordu: Erdel tuz ocaklarım tam o sırada Venedikliye kiraya vermişlerdi
(10.000 Foıint avans karşılığı nda)56, ve o da güneye, yani Türkiye'ye doğru
ihracata başlamış tı". Burada kendine özgü, ama beceriksizce de olmayan
bir denge-oyunu sürüyordu ve bunda Gritti yalnı zca öğeler den biri idi.
Demek oluyor ki kralın atamayla ona ekonomi üzerinde tam bir yetki vermek istemesi tümüyle olası lı k dışı dır.
Valinin işi, olasılıkla var olan öteki gelir kaynaklarının ele geçirilmesi
mi olmalıydı? Olabilir ve kimi küçük ayrıntılara aşağıda değineceğiz; ama
gerçek gerekçe başka yerde aranmalıdır. Gerçi yukarıdaki taktik Macaristan'ın tek yönlü olarak ister Güney Alman kapitaliyle, isterse Gritti'nin
temsil ettiği Türk ekonomik gücü ile tek yönlü bir bağlantı içine girmesini
engellemek bakı mından yerinde bir taktikti, ama aynı zamanda da her iki
taraftan büyük miktarda kredi alınmasını engelliyordu. Umut edilen kredi
aganın dengeyi sağlayarak başka yerde güvence vermesi gerekiyordu:
Dnos İstanbullu bankere siyasal iktidardan pay vermeyi olası lı kla bu yüzden önermişti. (ileride göreceğimiz gibi vali gerçekten de ona daha sonra
büyük miktarda paralar sağlamış tı!) Glitti'nin sahip olduğu pozisyonla daha
sonra ekonomik yönetimi de ele geçirebileceği konusundaki risk söz konusuydu, ama bu ancak devletin hükümet dümeninin başı na geçmesine gerçekten izin verildiği ölçüde olabilecekti. Demek oluyor ki burada sorun, bu
alanda kralın geleceği nasıl ve ne gibi niyetlere göre düşündüğüne bakhydı .

Szapolyai 1529'da Buda'yı ve ülkenin büyük bölümünü yeniden ele geçirdi gerçi, ama bunu kendi gücüne dayanarak değil, Türk ordulannın yardımıyla yapmıştı . Demek ki bu, sarsı lmış olan özgüvenini -ve saygınlığını-,
yeniden sağlamaya pek az yardımcı olmuştu. Osmanlı ların başarısı zlıkla
sonuçlanan Viyana kuşatması ve onun ardından gerçekleşen ve
Tunaötesinin büyük bölümünün yeniden Ferdinand'ın eline geçmesi olayı
onun içinde o zamana değin elde edilen başarı larm yanında işkenceyi andı56 Aynı yerde ve OL ADI.' Szapolyai, 2 Mart 1530.
57
Sözleşmenin kendisi elimizde yok. Bunun var olduğu konusunda 2 veri var: "Katip
Gbpk" 1531 yazı nda Fuggerlere bunu ihbar etmişti (Pölnitz, 224. s.); bir ı le Andreas
Pathavinus'un krala 10 000 forint avans verdiğinden söz ettiği mektup (OL ADF Szapolyai, 2
Mart 1531); güneye yönelik tuz ihracatı konusunda bkz.: Pölnitz, 178. ve 183. s.; Karş. Ayrıca
Ep. Proc. I., N. 126 (Ist~ Bkhory'ye kralı n buyruğu) ve OL Zichy es., 4/1798.
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ran kuşkular uyandı rmış olmalı dı r: Ülkenin tümünü ele geçirmek için
Türklerin gücünün yetmemesi olası lığı var mı dı r acaba? Öyleyse bizim çabaları mı zı n anlamı ne olabilir ki? Ülkenin parçalanması mı ? Bu kabuslardarı bir türlü kurtulamıyorlar& hatta kısa bir süre sonra yeniden beslenmeye de başlamış tı : Ferdinand'ı n 13 Aralı k 1529'da yaptığı bir açı klamaya
göre Avusturya sı nı r ülkesi olmuş tu ve güvenliği de Macaristan'ı n bir bölümünü elde tutmayı gerektiriyordu". Ülkenin bütünlüğünün Poznail görüşmelerinde Habsburg başprensinin adamları nı n ağzı ndan somut bir politik
program olarak -yalnı zca üstü örtülü bir biçimde-, çı kmış tı , yurda dönen
Werböczi ve arkadaşları beylere şunu bildirebilirlerdi artı k: Düş man Macaristan'ı tam olarak ikiye bölebilecek güçtedir. Kral Jânos'un burada ve bu
sı rada politikası nı n yeni bir temel dayanağı nı n, bir fil ayağı nı n devrilmeye
başladığı nı görerek şaşı rması gerekmiş ti; Türk yardı mı ülkenin yeniden ele
geçirilmesi yerine onun kesin olarak parçalanması na yol açabilecekti. Üstelik bunu Mehmed Bey'in yağmacı ları mn kendi bölgelerini yakı p yı ktı kları
sı rada anlaması gerekmiş ti ve bu yalnı zca ekonomik ve moral bir darbe
anlamı na gelmekle kalmamış , Türklere güvenilmeyeceği konusunda korkunç bir ışı k saçmış tı ; halkı n arası nda ise Szapolyai'ye karşı nefret uyandı rmış tı . Jânos'un bu günlerde yazdığı mektuplarda görülen içtenlikli umutsuzluğunun bir benzerine krallı k yazı ları arası nda çok seyrek rasdanabilir.
Gritti'ye Ekimde yazı lmış olan mektup Türklerin yakı p yı kma eylemlerini
betimledikten sonra şu satı rları içeriyor: "....petivimus tandem ut vel illos
qui nobis fideles fuerunt (yani tutsaklar arası ndan) redderet... (sed)
ipse
tanta immunitate huic discessit, ut nullam partem ex tot millibus captivis
restituit, nos quod agamus incerti sumus, neque novimus quam spem in tali
auxiliatore ponamus... iam aliud in dies expectamus quam insurrectionem
omnium subditorum nostorum contra nos..." 11 Ekim tarihli millet meclisi
davetiyesinde ise neredeyse kendinden aşağı kademelerdeki adamları na
yalvarmaktadı r: "Quare fidelitates vestras pro Deo hortamur, ac eis
nichilominus et mandamus... ne inimicos
Alioquin si adhue inimicos
nostros audiandos putabistis, et inter vos, ut hactenus, versari, permisefitis,
testamur Deum omnipotentem non nostre culpa, sed vestra temeritate ac
pervicacia omne periculum vobis eventurum.""

Elden bir ş ey gelmezlik duygusunu 1530 yı lı nı n güz mevsimindeki sefer yalnızca artı rmış olmalı dı r yine: Bunun tüm aşamaları Jânos'un Almanlara yine bir başı na karşı koyamayacağı nı gösteriyordu. Yaz olayları nı n in58

59

Acilıdy, 84. s.
Eger DRH, 19. s. verso = Ep. Proc. I., 359. s. ; ayrıca MOE I., 258. s.
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sanı dehşete salan kahramanı Mehmed Bey'i yine çağı rmak gerekmişti ve
millet meclisinin toplanma tarihinde onun adaları yine Buda eteklerindeySultanı n dostluğunun değerini iyice azaltan olaylar ve hiç değişmeksizin yardı ma muhtaç olmak kralı n bozulan ruhsal durumunu pek az düzeltmiş olmalı dı r. Ve bu da daha işlerin yalnı zca bir yüzüydü. Yardı ma muhtaç
olmak bu durumda tümüyle anlaşı lacağı üzere buyruk altı na girmekle, eylem özgürlüğünün lusı tlanmasıyla aynı anlama geliyordu. FrangeOn, Laski
ve Werböczi Poznari'da Türklerin Habsburgları n Macaristan'daki egemenliğine katlanamadığı nı salt zorbalı kla çı kar sağlamaları yüzünden savlamamış lardı . Bu, gerçek duruma tümüyle uyuyordu: 1530 güzünde Babıali'de
ülkeye karşı lı k vergi önerisinde bulunan Ferdinand'ı n elçilerinin kendileri
de söylemişlerdi bunu'. Macar delegelerinin Poznari'da çevreye yaydı kları
ş ey ile Gritti'nin hemen kuşatmadan sonra Avrupa'nı n her yanı na gönderdiği mektuplarmdaki gerekçeler (Türklerin beklentilerinin tanı tı mı ve onları desteklemek üzere planlanmış olan devasa seferin ayrı ntı larını n açığa vuı-ulması ve savunma olarak da Macaristan'ı n karşı tarafa bı rakı lması nı n ricası) arası ndaki o göze çarpan çaluşma Macar diplomasisinin kendisinin de
artı k görüşmeleri büyük ölçüde Istanbul'dan gelen buyruklara göre yaptığı
izlenimini uyandırmaktadır. Babıali ile ilgili bilgileri nisan ayında Buda'ya
gelmiş olan Türk elçisi ve Sultan'ın yanından güzün başı nda dönen Laski
(Poznari'daki güvenilir kişilerden biri!) getirmiş olmalı dı r". Üstüne üsdük
ş u da artı k apaçı ku ki Türkler ş imdilik Almanlarla başa çı kamıyordu, buna
karşılı k o da onunla başa çı kamazdı (Macarlar Poznari'da bunu da söylemişlerdi), özellikle de 1530 yı lı nda İtalya savaşı nda yengiye ulaşan V. Karl yurdıı nda, Alman imparatorluk meclisinde kendi Protestan tabilerine karşı ağı r
bir yenilgiye uğradığı için başa çı kamazdı". Demek ki kralı n ülkeyi tehlikelerle yüklü mesenlikten (hamilik) bir olası lı k Ferdinand'a yaslanarak kurtarabilme umudundan baş ka bir ş ey kalmamış tı . Üzgün Szapolyai'yi Buda'yı
teslim etmekten vazgeçiren Gritti tam da bunu açı klamış tı kendisine'.
so Türklere gönderilen kuryeye soyluluk verildiğini gösteren belge: OL NMT 1530. yı lı
"Hatos es." (21 Aralı k 1530); Buda eteklerine gelen Türkleri ("Sanzari tres"=3 sancak) Laski
kral adı na 23 Aralı k 1530'da karşı ladı , Acta Tomiciana XIII., N. 18/1.
6I
Acsddy. 85. s.
62
Mektuplara bkz. Eget- DRII, 37. s. recto; Hatvani (=Horvdth) Miha,ly: Magyar
tört6telmi okmAnytAr a brüsszeli orszAgos levaArb61... I. Pest. 1857. 81. s. ; Acta Tomiciana
XII., N. 418; Buda'ya gelen elçiyle ilgili olarak bkz.: Ep. Proc. I., N. 129. (18 Haziran 1530) ve
Pölnitz, 188. s.
63
Szabay Laszlö: MagyarorszAg tört&lete IV. Leipzig, 1854 (Bundan böyle: Szalay, Mi'.)
104. s. Bdrdossy, 89. s.
64
Acta Tomiciana XIII. N. 13.
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Demek oluyor ki Kral Jânos'un eğer tahuyla birlikte yurdunu da TürkAlman savaş ları nı n sahipsiz oyuncağı durumuna düş ürmek istemiyorsa,
yarış an iki gücün kesin olarak paylaş tığı bir eyalet durumuna dönüş mek istemiyorsa kalması gerekiyordu. Oysa kalmak trajik bir dilemmayı üstlenmek de demekti: Eğer sezgisi gerçekleş ecek olursa yurdun ikiye bölünmesi
ve iki tarafa da hizmet eden ülke durumuna düş mek gibi aşağı layı a bir
duruma sürüklenmek en baş ta onun başı na gelecekti, ama aslı nda nefret
edilen pagan bağlaşığı nı n üstüne çökecekti bu aş ağı lanma; yok eğer
Gritti'nin söz verdiği gibi Avrupa'ya karşı her ş eyi silip süpüren bir Osı nanlı
seferi gerçekleş ecek olursa - bu durumda da utkuya ulaşanları n ülkeyi düpedüz Sultanı n imparatorluğuna katmayacaklarmı gerçekten de ne garanti
ediyordu?

Umutsuzluk krala şu fikri vermiş olmalı dı r: Ezici kaygı lardan bunun
sorumluluğunu baş kası nı n omzuna yükleyerek kurtulmak. Belki de eğer
sultanı n yardı mı gerçekten de yetersiz kalacak olursa ülkenin kralı değil de
onun adı na valilik eden birini sorumlu tutması nı başarabilirdi. Valinin
atanma belgelerine ülkenin yeniden ayağa kaldı rı lması görevi bu yüzden
girmiş olmalı dı r. Güvenilmez, hatta ş imdilerde haklı olarak uğuldaşan beyleri frenlemek de, düzen sağlamak gibi pis bir iş i de baş kası na yaptı rmak
daha kolay gibi görünüyordu - beylere verilen recognitio'ya (atama belgesi ç.n.) hainlerin cezalandwı lacağı ndan söz eden tümce bu yüzden girmiş olmalı dı r; ve bu sonuncular da, yani beyler korkuları ndan italyan'ı n görevi
sı rası nda hiç kimseyi engelleyemeyeceğini ekletmiş lerdi.
Gritti'nin kiş iliği bu görevler için neredeyse biçilmiş kaftandı . Para iş lerindeki manevralar zaten onun yükseltilmesini gerektiriyordu ve o (Sadrazam) İ brahim'in güvendiği kiş i olarak ülkenin ş u anda Türklere bağlı olması nı n katlanı lı r sı nı rlar içinde kalması nı sağlayabilirdi - örneğin ş imdilik
Mehmed'in yağmacı birliklerini frenleyebilirdi. Daha sonra Jânos'un hem
yurt içinde, hem de ulaşı lan cı lı z sonuçlar yüzünden memnun olmayan
Babı ali'nin gözünde sallantı da bulunan egemenliğine destek olabilirdi;
hatta son durumda ülkenin doğrudan imparatorluğa katı lması nı savuş turmaya da yardı mcı olabilirdi. Ve de eğer Türk (Osmanlı ) yardı mı nı n akı lcı
bir biçimde arurı lması na olanak varsa bu alanda da büyük bir yararı olabilirdi.
Dernek oluyor ki Gritti'nin atanmasıyla ilgili politik koşulları n incelenmesi daha önce ekonomik koş ullarla ilgili olarak ulaşı lan sonuçlarla neredeyse aynı kapı ya çı kmış tı r: Italyan burada da adı yla samyla atandığı , yetkilerle donatı ldığı konular için gerekmiyordu da kı smen Macar beylerinin,
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dolayı sıyla Babı ali'nin çabaları na karşı bir denge olarak, kı smen de
Dnos'un altı ndan kalkamayacağı yülderi omzuna aktarabileceği bir kiş i
olarak hesaba katı llyordu. Daha önce sözü edilen risk ise gerçekten söz
konusuydu, çünkü her ş ey seçilen valinin salt bir araç olarak kalmaya ne
ölçüde yatkı n olduğuna bağlıydı .
Şu bir gel-çekti ki o zamana dek gösterdiği etkinlik göz önünde bulundurulduğunda Gı-itti'nin uzun süre yurdumuzda kalmayacağı umulabilirdi;
hatta doç-oğlu işlerinin kendisini Istanbul'a bağladığı nı gizlemiyordu'. Şu
da kesin ki o zamana dek ülkeyi yönetme iş ine karış mayı arzuladığı nı n işaretini de vermemiş ti: Diplomatik çalış maları nı Babı ali'nin yönergeleri doğrultusunda yerine getiriyordu; yurt içindeki tek politik etkinliği ise -millet
meclisini toplantıya çağı rması -, sezilebileceği üzere kendine güvenini yitirmiş olan kralı n ricası üzerine gerçekleşmiş ti. "Ama "I3gogli"nin (Beyoğlu)
Istanbul'daki kariyeri bu insanda ne denli çok hı rsı n gizlendiğini gösteriyordu. Atama gerçi beklenmedik bir anda olmuş tu -Sultan'dan kendisini
kabul etmesini son kez rica etmiş ti"-, ama ş imdi parası nı n karşı lığı nda iktidar sunulması en azı ndan onun içinde, ancak bu istekte bulunan kiş inin
içinde gizlendiği ölçüde bir arka plan düş üncesi uyandı rmış olmalı dı r.

Bugün artı k beylerin kralı n Gritti ile ilgili niyetinin ne kadarı nı anlamış
oldukları nı aşağı yukarı belirlemek bile olanaksı zdı r. Olayı n tümüyle ilgili
çekiş meleri anlaşı lı r bir ş eydir: Eğer konuyu anladı larsa giriş ilen risk onları
korkuya salınış olmalı dı r, eğer anlamadı larsa (ve belli ki pek çoğu anlarnamış tı ) tepelerine getirilen yabancı dan sahiden de ne gibi iyi bir ş ey bekleyebilirlerdi ki? Sonunda ortaya çı kan sonuçlar içlerinden pek çoğunun
kötü beklentilerini bile çok aş tı . Gritti daha yeni aldığı yetkiyi kullanmaya
başladı : 10 Ocak 1531'de bir yı ldı r tutsak olan Artândy kardeş leri idam
ettirdi'. Kral adı na bir yüksek soylunun yaşamı ndan olduğu -muhalefet
partisinden Piskopos Gosztonyi'nin öldürülmesi bir yana bı rakı lı rsa-, ilk
olaydı r bu. Yargı nı n alışı lmadı k katı lığı (Iânos bir katil olan Hoberdanecz'i
bile idam ettirmemiş ti!)" kralı n valisine ne gibi görevler uygulatmak istediğinin tanığı dı r. Çünkü Artândygilin suçu öyle bir suçtu ki bu yüzden yüksek
Mektupları ncla da buna göndermede lı ulunur, bkı. 61. not.
ile ilgili bölüm için: Magyar
66 Francesco deha Valle anı ları nclaki Gritti'nin yaş amı
21.
s.
deha
1/aile),
Törtnelmi Tk 111-1V. (Bundan böyle:
67 Szerbni, XCII.; karş .: Kretschnzayr, 47.s.
65

68 Szalay,

MT., 95.s:
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soyluları n yarısı bile idam ettirilebilirdi: ihanet, yani dul Kraliçe Maria ile
gizli iliş kiler kurmak" ve bir de Wramaros'taki tuz ocakları ile ilgili ve
varsayı ma dayanan kötüye kullanı m olayı idi. Ve iş in özü de özellikle bu
olmalı dı r. Öteki baronları frenleyebilmek için bir örnek sunmak gerekiyordu"

Her ne ise, Szapolyai işi öyle düzenlemiş ti ki, idamın gerçekleş tirildiği
günlerde Buda'da kendisinin değil de yalnı zca valinin bulunması nı sağlamış tı . Yöntem işe yaradı , kan dölune lanetini herkes İtalyan'a yüldedi" beylerin ise rahat,. bozulmamış tı . Piskopos Statileo'nun diyet meclisinin
toplandığı sı rada üzüntüyle sarayı terk ettiği doğrudur, ama ötekiler gizlenmiş ti. Atamaya dişini tı rnağı na takarak karşı çı kan Werböczi'nin görevi
gereği bu tip ağı r mahkumiyet kararları nda rolü vardı ve bundan böyle de
efendisine hiç değişmeyen bir sadakatle hizmet etmiş ti (olaydan birkaç gün
önce kraldan bir köy aldı ; besbelli ki karşı çıkmaktan vazgeçmesi ve de
Artndy'nin idamı na razı olması nı sağlamak için yapı lmış tı bu)".
Demek oluyor ki vali düzen tutturmak gibi tehlikeli bir işe girişmeye
cesaret etmiş ti. Bunun yanı sıra -Dnos'un desteğiyle-, vergi işlerinin denetlenmesi iş ine giriş ti, hatta hüküm sürmenin baş ka alanları nda da sözünü
dinletmeye başlamış tı: Örneğin Maden kentlerine hala sürmekte olan diyet
medisine delegelerini göndermesi için genelge göndermiş ti". Ama bundan
fazlası nı da yaptı ve bu konuda da kralla aynı anlayış ta olduğu belli değildir. 12 Ocak 1531'de kendisini göstermiş olan yardı mcısı Taıns Nklasdy'yi
kendisine vekil atadı, üstelik de Gritti'nin yetki alanına giren (bunun nası l da
belirlenemez bir konu olduğunu görmüş tük!) ve kralın karışnıusına bile katlanılanıayan işlerde vekalet ediyordu'. Buna şunu da ekleyelim ki locumn69

70

Aynı yerde, 124. s.

10 Şubat 1530' da Munkacslı yüzbaşı lar bir yı llı k tutsaklı k sı rası nda krala bağlı lı
k yemini ettiler (OL NRA, 1019/8), 10 Eylülde kral artı k onları n mülklerini dağnmaktadı r (Nota
verdikten sonra): Wdervary cs. Belgeliği (Radvanszky B. - Zavodszky L.) 141. Bpeş te 1901/1922 (Bundan böyle: Wdervary It.), II. N. 28; eğer yalnı zca Gritti yüzünden tutsaklı k çekselerdi buna onun yokluğundayken pek sı ra gelmezdi. Parasal yolsuzluklarla ilgili doğrudan
veri: 1530 yazı nda Arridasdy'den Arthandygilin hazineleriyle birlikte Ferdinand'ı n yan
ı na
kaçliğı ndan kuş kulanı lı r.
71
Kret,schmayr, 47. s. : İ damdan yalnı zca Gritti sorumludur.
72
Bkz. Hazı rlamakta olduğum yapı t ı m.
73
Kretschmayr, 42. s., 6 Ocak 1531; kentler krala yanı t gönderdiler (17 Ocak 1531, OL
ADF Szapolyai), demek ki o da yazmış tı onlara.
74
OL NRA 622/30; Her ne denli Nadasdy Fuggerlere Erdel tuz işletmesinde yardı mcı
olması için ikna edilmek istendiyse de (Ep. Proc. I. 137), o bunu yapacağı na Buda'yı
terk etti:
1530 Haziranı nda Munkacs'ta idi (OL 1526 sonrası koleksiyonlar, Szalay'nin Agoston koleksiyonu R 285).

GRITUI LUDOVICUS'UN MACAR VALILI ĞI

9 69

tenens gubernatoris -belli ki İ talyan'ı n giriş imi üzerine-, birkaç gün önce
Jdnos'tan 1529'da ettiği sadakat yemininin geçersiz sayılmasını, bu konuda bağışı k
tutulmasını sağlamıştı!"

Gritti kalan vaktini Babı ali'den aldığı görevi, Ferdinand'ı Macaristan
konusunda dehş ete salmak iş ini yapmaya ayı rdı (bunu artı k ş imdi kendi
çı kan da gerektiriyordu). Muhalif krala, yani imparator V. Karl'a, papaya,
Bavyera prenslerine mektuplar gönderdi; Leh Kralı Sigismund'a ise Szanisz16 Kotszka'nı n kiş iliğinde bir hükümdar gibi doğrudan doğruya elçi
gönderdi'. Ama tehditlerinin bir sonucu olmayacağı nı önceden bilen biri
olarak Laski'nin ve Brodarics'in Poznaıi'da kabul edilmiş olan silah bı rakma
iş ini gerçekleş tirmek üzere Visegrad'da görüş melere baş lamalanna izin
verdi ve bu görüş meler daha sonra 23 Ocak 1531'de 3 aylı k bir silah birakış ması anlaş masıyla sonuçlandı".

Ancak bundan söz eden haber Venedikliye yolda ulaş mış tı yine. Sultanı n buyruğu her ne denli bundan söz ediyor idiyse de kendisinin de durumun dinginlik gerektirdiğinin ayrı mı na varması gerekiyordu. Yani bu durumda Jânos'un ficası m hemen kabul etti; bu rica divanı n Poznaff daki bir
önceki silah bı rakma anlaş ması nı onaylanması için aracı lı k etmesi ricası ydı". Ihmal edilmiş olan İstanbul'daki iş yeri de onu çağı rı yordu, böylece
Ocak ayı nı n ikinci yarı sı nda Türk (Osmanlı ) baş kentine doğru yola çı ktı .
Szapolyai ise Gritti'nin bu son etkinlikleriyle gerçekten de hukuki eylemler
konusundaki sorumluluğun bir bölümünü üstüne almış olduğunu görmüş
oluyordu; bu etkinliklere göre zorunlu olarak ve geçici olarak da olsa ülkenin ikiye bölünmesi ilk kez de facto tanı nmış oluyordu'.

Kendisini neredeyse bağı msı z bir prens gibi gören ve öyle davranan
banker-valinin uzaklaş ması ndan sonra Macaristan'da öncüllerini bilmeksizin hemen hemen anlayamayacağı mı z olaylar dizisi baş ladı . Daha adı mı nı
Buda' dan dış arı atmış tı ki Dernschwam Fuggerler adı na geçen yı lki pazarBp. Egyetemi Könyvtâr, Kzirattk, Collectio Prayana (Bundan böyle: EK Coll.
Prayana) Tom. XV. Il. s. recto.
Acta I omı cı ana XIII., N. 12-14; lı kz. Ayrı ca Kretschmayr, 44. ve sonraki sayfalar.
77 Habsburglar Gritti'nin uyarı ları nı pek de ciddiye almamış lardı , bkz. Acta Tomiciana
XIII., N. 58-59 vb.; Visegrkl silah bı rakış ması konusunda lı kz: Acta Tomiciana XIII., passim;
Acsady, 87 yel. s. Bdrdossy, 95. vd.s.
50. s.
Visegrkl'ı n önemi konusunda lı kz. 77. notta belirtilen literatür. Gritti 7 Mart 1531de
artı k istanburdaydı (Kretschmayr, 55. s.).
78 Kretschmayr,
79
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lığı yapmak üzere başkente gelmiş ti'. Eğer bir an için bile olsa rastlantı=
söz konusu olduğunu düşünecek olursak bu yanlış inancımı zı görüşmelerin
gidişi hemen dağı tacakur. İlk aracı Laski -Noel'de ismen Erdel voyvodalığma atandı , yani valinin yandaşları arası na katabilifiz onu"-, gerçi faktoru
(bkz.: 14. sayfadaki açıklama) Augsburglularm Gritti ile anlaşmaları gerektiği için kabul etmiş ti, çünkü bu işlerde ilgili kişi o idi; ama kı sa sürede bunun uzaktan bile olsa hükümetin tutumu olmadığı ortaya çı kmış tı .
Dernschwam kı sa sürede başkanına, Kral Dnos'un gözle görülür bir biçimde, tam yetkiyle donatuğı yardımcısı için pek de fazla heyecanlanmadığı nı
ve Fugger şirketinin madenin kirasını düzenli olarak ödemekte olduğunu
da olumlu karşıladığını yazabilirdi artı k. Gerçi Macar beyleıinin görüşü
kısmen değişiyordu (dolayısıyla başlarında Werb6czi olmak üzere işgüdere
yardım eli uzatmadan önce armağanlar bekliyorlardı ), ama Venediklinin
aradan çıkarı lmasına yalnı zca iki kişi karşı çıkmış tı : Bunlardan biri Laski
idi, ama diplomatik görevi onu kısa süre sonra yurt dışı na çekmişti, öteki
ise valinin vekili Tanı s Nklasdy idi ve o da kısa bir süre sonra incinmiş
olarak sarayı terk etti (patronu bu gibi durumlarda ona böyle yapmasını
belirtmiş ti!). Bu durumda Szapolyai faktorun huzurunda Yukarı Macaristan
madenleriyle ilgili olarak politikası nı değiştirmeye niyetli olmadığı nı içi
rahat bir biçimde açı klayabilirdi -daha önceleri tabii ki alışı lmış tehditler
dile gelmişti: Yalnı zca Gritti'nin geri gelişim dek uzatabilirdi şirketin sözleşmesini-, ve tuz ocakları işini onun bu konuda yeterli deneyimi olmadığı nı
ileri sürerek, tümüyle İtalyan'a aktarmak istemediğini de bildirdi". Sonuç
olarak Besztercebkıya tuz ocağı Augsburglularda kaldı . Erdel tuz ocaklarmı
ise Dernschwam ne denli uğraşuysa da yeniden elde edemedi (bunun reddinde doğal olarak sarayın aksi durumda 200.000 forintlik, ta Mohaç öncesinden kalma bir devlet vergisini de üstlenmek zorunda olması büyük bir
rol oynamış ur); sonuç olarak artık yalnı zca Fugger ailesinin oradaki adamlarını ve donanımını kurtarmaya çabahyordu; sonunda da doğrudan doğruya Gritti'nin Erderdeki adamlarının çalışmalarını , tuz üretimini ve ürünün
yazgı sını gözedeyip haber vermekle görevlendirildi".

80 Tümü için bkz. Pölnitz, 213 vd. s.; faktorlann görüşülmesi sırası nda (kral
ı n huzurunda
ilk dinlenilişi 19 Ocaktaydı ) Gritti artı k Buda'da değildi; bu durum görüşmelerden açı kça
ortaya çı kmaktadır.

vali olarak kabul edilmesini de artı k bu unvan ile imzalamış t ı .
Tüm bunlar için bkz. Pölnitz, 215-224. s.; Şu da doğru ki Bavyera clçisine göre Gritti
maden işlerinden anhyordu (Kretschmayr, 50. vd. s.).
83
Pölnitz, 223. vd. s.
81 Gritti'nin
82
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Demek oluyor ki Buda hükümeti gözünü hiç kıpmaksı zın Güney Alman
ve İstanbul sermayesi arası nda ikili oynamaya yeniden başlamış tı . Valinin
yandaşlarının direnişi çok zayıftı, yine de olası karmaşaları atlatmak için
Kral Jânos bu birkaç çift insanı ayartmaya çabaladı . Nâdasdy'nin elinde
ciddi bir iktidar bulunuyordu (maliye işlerini aslı nda o denetliyordu!)TM , ve
valinin birkaç haftalı k çalış maları da kaygı duymak için yetmişti. Laski uzaklarda dolamyordu artık: Vicegubernator'u (Vali yardı mcı sını ) kazanmayı
denemek gerekiyordu demek ki ilk baş ta. 1531 Martında kral onunla bu
genç adamın eski meseni Brodarics'i görevinden alarak Kolozsvâr'da gizli
görüşmeler yapmaya başladı . Aralarında çok şeyden söz edilmiş olmalıdır
(örneğin Nâdasdy'nin akrabası Istvân Maylâth'ın taraf değiştirmesi çalışmalarını da burada başlattıklarını biliyoruz" ama her ne olursa olsun, bundan birkaç hafta geçtikten sonra Nâdasdy Jânos'tan Erden:teki önemli bir
üs olan Fogaras kalesini aldı' ve bu tarihten sonra işlerine kralın en sadı k
adamları ndan biri olan Simon Athinai Deâk'ı kattı; Athinai'nin Buda'daki
geçici bürosu birlikte çalışmak için bir bahane işlevini de görmüştü". Erdel
maden bölgesini ise kral buraya yaptığı düzen tutturma gezisi sırasında"
kişisel olarak ziyaret etmiştir; tuz ocakları= kahyası olan Andreas
Pathavinus -yani Gritti'nin adamı Padovah Andrea Pizzacomino"-, ona
rapor verir ve buyı-uğunu bekler'. Jânos bundan sonra Mâramaros gelirlerinin bir bölümü üzerinde de özgürce tasaıTufta bulunmuştur'.
Nâdasdy'nin kazanı lmasına yönelik girişim sonuçta yine de biraz şaşı rtıcı bir sonuç vererek kapanmış tir. Locumtenens gubernatoris 1531 bahalindan başlayarak gerçekten de gözle görülür bir biçimde patronundan
84 EK Coll. Prayana. XV., 147. s. verso: 7 Şubat 1531.
" Gizli görüşmeden bir mektupta Brodarics söz etmektedir: 'Fört. "1'k 1908, 264. s.; tarihi ile ilgili olarak: Kral Dnos 1531 Martı nda Kolozsvk'da bulunmuş tu: Ol. Szatmk ili belgeliği (P 621), 19 Mart 1531.
Buda, 1838 (Bundan
86 Belgeyi Mihdly Horvdth yayı nlamış tı r: Gr. Nadasdy Taıns
böyle: Horvdth M.; Nklasdy), 46/2 numaralı not.
87 Birlikte çahşmaları ile ilgili olarak bkz.: OL Nyky koleksiyonu, 3 Ağustos 1531 ve OL
NMT; 1531 yı lı "E" (13 Temmuz 1531).
88 Kral Dnos 8 Mayı s 1531'de (olası lıkla 29 Eylülde) AbrudMnya'da dolaş mış tır, karş .
01. Nyky koleksiyonu; Nklasdy bu sırada vali yardı mcısı olarak görev yapmaktadır!

