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Tİ RE'NİN ESKİ OBA KÖYÜ'NDE BULUNMUŞ
Bİ R MEZAR GRUBU
Bİ NNUR GÜRLER

İı mir'in Tire ilçesinin Eski Oba Köyü'nde 9.1.1951 tarihinde Tire
Müzesi tarafı ndan yapı lan kurtarma kazı sı nda, bir mezar içinde ele geçmiş
olan üç lekythos, iki Ephesos tipi kandil ve bir fenerin oluşturduğu grup geç
Hellenistik seramik kronolojisi ve buna bağlı tipolojik geliş im açı sı ndan
önem taşı r.

1 no'lu lekythos' pembemsi bej renkte, küçük taş katkı lı ve mikalı
hamura sahiptir. Keskin bir profil yaparak yukanya doğru daralan dudağı ,
uzun, dar, silindirik boynu, boyundan omuza birleş en, yivli tek kulpu,
küresel gövdesi ve halka kaidesi vardı r. Ağı z çapı 3,8 cm., yüksekliği 15,7 cm.
ve kaide çapı 6,4 cm.dir (Çizim 1, Resim 1).
2 no'lu lekythos2 açı k kiremit rengi, mikalı hamurludur. Dışa çekik ince
dudak, uzun, dar boyun, geniş omuz, küresel gövde ile formu tanı mlanı r.
Çift yivli kulpu boynun üst kı smı ndan omuza iner. Tüm dış yüzeyinde ve
boynun iç kı smı nda akı cı , mat kı rmı zı firnis görülür. Ağı z çapı 3,9 cm.,
yüksekliği 14 cm. ve kaide çapı 5,7 cm.dir (Çizim 2, Resim 2).

Form açı sı ndan 2 no'luya benzeyen 3 no'lu lekythoss kiremit rengi ve
mikali hamurludur. Dış a çekik ince dudak'', uzun, dar boyunu, düşük omuzu,
küresel gövdesi ve halka kaidesi vardı r. Band biçimindeki kulpu boyundan
omuza uzanı r. Ağı z çapı 3,8 cm., yüksekliği 13,8 cm. ve kaide çapı 5 cm.dir
(Çizim 3, Resim 2).
Geniş omuzlu, ağı z kenarı ndan omuza kadar uzanan tek kulplu ve bazen
gövdesinin yarı sı na kadar akı cı firnisle kaplı bu tür lekythos formları
I

Tire Müzesi envanter no. 77.

2 Tire Müzesi envanter no. 75.
3 Tire Müzesi envanter no. 76.
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Kı brı s'ta yaygı ndı r J. Formun M.Ö.2.yüzyı lda da kullan ı lm ış olduğunu
Sardis'teki bir mezarı n buluntuları gösterir5. Sikke ile M.Ö.189'a verilen
Sardis'teki bu mezarı n buluntuları arası nda benzer formda lekythos yer alı r.
Fonn uzun önı ürlüdür. Ephesos'ta Bazilika'nı n kontekst buluntuları arası nda
özellikle 1 no'lu lekythos ile benzer dudak profiline sahip bir parça M.S.4-14
arası na tarihlenir6 . 2 ve 3 no'lu örneklerimizin paralelleri ise Kı brı s
buluntuları arası ndadı r 7.

Kourion'da Ayios Ermoyenis nekropolisinde bulunan ve M.Ö.3.yüzyı lı n
baş ları nda ya da ortası nda inşa edildiğini mimarisinin gösterdiği 8 no'lu
mezar içindeki Gömü 5'ten elde edilen konteksts incelemekte olduğumuz
mezar grubunu çözmek açı sı ndan önemlidir. Kourion'daki söz konusu
mezar uzun süre kullanı lmış tı r. Gömü 5, buradaki beş gömüden kronolojik
Augustus devri bitmeden önceye,
olarak sonuncusudur ve
tarihlenmiş tir. Bu gömüde ele geçen mezar eşyaları da en geç Augustus
periyoduna verilmektedir":

8 no'lu mezar içindeki Gömü 5 buluntuları arası nda lekythos
örneklerimize benzeyen formlar bulunmaktadı r'". Bunlar M.Ö. 1.yüzyı lı n
ikinci yansma tarihlenmiş lerdir. Özellikle 1 no'lunun benzerinin bu mezarda
yer alı yor olması önemlidirfl.
2 no'lu lekythos formunun paralelini ise İskenderiye'deki Mustafa Paşa
nekropolündeki bir mezarı n buluntuları arası nda saptayabiliyoruz12 . Paralel
örneğin yer aldığı bu mezar grubu Hellenistik dönem sonuna
tarihlenmektedir'3.
I L. Jehasse, La ceramique a vernis noir du rempart meridional, Salamine de Chypre VIII,
1978, Fig. 18.
5 T.L. Shear, "Sixth Preliminary Report on the American Excavation at Sardes in Asia
Minor", AJA XXVI, 4, 1922, 401, Fig. 9.
V. Mitsopoulos-Leon, Die Basilika am Staatsmarkt in Ephesos Kleinfunde, 1. Teil:
Keramik hellenistischer und romischer Zeit, Fİ E IX 2/2, Wien 1991, Tat. 166.
7 Salamine de Chypre VIII, Fig. 25.
8 G.H.McFadden, "A Tomb of the Necı-opolis of Ayios Ermoyenis At Kourion", AJA L, 4,
1946, 463-467.
9 McFadden 1946, 467.
I() McFadden 1946, 463.
[I McFadden 1946, Pl. XL no. 46.
12 A. Adriani, Annuarie du Musee Greco-Romain III (1940-1950), Alexandrie 1952, Fig. 70
no. 9.
13 Adriani 1952, 124.
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Ephesos tipi kandillerden ilki olan 4 no'lu kandilin kulpu ve yanma
deliğinin kenarı eksiktir". Geniş liği 6,2 cm., korunan uzunluğu 1 0,4 cm ve
yüksekliği 3,1 cm. olup omuzunda nokta ve spiral dizisiyle süslenmiş tir.
Yanma deliği etrafı üçgen biçimlidir (Resim 3). Mikail, pembemsi bej renkte
hamurludur. Üzerindeki kı rmı zı -siyah alacalı firnis yer yer dökülmüş tür. Bu
motif öncelikle Korinth'de bulunmuş Ephesos tipi kandiller üzerinde
tan ı mlanm ış tı r15 . Benzer kandiller Sardis'te, Ephesos'ta ve Delos'ta
bulunmu ş tur". Bu tip kandiller Tarsus'ta M.Ö.2.yüzyı ldan Augustus
dönemine kadar izlenirken, örneklerimizin paralelleri Roma dolgusunda ele
Antiokhia'da da benzer kandiller vardı r". 4 no'lu kandilin bir
diğer paraleli Pergamon Kapı kaya buluntuları arası ndadı r ve M.Ö.l.yüzyı la
tarihlenir". Atina Agorası 'ndaki paralel M.S.erken 1.yüzyı l ı gösterir20 .
Korinth'de kentin Sezar tarafı ndan yeniden inşaasmdan sonraki tabakalarda
bu tipte kandiller ele geçmiş tir. Bu kentteki yakı n bir örnek tiyatroda erken
tarihli bir Augustus sikkesi ile beraber bulunmuş tur2 °. Kentteki diğer
yerlerde ise erken Roma rölyef kandilleri ile beraber ele geçmiş lerdir.