89 Della Valle, 25. s.
qo
' OL ADF Szapolyai, 2 Mart 1531; dolayısıyla OL Zichy es. 4/1798, (23 Ağustos 1531).
91
Ferenc FrangeOn 4 Aralı k 1531'de krallı k buyruğuyla vicecomes Barilovich'ten 150
forint almış tır: Bp. Egyetemi Könyvtk Collectio Kaprinaiana Tom. XLIV (in quatro) N 54
(158. s.).
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uzaklaş maya baş lamış tı . Macar soyluları nı n her iki kraldan bağı msı z olarak
örgütlenme-sine katı lması ve en baş ta da oradaki davranış ları kesin kopuşa
yol açtı '. Mâramaros tuz ocağı eylemlerinin önemli bir itici gücü olmuş
olmalı dı r; . bu tuz ocağı nı n yı llı k 10.000 forintlik net geliri" tümüyle onun
elindeydi, oysa hukuka göre bunun artı k Gritti'nin olması gerekiyordu.
Yine de maddi çı karları n yanı sı ra siyasal konularda yaptığı ölçüp bigneler
de genç yüksek soyluyu yeni bir yol aramaya yöneltmiş olmalı dı r. Geçen
yı lları n acı deneyimleri ülkenin soyluları nı Macaristan'ı tehdit eden parçalanma tehlikesi konusunda uyandı rmış tı . Bunun sonucu olarak soylular
sorunları n kökenini iki kralı n elinden iş gelmeyiş inde görüyordu; bu yüzden de ülkenin savunması için ikide bir onlardan bağı msı z bir çözüm arama
giriş imi çı kı yordu ortaya. Nâdasdy ülkenin doğu bölümünün ne denli Türklerin (Osmanlı ları n) eline kaydığı nı hemen yakı ndan görmüş olmalı dı r,
hatta açı kça Sultanı n hizmetinde bulunan Gritti'nin devasa bir iktidarı n
nası l da somut yakı nlığı na ulaş tığı nı ve Türklere (Osmanlı lara) doğrudan
tış aklı k etmek için yalnı zca bir adı m atması nı n yeteceğini en iyi o bilebilirdi.
Sı nı flaı-daki kaynaş mayı kendi amaçları için kullanmak isteyen Peter
Pernyi'ye karşı lı k o Babı ali ile ayrı bir anlaş ma yapmak istememektedir; ve
çabaları nı bir yandan Gritti'nin olası bağlaşı kları nı n ortaya çı kması na karşı
yöneltirken, öte yandan Zâkâny toplantı sı nda soylıı hareketinin en akı llı ca
giriş imlerinden birini baş latanlar arası nda yer alacaktı r: İ ki kralı n güç dengesini açı klığa kavuş turmak üzere hesap kitap yapan mektupları n yazı mı d ı r
bu giriş im. Verili durumda bunun Jânos'un lehine olduğu doğrudur, ama o
bu iş i kralı n görevlendirmesi sonucu yapmamaktadı r: Bunu yalnı zca kendisi
de Türk (Osmanlı ) çözümünün tek çı kar yol olduğunu sandığı için yapmış tı r'. Gerçi geliş meler konusunda Szapolyai'ye rapor verir", ama aslı nda
kendi yolunda yürümektedir: 4 Kası m 1531'de ilkesel olarak öteki tarafa
bağlı bir bey olan Maylâth ile, Bâlint Török ve Pâl Bakics ve baş kalanyla ile
gizli bir savunma ve inatlaş ma bağlaş ması kurar'.

Bunlar için lı kz.: MOE I. 329. vd. S.
Valle yı llı k 80.000 scudi'den söz eder (21. s.) ve bunu Kretschmayr 25 000 forint
olarak hesap eder (50.s.), ama 1551-1552 hesıı plamaları na göre (Sndor Takılts'ı n bildirdiğine göre, Mag-yar Gazdasâgtört&leti Szemle, 1899 (VI.), 192.s. vd.) net gelir aş ağı yukarı yaln ı zca 8-10.000 forint idi ve yalnı zca brüt gelir yı llı k 20-22.000 Ibrinti aşı yordu. İ ki onyı l içinde
durum çok değiş miş olmasa gerek.
MOE I. 311.s vd.
Yalnı zca Jkuıs'un yanı t ı n ı biliyoruz: OL NKA, 675/15 = Fkderv ı y It. Il., N. 35 (7
Şubat 1.532).
9(> EK Kaprinai, Tom. XLIV. N. 54. - 158. s. ?
92

93 Della
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Kral Jânos'un zorunlu taktikleri, Türklere (Osmanhlara) boyun eğmesi
ve özellikle de zaten zayı flığı nı n işareti olarak görülen Gritti-giriş imi ş imdi
belki de kendisini torpillemeye baş lamış (bunu tutarsı zlı k, oraya buraya
saldı rmak olarak görmüş olrnahlar), kendi yandaş ları arası nda da giderek
artan bir belirsizlik duygusu uyandı rmış tı r. O yine de uygulanmaya konmuş
olan darbenin uygulanması yolunda çekinmeden ilerliyordu. Vali güzün
geri gelmemiş ti, oysa bu sı rada gelmesi bekleniyordu: Kral daha rahat soluk
almaya cesaret eder ve Erdel tuz ocağmı onun göl-evlendirdiği kiş ilerin
elinden alı r. Pizzacomino sahtekarlı k suçlamasıyla tutuklanı r' ve onun
yerine tuz ocağı nı n yönetimi görevine ve buradan elde edilmesi umulan
gelirin yönetimine 20 Ocak 1532'de Yargı ç Gergely Pesthieny getirilir.
Bundan söz eden anlaş mayı Nâdasdy görmemiş tir bile: Onaylayan Kançı lar
Werböczy'dir". Martta kral artı k Erdelli kendisine gönderdiği bir mektupla
Dek Mildös Sârlösi'yi (Nicolaus litteratus de Sarlos) Erdel tuz kontluğ-una
(comes camerarium)°9 atar; bu kont Pesthieny adı na ası l yönetim iş iyle görevlendirilmiş olmalı dı r.
Gritti ile yapı lmış olan sözleş me böylece pı-atikte askıya alı nmış oldu.
Szapolyai bununla daha önceki temel denge-politikası ilkesini bozmuş oluyordu. Onu bu adı mı atmaya yönlendirmiş olan nedir?

Doğrudan doğruya ekonomiyi ilgilendiren sorunlar söz konusu olduğu
için en baş ta "Gritti-Ş irketinin" iş leyiş ine iliş kin -ne yazı k ki az sayı daki-,
verilerimizi incelememiz gerekiyor (Böylece daha baş tan vergi iş lerini bir
yana bı rakabiliriz; bunları n yeni rolü konusunda ş imdiye dek elimize veri
geçmeı niş tir.)'°°. Bu yetersiz belgeler de açı kça Venediklinin maden yöneticiliğinin hiç de azı msanmayacak sonuçlar elde ettiğini göstermektedir. Kral
daha avans olarak söz verilen 10.000 forintin yarı sı nı hemen almadığı gibi
ancak büyük bir gecikmeyle alabilmiş tir ve üretimin baş laması nı da kı smen
karşı laşı lan yı kı nilar ve kı smen de iş güderlerin güvenilmezliği ciddi bir

Grati geldı gı nde Brasso'claki zindandan kuriarmış t ı r: Della Valle, 25. s.
Onunla yapı lan anlaş ma için bkz. (Werbiiczynin karşı oyuyla): OL 1526 sonrası kolcksiyonlar, Deıs6 W.:ghelyi'nin koleksiyonu (R. 284). 20 Ocak 1532 ; 25 Temmuz 1532'de hala o
rapor vermektedir (aynı yer. sine die (=tarihsiz - ç.n.).
98

99

OL Zichy es., 4/1802. (23 Mart 1531).

1(81 Vergi işiyle ilgili uygulamalar olası lı kla Nklasdynin (yani Griı ti'nin) onayı olmaksı zı n: OL AE, 71/91 (3 Şubat 1531); Nagykkoly'daki Kkoly ailesinin belgeliği (Bundan böyle:
Kkolyi It.) 111. (Gkesi K.) Bpcş te, 1885 (N. 105. 9 Aralı k 1531); ve en baş la da OL ADE
Szapolyai, 5 1-laziran 1531 = bir dicalor kraldan yüksek soyluları n isteği üzerine yönerge ister.

Belleten C.LXXII, 18
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biçimde engellemiş tir". O günlerin Macaristan'ı nı n en geniş bilgilenme
yeteneğine sahip figürü Laski sonradan, madenlerin Gritti'nin söz verdiği
gelirinin ancak küçük bir bölümünün hazineye girdiğini savlamış tı r"; ve
görmüş olduğumuz üzere Dnos, Erdel'le ilgili umutları= daha 1531 baharı nda -bunun Fugger görüşmeleri sı rası nda olduğu da doğrudur ya-,
boşa çı ktığı nı belli etmiş tir.
Öte yandan maliye iş lerindeki kötü deneyimlere siyasal değiş iklikler eş lik ediyordu. Szapolyai danış manları arası nda bu sı ralar Gritti'nin iktidarı
ele geçirmeye çalış tığı söylentisini yaymaya baş lamış tı r". Valinin attığı güç
anlaşı lı r bir iki adı m (Nklasdy'nin atanması nı düş ünelim!) ve havada uçuşan İstanbul dedikoduları bu anlayış a büyük ölçüde katkı da bulunmuş tur.
Ama bunda en büyük pay şok durumunun geçip gitmiş olması dı r. Gritti'nin
davullar çalarak ilan ettiği büyük Türk (Osmanlı ) saldı rı sı geri kalmış ve
onun yerine Babı ali ateş kese başvurmuş tu'''. Bu durumda kralı n saldı rıya
bağladığı korkular ve umutlar gerçekleş memiş oluyordu. Ateş kesin sonucu
olarak da kendi iktidarı gözle görülür bir biçimde stabilize olmaya baş ladı
ve ülkeye ateş kes koş ulları na uyulup uyulmadığı nı denetlemek için Leh
görevliler geldi". Uzaklarda bulunan bankerin iktidarı nı n hem kı sı tlanması olanağı, hem de gerekçesi varmış gibi görünmeye baş lamış tı birden bire tabii ki bu arada sultan ile aradaki iyi iliş kinin zarar görmemesi gerekiyordu. Ancak kral bunu da düşünüyordu, 1531 yazı nda Babı ali'den Alman
imparatorluk toplantı sı na elçiler gönderme iznini de almış tı ve (Sultan)
Süleyman'ı n 1532'de gelmesi artı k kesinleş tiğinde bir mektup yazarak baronları ve papazları ona saygı ları n' sunmak üzere yanı na çağı rdı ". Böylece
durum elverdiğinde İ talyan'ı n atacağı adı mları da savuş turmayı umuyordu.
Derken talih gerçekten de çok geçmeden yüze güldü. Gritti 1532 yı lı
Paskalyası dolayı nda Türklerin (Osmanlı ları n) erteledikleri savaş a bu yı l
gerçekten de giriş ecelderini artı k kesinlikle biliyordu. İstanbul'da geçen yı l

1()I Gritti ile ilgili olarak Kretschrnayı - da ülkeyi soyduğu savı nda bulunur, ama verileri
büyük ölçüde daha sonraki bir tarihe aittir ve verileni abartı lı dir. Aşağıya bkz.
1(12
Pölnitz, 235. s.

Ayrı nt ı lar için bkz. Kretschınayr, 62. vd. s.
Aynı yer 55. s. vc1.

1()3

I"

I()5

Ada Tomiciana XIII. N. 360 ve N. 381.

1()6

Tüm bunlar için: 1:5vry, N. 201 ve Ep. Proc., II. N. 6 (31 Mayı s 1532).
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boyunca (Sadrazam) İbrahim Paşa'nı n gösterdiği ilgi onun olası yitikleri l"7
için parlak bir tazminat olmuştu, keyfi öyle yerindeydi ki Macar işlerini sürdürmek konusunda da eksiksiz bir çabayla çalışabileceğini duyumsuyordu:
Bunlar Ferdinand ile yapılacak görüşmeler için Fransı z, Leh aracı lığı sağlamaya çalış maktadı r, kralla ve Nklasdy ile mektuplaşmaktadı r, sı nı flarm
düzenlenmesi iş ine, Per&ıyi'nin Babı ali'ye gönderdiği özel elçisine göz
kulak olmaktadı r vb ». Dnos'un kendisine verdiği, ama Habsburgları n
egemenliği altı ndaki Klissza kalesini ele geçirmeye çalış maktadı r » ve bu
arada 30 Aralı k 1531'de eski reçeteye göre Ferdinand'ı mektup göndererek
savaşla tehdit etmektedir'''. Derken 26 Şubat 1532'de yüzlerce kişilik asker
eşliğinde Macaristan'a doğru yola çı kar; ama hastalığı ya da ticari işleri
yüzünden öyle yavaş ilerlemektedir ki, -Nklasdy'yi 22 Martta kendisini
karşı laması için Tirgoviste'ye çağı rmış tır-, kral adı na kendisini bekleyen
Brodarics ve Werb6czi'nin bulunduğu Brasso'ya ancak Mayısı n sonuna doğru bir tarihte ulaşı r111.
Adı geçen iki kiş inin gerçekten de açı klayacağı şeyler vardı, ama öyle
görünüyor ki İ talyan'ın aynı zamanda Szapolyai ile de çekişecek hali yoktu.
Şimdilik Pizzacomino'yu kurtardı, Brasso'ya epey pahalıya patlayan bir
gümrük kirası sözleşmesi dayattı , sonra da hala savaş makta olan
Nagyszeben' i kapitülasyona razı edemediği için kendisinin topladığı bir
kısmi toplantıyı Vİzakna'da geride bırakı p Vkad'dan ve Debrecen'den geçerek yavaşça Buda'ya çekildi ve saray onu burada büyük bir ihtişamla ve
saygıyla karşıladı '''. Önemli sayı lara ulaşmış bir orduyla geldiği ve Türk
(Osmanlı ) orduları da artı k Macaristan'a yaklaş tığı için kendisiyle kral arasındaki çelişkinin çözülmesi konusunda bir kuş ku duyulmuyordu artı k: 9
Temmuz 1532'de o zamana dek sahip olduğu rütbelerin yanı na bir de -belli
ki tazminat olarak da-, baş komutan, yani capitaneus generalis eklendi'''.
107

los

Kretschmayr, 50. s.
Agy. 55. S. vd.

109

' Agy. 58. s. vd.

110

Agy. 62. s.

Yola çı kış tarihi yanlış olabilir, yalnı zca Della Valle'ye (21 vd. ve 49. s.) göre öğreniyoruz bunu. Nadasdy'ye yazdığı mektup Ep. Proc. Il., N. 4; ayrı ca hazırlamakta olduğum yapı tima bakı mı
112
Della Valle'ye dayanarak Kretschmayr, 68 vd. s.; Gritti VIzakna'da Istvanffi'ye göre
(120.s.) Deak Simon Athinai'yi astırdı. Bunun yanlış olduğunu bildiğimiz için (bkz. Sörös
Potıgrdc' ın makalesi, Szazadok, 1905/39), Grittfnin janos tarafından oraya yerleş tirilmiş olan
adamlardan birini - belki de SarliSsi'yi - idam ettirdiğini düşünebiliriz.
113

Ep. Proc. , k N. 8; Tört&ı elmi Tar, 1908, 277. s. ve Kretschmayr, 71. s.
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Yeni atamayı izleyen birkaç gün ateş li etkinliklerle geçti. Ayı n 1 1 'inde
baş eğmeyen Nâdasdy'ye yeniden mektup yazar, kendisine bağlamayı dener
- ve bu arada Pizzacomino'yu ondan Mâramaros'u alması için yola çı karı r'''.
Jânos'un sultanı karşı lamak üzere yaptığı toplanma çağrı sı sağı r kulaklarca
karşı landığı için beylere sitem eden bir mektup yazar'''. Ama sonucu bekleyecek vakti yoktur, çünkü ayı n 17'sinde (Sultan) Süleyman'ı ve sadrazamı
selamlamak üzere sı nı ra doğru kendisi yola çı kar.

Buluş ma Eszek'te gerçekleş ir ve Gritti'nin ilk iş i yine (Sadrazam) Ibrahim'in yanı na koş turan Peter Perenyi'yi -potansiyel muhalifini-, yakalattı rmak olmuş tur'''. Bunu yaptı ktan sonra hemen Buda'ya dönmüş ve bu
arada devasa Türk (Osmanlı ) ordusu da batıya yönelmiş tir. Kral Jânos'un
Türk (Osmanlı ) dostu politikası ş imdi en azı ndan, sultanı n Viyana'ya doğru
ülkenin yüreğinden geçerek ilerlemesini engellemek gibi bir sonuç doğurmuş tur; şurası da bir gerçek ki bu iş e de VenedikUnin elini iyice katmış
olması gerekiyor.

Vali baş kente dönünce ateşli etkinliklerini sürdürdü. Askerlerinin sayı sı nı daha da artı rdı ve lu-alı n iyi para vermediği ücretli askerleri de hizmetine kabul etti'''. Onunla ilgili olarak bize bir de Buda'ya Macar muhafı z
birliğinin yerine Türk (Osmanlı ) muhafı z birliği subayları bı raktığı bilgisi
gelmiş tir'''. Bu pek olası olmasa da kesin olan şu ki durumun efendisi bu
sı rada odur. Her alanda geçerlilik kazandı rdı iradesine: Maden kentlerinden olağanüstü vergi isteminde bulundu, Jânos'un rehin işlerini onayladı ,
hazinedarlı k yetkilerini kullanarak kamu yönetimine karış tı : Krallı k buyrukları nı kendi yazdı rdığı ayrı yazı larla destekledi119. Tüm bunları n yanı na bir
de diyet meclisi topladı alelacele ve bu meclis Buda'da 15 Ağustosa dek

69/4 not; dolayı sı yla della Valle, 25. s.
EK Coll. Prayana Tom. XV. 148 s. recto (16 Temmuz 1532)
116 Acsddy, 90. s. ; Kretschnuzyr, 71. vd. s.
"7 Szer6ıııi, XC.
114 Kretschniczyr,
1115

118

Kretschnuzyr, 72. s.
Szerhni, XCIII, Gritti'nin görevlendirme mektupları na kralı nkinden daha çok değer
verildiğini söylüyor. Vergi istemi için bkz.: Kretschnuzyr, 73/1 not (5 Ağustos 1532) ve OL NMT,
1532 yı lı , 1924/19/9 (4 Eylül 1532); vali 6 Ağustos 1532'de kralı n Debrecen'i _Ikı os Ezthari'ye
ve Benedek Bajoni'ye 2.500 forint karşı lığı nda rehin verdiğini yasal bir eylem (!) olarak onayladı (OL NMT, 1532 yı lı "Ilkshzi"); buna koşut iş bitirmeye örnek: jklos'un Feh&vft kentine gönderdiği buyruk (OL Zichy cs., 33 et Fil (2 Eylül 1532), ve Gritti'den aynı yazı aynı
yerde (N. 2 (15 Eylül 1532).
119

GRITTI LUDOVICUS'UN MACAR VALILI ĞI

277

sürdü'''. Toplantı alışı lmış dava ertelemelerini görüş tü, sonra ister istemez
gubernatorun gerçek bir tahta çı kış konuşması nı dinledi ve bu konuş ma
İ talyanca yapı ldığı için Jânos Döczy bunu Macarca'ya çevirdi. Bu konuş mada Gı-itti ülkenin içinde bulunduğu sorunları yalnı zca kendisinin ve Türk
(Osmanlı ) bağlaşığı nı n savuş turduğunu ve savuş turacağı nı açı klıyordu; ve
Ferdinand'ı ülkeden koymaya söz veriyor ve hatta Szer6lısg'i Türklerden
(Osmanl-ı lardan) geri alacağı nı belirtiyordu. Ondan sonra tüm bunları n
karşı lığı olarak korkunç bir vergi isteminde bulundu, her mülkün yan değenni (.10 oya sunmak istedi. Gerçi yeniden açı lacak olan Erdel altı n madenlerinin bu parayı karşı layacağı nı da belirtmiş ti, ama bu tartış malı vaat dehş ete
kapı lan ve krala bu durumu bildirmeyi deneyen sı nı flaı-ı n tedirginliğini
gideremedi. Kral ise -baş ka ne yapabilirdi ki-, bu başvuruları reddetti; eski
sözcüleri Werböczi de aynı ş eyi yaptı . Sonunda valiye boyun eğmek zorunda
kaldı lar; böylece onu pı-atikte de efendileri olarak tanı mış oluyorlardı '''.
Ş işeden salıverilen cin birkaç hafta içinde kendisini canlandı ran kiş inin
neredeyse her iş ini elinden almış tı . Şimdi artı k bir baş komutan olarak onun
yerine askeri iş ler de görmeye başlamış tı : Olası lı kla Türklerin (Osmanlı ları n) isteği üzerine kendi ordusuyla Ağustos ayı ortası nda Esztergom'u
kuşattı . Güzel umutlarla giriş ilen bu iş haftalarca sürmesine karşı n bir sonuca yine de ulaşamadı . Gı-itti'nin Macar askerleri isteksiz çarpışı yorlardı ve
Szapolyai'ninkiler ve onun getirdiği yardı mcı birlikler de yine aynı biçimde
davrarnyorlardı l ". Bu günlerde yalnı zca bir tek iş bitirilebildi: Tamâs
Nâdasdy'nin iş i.

Vali yardı mcı sı na son çağrı ları karargâhtan göndermiş ti, ama aslanı n
inine l " gitmek onun aklı= ucundan bile geçmiyordu, hatta adamları
Mâramaros'a gelen Pizzacomino'yu silahla karşı lamış lardı : Saldı rı haberi
124. Kral genç beyi kı sa bir
tam da bu günlerde ulaşmış olmalı dı r Gritti'ye
süre önce müthiş bir iyilik yaparak kendisine bağlamaya çabalamış tı : Gelini
12() A MOE I., 462. s. verisini sonraki belgeler doğrulamaktachr ve bu toplant ı yı toplant ı
tarihini de belirterek conventus partialis adı nı vermektedirler: OL NRA, 840/18. dolayı sı yla
Il., N. 53/a. (Önceki 4 Mart 1533, sonraki 9 Şubat 1536)
121
Dava ertelemesi için önceki notun belgelerine bakı mı. Gritti'nin rolü için bkz.:
Szerdmi, XCI.; % 50 vergiyi gerçekten de toplamak istemiş lerdi, bkz. OL Zichy cs. 81
NB/11904 (28 Kası m 1532)
122 Kretschmayr, 74. s. vd.
123 Gritti bunları daha Esztergom eteklerinden 19 ve 31 Ağustos 1532'de göndermiş ti
kendisine (Kretschmayr, 69/4. no.)

124

Della Valle, 25. s.
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olan Orsolya Kanizsai'yi 9 Haziran 1532'de evlendirmiş ve böylece muazzam bir aile mülkünün mirasçısı yapmış tı '. Nâdasdy sonunda Gritti'ye
ihanet de etti. İtalyan'ı n baş ka bir yardı m araması gerekiyordu ve bu yardı mı Jânos D6czy'nin kişiliğinde buldu. Daha Esztergom eteklerindeyken bu
kiş i thesaurarius ünvanı nı taşıyordu', Nâdasdy'nin görevi konusunda ise
bir daha haber alamıyoruz.

Esztergom'a kötü sonuçlanan saldı rı Sultanı n Köszeg eteklerinde uğradığı gözle görülür fiyaskonun küçük bir kopyası idi. Ekim sonunda artı k
Türk (Osmanlı ) ordusu da geri çekilmeye başlamış tı ve Slovenya'yı yakı p
yı karak geçiyor ve yurduna doğru akıyordu. Durum kritikleş miş ti: Jânos'un
-dolayı sıyla da ş imdi artı k Gritti'nin de-, yarı m ülkesi Alman imparatorluğunun nı uazzam ordusuna karşı dayanabilecek miydi? Banker-vali Buda'da ancak birkaç gün dinlenmeye cesaret edebildi ve sonra Döczy ile,
Laski, Batthâny ve Orbân ile Belgrad'a divandan bir yardı m istemek için
koş tu; Szapolyai ise -Venedikli'yle sultana büyük armağanlar göndererek-,
büyük bir bilgelik göstererek Maros kıyısı na geri çekildi'''.

Ama tehlike kısa sürede geçip gitti. Dev imparatorluk ordusu Macaristan' a ayak basmaksı zı n ve tek çarpış maya katı lmaksı zı n dağı ldı ; gubernator
ise baş kenti savunmak için asker bulmayı başardı ve aynı zamanda Esz6k'te
daha büyük bir Türk (Osmanlı ) birliğinin yardı ma hazı r beklemesini sağla(11128. Gfitti yine de Per6nyi'yi serbest bı rakmayı uygun gördü (Nâdasdy
olayı ndan akı llandığı için bunu, önce oğlunu İstanbul'a rehin göndererek
yaptığı da doğrudur ya)' 29. Bu iş leri bitirdikten sonra ise çevrede köylü askerler (!) toplayan kralla buluşmak istiyordu ve biraz kararsı zlı ktan sonra
Tisza kıyısı nda bir yerde onu bekledi. Alı nmış olan yardı mı ve hiç değişmeyen yardım vaatlerini yineledikten sonra Gı-itti Buda'ya döndü'', Jânos ise
Debrecen'den geçerek Huszt'a gittim: Öyle görünüyor ki Nâdasdy iş iyle
ilgili bir iş ini bitirmek istiyordu.
125

HormIth M., Nklasdy, 59.s. ve 59/3. not.

126

D6czy maden kentlerine 5 Eylül 1532'de Esztergom eteklerinden thesaurararius olarak yazmaktadı r: OL NMT, 1532 yı lı , 1924/19/8
127
Szerimi, LXXXVIII. ve Kretschmayr, 77 . s.
128

129

Kretschmayr, 78. s.
Deha Valle, 33. s.

I3() Kretschmayr,

79. vd. s.
Ocağı nda Debrecen'deydi (OL Zichy es., 4/1808, 12 Ocak 1532), I luszrta daha
sonra bulunmuş olmalı , çünkü oradan 18 Ocakta Buda'ya dönüş ü bekleniyordu (Tiirt. Tk.
1908. 323. s.)
131 1530
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Grnti ve yanındakiler 21 Aralık 1532'de, kışı n dondurucu soğuğunda
Buda'ya vardılar'''. Tatsı z bir haberle karşılandı burada: O uzaktayken
Nklasdy kente gelmiş ve Athinai ile ve başkalanyla birlikte kendisine bağlı
bir otuzda bir vergi toplayıcısı olan memur Dnos BoOdi DeA'ı soymuştul". Burada iki başrol oyuncusunun kişiliğinde Dnos'un doğrudan yandaşlarını n güzden beri olan bitenlere gösterdikleıi ilk tepkiyi görüyoruz: Türklerin (Osmanlıların) yenilgisinden sonra Gritti'nin gücünün de azalacağını
umuyorlar, sultanm onu öldürttüğü haberini yayıyorlardı düpedüz. Bu gözü
pek eylem g-ubernatoru son derece kı zdırdı . Ele geçirdiği başrol oyuncuları ndan birini astırdı , elinden kaçmayı başaran Athinai'yi provisorluktan aldı
ve yerine de Kral Dnos'a 1527'den beri hizmet eden György Frker'i getirdi'. Baş suçlu Nklasdy'nin ele geçirilmesini ise aylar sonra Istanbul'dan
tekrar tekrar denedi ve elinden bir şey gelmediği için kapı ldığı öfkeyle ondan bir biçimde öç alabilmek için sahte bir Kanizsay oğlu bile yarattı '.
Oysa suikastin ona yararı dokunmuş tu: Egemenliği öncekine göre daha da
güçlenmişti, çünkü hazinedarlı ktan sonra kendi yarattığı bir göreve başlamış tı . Dnos'un onun Buda'ya dönüşünü erteleyip durmasına şaşmamak
gerekir. Nklasdygilinkilere benzer biçimde danışmanları da daha cesur
davranmaya başlamışlardı; başlarında İmre Czibak olmak üzere onu uzaklarda kalmaya teşvik ediyorlardı '''. Ancak İtalyan'ın kurnazlıkları özellikle
Nklasdy tarafından da canlandırılmasına yardımcı olunca Ferdinand ile
yapılan barış görüşmelerinin altını oymaya başlamışlardı (Kendisinden
132

Della Valle, 26 vd. s. ve Tört. Tk (1908, 290. s.
Olayı Szer&ni'den öğreniyoruz (LXXXIX.), ama bunun zaman belirlemesi tümüyle
yanlış tır: 1533 Şubatı nda Gritti artı k Buda'da idi. Bu olay bir olası lı k Gritti Belgrad'da bulunduğu sırada olmuş olmalı dır. Belki de 1532 Şubatı da söz konusu edilebilir, ama bununla da
Brodarics'in Mdasdy'ye yazdığı 1532 tarihli mektupları çelişir gibi görünmektedir. (Tört. Tr
1908, 264. s. vd.)
134 Szerdmi, XC.; "rahip"in provisorluğuyla ilgili belgelere dayanan veri ancak 1534'c aittir (OL Zichy es., 4/1824, 1 Eylül 1534). György Frker'in adı belgelerde ilk kez consiliarius
olarak 1532 Mayı sı n& geçer (OL NMT 1533 yı lı , 911611zy"), buna karşı n Gritti'nin adamı
olarak bakmamı z gerekir ona: Szer6ni işe başlar baş lamaz bomboş tı ngı rdayan krallı k kilerini
doldurduğunu yazmaktadı r. Bunun için gereken parayı Gritti'den almış olmalı dı r.
135 25 Şubat 1533'te artık öyle haberler dolarnyordu ki bunlara göre Gritti'nin ricası üzerine (Sadrazam) İbrahim ,gnos'a ~asdy'yi yakalatması için buyruk göndermiş ti; ve Italyan
Ferdinand'ı n adamları ndan İ stanburdayken bile onun yakalatı lması nı isteyecektir
(Kretschmayr, 82 vd. s.). Saf Brodarits bu sıralarda Nklasdy'yi, FIuszt'u vererek ve kendisinde
kalmış olan mührünü (!) geri vererek valiyi yatış tırmaya ikna etmeyi denemcktedir (Tört. Tk.
1908 292 ve 323. s.). Bu arada Gritti bir sahte Kanizsay daha yaratmış tı r ve böylece
Nklasdy'yi mülkünden etmeyi denemektedir (Kp. Proc. Il., N. 18., 12 Ekim 1533).
136 Kretschmayr, 82. s.
133
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bağı msı z olarak yapı lan her türlü giriş im Gritti'nin durumunu bozuyordu,
özellikle de eğer bunlar barış ile ilgiliyse.), ve 1533 Ocağı nı n son günlerinde baş kente bir yolculuk yapmaya karar verdi'. Ancak iyi baş layan anlaşma
birkaç gün sonra beklenmedik bir dönüş ümle sona erdi, Ferdinand'ı n Istanbul'da da, hem de başarı lı geçen görüşmeler yaptığı ortaya çı kmış tı !".
Habsburgları n kendilerini dışarı da bı rakarak Türklerle (Osmanlı larla) anlaş ma yapmaları olası lığı hem kralı n hem de valinin çı karları nı tehdit ediyordu: Bu durumda, (Sadrazam) İ brahim'in zaten İstanbul'a çağı rdığı valinin Avusturyalı elçilerin iş lerini dengelemek üzere Babıali'ye gitmesi konusunda kolaylı kla anlaş tı lar.
Bir yı ldı r denetleyemediği iş leri yüzünden de İstanbul'a gitmesi gereken Gritti depoda bulunan hemen her ş eyi hemen saturdı (yığı nla safranı
vardı ; önüne gelene bundan satı n almayı dayatmış tı ) ve 25 Martta ivedilikle
yola çı ktı . Demek oluyor ki kral başı na bela olmuş olan validen yine kurtulmuş tu l ", ama Macar sorununun çözümünün anahtarı nı n şimdi rakibinin
gittiği yere, Boğaziçi kıyısı na geçmiş olması rahatlaması nı büyük ölçüde engelliyordu. Tümüyle savunması z kalmamak için Kançı lar Werböczy'ye
Gritti' nin gidiş inden hemen sonra buyruk verdi: Onun da Babı ali'ye gitmek üzere hazı rlanması nı istedi, daha sonra ise deneyimli Laski'yi de İ talyan'dan sonra kendi sözcüsü olarak (İstanbul'a) gönderdi''.

Korkmakta her bakı mdan hakhydı lar. İstanbul'da daha Gritti'nin ulaştığı sı rada Habsburgları n elçileriyle görüşmeler yapı lı yordu. İ talyan bir
yı ldı r uzakta olduğu için etkisi azalmış olsa Sultanı n Macaristan'a iliş kin
anlaş manı n yapı lması iş ini kendisine bı rakması nı sağlamış tı . Tam da zamanlydı : Ferdinand'ı n elçisi Zffi-ai Jeromos askeri başarı sı zlı k, Fransı zları n
verdiği bilgiler ve bir de İ ran savaşları nı n hazı rlı kları dolayı sıyla daha bir
yumuşamış olan (Sadrazam) İbrahimle barış imzalanması konusunda ilke
olarak artı k anlaş mış tı .

137 Acta
138

Tomiciana XV., N. 158; Szalay, m- r., 133. s.; Bardossy, 118. s.
Aynı yer.

139 Kretschntayr, 90. s. Safran konusu: Brasso olayı için bkz. agy. 85. s.; bir baş ka örnek:
OL Zichy es., 4/1809 (23 Mart 1533), Gritti pek çok köyü safran almaya zorlamış tı . Ama 1532
Buda meclisinde de ülkenin başı na safran ı sarmış t ı ! (Szeretni, ag. Yer).

I4() Werböczi daha 26 Mart 1533'te 6 000 forint borç aldı bu yolculuk için: Fraknöi:
Werhöczi 291. s.; Laski için aşağı ya lı kz.
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Italyan, Zârai'nin ve İbrahim'in anlaş mayı -bu anlaşma konusunda
Zârai'nin oğlu Viyana'da Türk elçisinin bulunduğu bir toplantı da bilgi vermiş ti-, olası lı kla sultamn haberi olmaksızın yaptı klarını tam zamanı nda
öğrenmişti. Buna göre barış anlaşmasında Macaristan'ı n ikiye bölünmesine
yer vermeyi vaat etmişlerdi, durum zaten böyleydi, oysa Babı ali bunu ne bu
sırada ne de daha sonra duymak bile istemiyordu, bu yüzden ilkesel kararlar alınırken Macar sorunu pratikte ele alınmamış oldu. En azı ndan (Sadrazam) İbrahim'in Iran'da saplanıp kalmış olan Türk (Osmanlı ) imparatorluğu için bu tür sert önlemlerle vakit kazanmak istediğini düşünebiliriz. Gıitti
bu olanağın ayrımına vardığı için ortaya çı kan kargaşayı kendi yararına Szapolyai yararı na değil!-, kullanmak istedi. Yetki sını rları nı çok büyük
ölçüde aşarak, imparator ile sultan arası ndaki pazarlığa karış tı ve Alman
elçilerine yavaş yavaş, her ne kadar sultan Macafistan'ı Jânos'a vermek istiyorsa da Ferdinand ile ortaya çı kan sını r sorunları nı gidermek üzere aldığı
tam yetkiyi kullanarak Habsburgları avantajlı duruma geçirebileceğine
inandı rdı . Sonunda da sakmarak neredeyse tüm Macar sorununu
Ferdinand'ın tam istediği biçimde sultan adı na çözmeyi önerdi. Gritti'nin
bu önerilerinin temelsiz olduğu apaçı kur: Sultanın bütün ülkeyi Jânos'un
yönetimine vermek konusunda kararlı bir niyeti vardı ve bu arada da
Ferdinand'a da Mohaç öncesinde elinde bulunandan ötesini bırakmak istemiyordu. Ancak Venedikli ve (Sadrazam) İbrahim yanı ltma, kandı rma ve
inandırma konusunu öyle bir yere vardırdı lar ki -eğer araya ilgisiz biri girmemi§ olsaydı-, neredeyse gerçekten sultanı da aldatıp son kararı verecek
kiş inin Gritti olmasını sağlayacaklardı . Bunun için doğal olarak her iki tarafı n rahat olması gerekiyordu; her iki tarafı da kendileri için çalış tığı na
inandırması gerekiyordu. Ancak iki tarafın ikisi de ona güvenmiyordu.
Szapolyai Istanbul'a önce Werb6czi'yi sonra da Laski'yi göndermişti arkası ndan. Buda'da olanlardan sonra gubernatorun yaptığı işleri denetlemek
ve dengelemek gerektiği belliydi, ama Gritti onları yine de aldattı . Laski'nin ve kangların görüşmeleri tümüyle başka konularda sürüyordu (örn.
eskimiş Silezya-Macaristan sorununu ortaya atmışlardı ): Werb6czi yalnı zca
Babı ali'nin resmi tutumu konusunda bilgi topluyordu ve sunduğu zengin
armağanlara karşılı k 1533 Aralığı nda yurda sultanın vaadini getirdi: Bu iş
için görevlendirilmiş olan Gıitti ülkenin tümünü Jânos için barışla elde
edecek, hatta güneydeki uç kaleleri de geri verecekti. Valinin kendisi daha
önceki bir tarihte (1533 Temmuzunda) benzeri bir vaadi içeren mektupla
kralı rahatlatmış tı .

Serüvencinin oyunu sonunda yitirmesine Avusturya sarayını n onun
karmaşı k dolaplarmı anlamadığı için -oysa kendisine, Venediklinin kiş isel
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çabaları nı n yanı sı ra bunun da bir yararı varmış gibi görünüyordu-, vaktinden önce Gritti'nin vaatlerini açı klaması yol açtı ve böylece (Sadrazam)
İbrahim İran seferine çı ktığı için bir başı na kalmış olan İ talyan'ı n üstündeki
kisveyi Sultanı n gözü önünde çı karmış oldu. Gritti'nin pozisyonu sarsı ldı ,
öyle ki 1534 baharı nda artı k kendisini görüşmelerden uzak tutmak zorunda
kalmış tı . Bu arada Babı ali'de -(Sadrazam) İ brahim'in uzaklaşması yla ve rakibi korsan ası llı denizcilerin komutanı Barbaros Hayreddin'in gelmesiyle
ve bir de Fransı z diplomasisinin yeni etkinlikleriyle-, tümüyle barış karşı tı
akı nı egenı en oldu. Habsburgları n elçileı-iyle sürdürülen diyalog -ki bu
diyalogda Macar konusu aslı nda baş tan sona yalnı zca ikincil bir sorun olarak kalmış tı -, yavaş yavaş gündemden çı ktı . Ferdinand'ı n 11 Ekim 1533'te
törenle ilan ettiği barış (doğal olarak (Sadrazam) İ brahim'in koşullanyla!)
daha doğmadan ölmüş tü. İ talyan yine de kendisini yazgıya teslim etmek
eğiliminde değildi: Etkinliğini iyice yitirdiği Babı ali'ye yavaş yavaş sı rt çevirerek imparatorluğun elçileriyle birlikte Türk (Osmanlı )-İran savaşı sı rası nda Türk (Osmanlı ) imparatorluğuna karşı alabildiğine fantastik planlar
yapmaya, bir Hı ristiyan saldırı sı nı n planları nı yapmaya koyuldu. Sonunda
15 Haziran 1534'te Ferdinand'ı n ve Dnos'un ülkeleri arası ndaki sı nı rları
Babıali'nin isteğine göre çizmek üzere sultanı n buyruğuyla Macaristan'a
doğru yola çı ktı ; ruhunun derinliklerinde belki de Kral Dnos'u yerinden
edip Macaristan'ı Habsburgları n yönetimi altı nda birleş tirmek ve V. Karl'ı
doğrudan doğruya İstanbul'a bir saldı rı başlatmaya ikna etmek yanyordu u I .

Büyük barış umutlarmı n dernek ki ancak buncası gerçekleşmiş ti: İ talyan, Babıali'nin aslı nda hiç kimsenin bilmediği buyruğuna uygun olarak
krallar ve halk konusunda karar vermek üzere giderek daha da tanı nmayan
birine dönüş müş olarak Macaristan'a gelmiş ti. Herkes en iyi ş eyleri ummakta haklıydı, ama en kötüye de hazır olmalıydı : Beklentinin histeri sı nı rları na
ulaşmış olmasına da şaşı lmaz"2. Oysa her iki tarafı n da kendilerini kurtarması nı beklediği insan özellikle de bu aylar sı rası nda kendi yanlış ları nı
sergilemiş ti. 1533 yazı nda eyleme girişirken uyguladığı yöntem politik sertıvenciliğin pek çok belirtisini üstünde taşı maktadı r. Doğal olarak aslı nda
neyi planladığı nı sezmek bile pek olanaklı değildi. Eğer özgürce varsayımlarda bulunacak olursak olası lı kla Ferdinad'dan da valilik görevi elde
141 Istanbul görüş melerinin kargaş a dolu olayları konusunda özellikle bkz.: Szalay
MT,
134. s. vd.; Kretschınayr, 87 s. vd.; ve Bdrdossy 112. s. vd. net bir resim oluş turmak olanağı
vermektedir. Yukarı da anlatı lanları bunlara dayanarak oluş turduk.
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Bkz. Acta Tomiciana XV. cildinin çeş itli elçi raporları ; bunun yanı sı ra Acsdely, 1 03 s.
vd. ve Kretschıııayr, 98 S. vd.
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etmeyi düşünüyordu; ve bunu Babı ali'ye Janos'un yönetiminde gerçekleş ecek olan birleş tirme anlaş ması nı n bir uygulaması olarak, Habsburglara ise
Türkleri (Osmanlı lar') aldatmak olarak gösterecek ve Macarları n karşısı na
da ülkeyi yeniden birleş tiren kiş i gibi çı kabilecek ve de ülkeyi sonunda kendisine ayı racaktı . Ancak ne planlarsa planlası n Buda'da oynadığı rolünün
tümü de yaslanabildiği tek gerçek gücün Türkler (Osmanlı lar) olduğunu
kanı tlamaktadı r; çevirdiği son dolaplar ise onu kaçı nı lmaz bir biçimde özellikle de bu destekten uzaklaş tı rmış tı . Gerçek yüzünün ortaya çı kışı ndan
sonraki planlar konusunda ise -Habsburg elçilerinin kulağı na hoş gelen bu
fikirleri kendisi de ciddiye almış olsa bile-, tüm güzelliklerine karşı n çenemizi yormamı za yazı k olur.
Bu sonuncu planlar aslı nda tek bir amaca hizmet ediyor ohnalı dı rlar:
Habsbuı-gları n dostluğunu böyle kazanmak istiyordu. Gritti'nin taraf değiştirme düşüncesiyle ciddi bir biçimde uğraş tığı açı k gibi görünüyor: 1534
yazı nda Türk (Osmanlı ) baş kentini bir daha dönmemek üzereyrniş gibi terk
etmiş ti; oradan küçük oğlunu da getirmiş ti; ve de öyle değerli ş eyler vardı
ki yanı nda mal varlığı ndan geride bir ş ey bı rakmak istemiyormuş
Çünkü politik rolü onu mali iflası n eş iğine getirmiş ti; Barbaros Hayreddin
ondan aldığı krediyi ödemeyi reddetmiş ti ve kendisinin toplamak üzere
kiralamış olduğu vergi gelirlerinin geri kalan taksitlerini ise hazine hiç acı madan tahsil etmeye başlamış tı ondan, öyle ki gümüş yemek takı mları nı
bile kısmen satmak zorunda kalmış tı '. Ve tüm bunlar da başı na sermayesinin önemli bir bölümü Macaristan'da umutsuzca ipotek altı nda olduğu bir
sı rada gelmiş ti.
Bu noktada bir an için duralı m. Bir mektubunda Gritti'nin kendisi ve
Italyan sekreteri Tranquillus Andı-onicus anı laı-ı nda aynı ş eyi savlamaktadı rlar; buna göre Kral Jânos'un 1534'te Venedikliye artı k 300.000 forintten fazla borcu vardı r'. Gerçi bu muazzam borcun bir bölümünün gerçek
yatı rundan kaynaklanmadığı olası dı r; Mâramaros tuz ocağı, Eğri piskoposluğu ve benzeri yerlerin geliı-leı-inden ya da Erdel madenlerinin mülkiyet hakkı nı n zaman zaman baş kaları na devı-edilmesiyle ortaya çı kan farktan
kaynaklanıyor olabilir ve bunda 1532 seferinin ücretli askerlerinin ücreti de
bulunuyor olabilir (çünkü bu sıı-alar herkes hazine adı na savaş mak istiyordu!). Ama o, gerçekten kimi madenlere de yatı rı m yapmış tı , bunlar için
143
Della Valle, 40. s. vd.; Agostino Museo'nun Gritti'nin olürnüyle ilgili anı ları , Magyar
Törtnelmi Târ III. (Bundan böyle: Museo) 70. s.; Szerbni, XCVII.
144
Kretschmayr, 109. s.
145
Kretschnuzyr, 50/1. not.
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avanslar vermiş ti ve gerçekten krala da borç paralar vermiş ti ve bunun miktarı az da değildi! Bizim de bildiğimiz tek kredi mektubu 15.000 forintten
söz ediyor; ve bunun karşı lığı nda Dnos ona 13 Mart 1534'te Szeged'i rehin
vermiş ti', ama ülkenin tüm piskoposlukları nm gelirleıinin de onda rehinde olduğu sayı da vardı r'47 ve kuş kusuz Debrecen de bir süre onun eline
geçmişti'''. Yatı rı mda kullanı lmış paralara rehindeki yerlerden yı lda ancak
lurı nular geri dönmüş olmalıdı r; eğer onları n başı na da maden kirası nı n
başı na gelen gelmediyse. Kraldan alı ndığı savlanan armağanlarm bunun
yanı nda bir önemi yoktur, çünkü yağlı lolunalar ona değil divana ayrı lmış tı '
Istanbul'daki sorunlardan sonra Gritti bu istemlerini yazgı sı na terk etmeyi pek istemiyordu; hatta sarsı lan durumunu daha sonra Macaristan'da
düzeltmeyi umuyordu. Babı ali'de ne ölçüde bozguna uğramış olursa olsun,
Macar işleri söz konusu olduğunda yine de en yararlı aracı olarak o görünüyordu. Sı nı r anlaş mazlığı nı düzenleme görevi sürüyordu, hatta yolda
kendisine eşlik etmek üzere askeri bir güç de -gerçi bunun büyük bölümü
oradan buradan bulunup buluş turulmuş çete idi, ama 200 de yeniçeri ayı rmış lardı ona- verilmiş ti'.

Uzun ve kısmen işlerini gizlice tasfiye etmeye yönelik hazı rlı klardan
sonra gubernator yukarı da belirttiğimiz üzere sonunda, 15 Mayıs 1534'te
Macaristan'a doğru yola çı ktı '''. Açı kça anlaşı lacağı üzere her türlü zora
başvurarak Macar beylerini boyun eğdirmeye niyediydi"; deneyimlerine
dayanarak kendisinin 32/33'te onlar arası nda kurduğu yapı ları o zamandan
beri büyük ölçüde yeniden yı kmış oldukları nı seziyordu. Sezgisi gerçek duEK LEO N. 39 (Tarih yanlış olabilir, 1533 yerine!).
50.s.
ı It. Il!., N. 109. (17 haziran 1534): Istanbul'dan Debrecen'e Laski'den Macaristan'a ilk kez geldiğinde aldığı 1.000 forinti ödeyeceğini yazıyor ve bunun karşı lığı nda da
TetMen'i alacaktı r; görmüş olduğumuz gibi Ağustos 1532 'de kral Debrecen'i Bajoni'ye ve
Eztlı ffii'ye (Gritti'nin onayıyla) rehin vermiş ti.
149
imparatorluk elçisi Scepper Gritti'ye gönderilmiş olan 200.000 forintlik armağanı n
başı na ne geldiğini öğrenmek istemektedir (Kretschmayr, 118. s.): Bu öyle bir abart ı dı r ki
sözünü etmeye bile değmez.
Is() Della Valle, 36. s.; Scepper'e göre yalnı zca bulunup buluş turulmuş adamları vardı ve
bu, olan bitenlerden sonra pek de olanaksı z değildir (Karş.: Bdrdossy, 157. s.)
151 Della Vale 36. s. ve Kretschmayr, 109. s.
152 Scepper'e söylediği sözler için bkz.: Mrdossy, 157. s. ve Kretschmayr, 114. s.
146

147 Kretschmayr,
148 Kciro.y
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ruma uygun düşüyordu, yine de bunda büyük bir yanı lgı gizliydi: Yurt içindeki değiş ikliklerin önemini küçümsemiş ti.

1530 Noeli kutlamaları sı rası nda henüz durum öyle görünüyordu ki iç
savaşı kazanmanı n yolu Türklerle (Osmanlı larla) işbirliği yapmaktı. Ama
iş te bu umut Köszeg eteklerinde tüm gerçekliğini yitirmiş ti; Szapolyai'yi
Gritti'yi atamaya ikna eden gerekçelerin yarısı da anlamı nı yitirmiş ti. Buna
karşı lı k salt bir araç olması düşünülen vali Türk (Osmanlı ) desteğini en
baş ta kendisi yararı na sağlayı p korkunç tehlikeli bir rakip durumuna gelmiş ti: Daha önceki kuş kulaı-ı n 1532/33 kışı nda tehdit edici bir gerçeldiği
olduğu ortaya çı kmış tı . Bu olgunun etkisiyle oynadığı rolün getirdiği ekonomik avantajlar da tersine döndü: Buda aşırı istemleri olan kredi açı asından
olabildiğine ucuz bir biçimde kurtulmak istiyordu. Gritti'nin beyleri frenlemek
konusunda pek az yararı görülen baş langı çtaki çalış maları kralı n çevresine
yöneldiği için daha sonra tümüyle geçersizleşmiş ti. Yitirdiği pozisyonları nı
yeniden elde etmeye yarayan ve 1532'de yeni bir temel oluş turmaya yarayan çok hı zlı yargı lama gücü, iradesi, bu arada gösterdiği eneı ji, adamları nı
seçmekte gösterdiği yeteneğe değer verme olgusu (Nâdasdy ve Martinuzzi
gibi iki kiş inin kariyedni ona borçlu olduğunu düşünelim!) I" yalnı zca kendi
amaçları na hizmet ediyordu ve bu yüzden de rakiplerinin gözünde daha da
tehlikeli bir duruma gelmiş ti. Gritti-deneyimi demek oluyordu ki başarısı z
olmuş tu: Jânos'a -eğer kendisi de onunla birlikte alaşağı olmak istemiyorsa, bir biçimde onu görevden uzaklaş tı rmak iş i düşüyordu.
Bu sı ralarda Macaristan'da tek hesaba katı labilecek iç güç sayı lan yüksek soyluları n ş imdi artı k tüm olayı nefrete dönüşen bir antipatiyle izlemeleri de bunu yapması nı gerektiriyordu. Onlar da Türklerin (Osmanlı ları n)
aşı rı gücüne inanıyorlar, homurdansalar da yarı Türk (Osmanlı ) sayı lan
bankerin çabaları na kadanı yodardı ; Köszeg'den sonraki hava değiş imi konusunda ise Nâdasdy'nin ve Athinai'nin baş kaldı nsı na göndermede bulunmamı z yeterlidir. Süreç anlaşı lı r durumdadı r: Kendisi tarafı ndan bağı ra
çağı ra vaat edilen Türk (Osmanlı ) zaferinin gerçekleşmemesi sonucu Gritti
uzağı en iyi gören baronun gözüne bile doğrudan Türk (Osmanlı ) egemenliğinin bir kurucusu olduğu ya da yeni bir üçüncü egemenliğin kurulması
için uğraşan, engellerle boğuşan biri olarak görünecekti. Kendi temsilcilerinin, yani araları ndan seçim sonucu ortaya çı kan Szapolyai'nin yerine
153 Nadasdy 1526 öncesinde yalnı zca kral sekreteri idi, dolayı sı yla da I529'a dek Buda
castellanus'u idi; György Frater'in ise ilk gerçek hükümet görevi provisoriatus idi ve danış mantığa onu Gritti getirmiş tir.
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Türlderle (Osmanlı larla) nazik iliş kiyi düzenleme iş ini çok fazla dayatı lmış
bir yabancıya vermek onlara anlaşı lı r bir biçimde ve haklı olarak saçma bir
düş ünce gibi geliyordu. 1530-32 meclislerinin de gösterdiği üzere egemen
sı nı fı n çoğunluğunun en büyük kaygı duyduğu konu da artı k, parçalanmayı
sürdürmek değil de birliğin kurulmasıydı daha çok.

Eğer Venedikli yüksek soylulara maddi ve kiş isel avantajlar sağlamış olsaydı bunları n bir bölümü politik olan kaygı ları kolaylı kla unutabilirdi tabii.
Ama özellikle de bu alanda çatış ma vardı ; onun çı karları Macar beyleı-inin
çı karlanyla çakış mı yordu. Birkaç kiş iyi (Döczy, Batthyâny Orbân, Perusics
Gâspâr, Dobö Ferenc) gerçi bir biçimde kendine bağlamayı baş armış tı , ama
büyük çoğunluk düş manı olarak kalmış tı ve de iki nedendendi bu. Bir yandan İ talyan iktidar için sürdürdüğü yarış mada tüccar geçmiş ini yadsı yanıı yordu ve kuşkulu ticari iş leri kentlilerin çı karları nı bile ciddi biçimde zarara
sokuyordu (vergi toplama giriş imlerini ya da safran-öyküsünü düş ünelim),
üstüne üstlük yüksek soyluları n da zarara uğraması na yol açıyordu.
Nâdasdy Mâramaros'tan vazgeçmek istemiyordu; Czibak, Eı-del Piskoposu
Jânos Statileo, Gergely Pesthieny Erdel'deki çı karlarla ilgileniyorlardı ;
Athinai onun yüzünden Buda privisorluğunu yitirmiş ti; ve belli ki bunlar
daha da uzatı labilir. Ve bu tip iş ler birbiriyle karşı karşı ya duran iki küme
içinde de büyük bir nefret uyandı rıyordu; bu bir yana, ya bir de dış arı dan
biri içlerine girmeye kalkış acak olursa ne olurdu?! Sonuç olarak da iç savaş
sı rası nda yavaş yavaş oluşan tuhaf morale bir yabancı nı n saygı duyacağı nı
hiç kimse beklemiyordu: Yani artı k düşmanlı k yüksek soyluları n ölümüne
yol açamazdı l". Artândygili hiç kimse unutmamış tı .
Demek, birbiriyle sı msı kı iç içe geçmiş kiş isel, maddi ve siyasal çı karlar
ayrı ayrı tek bir yön gösteriyordu: Bu durum sı nı f çı karı nı n oluş ması na seyrek bir örnektir, özellikle de sı nı fı n iktidarı nı n yürütücüsü kralı n da benzeri
bir kariyeri izlemek zorunda kaldığı nı düş ünecek olursak. Ancak tanı bir
çı kar özdeş liği de Jânos'un kötü sonuçlannuş olan giriş imini doğrudan bir
eylemle sona erdirecek gücü sağlamıyordu. Deneyimin gerekçelerinden biri
de hala geçerliydi. Szapolyai'nin çok korktuğu, ülkenin tümüyle parçalanması olası lığı 1532'den baş layarak gözüne geri dönüşü olmayan bir gerçeklik gibi görünmeye başlamış tı . Buna karşı lı k sanki son söz Gritti'ye verilmiş
gibiydi: Babı ali ile Ferdinand'ı n ortak iradesiyle ülkenin Jânos'a verilmesi
154

Bu konuya hazı rlamakta olduğum çalış mamda ayrı nt ı lı olarak ele alacağı m.
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umudu gözler önünde pek soluk bir biçimde titreş iyordu. Ancak Jânos'un
kendisi de Ferdinand'ı n buna karşı t bir vaadi dile getirdiğini duymuş olmalı ydı : Eğer o bu arada hayı r diyecek olursa elde edilecek en iyi sonuç ş imdiki durumun yeniden doğnşu olabilirdi. Demek ki geriye geçerli sı nı rları
ş öyle böyle onaylamak olanağı kalıyordu. Bu sı rada ise baş role Gritti soyundu -her iki tarafa da vaatlerde bulunması bu bakı mdan Szapolyai'nin
iş ine yaramış tı - ve hala beklenen baş kaldı rı kaynaş maları nı n daha önce de
açı kça rengini belli ettiği Ferdinand'a karşı yöneleceği umuluyordu" ve bu
durum da Kral Jânos'un yalnı zca iş ine yarardı . Sonuç olarak ele alı ndığı nda
ise tüm bu hesaplaı-dan da daha önemlisi Kral Jânos'un her ne olursa olsun
ülkenin doğu bölgesinin Türklerin (Osmanlı ları n) çı kar bölgesi içinde kalacağı nı iyi bilmesiydi; gubernator ise ş imdi bile Babı ali'nin adannydı ;
onunla oyun oynamaktan sakı nmak gerekiyordu.
Kralı n Gritti'nin 1533'ten sonraki çekiliş ini izleyen politikası bu ikili
kararlı lığı n var olduğunu tam olarak göstermektedir. Vali adamları na hazinedarlığı n ve Buda provisoratıı sluğunun yanı sı ra Erdel'de de önemli pozisyonlar sağlamış tı : Tuz ocağı ş imdi Ferenc Dobö'nun kahyalığı na geçmiş ti
ve yandaş ları eyalette artı k silahlı güce de sahipti'. Demek ki karşı saldı rı ları n en baş ta bunlara yönelmesi gerekiyordu. 1533 Martı nı n sonunda kral
en baş ta gelen Gritti muhalifi olarak ortaya çı kan İmre Czibak'ı n kendi
çevresinde yeniden görünmesinden sonra' yaz başı nda -ve iki yı l önceki
reçeteye göre- öncelikle o sı radaki vali yardı mosı na karşı sakı ngan giriş imlerde bulunur: Bir süre (bu unvanı da taşıyan) Döczy'nin istifa edeceği haberleri dolaş tı . Ancak herkesin nefretine hedef olan hazinedar buna karşı
çı ktı ve görevinde gerçekten de aylarca kaldı !". Buna karşı lı k güzün ortalı kta Gritti'nin bu yı l da Buda'ya gelmeyeceği haberleri uçıış maya baş layı nca
Szapolyai yine cesaret kazanı r. P&s'e giderken Buda'da kendisinin yerine
Czibak'ı bı rakmak ister (Györg-y Frâter'in göz yumması ile mi?) - ve bu iş
ancak bu kiş inin krala koş ullar öne sürmesi (!) üzerine geri kalmış tı r'. İ ki
155 Ferdinand'ı n yandaş ları nı n kaynaş ması için bkz.: Acseidy, 101. vd. s.; ötekiler için ortaklaş a ppı lan toplant ı lar kanı t oluş turmaktadı r.
15 Erdel için bkz.: Acta Tomiciana XV. N. 151; Dolt6 için: Museo, 71. s.
157 OL NRA, 840/18: 24 Mart 1533'te kral Munkks'ı ve Ferdinancl'a giden, bir zamanları n Art.ndy ailesinden olan Mihaly Bydy'nin malları nı Imre Czibak'ı n kutladığı Ferenc
Begesi'v verir.
15 Her ne denli 9 Haziran 1533'te istifa edeceğini duyarsak da (Ep. Proc. Il., N. 14), 26
Haziranda hala hazinedar ve viceg-ubernator odur (OL NMT, 1533 yı lı "Ill6slı zy").
159 Geibor Kujdni'nin makalesi, Szzadok 48 (1914), 115.s. vd.
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buçuk yı llı k kesintiden sonra Macar sarayı ile Fuggerler arası nda yeniden
ilişki kurulur ve bakır ihracatını n yolunu güvenlik altına almak için Arva
kalesinin Augsburglularca Szapolyai'den satı n alınması ciddi bir biçimde
söz konusu olurI60. Yapı lan planlar tuhaf sonuçlara yol açtı: Kral Dnos`un
yandaşlarından biri olan Dnos Podmaniczky iırva kalesinin sahibi olan (ve
ayrıca Gıitti ile de ilişki içinde olan bir aileye bağlı olan) ve Yukarı Macaristan'ın başkomutanı Miklös Kosztka'yı yakaladı ve tutsak aldı ". Tuzağı n
kralı n buyruğuyla hazı rlandığı kuşkusuzdur: İ ki yüksek soylu arası ndaki
pazarlı kta Dnos adı na Jeromos Laski aracı lı k etmektedir ve Laski
Fuggerlere de bağlı olarak çalış maktadır: Fidye olarak Koszıka'clan Podmaniczky'nin para, kralın ise Arca'y alman konusunda anlaşırlar. (Laski ise ödül
olarak ötekilerden de kötü bir üne sahip olan haydut şövalye Usz16 Csulai
M6renin elinde olan ve kendisinin fethettiği saray kalesine el koyabilecekti".

Eğer Hazinedar Gıitti'yi destekleyecek olsaydı bu Fuggerlerle yeniden
başlayan diyaloga bir engel oluş turacaktı . Ancak bu tarihe gelindiğinde sonunda olan olmuş ve D6czy'yi görevinden uzaklaştı rma iş inde başarıya ulaşı lmış tı (her ne denli Gritti yandaşları ona bundan böyle de theseaurarius
diyerek saygı göstermekte iseler de) ve provisorluğu da elinde bulunduran
ardılı György Frker ş imdi artı k buna göz yummuş tu". Daha önce
D6czy'nin yaptığı vergi toplama işlerinde bundan böyle kralı n yanı sıra
rahibin (yani György Frker'in - ç.n.) sesi duyulmaya başlar, hatta 1534
baharı nda artı k her türlü yiyeceğin Tuna'nın batı sı na naklini yasaldayan
odur". Dnos valinin yeni bir adamı nı elde etmiş tir.

160

Pölnitz, 291. s. vd.; Fuggerler Gritti'nin ön plana çı kması nı n sonucu olarak -her ne
denli Pölnitz'in Buda'ya çağrı ldı gı konusunda bu sıralar hiç haberi olmasa da-, 1533 yı lı boyunca Buda'ya çağnlacaklarmı hesaba katmış olmalı dı rlar (olayı Acsddy 181. s. anıyor).
161

Podmanin'deld Podmaniczky ailesinin belgeliği Il-ili. (Imre Lukinich) Bpcşte, 19391941 (Bundan böyle: Podmaniczky It.) III. XXII.s.
162
Agy. XLIII. s.; bkz. ayrı ca Ep. Proc. Il., N. 14; Fugger işiyle ilgili olarak blcı. Pölnitz,
291. s. vd.
163

Martinuzzi hazinedar olarak ilk kez 9 Nisan I534'te ortaya çı kar (Bp. Proc. Il., N.
20). Museo D6czy'yi 1534 yazı nda bile thesaurarius diye adlandırmaktadı r. (Museo, 63. s.)
164
(Ep. Proc. Il. N. 20 (9 Nisan 1534). J. D6czy'nin Bihar ili vergi toplayı ası Benedek
Bajoni'ye 3 Şubat 1533 ve 6 Haziran ve 26 Haziran'daki buyrukları : OL NMT 1533 yı lı
Kralı n benzeri genelgeleri: 12 Ocak 1533, 30 Mayıs 1534, 19 Haziran, 3 Eylül tümü de OL Zichy cs. 4/1808, 1810 ve 822; György Frker'in işlemlerinin izleri aynı yerde
4/1817, 1821, 1824.
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Yurt içinde bunlar olurken kral Babıali'ye karşı değişmeyen bir bağlılı k
göstermeye çabahyordu: Parlak armağanlarla Istanbul'a gönderilen
Werböczy ve Laski Tüklerden (Osmanlı lardan) karşı lı k olarak güzel vaatler
elde etmiş ti; Gritti'ye yazı lmış olan mektuplar ise değişmeksizin bir mesenin (hami) ses tonunu taşı maktadı r'.