Kourion'daki Ayios Ermoyenis nekropolündeki 8 no'lu mezardaki Gömü
5'te 4 no'lu kandilin form ve dekor açı sı ndan benzeri vardı r 22 . Bu tip
kandillerin uzun süre kullanı lmamış olması ndan dolayı " M.Ö. 1. yüzyı la,
Augustus devri bitmeden önceye, kontekstin diğer eserleriyle beraber
tarihlenmiş tir.
Burun bu tip kandillerin karakteristik özelliklerinden biridir. Üst kı sı m
düzdür ve kenarlar keskindir. Keskin kenarlı olanları n, 4 no'luda olduğu
Tire Müzesi envanter no. 79.
Terracotta Lamps, Corinth Vol. IV, Pat II, Cambridge 1930, 67, Fig.29 no.43.
Shear 1922, 401; 0.Benndorf , R.Heberdey, Der Rundbau auf dem Panarrdagh, Die
Kleinfunde, FiE I. Wien 1906, Abb.119; W.Deonna, "Les Lampes antiques trouvees a Delos",
BCH XXXII, 1908, 149: Fig.16-22.
17 F.F.Jones, The Hellenistic and Roman Periods, Excavations At Gözlü Kule, Tarsus, Vol.1,
Princeton 1950, 89, Fig.94 no.52, 62, Fig.95 no.57.
18 F.O.Waage, Antioch on the Orontes III, Excavations 1937-1939, Lamps, Princeton N.J.
1941, 61, Tip 19a.
19 K.Nohlen, W.Radt, Kapikaya, Ein Felsheiligtum bei Pergamon, AvP XII, Berlin 1978,
Taf.23 no.158.
20 RH.Howland, The Athenian Agora IV, Greec Lamps and Their Survivals, Princeton
N.J.1958, P1.49 no.658, 662.
21 Corinth IV, II, 70.
22 McFadden 1946, Pl. XXXVI no. 6.
23 McFadden 1946, 463.
II
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gibi, yanma deliğinin etrafı üçgen biçiminde biter. Fakat Ephesos tipi
kandillerde geniş daire ya da oval biçiminde yanma deliği etrafı da görülür.
Bu geç formları n hiç biri Sulla'dan önceye ait değildir. Korinth buluntuları
bunu kanı tlar". Bu kentteki çok sayıdaki örnek M.Ö.l.yüzyı lı n ikinci yarı sı na
aittir. Olası lı kla oval form bu tip içindeki geç bir geliş imdir. M.Ö.l.yüzyı lı n
ortaları ve geç yı lları nı işaret eder25.

Omuz dekoru iç içe geçmiş dairelerin dizisinden oluşan, burun üzerinde
üstünde ateş yânan sunak motifi bulunan 5 no'lu Ephesos tipi2" kandil geç
gelişim olan oval yanma deliği kenarı na sahiptir. Yanma deliği kenarı = ucu
ve, kulpu eksik olup geniş liği 6,5 cm., korunan uzunluğu 11,5 cm. ve
yüksekliği 3,3 cm.dir (Fotoğraf 3.). Mikali, gri hamurlu, mat gri firnislidir.
Diskusunda üç delik bulunur. M.Ö.l.yüzyı lı n ikinci yarı sı na tarihlenen
benzer örnek Kerameikos'dadı r". Sardis'te sikke ile M.Ö.189'a tarihlenen
mezarı n buluntuları içinde de benzer bir örnek vardı r28.
Mezar grubundaki son, parça 6 no'lu fenerdir2". Pembemsi bej renkte
mikalı hamura sahiptir. Tepesinde yüksek, kalı n ve band profilli tutamağı,
aşağı ya doğru geniş leyen konik gövdesi vardı r (Çizim 4, Fotoğraf 1).
Tutamağı n oturduğu üst kısı m yivlerle dekore edilmiş tir. Kulp da dahil
yüksekliği 20,5 cm., dip kısmı nda çapı 14 cm.dir.

Eserlerin form özellikleri ve gelişimleri, tarihli ve kontekstli paralel
örnekler Tire'nin Eski Oba Köyü'nde bir mezarda bulunan bu grubu
M.Ö.l.yüzyı lı n ikinci yarı sı na tarihleyebileceğimizi göstermektedir. Uzun süre
kullanı lmış olduğunu örneklerin gösterdiği lekythos formları nı n, daha dar
zaman dilimine yerleş tirilebilecek Ephesos tipi kandillerin iki formuyla
beraber değerlendirilebilmesi tipoloji ve kronoloji açı sı ndan bu güne kadar
bilinenlere katkı sağlayacak niteliktedir. Fener formu için de gruptan elde
edilen bilgi önemlidir. Mezarı n yerinin kesin olarak bilinmesi de çok az
araş tı rı lmış bir bölge olan" Tire ve civarı için ayrı ca değer taşı maktadı r.