Szapolyai'nin valiye karşı sessiz baş kaldı rısı, Babıali'den gelen giderek
daha karmaşı k haberler, D6czy ve arkadaşlarını n inatçı direniş i Jânos'un
grubundaki atmosferi olağanüstü gerginleş tirmiş ti. Özellikle de rahatları
yerinde olan beylerin bir bölümü kral-vali arası ndaki yeni güç denemesinin
gidiş ini öyle kuş kuyla karşı llyordu ki, Ferdinand'a katı lmayı uygun buldu.
Tamâs Nâdasdy anlaşı lı r bir biçimde bunu yapmış tı ' ve Arva olayı dolayısıyla Kosztka kardeşlerle ve Ferdinand yandaşlanyla birdenbire karşı
karşıya gelmiş olan Jânos Podmaniczky' de bunu yapmış tı ve Jânos'tan,
Gritti artı k Macaristan'a doğru yola çı kmış olduğu için yardı m umamazdı
(Bunun üzerine yalnı z kaldı ve Arva'yı ellerinde tutmak isteyen Kosztkalar
da hı zla onu örnek aldı lar.)168. Yalnızca bir iki kiş inin uzaklaşmasıydı bu
gerçi, ama neden olduğu yitimler hesaba katı lacak boyuttadı r. Nâdasdy
Mâramaros tuz ocaklarmı ve Huszt'u yanı sı ra götürmüştü, iki düşman aile
ise o zamana dek büyük ölçüde Jânos'un tarafı na ait olan Kuzey Macaristan
maden bölgesini'. Szapolyai 1530 Noeli kutlamaları nda attığı umutsuz
adı mı mn karşı lığı olarak bu yüksek bedeli ödemiş ti.
Belirsizliğe 1534 yazında şu haberin ulaşması son vermiş olmalı dı r:
Gubernator sı nı rlara yaklaşmaktadı r. Yine de italyan'ı n Türk (Osmanlı )
yardı mcı birlikleriyle birlikte geldiği haberiyle birlikte onun aslı nda Babı ali'nin gözünden artı k düş tüğü haberinin neredeyse aynı anda duyulmasıyla
kargaşa daha çok arttı '. Şimdiye dek Gritti'nin çalış maları nı n etkisinin en
165
Kretschmayr, 100. s. ve hazı rlamakta olduğum çalış ma. Buna örnek olarak:
Kretschmayr, 118. s.
166 Nadasdy daha 1533 sonunda Tamas Zalahazy ile iliş ki içindeydi (Ep. Proc. IL, N.
. ıstosunun 6'sı nda karşı tarafla kesin olarak anlaş mış tı (aynı yer: Il. N. 23).
17), ve 1534 Ağı
Kral Janos onu geri çevirmeye boş yere uğraş mış lı (Aynı yer II., N. 24 ve EK Coll. Prayana.
Tom. XV., 1. s. recto).
167
Podmaniczky It. III., XXXVI: s.
168
Agy. XXI. s.
169
1535,te artı k Yukarı Macaristan maden bölgesine ve tüm bölgeye Ferdinand egemendir, bkz. Pölnitz, 692/188. not, Huszt ve Maramaros için bkz. EK. Coll. Prayana, Tom.
XV., 1. s. recto ve Ep. Proc. II. N. 27.
170
Kretschmayr, 106. s. ve yukarıya bkz.

Belleten C.LXX11, 19
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çok duyumsandığı ve burayı aşarak Buda'ya ulaş mak istediği Erdel' de beyler ve halk onun geçiş ini engellemek üzere silahlanmaya baş ladı '''.

Pek de istekli istekli beklenmeyen konuk Mâramaros tuz kontluğunu
vermeyi düş ündüğü küçük oğlu Peter ile 7 Ağustos 1534'te Brasso eteklerine geldi. İsmen Eğri Piskoposu olan büyük oğlu Antal ile Döczy, Batthyâny
ve Perusics birkaç yüz adıyla burada onu bekliyordu; bir iki gün sonra ise
olası lı kla Kral Janos'un görevlendirmesi sonucu Statileo ve Yüzbaşı
Gotthârd Kun ve bir de belli ki Ferdinand'ı n buyı-uğuyla Istvân Majlâth
karargaha ulaş tı lar. Bunlar arası ndan adı en son geçen üç kiş i daha çok
Venediklinin ne niyette olduğunu soruş turmak istiyordu, kendiliğinden hiç
kimse gelmemiş ti: Nefret edilen yabancı ile karşı laş maktan herkes kaçı nı yordu l".

Valinin planları konusunda havada dolaşan dehş et verici haberleri kı sa
süre sonra kanlı gerçeklik de doğruladı . Gritti'nin ilk iş i Orbân Batthyany'yi
en tehlikeli düş manı diye bildiği Imre Czibak'ı yakalamakla görevlendirmek
Batthyâny 10 Ağustosta akşam gizlice piskoposa ve birliğine saldı rdı
ve gece çarpış ması nda Czibak'ı ve adamları nı (savlandığı na göre Döczy'nin
verdiği akı lla) kı lı çtan geçirdi. Öldürülen kiş inin kellesini Venediklinin tam
o sı rada Kun ve Majlâth ile görüş tüğü Brasso'ya götürdüler; bu kanlı görüntü üzerine iki bey şaş kı nlığa kapı larak valinin karargahı ndan kaçı p gittiler'
İster bilgisi dahilinde, ister dışı nda olsun bu olay için herkes sorumlu
olarak ilk başta Gritti'yi görüyordu. Zaten popüler biri olan Czibak'ı n ölümü bardağı taşı ran son damla olmuş tu. Kaynaşan Erdel birkaç gün içinde
cinayeti iş leyen kiş iye karşı sefer açtı . Vali örgütlenenleri pek önemsemedi l '', oysa sonraki günler, Macar sı nı flar toplumunun canlı lığı nı belki de en
iyi biçimde nispeten rahat bir konumda olan Erderde koruduğunu gösterdi. Önemsememek böylece belirleyici sonu getirdi. Italyan küçük ordusuyla
171

Museo, 64 s. vd.; ve Ep. Proc. Il., N. 20. Tranquillus'un andığı suikast giriş iminden
neredeyse hiç söz edilmiyordu.
172
Deha Valle, 37. s. vd. Museo, 66. s.; karş .: Kretschnuzyr, 122. s.
173

Aslı nda yalnı zca yakalamak söz konu3u olduğunu Museo, deha Valle ve Szerdmi ayn ı biçimde savlamaktadı rlar. Ama Gritı i Czilıak'a della Valle'nin savladığı gibi Vajdahunyad dolayı sı yla saldı rmamış t ı , çünkü bu iş yı llar öncesinin iş i idi (lı kz. Ada 'fomiciana XII. N. 343).
174
Della Valle, 38. s. vd.; Museo, 66. s.; Szerdmi, XCV.
175 Kretschmayr, 127. s. vd.
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gözü pek bir biçimde Megg-yes'e doğru ilerledi, burada bir meclis toplamak
istiyordu, ama buraya yalnı zca hileyle varabilmiş ti ve kent halkı böyleyken
bile kentin bir bölümünde karşı ları nda bir barikat oluş turmuş tu (27 Ağustos). Daha öteye gitmek artı k olanaksı zdı , çünkü orada artı k Statileo' nun ve
Czibak'ı n yeğeni Miklös Patöcsy'nin kanlı kı lı çla toplanmış isyancı lar'
Gyulafeh&vâr ve Varad'a doğru giden yolu kesmişlerdi. Gı-itti her yerde
hazı r bulunan Laski'yi, Türklerden (Osmanlı lardan) ve Janos'tan yardı m istemek üzere Buda'ya koş turdu, ama bunun sonucu konusunda bir haber
gelmeden önce Patöcsy'nin askerleri Megg-yes'i kuşattı ve kı sa bir süre sonra
kuşatanlara Gotthârd Kun, Majlath (o zamana dek Ferdinand'a bağlı olan),
Ferenc Kendy ve daha sonra da savlandığı na göre Nadasdy'nin askerleri de
katı ldı ve yörede Athinai de çı ktı ortaya. Moldova voyvodası mn gelmesiyle
kuşatanlar artı k on binleı-le sayı lıyordu ve araları nda Jânos yandaşı Brass6
kentinin ve Habsbuı-g yandaşı Nagyszeben kentinin ücretli askerleri de
vardı I ".

Yardı m ise hiçbir yerden gelmedi. Laski Buda'da sert bir kabul gördü,
Serüven dolu bir yaşam sürbirkaç gün içinde kendisini zindanda
düren Lehlinin yakalanması şaşı rtı cı olmamış tı : Poznaii'dan beri iki taraflı
çalış maları nı Fugger-görüş meleri sı rası nda ayrı lmaya açı kça hazı rlanarak
doruğa çı karmış tı ; bunun dışı nda Gritti ile sürdürülen oyunla ilgili olarak
çok şey biliyordu; ve son olarak da Kral Janos'a 95.000 forint kredi vermişti'''. Buna karşı lı k, içinde bulunulan anda bu tutuklama gubernatorun ricası mn reddiyle aynı anlama geliyordu. Szapolyai Gritti'ye kendisinin yardı m
edeceğini söyleyerek Buda'daki Türklere (Osmanlı lara) kalmaları nı buyurdu ve ondan sonra bin atlı yla Varad'a dek gidip orada durdu. Görmüş olduğumuz gibi onun İ talyan'dan kurtulmayı arzulaması için yeterince nedeni
vardı -yalnı zca birkaç hafta önce tekrar tekrar mektup yazarak sultandan
onun geri çağrı lması nı istemiş ti'"-, bunlara ş imdi bir de sefere çı kmış olan
kendi adamları nı, eğer kuşatanlara yardı m etmek için seğirtecek olursa
kendisine karşı yöneltmek olası lığı da eklenmiş ti. Ama ne olursa olsun
İ talyan'ı n kişiliğinde hala Babıali'nin bir görevlisine saygı göstermesi ge176 Aynı yer.; ayrı ca NIklası ly'ye Contarinrnin Viyana'dan yazdığı rapor, Mag-yar
TörtneIı niiYı r 111., 97. s.
177 Kretschmayr, 128. s.
178
Fraknöi: Werböczi, 286. s.; Laski'nin kredileri için bkz. Pölnitz, 299.s.
179 Kretschmayr,

128. s.
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rekiyordu; bu durumda da kı pı rdamamaya karar verdi. Bununla valinin
yazgı sı nı mühürlediğini biliyordu, ama sorumluluğun kendisine yüklenmeye-ceğini ummak olanağı da vardı .
Erdel'de ise kazanan aşı rı güç oldu. Yavaş yavaş herkesin ihanet ettiği
Gritti kuşatanları n eline geçti ve Jânos Döczy ile birlikte son büyük yanlış ları nı n cezası nı yaşamıyla ödedi. Türk (Osmanlı ) askerlerini Moldovalı laıkı ktan geçirdi, Macar tutsaklar ise kı sa süre sonra özgürlülderine kavuş tular'.

Meggyes dramı yla Gritti-epizodu sona ermiş olmuyordu: Babı ali bir
süre Jânos'u ve sarayı nı ölüm olayı nı inceleyerek diken üstünde tuttu, ama
dalgalar kı sa sürede yatış tı ve (Sadrazam) İ brahim'in idamı yla birlikte kesin
olarak gündemden düş tü'''. Kral ve ondan daha talihli adamları yüz binlerce forinti bulan borçları nı kimseye ödemedi. Hatta Meggyes ganimeti de
ellerinde kaldı '''. Bu parasal yükün ortadan kalkması György Frâter'in hazinenin dengesini çok kı sa zamanda sağlaması na yol açtı . Ferdinand'ı n bu
cinayet bahanesiyle sultanı n ülkeyi kendisine vermesi gerektiği konusundaki şaşı rtı cı saflı ktaki çabası ise'" topu topu modus vivendi'nin (iki tarafı da
memnun eden çözüm - ç.n.) ortaya çı kışı nı birkaç yı l ertelemek gibi bir
sonuç verdi.
Buna karşı lı k iki iş in aynı biçimde sonunu getirmiş ti valinin ölümü.
1529'dan beri sürdürülen kayı tsı z koş ulsuz Türk (Osmanlı ) dostu politikanı n sonu anlamı na geliyordu bu, üstelik de 1532'den beri arzulanan uzaklaş mayı ve baş ka bir yönde iliş ki aramayı düpedüz yaşamsal bir gereksinmeye dönüş türmüş tü. Öte yanda tüm bunlar Macaristan'ı n birliğini amaçlayan
-her ne denli serüvensel bir giriş im olsa da-, sonuncu giriş imin de sonu anlamı na geliyordu. Gritti trajedisinin verdiği en büyük ders bu olmalı dı r.
Macar devletinin bunalı mı onu yükseltmiş ti, ayakları nı bastığı toprağı ise bu
bunalı mı n özünü anlayamadığı nda yitirmiş ti: Köszeg'den Macaristan'ı n iki
gücün arası na sı kış tığı nı anlamış tı , ama iki gücün ülkenin birer köş esinden
kesin olarak adı mı nı içeriye attığı nı n artı k ayrı mı na varamamış tı . Tüm ül18() Szerdmi, XCVI.
181 Kretschmayr, 140.

182

s. vd.; Bcirdossy, 162. s. vd.

Kretschmayr, alı ntı yapı lan yer.

1" Btirdossy, 162 s. vd.
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keyi elde etmek istemiş ti: Aşı rı büyük amaç kuş kulu araçlar gerektiriyordu,
bu araçlar ise onu, öfkelenmiş olan Macar soyluları nı n -soylular nefret edilen serüvencinin belki de özellikle ş imdi kendileri için de yararlı planlar
yaptığı nı sezememiş ti-, kendisine karşı el ele tutuş tuğu bir sı rada Babı ali'nin etkili desteğinden yoksun bı ralunış lardı . Aslı nda iyi bir temele sahip
duvarlara aşı rı yük bindirildi: Yapı çöktü, hem de yaratı cısı nı altına alarak
çöktü.

Kitap Tanı tmalar:

BLAUNDOS, Beıichte zur Eı forschung einer Kleinstadt im lydischphrygischen Grenzgebiet, Istanbuler Forschungen 48, Ed.: Axel Filges,
Tübingen, Ernst Wasmuth Verlag, 2006, 350 sayfa metin, 285 siyah-beyaz
fotoğraf ve çizim, 2 renkli levha, 6 katlanabilir levha, 3 katlanabilir ek plan.
Bu monografi aslen, günümüz Uşak ilinin güneyindeki Uluhey ilçesine bağlı Sülümenli
köyünün kuzeydoğusunda kalı ntı ları bulunan, antik Lydia-Phrygia sı nırı ndaki küçük bir antik
şehir olan Blaundos'ta, 1999, 2000 ve 2002 yılları nda Dr. Axel Filges başkanlığı ndaki bir ekip
tarafı ndan Alman Arkeoloji Enstitüsü (Deutsches Archologischen Institut) desteğiyle yürütülen bir yüzey araştırması= sonuçları nı içermektedir. Editörlüğünü A. Filges'in yapt ığı kitap
ayrıca, kentin tarihi coğrafyası ve bölgesel tarihiyle ile birlikte şehircilik geliş imini de kapsamaktadır.
Editör tarafı ndan yazılan örısöz'ün (Vonvort) ardı ndan, metin içinde kullanı lan Kaynakların Kısa/tır:an (Abkürzungverzeichnis) gelmektedir. Kentin kı saca tanı tı ldığı , özelliklerinin
belirtildiği ve keşfinin anlatı ldığı Giriş (Einleitung) bölümü, Topografi (Die Topographie),
Araştırma Tarihi ve 11k Şehir Tanımlarının Kısa Bir Özeti (Ein Kurzer Abriss der Forschungsgeschichte und Frühe Stadtbeschreibungen) lusı mlannı kapsamaktadır. Topografi kısmı nda
kentin yeri tanı mlandı ktan sonra, ait olduğu coğrafi bölgenin yapı sı ve kentin genel planı
değerlendirilmektedir. Araştırma Tarihi ve İ lk Şehir Tammlannı n Kısa Bir etzeti kı smı nda
ise, kente ilk geziler yapan ve tanı tan 19. yy. seyyah-araşt ırmaalan ile daha sonra yapı lan
arkeolojik araştırmalar ayrı ntı lı olarak ele almmaktadı r.

Mlaundos/Blaundos'un Tarihi Üzerine-Kaynaklar, Tartışma ve Yorum Denemesi (Zur
Geschichte von Mlaundos/Blaundos-Quellen, Diskussion und Deutungsversuche) isimli bölüm, Blaundos'un Territoriumu (Das Territorium von Blaundos), Mlaundos'tan Blaundos'a, Yazılı
Kaynaklar, Pergaınıın Yönetimine integrasyona Kadar Erken Tarih Üzerine Düşünceler (Von
Mlaundos zu Blaundos, Literarische Quellen und Überlegungen zur frühen Geschichte bis
zur Integration in das pergamenische Reich), Hıllenistik ve Roma Dömemleri'nde Şehir Tarihinin
Görünümü (Aspekte der Stadtgeschichte in spthellenistischer und römischer zeit), Harita ve
Yazdı Kaynaklarda Bizans Dönemi Blaundos'u (Das byzantinische Blaundos in Schriftquellen und
Karten) lusı mlanna aynlmış tı r. Bu kısı mlarda yüzey araştırması dahilinde yürütülen epigrafik
araştı rmaları n da katkı larıyla, kentin kapsadığı alan ve yazı lı-epigralik kaynaklar ile kentin
Mlaundos olan adı nı n değişime uğrayıp, Blaundos olması anlatı lmış , tarih içerisinde, bölge
içerisinde nası l bir rol oynadığı , yetkin bir araştırma ve anlatı mla sunulmuştur.

1999, 2000 ve 2002 Kampanyaları Arazi Çalışmaları (Die Feldarbeiten der Kampagnen
1999, 2000 und 2002), Blaundos'ta yapı lan yüzey araştı rması= asıl sonuçları nı içeren kısı mlardan oluşması bakı mından, monografinin en ayrı ntı lı ve önemli bölümünü oluşturmaktadır.
Blaundos Projesi: Araştırmanm Önemi, öğeler, Konular ve Mıtodlar (Das Projekt Blaundos:
Relevanz der Forschungs-Objektes, Fragestellungen und Methoden) kı smı nda yüzey araş tırması projesine niçin gerek duyulduğu, bu kentin klasik arkeoloji ve arkeolojik açı dan şehircilik araştırmaları na katkı ları ile araştırma metodu, her bilimsel araştırmada önceden saptanması ve ortaya konulması gereken sorular ile çözüm yöntemleri bağlamında oldukça açı k bir
şekilde anlatı lmış tır. Ayrıca, bir kazı öncesi yapı lması gereken hazırlı klann da bu araştırmada,
kent arazisinin haritalandırı lması , hava fotoğrafları, ayakta kalmış yapı ve mimari parçaları nı n
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çizimi, fotogrametrik metotla ölçümlerin yapı lması , küçük objelerin çizimi, fotoğraflama,
yazı tlar için ı stampajları n alı nması nı n dikkatle ele alı nı p, uygulandığı , bu baş lı klar alt ı nda
yapı lan açı klamalardan anlaşılmaktadı r. Topografik Planın Çıkarılması (Zur Erstellung des
topographischen Planes) kı smı nda, şehrin topografik haritası nı n çı karı lması süreci teknik
açıdan anlaulmış ur. Şehir Yapısı (Urbane Strukturen) kı smı , şehre ait, bir çoğunun fonksiyonu
tam olarak anlaşı lamayan yapı lann ayrı ntı lı mimari tammlannı , tarihleme denemelerini ve
diğer yapı larla karşı laştırmalannı içeren alt lusı mlarla sunulmuştur. Bu kısı mda özellikle
Blaundos'taki yapıları n itinah rekonstrüksiyon çizimleri ve tammlanyla, Blaundos'un şehirciliği anlaşılmaya ve tanımlanmaya çalışı lmış tır. Bununla birlikte özellikle M.S. 2-3. yüzyı llarda
yaşanan Pax Romana'mn getirdiği barış ve refah sayesinde kentlerde yaşanan yeniden yapılanmanın Blaundos'ta da yaşanı p yaşanmadığı tartışı lmış tır. Ayrı ntılı olarak incelenen yapı lar
şunlardır: Kentin kuzey ucunda bulunan, Flaviuslar Dönemi'ne tariblenmek istenen tapı nak
ya da anıtsal bir mezar olduğu sanı lan Yapı / (Bau 1- Tempel oder Luxusgrab?); Tapınak 2,
Quadroporticus ve Propylondan oluşan kentin kuzeyindeki Kutsal Alan (Das Heiligtum in der
Nordstadt- Tempel 2, Quadriporticus und Propylon); Kentin Tahkiıııat Sistemi (Die
Stadtbefestigung), Kuzey Kapı (Das Nordtor), kentin doğu kıyısı nda yer alan Stadion (Das
Stadion), Kentin kuzeydoğu yamacı ndaki Tiyatro (Das Theater), Gymnasian ya da Agora olabilecek, şehrin kuzeydoğusundaki büyük meydan (Eine grolie Platzanlage im Nordosten-Gymnasion
oder Agora?), Şehir merkezindeki, Ceres Kutsal Alanı ve içerdiği yapı lar (Das Ceres-Heiligtum im
Stadtzentrum), kentin Roma imparatorluk DönemYnde "decumanus mazimus"u olarak tanı mlanan Dor ditzenindeki Porticus ve Blaundos'un Anacaddesi (Die "Dorische Porticus" und die
Haupstralie von Blaundos), Evleri ve Kiliseleri içeren Geç Antik-Bizans Yapılaşması (Die
spkantik-byzantinische Bebaung). Yukarı da sayı lan yapı lar anlatı lı rken tanı ma, tariblemeye
yarayacak sağlam mimari parçaları n hemen tümünün çizimi verilmiş , yeterli parçaya sahip
bulunanları n rekonstrüksiyon çizimleri yapı lmış , benzer yapı larla karşı laş tırmalan verilip,
genelde çok kesin olmasa da, genel tarihlendirilmeleri denenmiş tir. Bu durumda, bir yüzey
araştı rması neticesinde elde edilebilecek sonuçlardan azami ölçüde yaralanı ldığı , bunun
monografi kapsamı nda oldukça anlaşılır bir şekilde yansı tı ldığı görülmektedir.

Monografinin önemli bir diğer kı smı nı oluşturan Blaundos Nekropoliri- Tipoloji, Düzenleme
ve Sanat Tarihi Açısından Sınıflandı rma' da (Die Nekropolen von Blaundos-Typologie,
Ausgestaltung und kunsthistorische Einordnung), kentin doğu, güneydoğu, güneybatı , batı ve
güneybatı sında yer alan, çoğunluğu kaya odalanndan oluşan kaya mezarları , birkaç tümülüs,
birkaç serbest lahit ve bir mezar yapısı kalı ntı sı ndan oluşan nelu-opolisleri incelenmiştir. Ası l
grubu oluşturan kaya mezarları daha detaylı ele alı nmış ve bunlar için bir tipoloji denemesi
yapı lmış tır. Çoğu arcosoliumlu ve çukur girişli olan bu mezarlar için Anadolu'daki benzerleriyle karşı laşurmalan yapı lmış tı r. Daha sonra kentin nekropol alanları anlatı lmış ve ardı ndan
yine kaya mezarları nı n duvar sıvalan, mermer kaplamalan, duvar resimleri gibi iç dekorasyonlanna dair ayrı ntı lara geçilmiş tir. Kentin nekropolisi içerdiği mezar sayı sı bakımı ndan
ayrı bir monografiyi hak edecek genişliktedir. Burada yapı lan ise bir kent monografisi içinde
kenti oluşturan öğelerden biri olan nekropolisi çok fazla aynntıya girmeden tanı tmaktı r.
Mezarları n tammlan, iç ve dış dekorasyonlannı n betimlenmesi, karşı laştı rmalara yer verilmesi, tipoloji denemesi ve planları nı n çı karı lması açı sı ndan kendi içerisinde yeterli ve yetkindir.
Ancak konuları n sı ralaması nda bir karışı klı k gözlenmektedir. İ lk önce mezar alanları tanı tı lmış olup, daha sonra mezar tanı mlan, iç ve dış dekorasyonlan ve daha sonra da karşı laş tı rma
malzemesi sunulsaydı , anlatı m ve yöntem bakımı ndan daha düzenli anlaşı labilir olabilirdi.

Nekropolislerden sonra gelen Su Temini (Die Wasserversorgunug) kısmı , kentin temel su
teminini sağlayan aquaductus sisteminin tanı mı na ve tarihlenmesine aynlmış ur. Mimari
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tekniği bakı mı nda MÖ. 2. yy. -M.S. 1. yy. arası na tarihlenen aquaductus, Andokheia pros
Pisidia'nı n aquaductus sistemiyle karşı laş tı rı lmış tı r.

Buluntu Çeşitleri (Fundgattungen) bölümünde, öncelikli olarak kentte bulunan Heykel ve
Lahitler (Die Skulpturen und Sarkophage) ele alı nmış t ı r. Ele alı nan heykel buluntuları arası nda Ceres Tapı nağı'nı n heykelleri, kentin kuzeyindeki Tapı nak Mezardan (Bau 1) bulunmuş
bir heykel parçası ve kentin diğer lusı mlarmdan bulunan heykel parçaları ile bir mezar kabartması değerlendirilmiş tir. Lahitler kısmı nda ise kentin kuzeybatı nekropolisinde bulunan
iki adet lahit oldukça kısa bir şekilde ele alı nmış tı r. Blaundos Sikke Basımıncı Dair Gözlemler
(Bemerkungen zur blaundischen Münzpragıı ng) kısmı nda, kentin M.Ö. 2-1. yy.'dan
Volusianus Dönemi'ne kadarki sikke bası mı , sikke betimleri ve lejandlanyla incelenmiş, sonuna ise yayı mlanmış 102 sikkelerden oluş muş bir katalog eklenmiştir. Buluntu çeş itleri bölümünün son kısmı nı Keramik Buluntular (Die Fundkeramik) oluş turmaktadı r. Bu kısı mda kentte ele geçmiş keramikler form, özellikleri, üretim yerleri açısı ndan incelenmekte, Hellenistik
Dönem'den Geç Roma Dönemi'ne kadar tarihlenebilen keramik repertuanndan 26 parçalı k
bir seçme katalog çizim ve fotoğrafianyla sunulmaktadı r. Bu kısı m kentin keramik repertuarına hem kısa ve genel bir bakış sağlamış hem de, ileride yapı lacak ayrı ntı lı çalış malar açısı ndan
oldukça kullanış lı olmuş tur.
Monografinin son ve aynı zamanda sonuç işlevini de yüklenen Dönemler içinde Blaundos.
Genel bir Bakış ve Bölgeyle Bağlantısı (Blaundos im Laufe der Zeiten und Einbindung in die
Region) bölümü, önceden kent üzerine yapı lmış araş tı rmalar ve bu monografinin ortaya
çı kması nı sağlayan yüzey araş tı rması yla, tarihi, arkeolojik, epigrafik ve nümismatik kanı tlar
yardı mı yla bir genel değerlendirme üzerine kurulmuş tur. Bu bölüm içerisinde Bölgenin ve
Komşu Şehirlerin Işığı nda Kentsel Gelişim I: Hellenistik Dönem ve Roma imparatorluk Dönemi (Die
Urbane Entwicklung im Spiegel der Nachbarstâdte und der Region I: Hellenismus und
Kaiscrzeit), Komşu Şehirlerin ve Bölgenin Işığında Kentsel Gelişim: Geç Antik Dönem (Die Urbane
Entwicklung im Spiegel der Nachbarstâdte und der Region Il: Spâtantike) kı sı mlannda, çevre
ile iliş kisi bağlamı nda, tarihi süreçte kentte görülen genel ve özel gelişimler, bir özet şeklinde
sunulmuş tur. Topografik Konum, Varlığının Dayanılığı Temel ve Şehir Tipi-Askeri Görev, Ticaret
Yeri ya da Tarım Merkezi (Topographische Lage, Existenzgrundlage und StadttypusMilitârposten, Handelsplatz oder Agrarzentrum?) kısmıyla kentin bu işlevleri üzerine kısa bir
tart ış ma yapı lmış ancak, herhangi belirli bir sonuca ulaşı lmamış , tartış manı n ucu açı k bı rakı lmış tı r. Kırsal Bölgede bir Merkez olarak Blaundos (Blaundos als Zentralort im landlichen Gebiet)
kısmı ise 5000 ila 15000 arası nda bir nüfusa sahip olduğu düş ünülen kentin şüphesiz çevresindeki kı rsal kesimde bir merkez olduğu, ancak politik olarak Pergamon ve Ephesos'a bağlı ;
yönetsel ve adli olarak da Sardes'e bağlı olduğu vurgulanmaktadı r. Bölümün son kısmı olan
Hellenleşıne, Rornalılaşma ve Romanizasyon-Mlaundos/Blaundos ve Yabancılar'da (Hellenizicrung,
Romanizierung und Romanization-Mlaundos/Blaundos und die Fremde) M.Ö. 3-2. yy.'dan
itibaren kentte görülen geliş me ivmesinin, zaman içinde kent karakterini önce Hellen etkisi ve
daha sonra Roma etkisiyle nası l dönüştürdüğü ve nası l bir süreç izlediği özetlenerek anlatı lmış tı r. Bu Akkültürasyon süreci, kent içindeki Tapı nak tipli mezar, Agora olduğu düş ünülen
porticuslu yapı , Grekçe ve Latince epigrafik buluntular ile nümismatik repertuar baz alı narak
açı klanmış tı r.

Monografinin sonuna bir yani kataloğu (Anhang: Katalog der Inschriften) eklenmiş tir.
Burada Blaundos ve çevresinde bulunmuş Grekçe ve Latince, daha önce yarmlanmış ve yeni
yazı tlar, Yapı yazı dan, Dini Yazı tlar, Onurlandı rma Heykellerine ait Kaideler, Mezar Yazı tları , Hıristiyanlı k Dönemi Yazı dan, Güllü'den Yazı tlar, Cırpıalar'clan Yazı tlar, Eş me Mevkiinden Yazı tlar şeklinde sı nı fiandı rdmış tı r.
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Üç sezonluk bir yüzey araş t ı rması n ı n sonuçları n ı içeren bu monograli, yukarı da anlaşı lacağı üzere, sadece arazi sonuçları nı n anlat ı ldığı bir yayı n değil, kentin tüm diı nemleı -ini içeren, mimari, epigralik, nümismatik ve tarihi kan ı tları n dengeli biçimde harmanlan ı p, ortaya
sunulduğu yetkin bir kent monografisi olmuş tur. Tam bir bütünlüğün görüldüğü yayı nda,
kazı öncesi yapı lması gereken tüm araş t ı rmaları n uygulandığı , bir sonraki aş ama için araş t ı rı cı lara sağlam bir kaynak sunulduğu çok açı kt ı r. Kitabı n özellikle mimari kı sı mları , tanı mlar],
stil kritikleri, teknikleri ve karşı laş t ı rmalanyla bilimsel bir biçimde okuyucuya sunulmuş tur.
Yapı lar için bundan sonra soylenebilecekler ancak bir kazı sonrası nda belirlenebilecek durumdad ı r. Bunun yanısı ra heykeller, küçük buluntular, sikkeler ve yazı tlar üzerine ayrı lan
kı sı mlar, kentin ve bölgenin sözkonusu malzeme üzerine yapı lacak bir çalış ma için yeterli
karşı laş t ı rma malzemesi sunmaktadı r. Ancak, Blaundos'un tarihi, özellikle Dellenislik ve
Roma imparatorluk Dönemi tarihi ile Nekropolleri hakkı nda daha ayrı nt ı lı bir araş tı rma ve
yayı na ihtiyaç duyulduğu açı ktı r. Bu monografı içerisinde sözkonusu kı sı mhı r kı sa özet ş eklinde kalm ış t ı r. Blaundos gibi sı nı r bölgesinde yer alan küçük bir kentin, üç sezonluk bir araş t ı rma sonucu böylesi bilgiler sunalı ilmesi, araş t ı ncı ları n titiz çalış ması ve sonuçları n kaliteli bir
monograll ş eklinde yayı nı laması sonucudur. Bu çalış ma, aynı zamanda, kazı ya baş lamadan
önce yapı lması gereken kapsamlı literatür ve arazi çalış ması n ı n hayati ölçüdeki gereklili ğini;
arkeolojik kazı lara baş lanmadan önce böylesi kapsamlı interdisipliner bir on çalış manı n daha
sonraki aş amaları n sağlı klı ş ekilde yürütülebilmesi için zorunluluğunu çok açı k göstermektedir.
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Barut, Top ve Tüfek. Osmanlı İmparatorluğu'nun Askeri Gücü ve Silah Sanayisi adı nı taşı yan
bu çalış ma 7 bölümden oluş maktadı r. Giriş niteliğindeki 1. bölümde Ateşli Silahlar ve Silah
Sanayisi (s.19-35); 2. bölümde Osmanlı lar ve Barut Teknolojisi (s.36-01), 3. bölümde Toplar ve
Tüfekler (s.92-134), 4. bölümde Güherçile Sanayileri (s.135-173), 5. bölümde Barut Sanayileri
(s.174-215), 6. bölümde Mühimmat ve Top Döküm Sanayileri (s.216-246), sonuç içerikli 7. bölümde ise Ateşli Silahlar ve Imparatorluk (s.247-266) konuları ele alı nm ış t ı r. Eserin 268-302.
sayfaları tablolara ayrı lmış tı r. 303-308. sayfalar arası na ise ağı rlı k ve uzunluk ölçülerini belirten bir ek konulmuş tur.

Gâbor Agoston Macar kökenli bir araş t ı rmacı olup, halen Georgetown Üniversitesi Tarih Bölümü'nde Öğretim Üyesi olarak görev yapmaktadı r. Kendi ifadesiyle 1450-1800 yı lları
arası nda Osmanlı askeri, ekonomik ve sosyal tarihi; Osmanlı yönetimi alt ı nda Güneydoğu
Avrupa; Osmanlı askeri iincüleri; Osmanlı -Avrupa diplomatik iliş kileri; Müslüman-H ı ristiyan
kültürlerinin birbirine tesiri (askeri ve diplomatik); Osmanlı -Avustuı ya imparatorlukkı rı mn
karşı laş t ı rmalı incelemeleri; Modern dönem baş langı cı nda Macaristan tarihi konuları nda
çalış maları nı sürdürmektedir. Yazar son dönemlerde 1600-1800 yı lları arası nda karşı laş t ı rmalı Osmanlı , Avustuı ya ve Rus savaş ekonomileri üzerinde çalış maktadı r'. Yukarı daki sayı lan
alanlarla ilgili olarak baş ta Türkiye, Macaristan ve Amerika gibi ülkeler olmak üzere çok
sayı da yayı mlanm ış çalış ması mevcuttur'.
Çalış maya, barutun keş finin ortaya çı kardığı sonuçları içeren genel bir bilgiyle baş lanm ış t ı r. Daha sonra Osmanlı Devleti'nin ateş li silahlarla tan ış masma geçihniş tir. XIV. yüzyı lı n
ortaları nda Macaristan ve Balkanlar'a ulaş an ateş li silahları n 1380'lerden itibaren Osmanlı lar
tarafı ndan da öğrenildiği ve ilerleyen tarihlerde Istanbul'un fethi gibi büyük başarı larda ateş li
silahları n oynadığı role değinilmiş tir (s.19). Yazar, Osmanlı savaş sanayisini anlamayı hedef
edindiğini belirı miş tir. Bu amaçla XVI. ve XVII. yüzyı llarda Osmanlı savaş endüstrisinin ana
yapı sı nı incelemiş, Osmanlı ları n Macarlar, Avusturyalı lar, Venedikler ve Safevilere karşı kazandığı başarı larda top ve barutun önemine vurgu yapmış t ı r (s.21).

Genel giriş in ardı ndan oldukça önemli bir konu baş lığı açı lmış t ı r: Barut Teknolojisi, Askeri
Devrim Tezi ve Osmanlılar. Baş lığı n önemi ş uradan gelir, Bat ı Dünyası 'nda yapı lan çalış malarda
Osmanlı baş arı ları nı n kaynağı sorgulamrken, bu başarı n ı n orijinal bilgi ürcı iminden kaynaklanmadığı , Batı 'yı iyi taklit etmekten geçti ği ş eklinde yaygı n bir kanaat vardı r. Daha ziyade
oryantalist lere dayanan bu görüş maalesef hâlâ önemli bir tart ış ma konusudur. Konu askeri
teknoloji olunca, ayrı mcı (çoğu kez küçümseyici) yaklaşı m daha da belirginleş ir. Bat ı 'da askeri
teknolojinin geçirdiği evrime iliş kin oldukça ayrı ntı lı incelemeler mevcutken, Osmanlı lar
hakkı nda çalış maları n yerini çoğu kez önyargı lar alabilmekte ve "İslânıi tutuculuk (Islamic
I Kitabı n Ingilizce tam künyesi şöyledir; Gâbor Agoston, Guns for the Sultan. Military
Power and the Weapons Industı y in the Ottoınan Empire, Cambridge 2005, 277 sayfa.
2 http://explore.georgetown.edu/people/agostong/?action=viewresearch.
Çalış maları için bakı n ı z, http://explore.georgetounı.edu/people/agostong/ ?action=v iewpublications.
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conservatism)" tezi akademik gerçeklik olarak kabul edilmektedir. Agoston en baş ta bu taze
karşı çı kar ve 19901ann sonuna kadar konuyla ilgili neredeyse hiç çalış ma yapı lmadığı n ı
belirtir. Buna karşı n Osmanlı ArşivIeri'nin askeri teknolojinin hemen hemen her alan ı ile ilgili
oldukça zengin materyale sahip olduğunu, fakat bu materyalin son dönemde yapı lan birkaç
çalış maya rağmen hâlâ değerlendirilmeyi beklediğini agklar4. Kendisinin Osmanlı Arş ivleri'nde yaptığı araş tı rmalarla yerleş miş bu kanaati değiş tirmeyi hedeflediğini, arş iv çalış maları nda ortaya çı kan sonuçları n da kendisini destekler nitelikte olduğunu yazar (s. 25-26).
Bize göre kitabı n en önemli bölümü, yazarı n hangi görüşleri değiş tirdiğine iliş kin kaleme aldığı Avrupa merkezli (Eurocentric) ve Oryantalist görüşlere karşı fikirlerini beyan ettiği
kısı mdı r. Bu kısı mda ilk olarak Avrupa merkezli veya oryantalist bakış açı ları nı n neler olduğunu açı klayarak, bu tezleri kimlerin savunduğunu dipnotları ile derli toplu bir şekilde vermiş tir. Osmanlı ları n teknoloji üretemeyip, sadece takipçi oldukları yönündeki iddianı n savunucuları arası nda Türk tarihçilerin yakı ndan tanı dığı Paul Kennedy5 gibi isimler de vardı r.
Eurocentric düş ünce maalesef eski önemini günümüzde de aynen muhafaza etmekı edir5. Mesela "Askeri clespotizın" terimini Osmanlı 'ya yakış uranlardan E. L. ,lones'in The European Miracle
(Avrupa Mucizesi) adlı kitabı nı n 3. baskısı 2003 senesinde yapı lmış tı r. Yazar bu örneği lıat ı
okurunun Eurocentric tezlere verdiği desteğin kanı tı olarak değerlendirmiş tir (s. 26-27)7 .
Agoston eserinin ilerleyen sayfaları nda hangi görüş lere neden karşı çı ktığı nı bölüm bölüm
açı klar. Bu kısı m eserin küçük bir özeti mahiyeti gösterir, fakat gerçekte okuyucuyu yeni
görüş lerin neler olduğu konusunda büyük bir zahmetten kurtarı r. Yazar Osmanlı ları n askeri
teknolojisinin geriliği iddiası nı kendi bulgular' ile karşı laş tı rarak çürütür. Bunu yaparken
iddiaya iddiayla cevap vermek yerine karşı laş tı rmalı çalış ma metodunu izlemiş tir. Yani Osmanlı Devleti ile çağdaş ülkelerin askeri alandaki geliş melerini kı yaslamış tı r. Eser bu yönü ile
Osmanlı tarihine büyük bir katkı yapmakla kalmaz, aynı zamanda geçmiş teki yanlış ve önyargı lı
ş üpheye yer bı rakmaksı zı n cevap verir (s. 28-33). Bölüm yazarı n faydalandığı
kaynakları n kısa bir değerlendirmesi ile sona erer (s. 34-35).
İ kinci bölüm barutun Çin'den Batı 'ya hangi yollarla geldiğine dair genel bilgilerle başlar. XIV. ve XV. yüzyı lı n ilk yarı sı bu eserde de Müslümanları n baı-utla ilk tanış ma tarihi
olarak kabul edilir. Ardı ndan Avrupa'da ateş li silahları n kullanı mı na dair verileni değerlendiAgoston'un kastettiği çalış malar ş unlardı r: Rhoads Murphey, Ottoman Warfare 15001700, London and New York 2003, Routledge; Çalış ma Türkçe'ye çevrilmiş tir. Türkçe baskı
için balunı z, Osmanlı'da Ordu ve Savaş 1500-1700, Çeviren: M. Tanju Akad, Homer Kitabevi.
İ stanbul 2007, Birol Çetin, Osmanlı imparatorlugu'nda Barut Sanayi 1700-1900, Kültür Bakanlığı Yayı nları ; Ankara 2001, Salim Aydüz, XV. ve XVI. Yüzyılda Tophdne-i ıintire ve Top Dökünı
Teknolojisi, Türk Tarih Kurumu, Ankara 2006.
Kennedy'nin eleş tiri konusu olan eseri Türkçe'ye kazanchrı lmış t ı r. Paul Kennedy, Büyük Güçlerin Yükseliş ve Çöküşleri, Çeviren: Birtane Karanakçı , 2. Baskı Türkiye İş Bankası
Yayı nları, Ankara.
Yazar bu düş üncesinde haklı dı r. Çünkü eserin amazon.com sitesindeki tanı tı mı na kısa
bir eleş tiri yazan Venedikli bir yorumcu, Agoston'un Osmanlı askeri teknolojisinin Batı 'dakiyle eşdeğer olduğu iddiası nı n yanlış olduğunu yazar. Batı dünyası eş itlik düş üncesini
Ula kabul edememekte, ısrarla Osmanlı askeri teknolojisinin geriliği tezi savunulmaya devam
edilmektedir. Bakı nı z, httpillıınow.amazon.com/Guns-Sultan-Military-Gambridge-Civilization/dp/
0521843138/sr=1-1/qid=1168367500/ref=sr_1_1/105-9138695- 1872434?ie=UTF8 18724 f5's
=boks
7 Eserin tam künyesi şöyledir: E. L. jones, The European Miracle: Environments, Economies,
and Geopolitics in the History of Europe and Asia, Cambridge and Neıv York 1987.
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rir (s. 36-37). Daha sonra Osmanlı İmparatorluğu'rıcla Ateşli Silahların Yayılması baş lığı ile Osmanlı Devleti'nde ateş li silahlar bahsine girilir. Osmanlı Devleti'nde ateş li silahları n kullanımıyla ilgili ilk tarihlerin 1354, 1364, 1386 ve 1389 olarak verildiği, ancak bu tarihleri veren
Aşı kpaşazade (1484'den sonra), Neşri (1520'den önce), Kemalpaşazade (1534) ve Şikari'nin
(1584) sonraki dönemlerde eserlerini kaleme aldı kları için bu kayıtlara kuş kuyla yaklaşı ldı gı nı
belirtir (s. 37-38). Günümüzde Djurdjica Petrovieins yaptığı çalış malar sonucu, Osmanlı ları n
Balkanlarda yaptı kları savaşlar sırası nda ateşli silahları tanı dı kları ve kullanmaya başladı kları nı düşünmenin doğru olacağını ifade eder. Bu nedenle önce Balkan ulusları nı n ateşli silahlarla tanış malanna ilişkin ilk tarihleri verir, ardı ndan Kosova Savaşı (1389) ile Osmanlı ları n
ateşli silah kullammlannı n tarihini baş latı r9. Osmanlı lar kuşatma ve savaşları n yanı nda,
1374'ten itibaren bazı savaş gemilerinde de ateşli silahları kullanmaya baş lamış lardır. Topa
ilave olarak özellikle 1444 Varna Savaşı sı rası nda Macar ordulanndan Tabur Cengi'ni öğrenen Osmanlı lar çok kı sa sürede bu sistemin tüm özelliklerini öğrenerek rakiplerine karşı
başarıyla kullanmış lardı r. Sadece bu örnek dahi Avrupa merkezli tarih yazı mı nı n çok hoşuna
giden "islami Tutuculuk veya kültürel ve teknolojik tutuculuk (frınatiznı-extreme conservatisnı of Islam
or cultural and technological conservatisnı)" iddiası nı çiirtitecek niteliktedir. Çünkü teknolojiye
karşı iddia edildiği kadar önyargı ile yaklaşan bir toplumun yeni bir sistemi alması ve kullanması nı n mümkün olamayacagı açı ktır. Türklerin başarıyla teknoloji transferi yapabildikleri bir
diğer alan ise tüfeklerdir. Osmanlı lar 1420'lerden itibaren tüfek kullanmış lardır. Osmanlı
arşivlerinde bu bilgiyi destekler nitelikte veriler mevcuttur. Özellikle İ nalak'ı n yaptığı çalışmalar konuyu aydı nlatıcı niteliktedir. Nihayet en son İ dris Bostan tı mar kayı tlanna dayanarak
Osmanlilarda topun ilk kullanı mı na dair bilgileri kesin olarak I. Bayezid dönemine kadar
götürmüştür. Tı mar sistemine dahil bir topçu neferinin varlığı , o dönemde ciddi bir örgütlenme olduğunu göstermektedir (s. 38-42).

Ateşli Silahların Osmanlı Ordusuyla Bütünleşmesi adlı ikinci kı sı m kendi içinde muhtelif alt
başlı klara ayrı lmış tı r. İ lk olarak Küçük Ateşli Silahlar ve Yeniçeriler adlı baş lı kta Yeniçeri Ocağı
hakkı nda genel bilgi verilip, ardı ndan ateş li silahlar konusuna değinilmiştir. Yeniçerilerin ilk
defa I. Kosova Savaşı (1389) sırası nda ateşli silahları kullandı kları görülmektedir. Bu tarihten
1600'lere kadar çeşitli tarihlerde Yeniçeri sayı ları , kullandı kları silah sayı ları ve çeşitleri hakkı nda bilgi verilmiştir (s. 44-52). Topçu Ocağı adlı ikinci başlı kta Osmanlı Devleti'nde topçu
örgütlenmesi ve topçu hizmet sı nı fları hakkı nda bilgi verilerek hemen ardı ndan örgütün zamanla kaydettiği gelişim ele alı nmış tır. Topçularla ilgili seçilmiş örnekler daha ziyade XVI ve
XVII. yüzyı llarla sı nırlıdır. Örnekler çoğunlukla yazarı n iyi bildiği bir bölgeden -doğal olarak-,
Macaristan'dan seçilmiştir (s. 52-64). Humbaractlar ve Lağınıcılar adlı diğer bir başlı kta bu iki
sı nıfı n yapı sı nı ve savaş lardaki yararlı lı kları ndan bahsedilmiş tir. Yine seçilmiş örneklerle XVI.
ve XVII. yüzyı la ait muhtelif bilgiler verilmiş tir. Yazar bu iki sı nı fı n ayrı bir askeri teş kilattanAdı geçen çalış ma şudur: Djurdjica Petrovi6, "Fire-arms in the Balkans on the Eve of
and After the Ottoman Conquests of the Fourteenth and Fifteenth Centuries", War,
Technology and Society in the Middle East, Edited by V.J. Parry and M.E. Yapp, London-New
York-Toronto 1975, s.164-194.
1380'ler yerli ve yabancı uzmanlar tarafı ndan Osmanlıları n ateşli silahları (özellikle
top) ilk kullanmaya başladıldan tarih olarak kabul edilir. Bakma, Mehmed Neşri, Kitlıtrı
Cihannünd Neşri Tarihi, Yayı nlayanlar Faik Reş it Unat-Mehmed A. Köymen, C.I, Ankara 1995,
s.291; V. J. Parry, "Barud-The Ottoman Empire", E/ 2, C.I, Leiden 1986, s.1061; David Ayalon,
Gunpowder and Firearms in the Mamluk Kingdom. A Challenge to a Mediaeval Society, London
1956, s.141-142; İ dris Bostan, "La Fonte De Canons A La Fonderie ImOriale D'istanbul Au
D&out Du XVI. Sı&le",Anatolia Moderna, Tome IX, Paris 2000, s.171-172.
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ma veya topçu sı nı fı na ait bir ünite olup olmadığı konusunda tereddüt içcrisindedin Fakat ası l
çalış ma konusu olmadığı için bu sı nı flann askeri teknolojiyi kullanma özellikleri üzerinde
durmuş tur. Tüm disiplinsizliklerinc rağmen mesela 1683 II. Viyana Kuşatması sı rası nda
Osmanlı lağı malannı n Avusturya lağı m:damdan daha uzman olmakla kalmayı p, aynı zamanda daha becerikli ve etkili oldukları nı yazar. Nihayetinde yaptığı değerlendirmede "Islami
tutuculuk-Islamic conseruatism" terimine tamamen karşı çı kar ve bunun bir itham olduğunu
belirtir. Aksine Osmanlı ları n her türlü askeri teknolojiyi hemen benimseyip kullandı kları
dahası geliş tirdiklerinc dikkati çeker (s. 64-68).

Yabancı Uzmanlar: Askeri Kültürdeki Etkileşinıde İnsan Kaynağı adlı üçüncü kı sı m da yazarı n
ş iddetle eleş tirdiği İ slami tutuculuk düş üncesine karşı çı kış niteliği taşı maktadı r. Osmanlı lar
Fatih Sultan Mehmet'ten itibaren yabancı teknisyenlerden faydalanmış lardı r. Yazar iddiası nı
desteklemek için XV.-XVII. yüzyı llar arası nda Osmanlı hizmetinde görev yapmış yabancı
teknisyenlerden örnekler vermiş tir. Mesela Istanbul'da Iranlı sanatçı ve nallıantlara, Ermeni
ve Yunan lağı malara, Bosnalı , Sı rp, Italyan, Alman, Fransı z, Ingiliz ve Hollandalı silah mühendislere, Venedik'i, Dalmaçyalı ve Yunan gemicilere rastlamak mümkündü (s. 69-76).
İ kinci bölümün son konu baş lığı Osmanlı Donanması, Donanma Teçhizatı ve Askeri Kültürdeki Etkileşinı'dir. Osmanlı ları n en hı zlı geliş me kaydettiği alan donanmadı r. Özellikle Fatih
Sultan Mehmet ve Il. Bayezid döneminde Osmanlı donanması Akdeniz'de teknolojiyi en iyi
kullanan donanmalardan biriydi. Donanma aynı zamanda oldukça da büyüktü. Mesela 1456
Belgrad Sefednde 64'ü kalyon olmak üzere 200 gemi mevcuttu. 1470'dc kalyon sayısı 280'e
çı kmış tı . Istanbul'un fethinden önce Gelibolu'da ilk tersane kurulmuş tu. Fetihten sonra I laliç
kıyısı na Tersane-i Itmire adı ile yeni bir tersane kuruldu ve Yavuz Sultan Selim zamanı nda
geniş lettildi. Burası yı lda 250 gemi yapabilecek veya onarabilecck kapasiteye sahipti. imparatorluğun geniş lemesiyle birlikte Izmit, Sinop, Samsun, Kı zı ldeniz, Birecik, Basra, Şattü'l-Arap,
Tuna, Rusçuk, Niğbolu, Vidin ve bazı nehir kenarları nda daha küçük olmak üzere baş ka
tersancler de açı ldı . 1488'clen sonra hem gemi hem de kullanı lan silahlar çeşitlendi. Daha ziyade Yeniçeri Ocağı 'ndan sağlanan insan ihtiyacı XVI. yüzyı lda yabancı uzmanlarla geliş ti.
Mesela Girit Seferi'nde donanmayı başarı yla komuta eden Yusuf Paşa aslı nda bir yabancı ydı
ve gerçek adı Yosef Maskovi;di. XV.-XVII. yüzyı llarda bu tip insanlara gerek gemilerde
gerekse tersanelerde rastlamak daima mümkündü (s. 76-87).

İ kinci bölüm uzun bir değerlendirmeyle sona erer. Yazar bölüm sonucuna, Osmanlı ları n
ateş li silahlarla ilgili deneyimlerinin İslami Tutuculuk denen şeye izin vermediğini ve böyle bir
durumun asla yaşanmadığı nı belirterek baş lar. Osmanlı lar XVII. yüzyı la kadar barut imparatorluğu olarak varlı kları nı Müslüman veya I hristiyan bütün komş uları ndan daha güçlü biçimde sürdürdüklerini ifade eder. islami tutuculuk tezine kanı t olarak sunulan, sipahilcrin ateş li
silahlara sı cak bakmadı kları iddiası nı , onları n savaş tı kları doğu bölgelerindeki çeş itli faktörlerin ateş li silahları n kullanı lması na izin vermediğiyle açı klar. Kaldı ki, aynı dönemde İ talya,
Fransa, Almanya, İ spanya ve Ingiltere'deki şövalyeler veya Memluklar ve Safevi askeri aristokrasisi de Osmanlı sipahilerinin tutumuna benzer tavı r sergilemiş lerdir. Osmanlı lar, Safevi ve
Memluklerle karşı laş tı rı ldığı nda oralarda görülen tutuculukla hiçbir ilgileri yoktur. Tam
tersine Osmanlı ları n bu ülkelere karşı kazandığı başarı ları n ardı nda ateş li silahları etkin
kullanı mları söz konusudur (s. 87-91).
Agoston, Toplar ve Tüfekler adlı üçüncü bölüme, Avrupa merkezli ve oryantalist bakış açı sı nı n yanlış lığı na değinerek baş lar. O bu düş ünceleri eski moda bulur. Ancak ona göre bu anlayışı n hala devam etmesinin üç temel sebebi vardı r (s. 93).

1- Çxtrefı l Osmanlı top terminolojisini ve dolayı sı yla Osmanlı top çeş itlerini anlama eksikliği.
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Osmanlı ve Avrupa toplarım karşı laştırma ve dolayı sıyla her iki tarafı n kullandığı toplamı benzerlik ve farklı lı kları n' anlama çabası= eksikliği.
Osmanlı Arş ivlerinde korunan, toplann teknik özelliklerine ilişkin daha somut sonuçları n gkartılabileceği zengin arşiv malzemesinin ihmali.
Yazarı n ifadesiyle bu bölümde geçmişte yapı lan çalış maları n hatalanndan kagnı larak,
daha somut verilere dayanan istatistiksel bilgiler verilecek, rastlant ı sal bilgiler dikkate alı nmayacak, sistemli bir analiz yapı lacaktır.
Üçüncü bölümde ilk olarak Bombardar adı verilen devasa sabit toplardan lıahsedilmiştir.
Bombartlar özellikle kale kuşatmalarında kullamhyorlardı ve kullanı ldı klannda son derece
etkili olabiliyorlardı . Genellikle dövme demirden imal ediliyorlardı Yaklaşı k 6-16 ton arası nda
değişebilmekte ve 150-700 kg arası nda gülle fırlatabiliyorlardı . Mesela 1467'den kalan bir top
17.500 kg ağırlığı ndadır. Silahın en önemli dezavantajı çok ağır olması ndan dolayı nakit esnası nda yaşanan problemlerdi. Bu yüzden Osmanlı lar bazı kuşatmalarda ham materyalleri
kale önlerine götürüp orada top dökmeyi tercih etmekteydiler. Mesela 1430 Selânik, 1446
Korint civarı ndaki Hexamilion ve 1478 Işkodra kuşatmaları nda toplar kuşatmadan önce kale
önlerinde dökülmüşlerdir (s. 95-100). Havanlar adlı ikinci başlı kta bu silahı n icadı ve ilk
ortaya gluşlyla ilgili bilgiler verilmiştir. İ lk olarak 1376'da Venedik'tc görülen havantopları ,
1550'lerden sonra savaş meydanları = vazgeçilmez unsurları arası na girmiş lerdir. Osmanlı lar
ilk havantopunu Istanbul'un fethi esnası nda kullanmış lardı r. Aslı nda Avrupalı askeri tarihçiler
havantopunu Osmanlı ları n geliştirdiğine ve savaş literatürüne soktuklanna inanırlar. Gerçekten de Osmanlı lar kuşatmalarda havan topları m çok etkin olarak kullanabiliyorlardı . Mesela
1456 Belgrad kuşatmasında görgü tanığı Giovanni da Tagliacozzo 1 Italyan mili yüksekliğe
taş gülle firlatabilen Osmanlı havantoplanndan bahsetmiştir. Osmanlı lar daha sonraki yı llarda da havantoplarmı aktif biçimde kullanmaya devam ettiler ve XVII. yüzyı la gelindiğinde
Avrupa'daki en önemli rakipleri Habsburglardan daha çok tipte havan kullanmaktaydı lar (s.
100-107). Kanon Strufmdan Büyük Toplar adlı 3. baş lı kta Şayka, Balyenıez, Bacaluşka ve Kanon'dan bahsedilmiştir. Yazar evvela Avrupa'daki yanlış bir kanaate karşı çı karak konuya
başlar. Avrupa'daki yaygı n inanış a göre, "Türkler teknik gerilikten dolayı daha çok beceri ve bilgi
Agoston bu
isteyen küçük toplar diikeınez, ancak daha az beceri isteyen büyük toplar
düşüncenin tamamen yanlış olduğunu, aksine, Osmanlı ları n XVI. yüzyıldan itibaren Avnipa'da görülen küçük sahra topları dökmeye baş ladı kları nı belirtir. Iddiası na destek olacak
şekilde söz konusu küçük silahları n kalibreleri, teknik özellikleri, kullanı m alanları ve kabiliyetlerini açı klamış tır (s. 107-116). Kulverin w Tipindeki Orta ve Küçük Çaplı Toplar adlı bu başlı k
altı nda Kolunburna, Darbzen ve Şdlıi silahları nı n kullanı m alanları ve teknik özelliklerine değinilmiştir (s. 116-122). En Küçük Toplar: Saçma, Eynek, Prangı, Misket ve şakaloz Topları adlı
başlı kta, adı ndan da anlaşı lacağı gibi kı sa menzilli toplar ele alı nmış tı r. Çoğu zaman kuşatmalarda savunma silahı olarak kullanı lan bu silahları n hem etimolojik hem de teknik özellikleri
açı klanmış t ı r (s. 122-125). Yeniçeri Tüfek/eri adlı başlı k altı nda ise özellikle ycniçerilcrin kullandığı hafif silahlar ve bu silahları n nitelikleri hakkı nda bilgi verilmiş tir. Bölümde dikkati
çeken bir diğer husus ise tablo verilen XVI-XVIII. yüzyı l arası nı kapsarken, seçilmiş örnekler
daha ziyade XVI-XVII. yüzyı llara aittir (s. 126-131).
Yazar Gidıerçile Sanayi/eri adlı 4. bölüme çok ciddi bir meydan okumayla başlar. Agoston
güherçile, barut ve top imalatı adlı bölümlerde, bu konularla ilgili bugüne kadar yayı mlanmamış kesin rakamlardan oluşan arşiv verilerini günışığı na çı karı p, erken modern döneme ait
Osmanlı mühimmat ve silah üretimiyk ilgili yanlış bilgileri düzelteceğini ifade etmiştir. Bu
I° İ nce uzun tip bir çeşit top.
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amaçla Keith Krause ve Jonathan Grant'ı n Osmanlı İ mparatorluğu'nun "üçüncü kademeden bir
üretici" olarak ancak kendisi gibi "üçüncü kademeden üreticiler" olan yakı n hası mları yla (Macaristan, Lehistan ve Ortaçağ Balkan Devletleri) karşı laştınlabilecek yetkinliklere sahip olduğu ve
"büyük ölçüde ithal silah ve teknolojilere bağımlı" olduğu iddiası na karşı çı kmış tı r. Aynı şekilde
Rhoads Murphey'nin Osmanlı ları n XVII. yüzyı l başları nda Hollanda ve İ ngiltere'den yapı lan
ithalata bağı mlı oldukları ve 1660'lardan sonra İ ngiliz barutunun gelişinin kesilmesiyle Osmanlı askeri yetkinliğinin ciddi şekilde kı sı tlandığı yönündeki önermesinin doğruluğunu da
tartış maya açmış tır (s. 135). Ardı ndan Osmanlı Devleti'ndeki güherçile ve kükürt kaynakları
ile barut yapı mı nı n üçüncü ana hammaddesi kömürün elde edilme yöntemleri hakkında
seçilmiş örneklerle açı klamalar yapı lmış tır. Daha sonra güherçile temin sistemi ve karşı laşı lan
güçlüklerin yer aldığı başlı klarla Osmanlı güherçile elde etme sistemi açı klanmış tır. Konu tüm
yönleri ile tartış maya açı lmış , güherçile teminini zorlaş tıran veya kolaylaştı ran her uygulama
açığa çı karı lmaya çalışı lmış tı r. Osmanlı ları n gerekli materyalleri sürekli ve piyasa fiyat ı nı n
altı nda temin etmenin en mükemmel yolları nı buldukları nı , ancak bir süre sonra bu sistemin
bizzat ilgili kurumları n yetersizliğine neden olduğunu belirtmiştir. Ancak yazarı n incelediği
dönemde Osmanlı Devleti'nin askeri hammaddeyi elde etme konusundaki sı kı ntı ları oldukça
azdı ve eldeki bilgiler iyi iş leyen bir sistemi işaret ediyordu (s. 135-173).