Corinth IV, II, 68, 162, Fig. 88 no. 335.
IV, 166-167.
26 Tire Müzesi envanter no. 80.
27 I. Scheibler, Griechische Lampen, Kerameikos Band XI, Berlin 1976, Taf. 88 no. 615.
28 Shear 1922, 402-3, Fig 10 sol üst.
26 Tire Müzesi envanter no. 78.
3() J. Keil, A. von Premerstein, Bericht über eine dritte Reise in Lydien, Wien 1914, 82-101.
2I

25 Agora

Binnur Günler

Res. 1 - 6 nolu fener ve 1 nolu lekythos.

Res. 2 - 2 noltı lekythos ye 3 nolu lekythos.

Binnur Günler

Res. 3 — 4 ve 5 no'lit Ephesos tipi kandiller.
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(,:iı i ııı 1 — 1 ı l ış l ıı h kx ı l ı os. ()k- ek 1: 1

Bin ııııı . (;ü1.1cr

Çizim 2 — 2 no'lu ekythos. Ölçek 1: 1
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Çizim 3 — 3 i ı , ı 'l ıı Ickythos ()kek 1: 1
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Çizim 4 - 6 nolu fener. Ölçek 1: 1
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MECMÛ AS!: RİS7k.LA AL-ŞM-JİBİYYA
OSMAN G. ÖZGÜDENLİ •

İ ran tarih yazı cı lığı , İ lhanlı lar devrinde büyük bir geliş me göstermiş tir.
C ıni` al-Tal ı-lh ve "1"riljı-i Vassaf gibi İ ran tarihçiliğinin
en büyük eserleri hep bu dönemde kaleme alı nmış tı r. Siyasi tarih kitapları nı n yanı nda, inşa, siyâk ve devlet muhasebesine dair yazı lan kitaplar da bu
geliş meden nasiblerini almış tı r. Bugün, İ lhanlı devleti mali tarihi üzerine çalış mak isteyen araş tı rmacı lar için beş önemli eser bulunmaktadı r. Bunlar:
Falak 'Ala- -yi TabrizPnin, 1.<ı5nün al-Sa Wda'si,

Falak

'Imad

TabrTarnin, Sa`clat-rı nı a'si,
C' ııı i`

`Abdallah b. Muhammad Kiy al-Ma-zandaranPnin,

Falakiy-

ya'si,

5- Muhammad b. Hindüş h al-Nahcavani'nin, Dastür al-IUtib IT Ta`yin

M.Ü. Atatürk Eğitim Fak. Tarih Bül. Araş. Gür.
Bu eserler aşağı daki araş tı rmacı lar tarafı ndan neşredilerek değerlendirmeye tabi
tutulmuştur; Mir Kamal Nabipour, Die beiden persischen Leitfaden des Falak
über das staatliche Rechnungswesen un 14. jahrhundert, (Dr. Tezi), Göttingen 1973. (Rkı rı n alSa 'da ve SaWdat-nkna); Nejat Göyünç, Das sogenannte Ğkne'ol-HesMı des `Eınkl as-Sarkvi,
Ein Leitfaden des staadichen Rechnungswesens von ca. 1340, (Dr. Tezi), Göttingen 1962; Aynı
müellif, "Imad es-Seravi ve Eseri", Tarih Dergisi, Sayı 20, İstanbul 1965, 5.73-86; Walther Hinz,
Die Reska-ye Falaklyri des Abdollah ibn Mohammad ibn K1y1 al-Mkandarkd, Ein persischer
Leitfaden des staatlichen Rechnungswesens (uın 1363), Wiesbaden 1952; A. Alizadeh,
Muhammad ibn Hinclüshüll Nahciw ıı i, Dastür al-Kkib ii tayin al-Markib, yol. I/1, I/2, Il,
tayin al-Markib, Edition und
Moskova 1964, 1971, 1976; Mahmud Miraftab, Dastür
Darstellung. (Dr. Tezi), Göttingen 1956; Javad Sajadieh; Administration und Oı ganisation unter
11 tajin al-Markib des Muhammad b.
den Mongolen in Iran nach dem Dastür
Hindiishkı , (Dr. Tezi), Wien 1958. Yine bkz. Ş. Yaltkaya, "İ lhanlı lar devri idari teş kilatı a dair

Nası r al-Tusinin bir eseri",THİTM.,II, 1939, s.7-16; M. Minovi-V. Minorsky, "Nasir al-Din Tüsi on
finance", BSOAS, X. 1939-1942, 755-789; İ . Otar, Risale-i Felekiyye "Kitabii's-Siyakat" Hakkı nda,
İ stanbul (tarihsiz); A. Muzahiri, "Çand İş tı lüh-i hisübdri az-Izarn-i haştom", Macalla-yi Armagkı ,
32/4-5, Tahrki 1342hş ., 5.152-157; 32/6, s.250-253; P. Remler, "New light on Economic Histoı y
from Ilkhanid Accounting Manuals", Stl ı dia Iranica, 14 (1985), s. 157-177. Yine bu devre ait

OSMAN G. ÖZGODENLİ

726

Burada tanı tı mı ve konumuzla ilgili bir kı smı nı n neş ri yapı lacak olan risalenin muhtevası da bu cümledendir. Söz konusu risale VIII/XIV. yüzyı la
aitti ve anonim bir siyak ve münşe'at mecmü< asmı n içerisinde, Safevi devrine
ait inşa örnekleri ile, Falak 'Ala-yi Tabrizi'nin Sa%Mat-n -ma'sinin ikinci kı smı
arası nda bulunmaktadı r. Eserin ismi, mecmifanı n 11. sayfası nda "Ris£1a al-Ş
Lhiblyya" ş eklinde kaydedilmiş tir2 . Eserin baş ve son kı sı mları ndaki eksiklikler sebebiyle müellifinin ismi tesbit edilememiş tir.