Beşinci bölüm bir önceki bölümü tamamlayan Barut Sanayileri adı nı taşı maktadı r. Bu bölümde ilk olarak Istanbul'da kurulan Baruthanelere değinilmiştir. XVIII. yüzyı l sonuna kadar
tarihsel sıra ile Kağı thane, Şehremini ve Bakırköy Baruthancleri hakkında kı sa bilgiler verilmiştir (s. 174-181). Ardı ndan Avrupa Eyaletleri olan Macaristan, Selanik ve Gelibolu'da kurulan baruthaneler yine aynı usullc kısaca ele alı nmış tır (s. 181-191). Daha sonra Anadolu ve
Arap Eyalet lerinde kurulan Bor, İ zmir, Kahire, Bağdat Baruthaneleri (s. 191-198), son olarak
da küçük ölçekli işletmeler incelenmiş tir. Baruthancler hakkı ndaki kı sa bilgilerin ardı ndan,
Osmanlı Devleti'nin barut üretim kapasitesi ve kalitesi konuları na geçilmiştir. Osmanlı askeri
teknolojisi hakkı nda Batı lı araş tı rmacı ları n en fazla eleştirdikleri konunun barut üretim teknolojisi ve kalitesi olduğuna dikkat çekilmiştir. Yazar Osmanlı barut üretim ve kalitesiyle ilgili
tüm güçlükleri açı kça göz önüne serer. İ lk olarak Osmanlı Devleti'nin barut üretimi konusunda kesinlikle dış a bağı mlı olmadığı nı vurgulayarak, ihtiyacı olan barutu kendisinin ürettiğini
belirtmiştir. İ kincisi barut kalitesi konusunda eleştirilerde belli bir haklı lı k payı olduğu ve bu
konuyu bizzat Naima, Katip Çelebi ve Mehmed Raşid gibi Osmanlı tarih yazarları nı n da dile
getirdiklerini vurgulamış tı r. Ancak Osmanlı Devleti barut kalitesini artı rmak için daima bir
çaba içerisindedir ve mevcut teknolojiyi korumak ve iyileş tirmek için her türlü gayreti göstermiş tir. Yazı m açısı ndan dikkati çeken bir özellik ise diğer konularda XVI-XVII. yüzyı la ait
örnekleri tercih eden yazar, bu bölümde çoğunlukla XVIII. yüzyı la ait verilen kullanmış t ı r.
Altı ncı bölüm barut üretiminin ülke için problem haline gelmesi ve ilk reformlar, yani Azadlu
Barut hanesi'nin kurulması yla sona ermiş tir (s. 199-215).
Mühimmat ve Top Dliküm Sanayileri adlı altı ncı bölüm genel olarak silah üretiminde kullanı lan maden ve malzemelerin elde edilmesine ve kullanı mı na aynlmış tı r. Bu bölümde yine
Avrupa kaynaklı olan üç iddiaya örneklerle cevap verilmiştir (s. 216).
Osmanlı ları n XVI. yüzyı lı n sonları ndan itibaren imparatorluğun acil askeri gereksinimlerini karşı layacak kadar top dökemedikleri varsayı mı ve buna bağlı olarak Osmanlı ları n
hammadde ve silah tedarikinde dış kaynaklara bağımlı oldukları fikri
Bununla ilimili olarak XV. yüzyı lı n ortaları ndan veya sonları ndan itibaren orta ve küçük çaplı toplann kütlesel üretimiyle şekillenen genel Avrupa eğiliminin tersine Osmanlı ları n
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kütlesel üretim yetkinlikleri olmadığı için az sayıda büyük toplar dökmeye devam ettikleri
görüşü
diası

3- Osmanlı toprakları nı n Avrupa'da imal edilenlerden teknolojik olarak geri olduğu id-

Altıncı bölümde ilk olarak stratejik madenler olan gümüş ve altı n üretiminin savaş sanayinde oynadığı hayati öneme vurgu yapı lmış tır. Aynı baş lı k altı nda harp endüstrisi için önemli
olan demir madeni konusu da ele alı nmış tır. Gerek Avrupalı lar gerekse Osmanlı lar karşı
tarafı daima kafir olarak gördüklerinden, her türlü madenin dışa satı mun yasaklamış lardı .
Daha sonra top dökümünde oynadığı önemli rolden dolayı bakır madeninin elde edilme ve
işlenme yöntemlerine deginilmiştir. Ardı ndan demir, kurşun ve mühimmat sanayisi incelenmiştir. Yazar bu kısı mda birçok Avrupalı yazarı n ifade ettiği, Osmanlı harp endüstrinin büyük
topçuluk ve büyük silahlar üzerinde yoğunlaştığı , bu yüzden küçük ve kaliteli silahlar üretemediği tezine karşı çı kar. Ona göre Osmanlı ları n küçük silah üretme kapasitesi ve kalitesi
tartış ma götürmeyecek kadar kesindir. Agoston bölümün sonunda Osmanlı teknolojisinin
ikinci sı nı f (aşağı) olup olmadığı sorusunu sorar. Verdiği cevapta, özellikle toplamı metalürjik
incelemesi sonunda Osmanlı topları = Avrupa'daki çağdaş larıyla aynı , hatta daha iyi olduğunu ifade eder (s. 217-246).
Yazar Ateşli Silahlar ve imparatorluk adını verdiği sonuç kı smı na bir uyarıyla başlar. Ona
göre kitabı yazarken iki tehlikeyle karşı laşmış ve bu tehlikelerden uzak durmaya çalış mış ur.
Bunlardan ilki teknolojik determinizm, ikincisi ise savaş teltnolojisiyle ilgili aşırı şüpheciliktir.
Teknolojik determinizm son 10-20 yı lda tarihçiler üzerindeki etkisini yitirmiştir. Fakat son
yı llarda süper silahları n gündeme gelmesi ve Amerika'nı n olağanüstü askeri gücü bu konuyu
gelecekte yeniden gündeme getirebilecektir. Ikincisi ise askeri teknolojiye ilişkin geliştirilen
sorgulama biçimlerinin, mesela barut imparatorluldan gibi geçmişte kabul görmüş bazı terimlere şüpheyle yaklaşı lması m beraberinde getirmiştir. Mesela Rhoads Murphey bu ekolün
temsilcilerinden biridir. Agoston bu &kitle kaulmaz ve bizzat bu bölümün giriş başlığı n' Barut
Çağı olarak koyar. İ lk modern barut silahları nı n tüm sı mrldı ldarı na rağmen dönemin devletleri tarafı ndan zaruri bir ihtiyaç olarak görüldükleıine dikkat çeker. Mesela 1489'da Venedik
senatosu cephane ve top olmadan ülkenin savunulamayacağını düşünüyordu. Sadece Venedik
değil diğer devletler de aynı şeyi düşünüyorlardı. Bu yarışı n içinde olan ülkelerden biri de
doğal olarak Osmanlı Devleti'ydi. Osmanhlar, Memluklar ve Safevilerin tersine bu silahları
hemen benimseyerek kullanmış lar ve gerekli alt yapıp kurmuşlardır. Gerek ateşli silahlarla ilk
karşı laşma gerekse daha sonrası nda doğal olarak Avrupa ile de etkileşim içine girmişlerdir.
Fakat oryantalistler ve Avrupa merkezli tarih yazı mı bu etkileşimi veya yabancı uzmanları n
katkısı nı çok abartmış lardı r. Yazar Osmanlı ları askeri kültürel ahşverişe iten üç noktaya dikkati çekerek devam eder. Bunlar:
Evvela Osmanlı lar coğrafi konumları = getirdiği esneklik ve pragmatizmle hareket etmiş lerdir. özellikle Osmanlı başkentlerinden biri olan Istanbul'un konumu Osmanlı ları n Batı
askeri teknolojisini alması nı fazlasıyla kolaylaştırmış tır. Ancak Osmanlı lar sadece Batı lı teknisyenlerden değil Arap, Iran ve Kuzey Afrikahlar gibi diğer unsurlardan da istifade etmişlerdir.

Daha sonra Osmanlı lar tek yanlı teknoloji transferiyle yetinmemişler çoğu Islam ülkesinde, özellikle Uzakdoğu'da ateşli silahları n tanı nı p, kullanı lması na önemli katkı da bulunmuşlardır. Yani teknoloji öğreten konumdadırlar.
Son olarak Osmanlı ları n Avrupa'da ilerlemesi, Batı'da askeri teknolojinin sürekli yenilenmesini ve geliştirilmesini sağlamış tır. Bu haliyle Osmanlı lar askeri teknolojinin gelişmesi
için itici güç olmuşlardır.

Belleten CDOCII, 20
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Osmanlı lann askeri teknolojisi veya teknolojik süreklifilderi konusunda herhangi bir
problem görülmemektedir. özellikle XVIII. yüzyılda büyük silahlar haricinde, daha fazla
teknik beceri gerektiren küçük silahları yapamadı kları iddiası Baron de Tott'un 1770'lerde
Türkiye'deki görevi sırası nda geliştirdiği bir iddia olup, ne yazı k ki günümüze kadar varlığı nı
korumayı başarmış tır". Top üretimindeki yeterlilik, tüfek ve barut için de geçerli olup, XIX.
yüzyı l başları na kadar dışarıya bağımlı lık söz konusu değildir. Eser yazarı n "Yanlış Giden
Neydi?" sorusuna cevap aradığı bir değerlendirme ile sona erer. Bu kı sı mda Osmanlı başarı sı zlı ldannı n kısa bir değerlendirmesi ve Il!. Selim döneminde başlayan reformlara vurgu yapı lır.
Agoston XVIII. yüzyddaki gerilemeyi Osmanlı askeri teknolojisindeki gerileme& görmez. O
XVIII. yüzyı ldaki askeri' yenilgileri, Akdeniz havzası ndaki ekonomik durgunluk, devletin geniş
sı nırları içindeki lojistik problemler ve devletin içinde bulunduğu mali sorunlarla açıklar. Bu
sorunlar bir araya gelince ister istemez askeri teknoloji de olumsuz etkilemiş , sonuçta Osmanlı
Devleti kendi kendine yetemez hale gelmiştir. Fakat bu durumda dahi gerçekleştirdikleri
reformlarla derhal harekete geçerek yetersizliklerini telafi etme yoluna gitmiş lerdir (s. 247266).

Eserin içerik kadar önemli bölümlerinden biri de eklerin yer aldığı 268-302. sayfaları dır. Ekler toplam 69 tablodan oluşmaktadır. Tablolardaki bilgiler daha önce herhangi bir
kaynakta yer almayan, Osmanlı arşivinden elde edilen bilgilerden derlenmiştir. Bu kı sı mda
güherçile, barut üretimi ve top dökümüne dair tablolar mevcuttur.
Eserin 303-308. sayfaları nda çalış mada kullanı lan ağırlı k ve uzunluk ökülerinin günümüzdeki karşı lı klan yer almış tır. 309-317. sayfalar arasında ise konuyla ilgili araştırmacı lar
için son derece Önemli olan bibliyografya yer almaktadı r.

Eser genel olarak değerlendirildiğinde gerek üslup, gerek yaklaşı m, gerekse kaynaklar
açısı ndan son derece başarı lı bir çalış madan Yazar araş tırması= her safhası nda genelde çok
bilindik ve Batı bilim aleminde yaygı n olarak kabul gören Osmanlı askeri teknolojisinin geriliği
tamamen karşı alunış tır'2 . Üstelik karşı çı kışı bir yaklaşı m sortı nundan kaynaklanmamaktadır. Oryantalist veya Batı merkezli iddialara cevabı nı Osmanlı arşivlerinden ekle
ettiği rasyonel verilere dayanan bilgilerle vermiştir. Bir anlamda yaklaşı k 200 yı ldır devam
eden haksız nitelemelere net olarak cevap vermiştir. Ayrıca ele aldığı konular itibariyle de
Türk araştırmaalara yeni inceleme alanları na işaret etmiş , bu anlamda ufuk açıcı bir görev
üstlenmiştir. Araştırma Türk bilim tarihi için kilometre taşı olarak kabul edilebilecek nitelikte
olup, Osmanlı ve Türk tarihine çok büyük katkı yapmış tı r.
ZAFER GÖI.EN

" Baron de Tou sadece bu konuda yanlış anlamalara neden olacak şeyler yazmamış ,
Türklerin Avrupa'da yanlış tanı nması na kaynaklı k eden başka ifadeler de kaleme almış tı r.
Onun yanlış lan ve hataları hakkı nda bakı nı z, Zafer Gölen, "Baron de Tottun Seyahatnâmesine Dair", Bilge, S.17, Ankara 1998, s. 69-71.
12 Eserli ilgili kısa bir tamtma yazı sı yazan Salih özbaran da araş tı rmayı ortaya çı kardığı
teknik verilerden dolayı değil, sistemli bir şekilde Batı iddiaları na karşı çı ktığı için çok başarı lı
bulur. Balumz, Salih Özbaran, "Tarihçiliğin Güncel Bir Sorusu: Osmanlı "Barut imparatorluğu" muydu?, Toplumsal Tarih, s. 160, İstanbul Nisan 2007, s. 62-66; Balkanlarla ilgili bir siteye
yazı yazan Amerikah Gazeteci Christopher Deliso da eseri konu edinen tanı tı m yazı sı nda,
çalış mayı "yaratıcı" bulunduğunu ifade eder. Çalış mayı yaratıcı bulma nedeni özbaranla
aynıdır. Baktım, http://www.balkanalysis.com/2005/08/27/guns-for-die-sultan/.
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50. PIAC TATARİSTAN'IN BAŞKENTI KAZAN'DA YAPILDI
50. PIAC (Permanent International Altaistic Conferencel Sürekli Uluslararası Altay Çalış maları Konferansı ) 1-6 Temmuz 2007 tarihleri arası nda Rusya Federasyonu'na bağlı Tataristan
Cumhuriyeti'nin baş kenti Kazan şehrinde bulunan Tatar Devlet Üniversitesi'nde (Tatar Dövlet
Gunıani.tar-Pedagogika Universiteti) yapı ldı .

Konferansı n resmi açı lışı 2 Temmuz Pazartesi günü saat 10.00'cla Tatar Devlet Üniversitesi'nin Tataristan caddesindeki abidevi Rektörlük binası ndaki Büyük Toplantı Salonu'nda
gerçekleş tirildi.
Rusya dışı ndan katı lanlar, salonunun orta kısmı nda en alt sı rada olan düz yerlere oturtuldular. Salonda davetliler yerlerini aldı ktan sonra, ilk iş olarak, Rus askeri üniforması giymiş
üç Rus askeri trompet çalarak salona girdi. Daha sonra Rusya ve Tataristan'ın milli marş ları
çalı ndı. Salonun üst kısmı nda Rus ve Tatar milli kıyafetleri giymiş kadı n ve kı zlar Tatarları n
milli şairi Gabdulla Tukay'ı n şiirlerinden bestelenmiş şarkı ları kısa bir süre için Tatarca olarak
söylediler. Arkası ndan sayı ları on beşe varan gençler hemen hemen Asya ve Avrupa'nı n önemli dillerinde davetlilere hoş geldiniz mesajı verdiler.
Kürsüde soldan sağa sı rası yla Rus Prof. Sergey G. Klyaş torni, Italyan Prof. Giovanni
Stary, Tataristan Bilimler Akademisi'nden Prof. Mir Kası m Usmanov, Rektör Prof. Z. G.
Nigmatov, Almanya Frei Üniversitesi'nden Alman Prof. Barbara Kellner-Heinkele, Prof.
Charles Carlston, Prof. Uli Şamiloglu ve Prof. V. M. Alpatov yerleri aldı lar.
Tataristan Cumhuriyeti'nin PIAC'ı sahiplendiğinin bir göstergesi olarak Tataristan Eğitim ve Bilim Bakanı Valyev Nail Mansuroviç, Başbakan Yardı mcısı ve Tataristan Kültür Bakanı bayan Valeyeva Zilya Rahimiyanova, kürsüde rektörün hemen sağ yanı nda yerlerini aldı lar.
Tataristan Bakanlar Kurulu, Kazan Belediyesi, Rusya Bilimler Akademisi, Tataristan Bilim
Akademisi, Rusya Şarkiyat ve Lengüistik Enstitüleri, Rusya Dil Akademisi ve Tataristan Devlet
Beşeri ve Pedagoji Üniversitesi konferansa resmen destek sağladı lar.

Rektör Prof. Z. G. Nigmatov, kısa bir açı lış konuş ması yaptı ve arkası ndan 'ratar Devlet
Üniversitesi tarafı ndan Amerikan Washington Üniversitesi'nden Prof. C. Carlson ve Prof. U.
Şamiloglu'na fahri doktora payeleri verildi. Kültür Bakanı kısa bir konuş ma yaptı . Arkası ndan
Prof. Barbara Kellner-Heinkele, uzun bir açı lış konuş ması yaptı . Rusya ve Altay çalış maları na
katkı yapmış merhum bilim adamları nı n isimleri yâd edildi. Bunlar içinde İ stanbul Üniversitesi'nde çalış mış olan Prof. Reş it Rahmeti Arat ile Prof. Ahmet Temir de vardı . Fransa
Sorbonne Üniversitesi rektörünün PIAC komitesine gönderdiği özel mesaj okundu.
Kazan ve Altay Dünyası isimli seksiyona özel önem verildiği gözden kaçmadı . Rektörlüğün
Kütüphanesi ve Müzesinde, Türkoloji ve Altayistik alanı nda kitaplar yayı mlamış olan Rus
bilim adamı Vasiliy Alexseyeviç Bogorodiskiy'in şahsi kütüphanesinden getirilmiş kitaplar ile
Tatar milli şairi Gabdulla Tukay (Türkiye'de Abdullah Tukay olarak biliniyor) hakkı nda yapı lmış modern çalış malar sergilendi.
3 Temmuz Salı günü Rektörlük'teki sı nı flarda oturumlara geçildi. Sirkülerde katı lı mcı lara konferansı n resmi dili Rusça ve İ ngilizce olarak bildirilmesinc rağmen, Türkiye'den gelen
ve bildirilerini Türkçe sunmak isteyen katı lı mcı lara Türkiye Türkçesinde sunulması na izin
verildi.
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Türkiye'nin değişik üniversitelerinden on üç bilim adamı tebliğleriyle katı ldı
lar. Bunlar
Ege Üniversitesi'nden Prof. M. Akif Erdoğru ile Prof. Bekir Deniz; Ankara'dan Türk Dil
Kurumu Başkanı Prof. Haluk Şükrü Akalı n, Istanbul'dan Dr. Halil Agkgöz; Kocaeli Üniversitesi'nden Doç. Münevver Tekcan ile Yrd.Doç.Dr. Işı l Altun; Gazi Üniversitesi'nden Prof.
Abdülvahit Çakır ile Prof. Refik Turan; Sakarya Üniversitesi'nden Doç. İ
smail Güleç,
DTCF'den Doç. Halil İ brahim Usta ile Karahan Akartürk; Çukurova Üniversitesi'nden Doç.
Muna Yüceol eızezen ve Karadeniz Teknik Üniversitesi'nden Doç. Mehmet Tezcan'd
ır. Bunlardan sadece Akartürk, bildirisiz katı ldı .

Türkiye dışı nda, Rusya, Kırgı zistan, KKTC, Fransa, ABD, Çek Cumhuriyeti, Slovakya,
Almanya, Çin Cumhuriyeti, Macaristan, Romanya, Japonya ve Italya'dan gelen bilim adamları nı n da katı lı mıyla sunulan bildirilerin sayısı yüz elliyi geçti.
Kazan şehrinin tarihi ve turistik yerleri katı lı malara gezdirildi. Istanbul gazetelerinde de
yazı lar yazınış olan Tatar milli şairi Abdullah Tukay'ı n etkisi ş
ehrin her yerinde kendini hissettiriyor. Tukay'm Ay Kazan, Derdli Kazan, Munlu Kazan, Nurlu Kazan, Aliye azam ça
ğıra
namazga, Bik Mahir, Munlu Kazan mısrah ünlü şiiri, Bauma caddesinin giriş
inde bulunan
direkli bir tabelaya Arap harfleriyle yazılmış ve ayrıca büyük bir caddeye onun adı verilmiş
tir.
Kazan Belediye Binası , Kremlin kompleksi içindeki Ku/ Şerif Mesciti ve Blagoveşçenski Katedrali, Kazan Devlet Üniversitesi Tarih Müzesi, Kazan şehrinde Kaban gtilüne çok yak
ı n bir
yerde bulunan ve on sekizinci yüzyıl binası olan Şihabeddin Mercani Mesciti, Zelenodolsk ilçesi
Raytha köyündeki 17.-19. yüzyı llardan kalma Raytha Bogoroditsky Manastrıl ve Volga nehri kenarı ndaki antik Bulgar şehri, düzenleme komitesi tarafı ndan katı lı
malara gezdirildi.
Bilindiği gibi, PIAC, kı rk dokuz yı ldır Indiana Üniversitesi'nden Prof. Denis Sinor tarafı ndan düzenlenmekte ve yapı lmaktaydı . İ lk kez olarak, Prof. Sinor, sa
ğlı k nedenlerinden
dolayı Kazan PIAC'a katı lamadı . 4 Temmuz Çarşamba günü Prof. Sinor'un görüntülü mesaj
ı
Tataristan Bilimler Akademisi binası nda dünyanı n pek çok ülkesinden gelen katı lı mcı lara
gösterildi. Bu mesajı nda Prof. Sinor, PIAC Genel Sekreterliğini Prof. Barbara KellnerHeinkele'e bı raktığı nı açı kça söyledi. Bundan sonra, katı hmalar arası
nda duygulu anlar
yaşandı. Zira Prof. Sinor, mesajı nda, hayatı boyunca Kazan ş
ehrini görmeyi çok istemesine
rağmen, göremediğini açıkça söyledi ve bundan sonra da PIAC'ı
n muntazaman devam ettirilmesini istedi. Burada Prof. Barbara Kellner-Heinkele tarafı ndan son yı llarda yaptığı muazzam çalış malardan dolayı Prof. Mir Kası m Usmanov'a, PL4C Madalyası
törenle takdim edildi.
Burada yapı lan seçim sonucunda KKTC'den İ smail Bozkurt, PIAC Düzenleme Komitesi'ne
seçildi.

Küçük, sevimli ve tarihi bir şehir olan Kazan, islamf binalanyla özellikle 1552'de Ruslara
direnen Kul Şerif adı na yapı lmış olan muazzam camiyle; çok sayı daki müze ve kütüphaneleriyle katılunalann epey ilgisini çekti. İ ki gün boyunca süren yağmurlarclan dolay
ı şehri doyasıya gezmek mümkün olmadı ve yükselen nem oranı kaulı malara epey sı k
ı ntı verdi.

Dört gün süren Kazan PIAC'ı n tebliğlerin özetleri ve program, bir kitap halinde İ ngilizce ve Rusça olarak bası ldı . Düzenleme komitesinin söz verdiğine göre, Kazan PIAC tebli
ğleri
çok yakın bir gelecekte kitap olarak bası lacakur. Nitekim bir önceki Ankara PIAC'
ı n tebliğleri
Prof. Akalı n tarafindan kitap olarak yayı mlanmış tır.

Son olarak özellikle sitayişle belirtmem gereken önemli bir nokta, bu konferansı n gerçekleşmesinde Prof. C. Carlson ile Kazan Devlet Üniversitesi Yabancı Diller Fakültesi Dekan
ı
Dr. Ayda Sadı kova'nı n katkı ve çabaları nın unutulmaz oldukudur.
M. AKIF ERDOĞRU

2007 YILI IKINCI YARISINDA KÜTÜPHANEMİ ZE GELEN
KITAPLAR VE DERGILER
A. KİTAPLAR
1890 Erutururu Go Jiken. — [Tokyo] : Chuou Bosai Kaigi, 2005. v, 177 s. : res. ; 30 cm. (B.I/4634).
100.000 Jahre Sex : Liebe und Erotik in der Geschichte 1 hrsg. Vincent T. van Vilsteren, Raincr-Maria
Weiss. — Stuttgart : Theiss, 2004. 107 s. : rnk. res. ; 23 cm. ISBN 3806219494 (A.VII/3337).
ABDULA, GÜLTEN : Hz. Mevlana 1 Gülten Abdula. — Galati : Elvan, 2000. 161 s. : rnk. res. ; 22 cm.
— (Colectia Pagini Spirituale) ISBN 9739859607 (A.VII/3747).
ABDULHAFIZ, ABDULLAH ATİ YYE : el-Lugatu't-Turkfyye el-Osmaniyye "nustis ve kavaid" 1 Abdullah
Atiyye Abdulhafız. — [y.y.] : [yayl.y.], lt.y.l. 322 s. ; 23 cm. (A.VII/3813).
ACAR, Zİ YA ZAKİ R : Bütün yönleriyle Aralık ilçesi 1 Ziya Zakir Acar. — Aralı k (Iğdı r) : Aralı k
Kaymakamlığı, [t.y.]. 108 s. : rnk. res. ; 28 cm. (B.I/4602).
ACAR, ZIYA ZAKİ R : Görenlerin gözüyle İğdır'da Ermeni katliamı / Ziya Zakir Acar; İ ngilizce çev.
Onur Gültekin. — 1. bsk. — Ankara : [yayl.y.], 2007. 92 s. : res. ; 24 cm. + 1 cd-rom. ISBN
9789759391997 (A.V1I/3286).
ACAR, ZIYA ZAKİ R : Her yönüyle İgdır 1 Ziya Zakir Acar. — 1. bsk. — Ankara : [yayl.y.], 2006. 272 s. :
rnk. res. ; 30 cm. ISBN 9759391988 (B.I/4601).
ACUN, FATMA : Görsellik ve yakın dönem tarihi araştırmalarında kullanımı 1 Fatma Acun. — [Ankara] :
[Sanat Kitabevi], 2004. s. 95-118 ; 24 cm. Kebikeç 18 (2004)'ten ayrı bası m. (A.VII/3506).
Der Achilleus-Kult im nördlichen Schwarzmeerraum voın Beginn der griechischen Kolonisation bis in die römische
Kaiseızeit : Beitrtige zur Akkulturationsforschung 1 unter mitarbeit von Claudia von Behren ; mit
beitragen von Sergej B. Bujskich... [et al.]. — Rahden : Marie Leidorf GmbH, 2006. 270 s. : 58 s.
res. ; 30 cm. — (Internationale Archaologie, ISSN 0939-561X ; 94) ISBN 3896463667 (B.I/4432).
AÇIKGENÇ, ALPARSLAN : İslam ıııedeniyetinde bilgi ve bilim 1 Alparslan Açı kgenç. — İ stanbul: İ slam
Araş tı rmaları Merkezi, 2006. 175 s. ; 20 cm. — (İ SAM yayı n no ; 359. Temel Kültür dizisi ; 7)
ISBN 9753894805 (A.VII/3624).
Açıklamalı yönetim zamandizini 1929-1939 1 ed. Birgül Ayman Güler. — Ankara : Ankara Üniversitesi
Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Araştı rma ve Uygulama Merkezi, 2007. xii, 1126 s. ; 25
cm. — (Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Araş tı rma ve Uygulama
Merkezi ; 2. Türkiye Cumhuriyeti İ dare Tarihi Araş tı rması ) ISBN 9789754827439 (A.VII/3174).
ADANIR, FIKRET : Armenian deportations and massacres in 1915 1 Fikret Adanı r. — Washington :
American Psychological Association, [2002]. 1 CD-ROM. (CD/0159).
ADIL, İ DRİ S : Kürkçüler : bir Türkmen °basının göçerlikten yerleşik düzene geçiş hikayesi 1 İ dris Adil. — 1.
bsk. — İ stanbul : Güncel, 2007. 279 s. : res. ; 21 cm. ISBN 9789944840026 (A.VII/3149).
AĞABABA, ALİ FAHRI, 1861-1928 : Şeref kurbanları : İİ. Abdülhamit döneminde bir sürgünün hikayesi 1
Ali Fahri Ağababa [1861-1928] ; haz. Ali Buğra, Mehmet Kuzu. — Istanbul: Çatı, 2007. 326 s. ; 21
cm. — (Çatı ; 31) ISBN 978975884592 (A.VII/3538).
AHMED HAMDI BEY : İslam dlemi ve İngiliz misyoneri: İngiliz misyoneri nasıl yetiştiriliyor! Ahmed
Hamdi Bey ; yay. haz. Zafer Çı nar ; genel yay. yönetmeni Ersan Güngör. — 1. bsk. — İ stanbul :
Yeditepe, 2007. 136 s. : res. ; 21 cm. — (Yeditepe Yayı nevi ; 66. Hatı ra; 7) ISBN 9789756480786
(A.VII/3574).
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AHMET CEVDET PAŞA: Tertib-i Cedid Kavdid-i Osmâniyye I Ahmet Cevdet Paşa ; haz. Esra Karabacak.
— Ankara : Türk Dil Kurumu, 2007. ii, 162 s. ; 24 cm. — (AKDTYK Türk Dil Kurumu yayı nları ;
869. Türkiye Türkçesi ve Tarihi Devirler Yazı Dilleri Gramerleri Projesi ; 18) ISBN
9789751619266 (A.VII/3471).
AKBULUT, ERDEN : Türkiye Halk iştirakiyun Fırkası, 1920-1923 I Erden Akbulut, Mete l'unçay. — I.
bs. — İ stanbul : Sosyal Tarih Yayı nları, 2007. 508, [15] s. : res. ; 25 cm. — (Sosyal Tarih yayı nları .
Belge-Araş tı rma dizisi; 1) ISBN 9789758683604 (A.VII/3402).
AKBULUT, ÖRSAN O. : Küreselleşme, ulus-devlet ve kamu yönetimi I orsan Ö. Akbulut. — I. bs. —
Ankara : Türkiye ve Orta Doğu Amme idaresi Enstitüsü, 2007. x, 390 s. ; 20 cm. — (TODAİ E
yayı n no ; 331) ISBN 9789758918126 (A.VII/3126).
AKÇAM, TANER : Armenien und der Völkermord die Istanbuler Prozesse und die türkische Nationalbewegung
/ Taner Akçam. — 1. aufl. — Hamburg : Hamburger Edition, 2004. 430 s. ; 21 cm. ISBN
3930908999 (A.VII/3309).
AKÇORA, ERGÜNOZ : Van ve çevresinde Ermeni isyankı n, 1896-1916 I Ergünöz Akçora. — gnlş. 2. bsk.
— İ stanbul : Türk Dünyası Araş tı rmaları Vakfı , 2007. 344 s. : res., hrt. ; 24 cm. ISBN
9789754981858 (A.V11/3293).
AKÇURA, YUSUF : Yeni Türk devletinin öncitleri : 1928 yılı yazıları I Yusuf Akçura ; bası ma haz. Nejat
Sefercioğlu. — Ankara : Kültür Bakanlığı , 1981. xvi, 212 s. ; 20 cm. — (Doğumunun 100. Yı lı nda
Atatürk yayı nları ; 30) (A.VII/3260).
AKDOĞAN, RUKİ YE : Bayram törenine ait çivi yazdı Hititçe bir tablet parçası I Rukiye Akdoğan. —
Ankara : Anadolu Medeniyetleri Müzesi, 2007. s. 163-177 : res. ; 24 cm. Anadolu Medeniyetleri
Müzesi 2006 yı llığfndan ayrı bası m. (A.VII/3445).
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9789750108808 (A.V11/3563).

Atatürkçü düşüncenin bilimsel ve feisefi temelleri I derleyen Nazife Güngör. — Ankara : Gazi Üniversitesi

Hasan Ali Yücel Araş tırma ve Uygulama Merkezi, 2007. 291 s. ; 20 cm. — (Gazi Üniversitesi yayı nı
; 7. Hasan Ali Yücel Araştırma ve Uygulama Merkezi yayı nı ; 2) ISBN 9789755072128
(A.VII/3497).
ATEŞ, AHMED : Farsça grameri, 1. gramer ve metinler I Ahmed Ateş, Abdülvehhab Tarzt. — İ stanbul:
İ stanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Şarkiyat Enstitüsü, 1954. viii, 264 s. ; 25 cm. — (İ stanbul
Oniversitilmonları ndan ; 171) (A.VII/3889-1).
ATEŞ, AHMED : Farsça granuıi : graıııır, arü.r, metinler, sözlü* ve bibliyografia I Ahmed Ateş ,
Abdülvehhab Tara — 3. bsk. — İstanbul : İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Şarkiyat
Enstitüsü, 1962. viii, 464 s. ; 25 cm. — (İ stanbul Üniversitesi yayı nlarından; 171) (A.V11/3890).
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ATİ K, HIKMET : Nakşi Ali Akkirınfini divânı I Hikmet Atik. — Sivas: Buruciye, 2007. 352 s. ; 24 cm. —
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Avrupa'da bir sultan I yapı m yönetim Münip Senyüccl, Fikret Özkaya. — Ankara : TRT, [2007?]. 1
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AWDE, NICHOLAS : Western Arınenian : Armenian-English, English-Armenian dictionary phrasebook : the
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Hippocrene Books, 2006. 183 s. : hrt. ; 18 cm. ISBN 0781810485 (A.VII/3089).
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Iv, 256 s. ; 21 cm. — (Kitabevi ; 321) ISBN 9789759173432 (A.VII/3355).
AYDIN, BILGIN : şeyhülislândık (Bâb-ı Mesihat) Arsivi defter kataloğu I Bilgin Aydı n, İ lhami Yurdakul,
İ smail Kurt. — İ stanbul : İ slâm Araş tı rmaları Merkezi, 2006. 294 s. ; 24 cm. — (İ SAM yayı n no ;
339. Arş iv dizisi ; 2) ISBN 9753894635 (A.VII/3626).
AYDINGÜN, AYŞEGÜL : Kı rım Tatarlartntn vatana dönüsü : kimlik ve kültürel canlanma I Ayşegül
Aydı ngün, İ smail Aydı ngün. — Ankara : Atatürk Kültür Merkezi, 2004. 164 s. : rnk. res. ; 24 cm.
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cm. — (İ stanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi yayı nları no ; 3092) (A.VII/3886).
AYVERDI, EKREM HAKKİ : Fâtih devri mi'mitrisi : Zeyl I Ekrem Hakkı Ayverdi. — İ stanbul: İ stanbul
Fetih Cemiyeti İ stanbul Enstitüsü, 1961. 43 s. : res. ; 34 cm. — (İ stanbul Fetih Cemiyeti İ stanbul
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BALTACIOĞLU, HATÇE : Yazılı kaynakların ve arkeolojik verüerin ışığında eski Hitit sanatında bir kent
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Die Basilika am Staatsmark in Ephesos, 2. kil: Funde klassischer bis Riimischer Zeit I hrsg. Veronika
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(B.I/4584-2).
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BEARD, MARY, 1955- : Religiınıs of Rome, yol. 2 : a sourcebook I Mary Beard [1955- ], John North,
Simon Price. — 8th printing. — Cambridge : Cambridge University Press, 2007. xiv, 416 s. : res.,
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Institute of Archaeology. Monograph series ; 25) ISBN 965266023X (B.I/4492).
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Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi, [2007]. 552 s. : rnk. res. ; 31 cm. ISBN 9789944564335
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Cemiyeti, 1985. 206 s. ; 20 cm. - (İ stanbul Fetih Cemiyeti ; 52. kitap. Yahya Kemal Enstitüsü ; 8.
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Bİ , MAHMUT : Kafkas tarihi I Mahmut Bi. - İstanbul : Selenge, 2007. 396, [28] s. : res. (kimi rnk.),
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; Türkçesi Nedim Demirtaş. - 1. bs. - İstanbul : İ stiklal Kitabevi, 2007. 529 s. ; 20 cm. - (Mavi
seri) ISBN 9789756115466 (A.VII/3347).
MO'IT, FRANK LUTHER : American journalism : a histoıy of newspapers in the United States through 250
years 1690 to 1940 I Frank Luther Mott. - reprinted. - New York : The Macmillan Company,
1947, c1941. ix, 772 s. ; 22 cm. (A.VII/3110).
Mughal India according to European travel accounts : texts and studies, V I selected and reprinted lıy Fuat
Sezgin ; in collaboration with Mazen Amawi, Carl Ehrig-Eggert, Eckhard Neubauer. - Frankfurt
am Main : Institute for the History of Arabic-Islarnic Science at the Johann Wolfgang Goethe
University, 1997. vi, 363 s. ; 24 cm. - (The Islamic World in Foreign Travel Accounts ; 79)
(A.VII/3052-5).
Mughal India according to European travel accounts : texts and studies, IV I selected and reprinted by Fuat
Sezgin ; in collaboration with Mazen Amawi, Carl Ehrig-Eggert, Eckhard Neubauer. - Frankfurt
am Main : Institute for the History of Arabic-Islamic Science at the Johann Wolfgang Goethe
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University, 1997. vi, 350 s. : 1 katl. pl. ; 24 cm. — (The Islamic World in Foreign Travel Accounts;
78) (A.VII/3052-4).