RisJa al-Ş4ibiyya'nin ş imdiye kadar tesbit edebildiğimiz yegane nüshası
Tahran'da KnW.)&na-yi Milllyi Malik'te 3697 numaralı mecmü'anı n içerisinde bulunmaktadı r3. Mecmü'anı n tavsifi şöyledir: 15x21,5cm., 17 satı r, 180
sayfa, nesih, nestalik ve yer yer siyakat yazı sı , meş in kahverengi cilt,
Devletabadi kağı t. Yazmanı n baş ve son kı sı mları nda eksiklikler mevcuttur.
Haci Husayn Malik'e ait olduğu anlaşı lan bu mecmiVa, sonradan baş ka kitaplarla birlikte yukarı da zikrettiğimiz kütüphaneye vakfedilmiş tir. Mecmü'amn
bu nüsha üzerinden bir mikrofı lmi de Tahran Üniversitesi Merkez
Kütüphanesi'nde bulunmaktadı r'. Mecmtrada pek çoğunun giriş veya son
kı sı mları eksik bulunan, hatta bazı ları bir iki sayfadan ibaret sekiz risale bulunmaktadı r ki, Risa7a al-Ş4ibiyya altı ncı sı rada (s.10-72) yer alı r.

RisJa al-Ş4ibiyya beş kı sı mdan oluş maktadı r. Biz bu lusı mları n muhtevası m burada aynen veriyoruz:
I. Kı sı m: Hitâb ve dualarda mertebe ve derecelerin dakik olarak tan ı tı mı
hakkı nda, dört fası l (s.11-16):

Hitâb, elkab ve dualar hakı nda (s.11-12).
(

) (s.12-14).

orjinal vesikaları n neş ri için bkz. M. Gronke, Arabische und persische Privaturkunden des 12.
und 13. Jahrhunderts aus Ardabil (Aserbeidschan), Berlin 1982; A. D. Papazian, Persidskie
dokumenty Matenadat-ana, I/1, Erivan 1964.
2 Buna rağ men eserin adı kütüphane kataloğ unda Farsça ş ekliyle "Risla-yi S4ibiyya"
olarak kaydedilmiş tir. Bkz. lrac Afş r-Muhammad Tak'
Fihrist-i Nushaha..-yi Hatti-yi
Milli-yi Malik, (Vbasta ba-Asta-n-i
Raiaı i), Talı rn 1369hş., s.28.
Milli-yi
3 Irac Afş r-Muhammad Taki Wniş-pajWı , Fihrist-i Nushalt-yi llatti-yi
Malik, (Va-basta ba-As6n-i Kuds-i Raiari), Tahıln 1369hş., 5.28-31.
Markazi ra Markaz-i Asncl-i
1 M. Taki W ı liş-pajüh, Fihrist-i Mikrofilinh-yi
Tahrn, Il!, Tahrn 1363hş., 5.130. Burada eserin ası l numarası yanlış lı kla 4679
olarak verilmiş ve bu yanlış lı k kitabı n sonundaki doğru-yanlış cetvelinde de ikinci kez yanlış lı kla
3679 olarak düzeltilmiş tir. (bkz. s.370)
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3-Dualar hakkı nda (s.14-15).
4- Tâbiiyyet ifadeleri hakkı nda (s.15-16).

II. Kı sı m: Devrin Padişah, Emir ve Sadı rları na yazı lacak arz hakkı nda,
beş fası l (s.16-27):

Padişaha hitâb hakkı nda (s.16-17).
Vezirlere hitâb (s.17-19) ve hitâb dereceleri hakkı nda (s.19-23).

Moğol Emirlerine hitâb hakkı nda (s.23-24).
Meliklere (s.24-25) ve Hatunlara (s.25-26) hitâb hakkı nda.
Ekabir ve Sadı rlara hitâb hakkı nda (s.26-27).

III. Kı sı m: İ mam, Kadı ve Seyyidlere yazı lacak Şadır-ninaler ve cevapları
hakkı nda, yedi fası l (s.27-43).

29).

Mansı b sahibi İ mâmlara hitâbta kullanı lacak elkâblar hakkı nda (s.27Kadı ları n dereceleri hakkı nda (s.29-31).

Seyyidlerin dereceleri hakkı nda (s.31-33).
Ulemâ ve Şeyhlerin dereceleri hakkı nda (s.33-37).

Tabib ve Hekimlerin dereceleri hakkı nda (5.37-38).

Hatib ve Hâcelerin dereceleri hakkı nda (s.38-41).
İ hvaniyyat hakkı nda (s.41-43).
IV. Kı sı m: İ hvaniyyat, Teş ekkür ve Şikâyet mektubları ve cevabları hakkı nda, beş fası l (s.43-64).

İ hvaniyyat hakkı nda (s.43-48).
Teşekkür hakkı nda (s.51-53).
Şikayet hakkı nda (s.53-58).
Tebrikler hakkı nda (s.58-62).

Taziyetler hakkı nda (s.62-64).
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V. Kı sı m: Ahit-nâme, Berât, Yâfte, Hesâb Rakamları ve İ lm-i Şurüt hakkı nda, altı fası l (s.64-72).
Ahid hakkı nda (s.64-66).

Berât ve Yâfteler hakkı nda (s.66-68).
Hesâb Rakamları hakkı nda (s.68).

İ lm-i Şart (Ikr -r-ııına,
ııi
-ına) hakkı nda (s.69-72).