Mughal India according to European travel accounts : texts and studies,

selected and reprinted by Fuat
Sezgin ; in collaboration with Mazen Amawi, Carl Ehrig-Eggert, Eckhard Neubauer. — Frankfurt
am Main : Institute for the History of Arabic-Islamic Science at the Johann Wolfgang Goethe
University, 1997. vi, 341 s.: 1 katl. hrt. ; 24 cm. — (The Islamic World in Foreign Travel Accounts
; 77) (A.VII/3052-3).

Mughal India according to European travel accounts : texts and studies, Il I selected and reprinted by Fuat
Sezgin ; in collaboration with Mazen Amawi, Carl Ehrig-Eggert, Eckhard Neubauer. — Frankfurt
am Main : lnstitute for the History of Arabic-Islamic Science at the Johann Wolfgang Goethe
University, 1997. vi, 288 s. : res. ; 24 cm. — (The Islamic World in Foreign Travel Accounts ; 76)
(A.V11/3052-2).

Mughal Itıdia according to European travel accounts : texts and studies, Il selected and reprinted by Fuat

Sezgin ; in collaboration with Mazen Amawi, Carl Ehrig-Eggert, Eckhard Neubauer. — Frankfurt
am Main : Institute for the History of Arabic-Islamic Science at the Johann Wolfgang Goethe
University, 1997. vi, 310 s. ; 24 cm. — (The Islamic World in Foreign Travel Accounts ; 75)
(A.VII/3052-1).

MUGHUL, MUHAMMAD YAKUB : Kanuni devri / Muhammad Yakub Mughul. — 1. bsk. — Ankara:
Kültür ve Turizm Bakanhıkı , 1987. iv, 239 s. ; 20 cm. — (Kültür ve Turizm Bakanlığı yayı nları ;
735. Kültür Eserleri dizisi ; 74) (A.VII/3769).
MUHAMMED, Rİ ZGAR : Dicle Operasyonu: İrak rejiminin 1963 Kürdistan çıkartması I Rizgar
Muhammed ; çev. Ümit Demirhan. — 1. bsk. — İstanbul : Doz, 2007. 107 s. ; 21 cm. — (Doz
yayınları Araştırma/İ nceleme Eylül dizisi; 1) ISBN 9789944227131 (A.VII/3515).
Muhteşem Süleyman I ed. Ö. [özlem] Kumrular. — 1. bs. — İ stanbul: Kitap, 2007. 292 s. : res. ; 21 cm.
(Kitap Yayı nevi ; 158. Tarih ve coğrafya dizisi ; 56) ISBN 9789756051771 (A.V11/3381).
MUMCU, AHMET : Atatürk'ün kültür anlayışitula vicdan ve din özgürlüğünün yeri I Ahmet Mumcu. — 2.
bsk. — Ankara : Atatürk Kültür Merkezi, 2007. 87 s. ; 20 cm. — (AKDTYK Atatürk Kültür Merkezi
yayını ; 346. Türk Kültüründen Görüntüler dizisi ; 78) ISBN 9789751604149 (A.VII/3481).
MUNDY, MARTHA : Governing property, making the modern state : law, administration and production in
Ottoman Syria I Martha Mundy, Richard Saurnarez Smith. — London ; Nevı York : I. B. Tauris,
2007. xiii, 306 s. : res., hrt. ; 24 cm. — (Library of Ottoman Studies ; 9) ISBN 9781845112912
(A.VII/3735).

Muqarnas : an annual on the visual culture of the Islamic world : history and ideology : ardıllectund heritage of
the lands of Rum" I ed. Sibel Bozdoğan, Gülru Necipoğlu ; managing ed. Julia Bailey. — Leiden :
Brill, 2007. vi, 309 s. : res. (kimi rnk.) ; 28 cm. — (Mugarnas, ISSN 0732-2992 ; 24) ISBN
9789004163201 (B/9234-24).

Das Mum= von Ephesus I heransgegeben und bearbeitet von Sabahattin Türkoğlu, Erol Atalay ;
übersetzt von Erol Atalay. — İ zmir : Ticaret Matbaacılı k, [t.y.]. 27, 5 s. : rnk. res. ; 20 cm.
(A.VII/3238).

Mustafa Itti Efendi I haz Rüştü Şardağ. — 1. bsk. — Ankara: Kültür Bakanlığı, 1989. vii, 297 s. : nota;
20 cm. — (Kültür Bakanlığı yayı nları ; 1110. Kültür Eserleri dizisi ; 140) ISBN 9751704936
(A.VII/3782).

MUTLU, M. ÜNAL : Dünya uygarlıldarnıda Türk dili ve Kenger Uygatitğı I M. Ünal Mutlu. — İ stanbul:
Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı , 2007. xxii, 281 s. ; 24 cm. ISBN 9789754981865 (A.V11/3724).
MUTLU, N. YÜCEL : Mistik-s Millrden ilk kazanç ve ilk kayıp : Kars-Ardahan ve Batum I N. Yücel Mutlu.
Ankara: [yayl.y.], 2007. 144 s. ; 24 an. ISBN 9789759808235 (A.VII/3513).
MUTLU, N. YÜCEL : Sivas Pdıldisi-Sivas Lisesi: Osmanlı Devletinin 19. ve 20. asırdııki eğitim handesi
içinde Sivas'ın yeri ve Sivas Lisesi'nin başlangıcı ile Sivas?: bir öğretmenin meslek hayatı I N. Yücel Mutlu.
Ankara: [yayl.y.], 2007. 148 s. : res. ; 24 cm. ISBN 9789759808228 (A.VII/3512).
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Muzaffer Şeri f e armağan : Muzaffer Şenften Muzafer Sherife I haz. Sertan Batur, Ersin Aslı ttirk ; cd. Tanı l
Bora. — 1. bsk. — İ stanbul : İ letiş im, 2007. 262 s. ; 23 cm. — (İ letişim yayı nları ; 1260. Armağan
Kitaplar ; 2) ISBN 9789750505331 (A.VII/3389).
NA'AMAN, NADAV : Ancient Israel and ila neighbors : interaction and counteraction I Nadav Na'aman. —
Winona Lake : Eisenbrauns, 2005. xiii, 431 s. ; 24 cm. — (Collected Essays ; 1) ISBN 1575061082
(A.VII/3118).
NACI, HIKMET: Tarih boyunca Kuzey Afrika ve "Berbeırler I Hikmet Naci. — İ stanbul : Sulhi Garan
Matbaası , 1955. 183 s. : res. ; 24 cm. (A.VII/3253).
NAGEI., WOLFRAM : Kalakent : früheisenzeitliche Grabfunde am dem Transkauluısischen Gebiet von
Kirovabad/Jelisavetopol I Wolfram Nagel, Eva Strommenger. — Berlin : Wissenschaftsverlag Volker
Spiess, 1985. 192 s. : 78 s. res. ; 34 cm. + 1 katl. hrt. — (Berliner Beitrüge zur vor- und
Frühgeschichte Neue Folge ; 4) ISBN 3891660022 (B.I/4439).
NAGY, ILDIKÖ : Living art for the Dead : Kcrrean tomb painting in the 4th century I Ildik6 Nagy. —
Budapest : Ferenc Hopp Museum of Eastern Asiatic Arts, [2004]. 23 s. : rnk. res. ; 25 cm. ISBN
9637098917 (A.VII/3080).
NAH RAWALI, MUHAMMAD IBN AHMAD :Journey to the sublime porte : the Arabic mentoir of a Sharifian
Agent's diploma& missian to the Ottoman Imperial Court in the era of Suleyman the magnificent the relevant
text from Qutb al-Din al-Nahrawali's al-Fawa'id al-saniyılı fi al-rihlah al-ınadaniyah wa al-Rumiyah I
Muhammad ibn Ahmad Nahrawali ; introduced, translated and annotated by Richard Blackburn.
— Beirut ; Würzburg : Orient-Institut ; Ergon in Kommission, 2005. xxiii, 367 s. : rnk. hrt. ; 24
cm. + 1 cd-rom. — (Beiruter Texte und Studien ; 109) ISBN 3899134419 (A.VII/3311).
NAİ MA, [MUSTAFA], 1655-1716 : Tarih-i Naima : Ravzat ill-Hüseyn fi Hülasat-i ahbar il-hafi kayıt I
[Mustafa] Naima [1655-1716]. — İ stanbul : Matbaa-i Amire, 1281-1283. 6 c. 3 c.'te. (14, 462 s. ;
451 s.; 10, 460 s. ; 10, 465 s. ; 4, 452 s. ; 8, 441, 58 s.) ; 22 cm. (A.V11/3502).
Napoldon. — İ stanbul : Doğan Kardeş, 1971. 75 s. : rnk. res. ; 29 cm. — (Çağlar Boyunca Büyük
Adamlar; 2) (B.I/4623).
NATSİ ONALNA KONFERENTSİ YA NA DVİJEN İ E ZA PRAVA İ SVOBODİ (4. : 2000 : SOFİYA) :
DPS dvijenie za prava i svobodi IV. natsionalna konferentsiya, 29-30 Yanyari 2000 g., Sofiya. Natsionalen
dvorets na kulturata I sı stavil İ brahim Tatarlı. — Sofiya : Dvijenie za Prava i Svobodi, 2000. 112 s. :
16 s. rnk. res. ; 20 cm. (A.VII/3823).
NEHRING, ALFONS : Seele 1.4,71d seelenkult bei Grieclıen, Italikern und Germanen. Inaugural-Dissertation zur
Erlangung der Doktorwürde der Holten Philosophischen Fakulttit der Schlesischen Friedrkh-WilhelmsUniversitüt zu Breslau I Alfons Nehring. — Breslau : A. Favorkes Buchdruckerei, 1917. 29 s. ; 23
cm. (A.VII/3077).
NIELSEN, THOMAS HEINE : Olympia and the classical hellenic city-state culture I Thomas I leine
Nielsen. — [Gopenhagen] : The Royal Danish Academy of Sciences and Letters, 2007. 139 s. : hrt.
; 23 cm. — (Historisk-Filosofiske Meddelelser, ISSN 0106-0481 ; 96) ISBN 9788773043097
(A.VII/3255).
NIEMEYER, HANS GEORG : Einfiihrung in die Arch.dologie I Hans Georg Niemeyer. — Darmstadı :
Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 1968. 120 s. : 8 s. res. ; 22 cm. — (Die Altertumswissenschaft)
(A.VII/3066).
Niğbolu Meydan Muharebesi ve Yıldı rı m Bayezit I haz. Genelkurmay Askeri Tarih ve Stratejik Etüt
Baş kanlığı . — 1. bsk. — Ankara: Kültür ve Turizm Bakanlığı , 1985. ix, 58, [9] s. : hrt. ; 20 cm. —
(Kültür ve Turizm Bakanlığı yayı nları ; 595. Gençlik ve Halk Kitapları dizisi ; 5) (A.VII/3850).
Nineteenth-centwy English : stability and change I ed. by Merja Kytö, Mats Ryd6n, Erik Smitterberg. — lst
published. — Cambridge : Cambridge University Press, 2006. xix, 295 s. ; 24 cm. — (Studies in
English Language) ISBN 0521861063 ; ISBN 9780521861069 (A.VII/3694).
NITZSCHE, RICHARD : Über die griechischen Grabreclen der Klassischen Zeit, erster tad I Richard Nitzsche.
— [Altenburg] : [Geibel], [1901]. 20 s. ; 26 cm. (B.I/4436-1).
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NIZAMİ , KHALİ Q AHMAD : 771e Zift and times of Shaikh Nizanı-u'd-din Auliya I
Khaliq Ahmad Nizami.
- 1. published. - Oxford : Oxford University Press, 2007. xv, 238 s. ; 22 eni. ISBN 0195677013 ;
ISBN 9780195677010 (AVII/3086).
Le nouveau Pıtit Robert : dictiımnaire alphabltique et anakıgigıse de la langue Française 1 nouvelle d.
du
Petit Robert de Paul Robert ; texte remaniE at amplifi sous la direction de josette Rcy-Debove,
Alain Rey. - Paris: Le Robert, 2007. xlii, 2837 s. ; 25 an. ISBN 2849021334 (A.VII/3136).
Nuri Paşa, Kafkaz Islam Ordusu ve Bahtiyar Ismi& Tür/tamil I haz. Fethi Gedikli. - Baki : Yom, 2007.
299 s. ; 20 cm. - ("Yom" Dergisinin Kitab dizisinden ; 13) (A.VII/3411).
Nutulda Mustafiı 'Cemali karşı çıkanlar ve ~Safi; Kemal'in onlara cevapları I haz. Ş.
Şebnem Duran;
genel yay. yönetmeni Sadık Toker. - 1. bs. - Ankara : Alp Yayınevi, 2007. xix, 170 s. ; 24 cm. (Alp Yayınevi yayı n no ; 49) ISBN 9789756674550 (AVII/3398).
NÜZHET, MEHMET ALİ : 1912 Balkan Harbi I Mehmet Ali Nüzhet ; sadeleştiren Sadettin Gömeç. 1. bsk. - Ankara : Kültür ve Turizm Bakanhğı, 1987. vii, 45 s. : 1 hrt. ; 20 cm. - (Kültür ve
Turizm Bakanlığı yayı nları ; 778. Kültür Eserleri dizisi ; 78) (A.V11/3778).
OFLAZ, UMAR Ö. : Oğuzname : luglere giden yol I Umar Ö. Oflaz. - Hückelhoven : Verlag Anadolu,
2007. 689 s. ; 22 cm. ISBN 9783861213093 (AVII/3522).
OKLADNİ KOV, A. P. : The petroglyphs of Siberia. These rock dıawings akmg Sibeı
ian rivers span a period of
perhaps 20.000 years. The indicak connections among ancient people.s living as fas apaıt as France and
Japan I A. P. Okladnikov. - [y.y.] : [yayl.y.), [t.y.J. 1 CD-ROM. (CD/0170).
OKTAY, HASAN : Ermeni kaynaklarenda Türkler ve Moğollar I Hasan Oktay. - Istanbul : Selenge, 2007.
344 s. ; 22 cm. - (Selenge yayı nları ; 39. Tarih dizisi ; 30) ISBN 9789758839506 (A.V11/3189).
OLLFORS, AN DERS : August Strind,beı g : och den greltisk-romerska antiken I Anders 011fors. - Süvedalen
: Paul Aströms, 2007. 371 s. ; 25 cm. - (Studies in Mediterranean Archaeology and Literature.
Pocket-Book ; 170) ISBN 9789170812309 (AVII/3710).
Oıneljan Pritsak armağanı = A tribute to Onıeljan ~salt I
ed. Mehmet Alpargu, Yücel Öztürk. - Sakarya
: Sakarya Üniversitesi, 2007. xxi, 775 s. ; 24 an. - (Sakarya Üniversitesi yayı n no ; 51) ISBN
9789757988359 (A.VII/3319).
XVI'dan XX. yüzyıla belgelerle Ediıııı / haz. Oral Onur; içerik ed. Altay Onur. - 1. bsk. İstanbul:
[yayl.y.j, 2006. 224 s. : res. ; 23 cm. ISBN 9750007123 (A.VII/3145).
1001 inventions : muslim heritage in our world I chief ed. Salim T S al-Flassani ; co-ed. Elizabeth
Woodcock, Rabah Saoud. - 2. ed. - Manchester : Foundation for Science Technology and
Civilisation, 2007. 376 s. : rnk. res. ; 27 cm. ISBN 9780955242618 (B.I/4470).
12000 yıl önce "uygarlığın Anadolu'dan Avrupa'ya yoladukunun başlangıcı" neolitik dönem I
proje
koordinatörü Şennur Şentürk. - Istanbul : Yapı Kredi, 2007. 160 s. : rnk. res. ; 29 an. - (Yap
ı
Kredi yayı nları ; 2561) ISBN 9789750812972 (B.1/4552).
ONK, NIZAMETTIN : Kafkasya'dan Anadolu'ya Iğdır tarihi I Nizamettin Onk. - Istanbul : Türk
Dünyası Araştırmaları Vakfı , 2006. xxv, 389, [37] s. : res. (çoğu rnk.), hrt. ; 24 cm. ISBN
9754981779 (A.V1U3740).
Or des scythes : trIsors des maks Sovikiques, 8 Octobre-21 Dkembre 1975, Graııd Palais. - Paris: Editions
des MusC•es Nationaux, 1975. 225 s. : res. (kimi rnk.) ; 28 cm. (B.I/4441).
OREN, MICHAF.L B., 1955- : Power, fisith and friday) : America in the Middle East, 1776 ta the present 1
Michael B. Oren [1955- ]. - New York ; London : W. W. Norton & Company, 2007. xxii, 778 s. :
res., hrt. ; 24 cm. ISBN 0393058263 ; ISBN 9780393058260 (A.V11/3 103).
ORTAYLI, İLBER : Batddaşma yolunda 1 İ lber Ortaylı ; ed. Mert Tanaydı n ; genel yay. yönetmeni
İ lknur Özdemir. - 2. bs. - Istanbul: Merkez Kitaplar, 2007. 244 s. ; 23 on. - (Genel yay
ı n;
108. Tarih ; 4) ISBN 9789944860079 (A.V11/3206).
ORTAYLI, İLBER : üç kıtada Osmanlılar 1 ilber Onaylı ; ed. Adem Koçal. - 1. bsk. - İ stanbul:
Timaş, 2007. 190 s. : res. ; 21 cm. ISBN 9789752636309 (A.VII/3572).
Oruç Beg tarihi: giriş, metin, kronoloji, dizin, tıpktbaum 1 haz. Necdet Öztürk. - Istanbul : Çamlıca, 2007.
li, 302, yak. 250 s. ; 24 an. - (Çamlıca Bası m Yayı n Kitapları ; 34) ISBN 9789944905329
(ANII/3205).
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ORUÇ, YENER : Atatürk'ün 'fikir fedaisi" Dr. Reşit Galip I Yener Oruç. — I. bsk. — İ stanbul: Gürcr,
2007. 320 s. : res. ; 24 cm. — (Gürer yayı nları ; 7. Araştı rma-İ nceleme ; 2) ISBN 9789750108891
(A.VII/3401).
Osmanismus, Nationalismus und der Kaukastıs : Muslime und Christen, Türken und Armenier im 19. und 20.
Jahrhundert I hrsg. von Fikret Adamr, Bernd Bonwetsch. — Wiesbaden : Reichert, 2005. viii, 327 s.
: res. ; 25 cin. — (Kaukasienstudien ; 9 = Caucasian Studies ; 9) ISBN 3895004650 (A.VII/3310).
Osmanismus, Nationalismus und der Kaukasus : Muslime und Christen, Türlıen und Armenier im 19. und 20.
Jahrhundeıt I hrsg. von Fikret Adanı r, Bernd Bonwetsch. — Wiesbaden : Reichert Verlag, 2005. 1
CD-ROM. — (Kaukasienstudien ; 9 = Caucasian studies ; 9) (CD/0162).
ı
Osmanlı belgelerinde Ermeni-Amerikan ilişkileri I proje yöneticisi Yusuf Sarmay ; proje sorumlular
k.]. —
Mustafa Budak, Önder Bayı r, Ahmet Zeki İ zgöer ; yay. haz. Recep Karacakaya... [ve baş
ş kanlığı, 2007.
[İ stanbul] : Başbakanlı k Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü Osmanlı Arşivi Daire Ba
ş kanlığı
2 c. ; 25 cm. — (Başbakanlı k Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü Osmanlı Arşivi Daire Ba
yayı n nu ; 85, 86) ISBN 9789751940070 (tk.) (A.VII/3302).
Osmanlı belgelerinde Milli Mücadele ve Mustafa Kemal Atatürk I proje yöneticisi Yusuf Sarmay ; proje
sorumluları Mustafa Budak, Önder Bayı r, Ahmet Zeki İ zgöer ; yay. haz. Kemal Gurulkan... [ve
Arşivi Daire
baş k.]. — [İ stanbul] : Başbakanlı k Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü Osmanlı
ş ivleri Genel
Baş kanlığı , 2007. xxix, 671 s. : 1 katl. hrt. ; 25 cm. — (Başbakanlı k Devlet Ar
n
nu
;
88)
ISBN
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(A.VII/3299).
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iv belgeleri: Karabağ-Şuşa,
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smet
Demir...
[ve başk.] ; proje
İ
haz.
eki,
Revan,
Kuba,
Hoy
I
Nahçrvan, Bakü, Gence, Şirvan, Ş
stanbul] : Devlet
yöneticisi İ smet Binark ; proje sorumluları Necati Gültepe, Necati Aktaş . — [İ
,
1992-1993.
2
c.:
1
katl.
hrt. ; 24 cm.
ığı
ş
kanl
ivi
Daire
Ba
ş
ı
Ar
Arş ivleri Genel Müdürlüğü Osmanl
n nu ; 4, 9) ISBN
— (Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü Osmanlı Arşivi Daire Baş kanlığı yayı
9751906008 (AVII/3290).
şiv belgeleri:
Osmanlı Devleti ile Kafkasya, Türkistan ve Kırı m Hanlıklart arasındaki mündsebetlere dair ar
smet
Binark
; proje
İ
k.]
;
proje
yöneticisi
ş
1687-1908 yılları arası I haz. Yusuf İ hsan Genç... [ve ba
sorumlusu Necati Gültepe. — [İ stanbul] : Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü Osmanlı Arşivi Daire
ü Osmanlı Arş ivi
Başkanlığı , 1992. xliii, 240, 142 s. ; 29 cm. — (Devlet Arş ivleri Genel Müdürlüğ
Daire Baş kanlığı yayı n nu ; 3) ISBN 9751905842 (B.I/4495).
lu ; Latin harflerine aktaran
Osmanlı Ressamlar Cemiyeti Gazetesi, 1911-1914 I yay. haz. Yaprak Zihnioğ
stanbul
:
Kitap,
2007.
xix,
355 s. : res. ; 33 cm. —
İ
bs.
—
ş
ş
tirilmi
Irfan Dağdelen. — güncelle
(Kitap Yayı nevi ; 146. Sahaftan Seçmeler dizisi; 13) ISBN 9789756051641 (B.I/4512).
lu ; yay. haz. Aydı n Sami
Osmanlıca-Türkçe ansiklopedi* lügat : eski ve yeni harflerle I haz. Ferit Develioğ
Güneyçal. — 24. bsk. — Ankara : Aydı n Kitabevi, 2007. xix, 1195 s. ; 24 cm. — (Aydı n Kitabevi
yayı nları. Sözlük dizisi; 1) ISBN 9757519022 (A.VII/3403).
Tlıe Ottoman Empire, the Balkans, the Greek Lands : toward a social and economic history : studies in honor of
John C. Alexander I ed. by Elias Kolovos, Phokion Kotzageorgis, Sophia Laiou, Marinos Sariyannis.
— lst ed. — İ stanbul: Isis, 2007. 361 s. ; 24 cm. ISBN 9789754283464 (A.VII/3478).
ğlu ; cd. Emre
OVALIOĞLU, ILHAN : Arşivin rengi: Osmanlı belgelerinde ebru ve etiket I Ilhan Ovallo
İş Bankası ,
Yalçı n ; fotoğraflar Hadiye Cangökçe, Şefik Kanyı lmaz. — 1. bsk. — İ stanbul : Türkiye
ı n ; 1187)
.
Genel
yay
ı
ı
nlar
Kültür
yay
ı
Bankas
İş
2007. xiii, 137 s. : rnk. res. ; 28 cm. — (Türkiye
ISBN 9789944880404 (B.I/4494).
Tohru Ozaki [1944- J,
OZAKİ , TOHRU, 1944- : Ur III : administrative tablets from the British Museum I
Marcel Sigrist. — Madrid : Consejo Superior de Investigaciones ('..ientfficas, 2006. 2 c. ; 31 cm. —
(Biblioteca del Pr6ximo Oriente Antiguo ; 1, 2) ISBN 8400084268 (tlı.) (B.I/4476).
. — Akmcsdjit : Dolya,
OZENBAŞLI, E. : Krımnın idari taksimatı : yurtumanın tarihnıdan I E. Ozenbaş lı
2006. 60 s. ; 20 cm. ISBN 9663660708 ; ISBN 9789663660707 (A.V11/3712).
Celal Öçal.
ÖÇAL, CELAL : Kurtuluş Savaşı maa sanattyla katkıda bulunan Italyan Ressam Vittorio Pisani I
— Izmir: Koza, 2007. 40 s. : rnk. res. ; 33 cin. — (Koza Kültür yayı nları ; 1) (B.I/4565).
ÖKSÜZ, YUSUF ZIYA: Türkçenin sadeleşnıe tarihi Genç Kalender ve Yeni Lisan Hareketi I Yusuf Ziya
Öksüz. — 2. bsk. — Ankara : Türk Dil Kurumu, 2004. xv, 240 s. ; 24 cm. — (AKDTYK Türk Dil
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mutfağı, el sanatları 1 Nail Tan [1941- ]. - 1. bsk. - Ankara : [yayl.y.], 2007. 360 s. : res. ; 24 cm.
ISBN 9759889666 (A.VII/3152-6).
ı 1 Nail
TAN, NAIL, 1941- : Derlemeler makaleler 5 : halk müziği, halk oyunları, halk eğlenceleri, halk sporlar
Tan [1941- ]. - 1. bsk. - Ankara: [yayl.y.], 2007. 216 s. ; 24 cm. ISBN 9759889665 (A.VII/31525).
Nail Tan [1941- ]. TAN, NAIL, 1941- : Derlemeler makaleler 4 : halk gülmecesi (mizahı), halk tiyatrosu 1
1. lısk. - Ankara: [yayl.y.], 2007. 184 s. : res. ; 24 cm. ISBN 9759889664 (A.VII/3152-4).
Nail Tan [1941- ]. - I. bsk. TAN, NAIL, 1941- : Derlemeler makaleler 3 : ı(şık edebiyatı, tekke edebiyatı 1
Ankara: [yayl.y.], 2007. 312 s. : res. ; 24 cm. ISBN 975988966$ (A.VII/3152-3).
TAN, NAIL, 1941- : Derlemeler makaleler 2 : anonim edebiyat 1 Nail Tan [1941- ]. - 1. bsk. - Ankara:
[yayl.y.], 2007. 240 s. : res. ; 24 cm. ISBN 9759889662 (A.VII/3152-2).
Nail Tan [1941- ].
TAN, NAIL, 1941- : Derlemeler makaleler 1 : halk bilimi (folklor), halk edebiyatı, genel 1
- I. bsk. - Ankara : [yayl.y.], 2007. 312 s. : res. ; 24 cm. ISBN 9759889661 (A.V11/3152-1).
Nail Tan [1941- ]. TAN, NAIL, 1941- : Kuruluşunun 80. yılı dolayısıyla Türk Halk Bilgisi Derneği 1
Ankara: [yayl.y.], 2006. 55 s. : res. ; 24 cm. ISBN 9759889684 (A.VII/3227).
ı n hayati ve akıbeti 1
TANSU, SAMİ H NAFIZ : "Kral öldü, yaşasin kral": "Romanofların sonu": son üç çar
ıevi, 1967. 278 s. :
stanbul
:
Gür
Kital
İ
Samih Nafiz Tansu ; 5 hatı radan derleyen Nefise Kosok. res. ; 20 cm. (A.VII/3852).
ur Tanyeli, Atilla Yücel. - 1. bsk. TANYELI, UĞUR: Turgut Cansever: düşünce adamı ve mimar 1 Uğ
rma
Merkezi,
2007.
419 s. : res. (kimi rnk.) ; 28 cm.
ş
t
ı
iv
ve
Ara
İ stanbul : Osmanlı Bankası Arş
ISBN 9789944551830 (B.I/4472).
Turan Tanyer. - Ankara :
TANYER, TURAN : Ankara'nın köklü çınarı Atatürk Lisesi, 1886-2007 1
,
2007.
476
s.
:
res.
(kimi
rnk.)
;
$4 cm. - (Ankara Atatürk
ı
itim
Vakf
Ankara Atatürk Lisesi Eğ
Lisesi Eğitim Vakfı yayı nları ; 1) ISBN 9789750159305 (B.I/4574).
ı , 1973. 56 s. ;
TARAKÇI, AKIF : Sovyet sosyalizminde işçiler 1 Akif Tarakçı . - Ankara : Altı nok Matbaas
16 cm. (A.VII/3881).
ı Belediye Baş kanlığı ,
Tarih içinde Polatlı 1 yönetmen ve senaryo Abdülkerim Erdoğan. - Polatlı : Polatl
)
(CD/0166).
ı
nlar
ı
Kültür
yay
ığı
ş
kanl
Belediye
Ba
2007. 1 CD-ROM. - (Polatlı
Tarih ve tarihçi : Anıuzles Okulu izinde 1 Burke, Bloch, Febvre, Braudel, Mc Lennan, Ladurie, Vilar,
Hobsbawm, Lefebvre, S. Jones ; derleyen Ali Boratav ; genel yay. yönetmeni Fahri Özdemir. - I.
bsk. - İ stanbul: Kı rmı zı , 2007. 337 s. ; 21 cm. ISBN 9789759169534 (A.VII/3567).
m yönetim Zeynep Keçeciler. - Ankara : TRT,
Tarihin tanıklığında Türk Ermeni sorunu: 7. bölüm 1 yapı
[2007?]. 1 DVD. (CD/0175-3).
m yönetim Zeynep Keçeciler. - Ankara:
Tarihin tanıklığında Türk Ermeni sorunu: 4., 5., 6. bölüm 1 yapı
TRT, [2007?]. 1 DVD. (CD/0175-2).
m yönetim Zeynep Keçeciler. - Ankara:
Tarihin tanıklığında Türk Ermeni sorunu: 1., 2., 3. bölüm 1 yapı
TRT, [2007?]. I DVD. (CD/0175-1).
İ stanbul] : Remzi
TARLAN, ALİ Nİ F1AT, 1898-1978 : Iran edebiyatı / Ali Nihat Tarlan [1898-1978]. - [
lar
;
4)
(A.VII/3245).
ış
na
Toplu
Bak
ı
Kitabevi, [t.y.]. 168 s. ; 21 cm. - (Dünya Edebiyat
E. V. [Evgeniy Viktoroviç]
TARLE, E. V. [EVGEN İY Vİ KTOROVİÇ], 1874-1955 : Krunskaya voyna I
'Fark [1874-1955]. - Moskva : İ zdatelstvo Akademii Nauk SSSR, 1950. 2 c. (565 s. ; 655 s.) : 1
katl. hrt. ; 23 cm. (A.VII/3421).
ş. - 1. bsk. - Ankara :
TAŞ, NECATI FAHRI : Milli Mücadele döneminde Yozgat 1 Nediti Fahri Ta
ığı yayı nları ;
Kültür ve Turizm Bakanlığı , 1987. vii, 101 s. ; 20 cm. - (Kültür ve Turizm Bakanl
780. Kültür Eserleri dizisi ; 79) (A.VII/3787).
na milliyetçi muhafazaldr entelijansiya 1 Yüksel
TAŞKIN, YÜKSEL : Anti-komüniznıden küreselleşıne karşıtlığı
im,
2007.
392
s. ; 20 cm. - (İ letiş im yayı nları ; 1252.
Taş kı n. - 1. lısk. - İ stanbul : İ letiş
nceleme
dizisi
;
21$)
ISBN
9789750505249
(A.VII/3527).
Araş t ı rma-İ
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TA$K1RAN, CEMALETTIN : CIrkek bir siyasetin tarih önündeki ağı
r vebali : Oniki Ada : hatalı kararlar, acı
kayıplar I Cemalettin Taş kı ran ; cd. Ömer Faruk Turan. — 1. bsk. —
İ stanbul : Babı ali Kültür
Yayı ncı lığı , 2007. 207 s. : res., hrt. ; 21 cm. — (Babı ali Kültür Yay
ı ncı lığı ; 135. Tarih ; 17) ISBN
9789944118286 (A.VII/3542).
TEBLY, KARL : Dersaadette Avustuıya sefirleri I
Karl Tebly ; [çev.] Selçuk Ünlü. — 1. bsk. — Ankara:
Kültür ve Turizm Bakanlığı , 1988. viii, 344 s. ; 20 cm. — (Kültür ve Turizm Bakanl
ığı yayı nları ;
887. Tercüme Eserler dizisi ; 64) ISBN 9751701422 (A.VII/3785).
TECER, MERAL : Avrupa Birliği ve Türkiye : sorular-yanıtlar I
Meral Tecer. — 1. lıs. — Ankara :
Türkiye ve Orta Doğu Anı me idaresi Enstitüsü, 2007. xxii, 290 s. ; 24 cm. — (TODA
İ E yayı n no;
340) ISBN 9789758918218 (A.V11/3717).
TEKIN, OĞUZ : Clemens Emin Bosch (1899-1955) : mülteci bir akcı
demisyenin biyografisi = Clemens Emin
Bosch (1899-1955) : biography of a refugee Academician I Oğuz Tekin, Nil 'Türker Tekin. — Antalya :
Suna-İ nan Kı raç Akdeniz Medeniyetleri Araştı
rma Enstitüsü = Suna & İ nan Kı raç Rcsearch
Institute on Mediterranean Civilizations, 2007. 257 s. : res. ; 21 cm. — (Suna-İ nan Kı raç Akdeniz
Medeniyetleri Araştı rma Enstitüsü. Biyografi dizisi ; 1 = Suna Sc İ
nan Kı raç Research Institute on
Mediterranean Civilizations. Series of Biographies ; 1) ISBN 9789759123390 (A.VII/3296).
TEKIN, YUSUF : 1877'den günümüze Türkiye'de parlamento : 22. dönem TBMM'de parlamento ve
parlamenter rol algısı I Yusuf Tekin, Sabri Çiftçi. — Ankara : Siyasal Kitabevi, 2007. xvi, 239 s. ; 21
cm. ISBN 9789756325674 (A.VII/3514).
TEKTA$, NAZIM : Sultan Vahideddin'in son günleri I Nazı m Tektaş. —
İ stanbul : Çatı , 2007. 288 s. ; 21
cm. — (Çatı ; 33) ISBN 9758845866 (A.VII/3569).
TEMEŞVARLI OSMAN AĞA: Gâvurların eSiri Temeşvarlı
Osman Ağa ; Türkçesi Esat Nermi. — 1.
bsk. — [İ stanbul] : Milliyet, 1971. 309 s. ; 21 cm. — (Milliyet yay
ı nları . Tarih Kitapları dizisi ; 10)
(A.VII/3794).
TEPEDELEN, KENAN : Birinci Dünya Savaşı'nın unutulmuş
bir diplomatik cephesi: Etyopya I Kenan
Tepedelen. — Ankara : Türk Tarih Kurumu, 2007. s. 745-768 ; 24 cm. Belleten LXXI, 261
(Ağustos 2007)'den ayrı bası m. (A.VII/3164).
TETİ MOV, MAKAS : Kazak alemi: Kazaktm sant kanşa? Kazak /ta
şan, kaydan kuılgan, lurılgan jene atılgan
/ Makas Tetimov. — Almat ı : Atamura, 1993. 160 s. ; 20 cm. ISBN 5615012404 (A.VII/3829).
TEVETOĞLU, FETHI : Ömer Nâci I Fethi Tevetoğ
lu. — I. bs. — Ankara : Baş bakanlı k Kültür
Müsteşarlığı , 1973. x, 268 s. ; 20 cm. — (Baş bakanlı k Kül
ı ür Müsteşarlığı Kültür yayı nları )
(A.VII/3857).
TEWEKELYAN, WARTKES : Hayatın anlamı I
Wartkes Tewekelyan ; çev. Zekiye Hasançebi. — 1. bsk.
— İ stanbul : Pencere, 2007. 470 s. ; 20 cm. — (Pencere yay
ı nları ; 217) ISBN 9789758460113
(A.VII/3395).
THEVENOT, JEAN DE, 1633-1667: The travels of mansieur de Thevenot into the Levant, part Il. Persia,
part
: the East-Indies I Jean de Th&enot [1633-1667]. — Frankfurt am Main : Institute for the
History of Arabic-Islamic Science at the Johann Wolfgang Goethe University, 1995. 200, 114 s. ;
24 cm. — (The Islamic World in Foreign Travel Accounts ; 46) (A.VII/3047-2-3).
THEVENOT, JEAN DE, 1633-1667 : The travels of monsieur de The venot into the Levant, part 1:
Turkey /
Jean de Th&enot [1633-1667]. — Frankfurt am Main : Institute for the History of Arabic-Islamic
Science at the Johann Wolfgang Goethe University, 1995. 291 s. ; 24 cm. — (The Islamic World in
Foreign Travel Accounts ; 45) (A.VII/3047-1).
TFIOMAS, HENRY: Ünlü bestecilerin hayat hikayeleri I
Henry Thomas, Dana Lee Thomas. — İ stanbul:
Doğan Kardeş Matbaacı lı k, 1968. 245 s. ; 20 cm. (A.VII/3855).
THOMSON, JOI IN, 1837-1921 : Through Cyprus with the camera, in the autumn of 1878
/ John Thomson
[1837-1921]. — London : Sampson Low, Marston, Searle and Rivington, 1879. 1 CD-ROM. (2 c.) :
res. ; 32 cm. (CD/0173).
THYS-ŞENOCAK, I.UCIENNE :
Ottoman women builders : the architectural patronage of Hadise Turhan
Sultan I Lucienne Thys-Şenocak. — Hampshire : Ashgate, 2006. xx, 326 s. : res. ; 23 cm. —
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(Women and Gender in the Early Modern World) ISBN 0754633101 ; ISBN 9780754633105
(A.V11/3305).
Tierkulte im phracrrtischen ıigypten und im Kulturvergleich : Beitrage eines Workshops am 7.6. und 8.6.2002 I
hrsg. von Martin Fitzenreiter. — Berlin: Golden House Publications, 2003. xviii, 263 s. ; 21 cm.
— (Internet-Beitr'dge zur Agyptologie und Sudanarchaologie ; 4) ISBN 0955025621 (A.VII/3116).
Reverend Garabed
TILKIAN, REVEREND GARABED S. : Musa Dagh boy : story of suıvival and service I
S. Tilkian. — Los Angeles : Abril, 1992. 143 s. : res. ; 22 cm. (A.VII/3105).
Ian A. Todd ; with contributions by Pavlos
TODD, IAN k : Kalavasos Village tombs 52-79 I
Flourentzos... [et al.]. — Svedalen : Paul Aströms, 2007. xii, 335, 48, Iv s. : res., şek. ; 30 cm. —
(Vasilikos Valley Project ; 11. Studies in Mediterranean Archaeolog-y ; 71:11) ISBN
9789170812286 (B.1/4543).
İ hsan [Tokgöz] ;
[TOKGÖZ], AHMET IHSAN : Avrupa'da ne gördüm: Tuna'da bir hafta I Ahmet
İ stanbul : Türkiye
du
;
yay.
haz.
Harun
Turgan.
—
ğ
Alain
Servantie,
Fahriye
Gündo
ı
çevriyaz
ı Yurt
Ekonomik ve Toplumsal Tarih Vakfı, 2007. lxvi, 558 s. : res. ; 21 cm. — (Tarih Vakf
yayı nları) ISBN 9789753332101 (A.VII/3226).
Nurcan Toksoy. — Ankara:
TOKSOY, NURCAN : Halkevleri: bir kültürel kalkınma modeli olarak I
Orion, 2007. 539, [15] s. : res. ; 25 cm. — (Orion Yayınevi ; 20) ISBN 9789756043219