TaMs-n ına, şirkat-ıı ma, Bad-

(
(
Yukarı da parantez içerisinde boş bı rakı lan yerler, eserin giriş kı smı nda
adı yazı ldığı halde, metinde ya atlanan, ya da baş lığı yazı lmayan fası llara aittir. Bundan da anlaşı lacağı gibi, risalenin metninde adama ve eksiklikler
mevcuttur.
Risale, bundan sonra (s.72),
"W-tamOhâ" başlığı ile İ lhanlı devrine ait dört tane ferman'ı n metnine geçmektedir ki, bu kı smı n ayrı bir risalenin parçası olma ihtimali kuvvetlidir. Ab5 Sa'id Hârı devrine ait bu ferman-

ları n neş r ve tahlilinin hususi bir tetkiki zaruri kı lması ndan dolayı bu fermanları ileride ayrı ca yapacağı mı z bir çalış mada incelemeyi uygun gördük.

Burada, anlaşı ldığı na göre, eserin beş inci kı smı eksik kalmış ve son iki faslı
kaybolmuş tur. Mecmıl'a, siyâk ihtiva eden bir kaç sayfadan sonra Falak 'Alâ-yi
Tabrizi'nin SaWdat-ma'sinin ikinci kı smı na geçmektedir (s.79-180) ki, bu
eserin de bazı yerlerinde eksiklikler mevcuttur.

Mecm ıl'anı n genel yapı sı gözönünde tutulduğunda; eserin evvelâ bir
müellif tarafı ndan VIII/XIV yüzyı lda Risla al-.54ibiyya ve Sa`clat-ılma'nin
ikinci kı smı ndan istifade edilerek bir mecm ıl'a halinde toplanmış olduğunu
ve belkide bu esnada toplayı cı veya katibin dikkatsizliği ya da elindeki malzemenin yetersizliğinden dolayı , tamamlanamadan eksik bir ş ekilde
XI/XVII. yüzyı la kadar ulaş tığı n ı , bu tarihte mecmu'anı n baş tarafı na bir
munş i tarafı ndan Safevi devrine ait bir kaç inşâ örneği -ki bunlardan bir tanesi 1016/1607 tarihlidir- ilave edilmek suretiyle son şeklini aldığı nı tahmin

etmek mümkündür. Bu tür eserlerin, Ortaçağ İ ran'ı nda umumiyetle bürokraside çalış an katiblere (dabir) yol göstermek amacı yla kaleme alı ndığı ve
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derleyicilerin almular yaparken çok dikkatsiz davrandı klan bir gerçektirs. Şu
halde elimizdeki eseri, içerisinde Risla al- .5lyibiyya adı yla VIII./XIV. yüzyılı n ilk yarı sı nda kaleme alı nan bir eserin alı ntı ları mn da bulunduğu, katiblere (dabir) faydalı olması için hazı rlanmış bir "mecmil`a" saymak daha
doğru olacaktı r.

Tesbit edebildiğimiz kadarı yla RisMa al-Ş4ibiyya'yi kullanan ve ilim
alemine tanı tan ilk araş tı rmacı A. 1-.1usayn Cihanbaglu olmuşsa da, araş tı rmacı risalenin sonuna kaydedilen Falak 'Ala-yi Tabrı zi'nin SaWdat-nma'sini
bu eserin bir parçası zannetmiş tir6. Yıne, eseri kullanarak küçük bir kısmı nı
neşreden bir başka araştı rmacı Mu'ayyad Sabiti'dir7. Bu araş tırmacı ya göre,
Risla al-,glyibiyya'nin adı , müellefin eserini Salyib-i Divan Şams al-Din
CfivaynI adı na kaleme almış olması ndan gelmektedir8. Ancak, gerek risalenin içerisinde bu hususa iş aret eden herhangi bir delile rastlamlmaması ve
gerekse risalede aynen kaydedilen bazı alış-satış senetlerinin 730-731/13291330 tarihlerine ait olması , eserin Salyib-i Divan Şams al-Din CFwaynrnin katlinden 50 yı l kadar sonra kaleme alı nmış olması gerektiğini ve dolayısıyla da
ona sunulması nı n mümkün olmadığı nı göstermektedir.
Bu makalenin sonunda nesr ve tercümesini yapacağı mı z metin RisMa alŞ4ibiyya'nin beşinci kı smı nı n son üç faslını oluş turmaktadır. Metnin muhtevası , çeşitli berat ve yâftelerle, alış-satış senedleri (harld ü furiiş), kiralama
(icra-nina) ve köle azadi ("zel-1 -nı a) ve satı mma ilişkin vesikalar ile bo. na) ve ibra (bari-nk. na) belgelerinden oluşmaktadı r. Burada
şanma (ta14-11&
siyakat rakamlanna ayrı lan fası llardan birisinde (üçüncü fası l: 1.1isab-ı rulsüm)
kesirlerin siyakat yazı sıyla kaydedilmiş olması ndan dolayı , aynı şekilde neşrinin daha faydalı olacağı kanaatiyle metni olduğu gibi vermeyi uygun gördük.
Eserin son üç faslı ndaki sened metinlerinin mufassal bir şekilde istinsah
edilmiş olması ve yine vesikaları n yazı lı§ tarihlerinin kaydedilmesi dikkate
değerdir. Biz eserin önceki kı sı mları nda bu duruma raslayamamaktarz.
Bu tür dikkatsizlik ve hataları Atabat al-Kataba ve Leningnd Münse'at Mecnni'ast gibi bu
tarzı n en seçkin eserlerinde de görmek mümkündür. Bkz. M. A. Köymen, "Selçuklu Devri
Kaynaklanna Dair Araştı rmalar, I. Münşeat Mecmuaları", DTCFD. ,VII/4, Ankara 1951, s.559.
ktima-1-yi Dawa-yi Mugül, Işfahn 1336hş., s.192-194.
6 A. klusayn Cihnbaglu,
7 Sayyld 'Ali Mu'ayyad Ş bid, Asnd ı a l‘Wmah-yi T1.rihi, Tahlin 1346hş., giriş, s.16, 243245.
Mulnddama-yi
8 Aynı eser, s.16; Sarhang CiHngir
T5r1h1, Tahrkı 1350hş., s.427.
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Dolayı sı yla, eserin bu üç faslı nı , içtimai ve iktisadi tarih araş tı rmacı ları için
faydalı olacağı kanaatiyle, aynen neşr ve tercüme etmeyi uygun gördük.