(A.VII/3209).
Nurcan Toksoy. —
TOKSOY, NURCAN : Revan'da son günler: Türk yönetiminden Ermeni yönetimine I
Ankara : Orion, 2007. 434 s. : res. ; 25 cm. — (Orion Yayı nevi ; 21) ISBN 9789756043202
(A.VII/3208).
Cemil Toksöz. — Istanbul : Afer Ofset, 1974. 160,
TOKSÖZ, CEMIL : Ancient cities of Western Anatolia I
[14] s. : res. (kimi rnk.), 1 katl. hrt. ; 20 cm. (A.VII/3837).
ed. by Paul Aström, Karin Nys. —
Tomb 24, stone anıhors, faunal remains and potteıy provenance I
Svedalen : Paul Aströms, 2007. 62 s. : res. (kimi rnk.) ; 30 cm. — (Studies in Mediterranean
Archaeology ; XLV:12. Hala Sultan Tekke; 12) ISBN 9789170812286 (B.I/4429).
Engin
TONGUÇ, ENGIN, 1928- : Bir eğitim devrimcisi Ismail Hakkı Tonguç : yaşamı, öğretisi, eylemi I
Tonguç [1928- ]. — 3. bs. — Izmir : Yeni Kuşak Köy Enstitülüler Derneği, 2007. 792 s. : res. ; 25
cm. — (Araş tı rma-İ nceleme dizisi ; 2) ISBN 9789750099458 (A.V11/3592).
ı . —2. bsk. —
TOPARLI, RECEP : Ktpçak Türkçesi sözlüğiı I Recep Toparlı , Hanifi Vural, Recep Karaatl
Ankara : Türk Dil Kurumu, 2007. xvii, 338 s. ; 24 cm. — (AKDTYK Türk Dil Kurumu yayı nları ;
835) ISBN 9751616743 (A.VII/3472).
Toptiçki ustanak 1917 : zbirka dokumenata I priredila Bojitsa Mladenoviç ; urednik Tibor Jivkoviç. —
storijski Institut İ zvori za
Beograd : İ storijski Institut Beograd, 2007. 164 s. : res. ; 25 cm. — (İ
storija
XIX
i
XX
Veka
Kniga
;
1)
ISBN
9788677430627
(A.VII/3612).
İ
storiju
Kniga
;
4.
Srpsku İ
Asakura Toshio, Okada Hiroki.
Gurobaruka
to
kankoku
shakai
:
sono
vchi
to
soto
I
TOSF110, ASAKURA :
— Osaka : Kokuritsu Minzokugaku Hakubutsukan, 2007. 254 s. ; 26 cm. — (Kokuritsu
Minzokugaku Hakubutsukan Chosa Hokoku, ISSN 1340-6787 ; 69) ISBN 9784901906487
(B.I/4628).
rdarak alınması gereken
Töre ve namus cinayetleri ile kadınlara ve çocuklara yönelik şiddetin sebeplerinin araştı
Ankara: Başbakanlı k
rma
Komisyonu
raporu.
—
önlemlerin belirlenmesi amacıyla kurulan TBMM Araştı
ü,
2006.
288
s.
;
24
cm.
ISBN
9751939623
(A.VII/3618).
ğ
Kadı nı n Statüsü Genel Müdürlü
Michael Trapp. —
TRAPP, MICFIAEL : Philosophy in the Roman Empire : ethics, politics and society I
Hampshire : Ashgate, 2007. xiv, 285 s. ; 24 cm. — (Ashgate Ancient Philosophy series) ISBN
0754616185 ; ISBN 9780754616184 (A.VII/3450).
'FRASSARD, FFtANÇOIS : Leben im alten Agypten I François Trassard, Dominique Antffion, Renaud
Thomazo. — Stuttgart : Theiss, 2005. 191 s. : rnk. res. ; 28 cm. ISBN 3806219478 (B.I/4508).
ş gnlş. 2. bsk. — Ankara
TUNCER, BÜLENT : Saydam diliyle Türkiye I Bülent Tuncer. — güncellenmi
ı nları ;
: Toplumsal Ekonomik Siyasal Araş tı rmalar Vakfı , 2007. xiii, 329 s. ; 24 cm. — (TESAV yay
29) ISBN 9789759876937 (A.VII/3597).
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TUNCER, EROL : Çok partili dönemde seçimler ve seçim sistemleri I Erol Tuncer, Necati Danacı . - Ankara
: Toplumsal Ekonomik Siyasal Araş tırmalar Vakfı , 2003. vi, 220 s. ; 24 cm. - (l'ESAV yayı nları ;
ISBN 9759693550 (A.VII/3598).
TUNCER, EROL : Osmanledan günümüze seçimler, 1877-2002 I Fxol Tuncer. - gnlş. 2. bsk. - Ankara:
Toplumsal Ekonomik Siyasal Araştı rmalar Vakfı, 2003. xxii, 552 s. ; 24 cm. - (TESAV yayı nları ;
24) ISBN 9759693585 (A.VII/3596).
TURAN, AHMET : Darbe arası Türkiye : 27 Mayıs, 12 Mart, 12 Eylül : anılar, gözlemler, tanıklıklar I
Ahmet Turan ; yay. haz. Emin Turan. - 1. bsk. - İ stanbul: Resital, 2007. 178, [10] s. : res. ; 21
cm. ISBN 9789944969345 (A.VII/3524).
TURAN, OSMAN, 1914-1978 : Vatanda gurbet I Osman Turan [1914-1978]. - İ stanbul : Nakış lar,
1980. 304 s. ; 19 cm. - (Nakış lar Yayı nevi yayı n numarası ; 26) (A.V1I/3851).
Turkey 2007 I prepared by Kutlay Doğan ; updates lıy Çiğdem Akı ncı lar, Cemile Çağı l, İ smail Ateş ;
ed. Ayşegül Celepoğlu. - Ankara : Turkish News Agency, 2007. 508 s. : rnk. res. ; 20 cm. ISBN
9751940877 (A.VII/3606).
Turquie 2007 I ed. dirig& par Kutlay Doğan ; mis a jour Çiğdem Akı ncı lar, Cemile Çağı l, İ smail Ateş ;
traduc]ion Filiz Babadağ. - Ankara : L'Agence Turque, 2007. 508 s. : rnk. res. ; 20 cm. ISBN
9751940869 (A.V1I/3605).
Turquia 2007 I preparado por Kutlay Doğan ; actualizado por Çiğdem Akı ncı lar, Cemile Çağı l, İ smail
Ateş ; traducido por Sezen Özgür. -Ankara : Agencia de Noticias Turcas, 2007. 508 s. : rnk. res. ;
20 cm. ISBN 9751940850 (A.VII/3604).
Tuva destanları I haz. Ekrem Arı koğlu, Buyan Borbaanay. - 1. bsk. - Ankara : Türk Dil Kurumu,
2007. 581 s. ; 24 cm. - (AKDTYK Türk Dil Kurumu yayı nları ; 887. Türk Dünyası Destanlarmı n
Tespiti, Türkiye Türkçesinc Aktarı lması ve Yayı mlanması Projesi ; 7) ISBN 9789751619341
(A.VII/3455).
TÜMERDEM, HAKKI : Türkiye askeri coğrahası : sevkulceyş, tabiye ve harp tarihi bakı mından tetkik : bu

kitaba mahsus olarak tertip edilmiş olan iki milyo ölçüsünd,eki Türkiye haritasından tetkik olunmalıdı r I

Hakkı Tümerdem. - İ stanbul : Cumhuriyet Matbaası , 1938. 60 s. ; 22 em. (A.VII/3872).
Türk bilim adamlarının bakış açısından islam ve modernite I deneyen Gönül Pultar ; ed. Necla Feroğlu. 1. lı s. - İ stanbul: Remzi Kitabevi, 2007. 230 s. ; 20 cm. ISBN 9789751412010 (A.VII/3128).

TÜRK Dİ L KURUMU : Kuruluşundan günümüze Türk Dil Kurumu : nizamnante, tüzük, yasa ve
yönetmelikler I Türk Dil Kurumu. - 1. bsk. - Ankara : Türk Dil Kurumu, 2007. 352 s. ; 21 cm. (AKDTYK Türk Dil Kurumu yayı nları ; 892. Mevzuat dizisi ; I) ISBN 9789751619419
(A.VI1/3464).
Türk dünyası edebiyat tarihi : Türk dünyası ortak edebiyatı I proje baş kanı Sadı k Tural ; baş kan Önder
Göçgün. - Ankara : Atatürk Kültür Merkezi, 2001-2007. 9 e. ; 24 em. - (Atatürk Yüksek Kurumu
Atatürk Kültür Merkezi yayı nı ; 287. Kaynak Eserler dizisi ; 2) ISBN 9751615747 (A.VI/5078).

Türk dünyası edebiyatçdarı ansiklopedisi: Türk dünyası ortak edebiyatı I proje yürütücüsü Sadı k Tural ;

baş kan Müjgan Cunbur. - Ankara : Atatürk Kültür Merkezi, 2001-2007. 8 e. ; 28 cm. (AKDTYK Atatürk Kültür Merkezi yayı nı ; 214. Kaynak Eserler dizisi ; 1) ISBN 9751612810
(B.I/2758).

Türk düşünce geleneğinde Ziya Gökalp, Ziyaeddin Fahri Fındıkoğlu ve Hilmi Ziya &ken : sempozyum I ed.

Nevin Güngör Ergan, Esra Burcu, Birsen Şahin, Müge Kamanlıoğlu. - Ankara : Hacettepe
Üniversitesi, 2007. 208 s. : res. ; 24 cm. ISBN 9789754912487 (A.VII/3589).
TÜRK, F1İ KMET SAMI : Kıbrıs sorunu : çözüm zamanı I Hikmet Sami Türk. - 1. bsk. - Ankara :
Toplumsal Ekonomik Siyasal Araştı rmalar Vakfı , 2003. xiv, 198 s. ; 20 em. - (l'ESAV yayı nları ;
ISBN 9759693569 (A.VII/3599).

Türk Istanbul'da tıp öğretiminin 500. yıldönümü. - İ stanbul: İstanbul Tı p Fakültesi Tı p Tarihi Enstitüsü,

1971. 70 s. : res. ; 24 cm. - (İ stanbul Tı p Fakültesi yayı n no ; 1780. İ stanbul Tı p Fakültesi Tı p
Tarihi Enstitüsü yayı n no ; 62) (A.V11/3894).
Türk kültür ve sanatından kısitler I ed. Mezahir Avşar. - I. bsk. - Konya: Kömen, 2007. iii, 434 s. : res.
; 24 cm. - (Kömen yayı nları ; 26. Kültür Sanat dizisi; 1) ISBN 9789756527276 (A.V11/3536).
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Türk siyasetinde parti amblemlerini yansıtan rozetkr, anahtarlıklar, efemeralar 1923-2006 I yay. haz. Ayhan
Hüseyin Ülgenay. - Ankara : [yayl.y.i, 2007. 133 s. : rnk. res. ; 19 cm. ISBN 9789750147203
(A.VII/3132).
Türk yüksek öğretiminin bugünkü durumu, sorunları, çözüm önerileri; Türk Cumhuriyetleri ile Türk ve akraba
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of Arabic-Islamic Science at the johann Wolfgang Goethe University, 1994. cxxi, 320 s. ; 24 cm. —
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University Press, 2006. xviii, 347 s. : res. ; 23 cm. — (New Approaches to European History ; 32)
ISBN 0521602424 ; ISBN 9780521602426 (A.VII/3697).
WARRIOR, VALERIE M. : Roman religion 1 Valerie M. Warrior. — Ist published. — Cambridge :
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Press, 2006. xv, 325 s. : res. hrt. ; 24 cm. ISBN 0691121699 ; ISBN 9780691121697 (A.VII/3307).
WEILER, INGOMAR, 1938- : Der Sport bei den Völkern der Alten welt : eine einführung 1 Ingomar Weiler
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; 1. band, 2.-3. teil) (A.VII/3073).
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İngilizce &etler:
SEDAT ERKUT: Sample of wheat found at Karahöyük and dated to the
first quarter of IL Millenium BC (pp. 1-4)
The result of the botanical analysis of the samples taken from the
wheat gı-ains found at Karahöyük during the excavations of 1989 and dated
to c. 1750 B.C. has shown that they belong to the species called tridicum
dicocum. 'The article examines its occurrences in the cuneiform texts and the
context in which it is used in order to gather information about it and its
importance of wheat in that age.
MELİH ARSLAN: Hoard of Coins of Lysimachia from Asilbeyli in the
Kırklareli Museum (pp. 5-52)
This hoard, found in 1993 in the village of Asilbeyli (district of
Kı rklareli) and kept in the Kı rklareli Museum, consists of ca. five hundred
bronze coins of the city of Lysimachia. We publish here not the entire
hoard, but only the 305 coins which have been inventoried.
These coins were struck in Lysimachia (Thrace) between 309 and 220
B.C. In SNG Copenhagen nine different groups of bronze coinage were
proposed, an-anged in decı-easing order of size, among which our board
includes coins from groups 3, 4, 7 and 8.
Group 3 : on the obverse is depicted the head of Herakles in his youth,
and on the reverse, Artemis holding a torch. All the coins bear the legend
AYMMAXEDN. There are 28 coins from this group.
Group 4 : on the obverse is depicted the veiled head of Deı neter, and
on the reverse, Nike holding a wreath. 'There are 21 coins from this group.
Group 7 : on the obverse is depicted the head of Herakles in his youth,
and on the reverse, Nike holding a wı-eath. There are 222 coins from this
group.
This hoard from Lysimachia at Asilbeyli of ca. 500 bronze conis is the
largest hoard ever found from that city. The hoard is also remarkamle
because it contains four different groups, and because half of the coins were
overstruck twice, three time sor even four times. The overstruck coins all
belong to Group 7. 'The overstrikes are more visible on conis from Groups
3 and 8, on which the previous types can be more clearly distinguished.
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HÜSEYIN KAYHAN: The History of the Artuklus During the Rule of
Fahreddin Kara Arslan (pp. 53-72)

From 1144 when he became the leader of the Hı sn Keyfâ branch of the
Artukids until his death in 1175, Fahreddin Kara Arslan displayed an
effective leadership. He maintained his position against inteı- nal and
external threats, especially against İmâdeddin Zengi. He established good
relations with Turkish states and principalities such as Mardin Artukids,
Ahlatşahs, Dilmaç Oğulları and Dâniş mendis, Anatolian Seljukid State. 1-le
also cultivated relations with the Abbasid Khalifate, Musul Atkabegs,
Crusader States and Cilician Armenians. He extended his territories
successfully and became an important statesman in the international arena.
ile was an intimate friend and ally of Nureddin Mahmud. He worked hard
fort he prosperity and happiness of his realm. The Artukid cities flourished
and grew wealthy during his rule.
KAYOKO HAYASHI: Compilation Process of Manuscripts called
Vakfiye of Sultan Mehmed the Conqueror (pp. 73-94)

In order to discover the remaking process of Istanbul after the
Ottoman conquest, the documents concerning vakı f by Sultan Mehmed
have great importance. But usage of these documents as historical sources
has been quite limited so far. One of the reasons must be the insufficienc-y
of the textual critique of the documents, some manuscripts of which show
considerable difference. Thus, in this paper, I will compare these
documents and show how and when each vakfiye was compiled. As a result
of the analysis, the following points have become clear. (i) The first
assignment of Sultan Mehmed's vakıf was made around 1456 for Ayasofya.
(ii) Up to 1472-3, only the Fatih mosque and its medreses had been
completed, when a vakfiye of Sultan Mehmed was drawn up. (iii) It is likely
that the Fatih complex was completed in 1482, a year after of his death,
and a new vakfiye for the complex was written. (iv) After 1482, Ayasofya and
the Fatih complex were managed separately. However, a vakfiye of two vakı f
institutions were compiled between 1482 and 1496. It is likely that the aim
of the compilation was to show that no regal problem exists in vakı f
property of Sultan Mehmed.
CENK REYHAN: Science-Sword-Bureau: Ternary Functional ~erentiaton in Ottoman Public Personnel Regime (pp. 95-122)
According to Weberian-orientalist typology, there is no rationality in the
East, and so, there is no rational bureaucracy also. It may be said that,
since, the non-existing structure has been defined and the existing
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structure would be named as patrimonial buı-eaucracy. Hence, the
comparisons build question formulated as arguments and phenomenons
which are used for modern times of West can be found or not in Ottoman.
In this study, we will try to analyse the "ternary-functional differentiation"
found in Ottoman personnel regime. In doing this, we stivate this
differentiation as sub-cluster of Ottoman bureaucratic structure in general.
By this way, it will be possible to escape from the false assessments
declaı-ing that in Ottoman history, there couldn't be found such notions as
rattionality, public service which is seen as predecessor of modern national
state. In this context, after a general overwiev on studies on Ottoman
bureaucratic structure, we analyse this teı-nary functional differentiation
(limiyye-kalemiyye- seyfiyye) with refernce to Sultan Fatih Mehmet's Law
on state organization.
NURİ ÇEVİKEL An Aspect of History of Muslims and Non-Muslims in
the Late 18 fit Century-Ottoman Province of Cypriıs (pp. 123-140)
In this article, divergent positions of the Ottoman Empire and its
policies, the Orthodox Church of Cyprus, the Turkish provincial
administration and Müslim and zimrıd (non-Muslim) subjects, and the
process of their interrelations and interactions are to be exarnined. Internal
and external factors of the period were quite determinant. The sources of
this work are the relevant archival documents obtained from of the
Ottoman Archive of Prime Ministery (İstanbul) and mostly belong to the
second half of the eighteenth century, a note-vvorthy turning point in the
socio-politic history of Cypı-us under the Turkish rule.

BAHATTİN YAMAN: The Paradise in Turkish Art of Miniature
Painting (pp. 141-154)
According to Islamic belief, human kind is to be resun-ected after
doomsday and judged. Following the last judgement, those with good
deeds will enter Paradise and the rest will be sent to the Hell. There are a
lot of Ottoman-Turkish illustrated manuscripts which contain Paradise
scenes. These miniature paintings can be classified in four iconographical
groups:
The Paradise in the miniatures depicting scenes from Adam's life.
The Paradise scenes in the manuscripts related to Mi'rac of Prophet
Muhammed.
The Paradise in the scenes related to Dajjal.
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4. The Paradise scenes in the manuscripts related to doomsday and the
life after doornsday.

TÜLAY ALİM BARAN: The Supervision of Prisons by the Allied
Countries (pp. 155-174)
The time period starting with the signing of the Armistice of Mudros
brought along many complications such as the invasion of Istanbul, the
arbitraı y implementation of the clauses of Mudros and a cornplexity of
authority and juı-isdiction. One of the complexities derived from the fact
that the Allied countries interpreted the fourth clause of Mudros, which was
about the submission of war prisoners, according to their own
understanding. Although the clause was clear about who would be treated
within this framework, in practice there was no clear distinction about who
would be subject to this specific clause. Thus, Ottoman citizens, citizens of
countries that were stili not officially founded, citizens of Greek origin or
who claiı ned to be of Greek origin were set free. An arbitraıy practice of
releasing prisoners including the criminal ones without oı-der and proper
work, had started. The Allied Countries' representatives created committees
to inspect prisons and the problems envisaged in their repoı-ts were used as
excuses to release or to take away prisoners. The conditions of the prisons
were an opportunity for the Allies' criticism and intervention. But most
importantly, the supervision of prisons by the Allied Countries, cregted a
chaos among the institutions of the Ottoman Ernpire and due to the release
of prisoners at convenience, the authority of the state weakened immensely.
AYGÜN ATTAR: The Political Face of National Identity: Difai (pp.
175-191)
k has been remarked that Turkish intellectuals and public have
constantly tried to prevent the Armenian terrorism arisen in Caucasia
against Azerbeijani Turks. Coming on the scene in the aftermath of these
events and adressing to a larger public, Difai Party have gained
considerable power soon after its establishment. The methods employed by
this party against the violent groups of Armenian terrorits manifest the
difference between the two cornmunities in their social structure, social
perception and in rnany other fields. Especially, the fact that the solutions
offered by Azerbeijani Turkish intellectuals have an extremely tolerant and
intellectual perspective, is of great importance and at the same time it is
rather striking. The presence of the party which envisaged negotiations
with the terrorists if needed to elirninate the Armenian terrorism, provides
an important example in the way of analyzing Turkish-Armenian relations.
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In this study we will try to present and analyze this party which is not
widely known in our country and the reasons leading to its appearance.
REFIK DURU-GÜLSÜN UMURTAK: Bademağacı Report for the
Campaigns of 2004, 2005 and 2006 (pp. 193-250)
In this report the results of the excavation work carried out in the years
2004, 2005 and 2006 at Bademağacı Höyük (where excavations began in
1993) are presented together. During these three years, the work mainly
took place in the previously unexcavated western section of Trench A in the
northern part of the höyük and in Trench E, which spread over an
extensive part of the central and southern sections of the hillside. Dur ing
the 14 years over which the excavations have continued, the settlement /
stratigraphy of the northern half of the höyük has been established in
considerable detail.
Virgin soil was reached in two separate deep trenches/soundings (DA 1
and DA 2) at a depth of around — 9 m. Of the periods identified in these
deep soundings, not very much information could be obtained about the
first five settlement levels of the Early Neolithic I (EN I), EN I / 9-5 and for
this reason there is nothing new to add to what was said in the 'Report'
about the stratigraphy of these early levels. The same is true of the
settlement sub- levels of Early Neolithic II, EN II / 4 B, 4 A, 4, 3 A and 3.
The situation is a bit different when we come to the last two levels of EN
II, EN II / 2 and 1. The architecture of these two settlements, uncovered in
the new excavation area of Trench A, could be relatively better understood
than those of the earlier excavation seasons and new information was
obtained.
In recent excavation seasons the evidence fı-om new finds suggesting the
need to change the previously established stratigraphy of the EBA II
settlements at Bademağacı, which have been excavated over an extensive
area and have pı-oduced rich architecture and a laı-ge number of small
finds, has increased. In the area of Trench E, where excavations continued,
a multi-ı-oomed building complex was uncovered that yielded significant
finds such as some new pottery types and a laı-ge number of stamp seals;
the pı-esence of these iteı ns strengthens the possibility that this building
g-roup had a special function.
VURAL YILDIRIM (GABOR BARTA): Ludovieus Gritti, The
Hungarian Governor - 1531-1534 (pp. 251-293)

In this article author narrates the odd role of Alajos (Luigi) Gritti, who
was the illegitimate son of Venice Doge Andrea Gritti, in Hungarian
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histoıy. ile also demonstrates that he accessed data which make possible to
correct story line as told by Kretschmayr, who also was an expert for the
same subject, seventy years ago. Governor's Hungarian adventure roughly
summafized as follow: Doge-son (Son of Doge) relations with Hungary
began when King Dnos send his envoy to Istanbul in order to gain Sultan's
friendship. Doge-son (Gritti) supported the envoy's effort and in return of
his achievement he became official representative of Szapolyai. In 1529 He
undertook food supplying business for Ottoman army's campaign against
Hungary. At September 14, 1529 he represented Ottoman Sultan at the
ceremony when King Dnos succeed to throne. In mean time, ile became
king's treasurer and adviser. What is more, Egri's office of bishop is giyen
to his control. Meanwhile, he struggied with financial difficulties. He went
back to Istanbul and undertook food supplying for 1530 campaign.
Besides, He took the task to intimidate King Ferdinand diplomatically.
When be went back to Buda Germans attacked to Hungary, even besieged
the town. ile proved his courage in this event. After besiegement he was
appointed to governor. However, majority of Nobles and Beys opposed to
this appointment. After becoming a governor, he increased his diplomatic
war against King Ferdinand. When Ottoman Army, instead of attacking,
signed ceases-fire and retreated, King Dnos limited Gritti's power and took
back the management of salt mines. Gritti once again went back to Istanbul
and returned to Buda before 1532 campaign. When approaching of
Ottoman Army was heard, Gritti took back the control. This time he
entided as the commander-in-chief. Now he is leader of Hungarian People
in real life. After the failure of Ottoman Army, Gritti was engaged in
domestic political disputes. When he learned that Ferdinand got progress
in peace talks, he went to Istanbul. King Ferdinand also sent his envoy to
Istanbul because this situation was not favorable one for both of them. In
fact, Peaces treaty was signed. Gritti interfered in bargaining process
between Sultan and Ferdinand. After peace treaty, he signaled changing
the side. When his intention was revealed, his lost his position. Finally, As
requested by Babıali, he went to Hungary to draw the border between
Hungary and Austria. When his arrival was heard, EıtMly people got armed
to stop him. In Brasso he killed his chief enemy who was happened to be a
noble man. This was considered as "the straw that broke the camel-s back"
situation for him. When he was in Meggyes, Tholı sands armed people
surrounded him. He requested hep, but King Dnos intentionally acted
slow. In this case, Gritti and Ottoman soldiers with him were slew. Babı ali
investigated this incident a long time. However, after execution of İbrahim
Pasha, case was dropped.
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