Risale içerisinde yer alan bölümlerin muhtevası nı yukarı da zikretmiş tik.
Eser her ne kadar bir münş e'at mecmıl'ası olarak kaleme alı nmışsa da, yayı nlayacağı mı z son üç fası l istisna sayı lı rsa, müellifin sadece mektupları n giriş
formülleri ve hitap şekillerini vermekle yetinmiş olması , eserin tarihi araşurmalardaki ehemmiyetini azaltmış ur. Buna ilave olarak, müellifin, risalenin
ilk kı sı mları ndaki mektup örneklerinde İ lhanlı ünvanları na yer vermemesi,
yine İ lhanlı devri tarih ve inşa yazı cı lığı nda geniş bir yer tutan TürkçeMoğolca deyim ve terkiblerin eserde kullanı lmamış olması , risalenin ilk kısı mları nı n tarihi araş tı rmalar için ehemmiyetini azaltmış ur. Müellif, risalenin
bu bölümlerinde yazış malar için sadece örnek paragraflar vermiş, seçtiği metinleri muhtasar bir şekilde kaydetmiş ve yazış maları n içeriğine girmemiş tir.
Dolayı sı yla, burada neş redeceğimiz metin, risalenin bir bölümü olmaktan ziyade, müellifin özel ve resmi vesikalardan derleyerek eserinin son kı sı mları na eklediği küçük bir mecınti`a durumundadı r. Dolayı sı yla, eserin neş redeceğimiz bu son kı smı ile daha önceki bölümleri arası nda muhteva açı sı ndan
büyük bir fark göze çarpar.
Neş r ve tercüme esnası nda mümkün olduğu kadar metnin diline sadı k
kalı nmaya çalışı lmış tı r. Metinde okunamayan, ya da müstensih hatası olduğu
anlaşı lan yerlere soru işareti konulmuş ve tercümede geçen ı sulahlar metnin
altı na ilave edilen notlarla izah edilmiş tir. Yı ne metinde geçen fiyatlarla ilgili
küçük bir liste de tercümenin sonuna ilave edilmiş tir.
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Metnin Tercilmesi:
(s.66) İkinci Fasıl: Beridar9 ve Irafteleri° haldundx

Fı rı na Berin (Barât-i Habbâz): Mulyammad llabbz, hassa ihtiyacı için
mutemed Balab5.n'a vaktinde mahsub edilmek üzere, 30 men" ekmek ulaşurmış ur. 3 Rebiü'l-evvel 731/15 Aralı k 1330.
Kasab Berân (Barât-i Rassâb): Yalyy Kassb, maffiali-ı ji şşa için, vaktinde mahsub edilmek üzere, Cavhar'e 10 men et teslim etmiş tir. 4 Rebiü'levvel 731/16 Aralı k 1330.
Bakkal Berin (Bara
7 't-i B44E): Yakıy. Bakkal, jiâ-şşa ihtiyacı için, vaktinde
mahsub edilmek üzere, mutemed Zakariy5. 'ya; 10 men sini (?), 50 (?) bal, 30
men yağ, 100 men (?) nohut, 105 (?) sumak, 105 (?) nar (= toplam) 320 men
(?) ihtiyaç malzemesi teslim etmiş tir. 21-30 Rebiü'l-evvel 731/2-11 Ocak 1331.

Sarraf Berin (Barât-i Şarrâf): l±vca Fahr al-Din Şarrf, beş aded
- ı t 2 150 tümn râyic altı n" üzerinden, vaktinde mahsub edilmek
kamhiy
9 Berâdarla ilgili bkz. Risila-yi Falakiyya, s. 65-66; Sa'üdat-nüma, s.110-112; Künün alSa'üda, s. 9-11. Berât formları hakkı nda son bir araş tırma için bkz. N. Gök, Beylikler
Düneminden İdbaren Osmanlı Diplomatikası nda Berat Formu, M.Ü. Turkiyat Araş tırmaları
Enstitüsü Bası lmamış Doktora Tezi, İ stanbul 1997.
Makbuz senedi.
1°
11 Men: VIII/XIV. Yüzyı l başları nda Iran'da 5/6 kilograma tekabill eden ağı rlı k ölçüsü.

Bkz. W. Hinz, islüm'cla Ölçü Sistemleri, T. Terc. A. Sevim, İ stanbul 1990, s. 23.
12 KalliU: Bir tür ipekli kumaş.
13 Itilyic Altın (Zar-i RıVic): İ lhanlı devri resmi muhasebe kitabları nda sı k bir şekilde
zikredilen bu ı sulah başta Z.V. Togan ve W. Hinz olmak üzere bazı araştırmacı lar tarafı ndan
şimdiye kadar umumiyetle iyi ve tam altı n manalarma gelen Zar-i Rübily şeklinde okunmuşsa da
(Z.V. Togan, "Moğollar Devrinde Anadolu'nun iktisadi Vaziyeti", THİTM,1 , İ stanbul 1931,
s.4,5; W. Hinz, Die Resüla-ye Falakiyyü des 'Abdollah %bn Mohamınad ibn Kiya al-Müzandarünl,
Ein persischer Leitfaden des staatlichen Rechnungswesens (um 1363), Wiesbaden 1952, s.22;
Kemal Nabipour, Die beiden persischen Leitfüden des Falak `Mü-ye Tabrizi über das staatliche
Rechnungswesen im 14. jahrhundert, (Dr. Tezi), Göttingen 1973, s.55b,116.), son olarak G.
Herrmann 725/1325 tarihli bir vesikada geçen bu kelimenin Zar-i rü'ic şeklinde okunmasmı n
daha dogru olacağı nı belirtmiştir. (Bkz. G. Herrmann-G. Doerfer, "Ein persisch-mongolischer
Erlass aus dem Jahr 725/1325", ZDMG, 125, Wiesbaden 1975, 5.318,320 ; G. Herrma ıııı-G.
Doerfer, "Ein persisch-mongolischer Erlass des Ğalâ-yiriden Şayh Oveys", CAJ, XIX/1-2,

Wiesbaden 1972, s.16,17n.60,18,19.)
Belleten C. LXIII, 47
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üzere, Camâl al-Din Dibâcrya teslim etmiş tir. Alâmete itimâcl edilsin". 1-10
Rebiü'l-evvel 731/13-22 Aralı k 1330.

(s.67) Sarraf Berki (Barât-i Şarrâf): (Metin yukarı daki ile aynı dı r. ilave
olarak sadece -fiUn kimse için- kelimesi kullanı lmış ve miktar, rakamı n yanısı ra yazı ile de 150 tümen olarak kaydedilmiş tir.)

Kumaşçı Berâtı (Barât-i Bazzâz): Hvâca Karim al-Din Bazzâz, vaktinde
)
mahsub edilmek üzere, Hvâca Miftâly'a 100 zari". Rus keteni (kat ıı -i
teslim etmiş tir. 20 Rebiü'l-evvel 731/1 Ocak 1331.
Hvâca Bahâ al-Din 'Att.âr şarbat-Wna için,
Attâr Berki (Barât-i
vaktinde mahsub edilmek üzere, Hasan Pahlavân'a: 10 men bitki (nab4, 10
men kalı p şeker (kand) ve 10 men ş eker toplam= 30 men teslim etmiş tir.
Alâmete itimâd edilsin. 10 Rebiü'l-evvel 731/ 22 Aralı k 1330.

Toprak Kiralama Berki (Bark-i 'ara-yı Zamin): Mavlânâ Fahr al-Din
Alymad, tasarrufunda bulundurduğu toprağı n, 1 Muharrem 721/31 Ocak
1321 tarihinden itibaren aynı yı lı n Zilhicce ayı nı n son gününe (19 Ocak
1322) kadar bir senelik kirası olarak 10 dinar râyic altı n teslim etti. Hesab
zamanı geldiğinde mahsub edilir. Zikredilen tarihte yazı ldı .
(s.68)Yaftelerle ilgili örnekler:

Fı rı ncı (Habbk) 'Tanesi: Malymüd Habbâz, parçalar halinde 550 men
ekmeği teslim etmiş ve bu durum yâftede belirtilmiş tir. Zikredilen ayda yazı ldı .

Kasab Yaftesi: Yahyâ Kassâb, 400 vezin mukabili 230 men koyun etini
mutemed Zakariyâ'ya teslim etmiş ve bu durum yâftede belirtilmiş tir.
Zikredilen ayda yazı ldı .
14 Alâmete itimâd edilsin (İ'dmid bar-`alimit konand): I.Wnün al-SaWda ve SaWdatnma'de berâtları n bitiş formülü için: "rtimd bar-taı ki' va 'ala-ma't-i diı n1 naıny,ancr veya
"Ptiıncl bar-'affint va tavki' ki dar-cn mukarrar 1:ı sad, konancr formülleri verilmiştir. (Mir
Tabrizi über das staatliche
Kemal Nabipour, Die beiden persischen Leitraden des Falak
Rechnungswesen iın 14. jahrhundea, (Dr. Tezi), Göttingen 1973, I.inün al-Sada, s.12;
Sdat- ına, s.111). Bu bitiş formülüne "İ'dınürl bar-'aWiın nam4ancr şeklinde Türkiye
Selçukluları (Bkz. O. Turan, Türkiye Selçukluları Hakkı nda Resmi Vesikalar, Ankara 1988, s.
45,72) ve itim -cl kı lalar/kılası z şeklinde Osmanlı Diplomatikası nda da sı k bir şekilde
rastlanmaktadı r. (Bkz. Mübahat S. Kütükoğlu, Osmanlı Belgelerinin Dili, Diploınatik, İ stanbul
1994, s.130 ; N. Gök, aynı tez, s.73,231-237).
Zari`: Yaklaşı k 104 cm.'lik ölçü birimi.
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Köy Kabı z (KRı ii) raftesi: Mutemed Sa:d 121.bii, 50 bin men hububatı
mutemed Zakariy vası tası yla ulaş tı rmış ve bu durum yfftede belirtilmiş tir.
Rebiül-evvel 731/13 Aralı k 1330-10 Ocak 1331.

Ani!. raftesi: H‘ı ca Hasan `Att...r, parçalar halinde 20 men kalı p (isand)
ve toz şekeri Malyrnad'a ulaş tı rmış ve bu durum onun istizharı ile yâftede belirtilmiş tir. 1 Rebiü'l-evvel 731/13 Aralı k 1330.
Üçüncü Fası l: Hesab ve Rakamlar Hakkında:

Siyakat rakamları ile aşağı daki kesirler verilmiş tir":

1/96, 1/48, 1/32, 1/24, 1/12, 1/8, 1/6, 5/24, 1 / 4, 7/24, 1/3, 3/8,
5/12, 11/24, 1/2, (5/24, 1/ 4 tekrar), 7/12, 5/8, 2/3, 19/24, 7/8, 11/12, (?),
21, 22, 23, (?).
(s.69) Dördüncü Fasd: Sart İbni Haldunda:

(İkı r-ma): Bir kimse baş ka bir kimse hakkı nda ikrâr' 7 etse şöyle yazar:
Tabriz şehrinde yaşayan ve sarraf olarak tanı nan Mulyammad b. 'Umar b.
Mulyammad al-Hamaffini, aklen ve bedenen sı hhatli bir şekilde ve hiçbir
baskı ve zorlama altı nda kalmaksı zı n, kendi isteğiyle, Hv'âca Nacm al-Din Abü
Bakr b. Hasan b. `AbdalUh al-Ilayyt'a olan ve üzerinde (zimmat) bulunan
nakit 100 Tabriz şehri saf gümüş dinan's borcunu -ki bunun yarı sı 50 dinar
ı t Ortaçağ muhasebe kitapları nda kullanı lan siyakat rakam ye kesirlerin muhtelif yazı m
tarzları için bkz. İ . Otar, Muhasebede Siyakat Rakamları , İ stanbul 1991, s. 22-27.
17 115.r: Bütün akli melekeler ve iradeye sahip reş id bir kimsenin hiç bir cebir
kullanı lmaksı zı n kadı huzurunda yaptığı itiraftı r. Bkz. Th. W. Juynboll, "İ krâr", LA. V / 1, s. 948949; Y. Linant de Bellefonds, "Ils.ıir", E/2, Il!, (1979), s. 1078-1081.
Şevval 706/Nisan-Mayıs 1307 tarihli orjinal bir "iI4r" metni için bkz. Donald P. Little, A
Catalogue of the Islaınic Documents from al-Haram a.*-Sarif in ferusalem. Beirut 1984, s. 380
(faksimile nr. 16).
18 Tabriz saf gümüş dinarı (zar-i safid-i
şalır-i Tabriz): Talgam kelimesini')
manası kaynaklarda açı k bir şekilde zikredilmemiş tir. Ancak, bu kelimenin metinlerde daha çok
gümüş (nulsı ) kelimesi ile birlikte kullanı ldığı görülmektedir: "Tal --yi c -1z ra nukra-yi talkam
tasilm-i
cUrand"(Vaşş ff,
Vaşş f, Tahıl') 1338 hş., s. 349); "nukra-yi laik= (Raşid
al-Din,
neş r. A. Ali-zade, III, Baku 1957, s. 492.). Kelime eserin K. Jahn
neş rinde, muhtemelen nüsha hatası na bağlı olarak "takgam" olarak geçmektedir. (Bkz.
MuUrak-i Ğ z ıı i, neş r. K. Jahn, Leiden 1940, s. 284); "... az-a`yr-i taU-yi ci'iz ve talğam-i
andakınya";
talkam-i ş fL.. ba-sa ıni147 talkam-i
MuUrak-i
s. 283-285). Bununla birlikte, kelimenin Dastür
zar (altı n) ve 1. ça
kelimeleriyle birlikte dinar mukabilinde kullanı ldığı görülmektedir: "kar sl az-aşl-i ııı l ve
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eder- kabul ve ikrârda bulunarak teyid eder. İkrâr edici, zilu-edilen meblağı
tam ve eksiksiz bir şekilde, ona altı ay zarfı nda geri verme zorunluluğunu,
isimleri belgede zikredilen topluluğun şahitliğinde kabul etti. (Bu belge) 1
Rebiü'l-ahir 731/11 Ocak 1331'de yazı ldı .

Mahmüd -Muhammad b. Abi Bakr al-Hâladi (kendi?) hattı yla yazdı .
Şahit şöyle yazar: Bu duruma şahidik eder. Mahmüd -Muhammad b.
F.lusayn al-Şarrff (Onun izniyle yazı ldı ).

Evladı n Hizmete verilmesi'': KamM al-Din Hasan b. 'AbdalUh b.
Muhammad al-Haffit, klusayn ismindeki kendi oğlunu, yüce üstâd, ihsan satalkam çannça haı- rüz
mutaraccihit-i Tabriz mablağ-i yak hazk- ü haştşad dink- zar-i
mutasallah va bist tümkı kzça-yi talgam
panç dink bLşad..." ; "amir fihn-ni bist hazkfi-Ta'yin
manş flra badn hairat irsk kard."Bkz. Dastı7ucahat-i tartib-i
al-Markib, I/I, Moskova 1964, s. 401; II, Moskova 1976, s. 261. "Mablag-i duvist ü pancâh
nov-i talgarni ki nima-yi in bâşad şad ü bist ü panç" Bkz. Donald P. Litde, aynı eser,
zar-i
faksimile nr. 16. (s. 380). Yine, Tkih-i 1:İlcytfl da geçen "moltakam" kelimesinin de bununla

neşr. M. Hambli,
ilgili olduğu anlaşı lmaktadı r. (Bkz. 'Abdallâh al-Kâşâni,
Tahrân 1340hş., s. 125). Bunun yanısı ra 'Abdall'âh al-Kâşâni'llin bir başka eserinde saf altı n için
kullanı ldığı nı bildiğimiz "zar-i 41111" ta birine karşılı k "nukra-yi talkami"kelimesiyle saf gümüşün
al-Caı hir va Nalis alkasdedilmiş olduğu anlaşı lmaktadı r. (Bkz. 'Abdallâh
Api'ib, neşr, İ . Afşâr, Tahrân 1345hş., s. 216. Riska-yi Falakiyya (s. 229) ve Sadat-nkna (s. 85,
104, 164) gibi devlet muhasebesine dair yazı lmış eserlerde ve bu devre ait orjinal vesikalarda
Macalla-yi C.ividn, 4, Tahrân 1372hş.,
(bkz. İ . Şaylial-klukamâl, "Bâzhvâni-yi yak sanad-i
s. 49; Donald P. Little, aynı eser, s. 380, faksimile nr. 16) rastlanı lan bu kelime W. Hinz
tarafı ndan saf gümüş (Feinsilber) olarak tercüme edilmiştir. (Bkz. Die Riska-fi Falakiyy, s. 23).
"Za? ve "ta&" (altı n) kelimeleri tı pkı dinar kelimesi gibi, İ lhanlı lar devrinde bazen gümüş para
için de kullanı lmış ve böyle olduğu durumlarda sagd (beyaz), r5'ic ve talgam kelimeleriyle
birleşerek yeni bir ı sulahı n ortaya çı kması na sebep olmuştur: "Zar-i safid-i talkami"; "nulsra-yi
talkam". Bu durumda gerçek altı n için ise daha
talğam"; "tal-yi
talkam"; "nulsra-yi
Mubkak-i ĞWni,
çok zar-i surh (kı zı l altı n) tabirinin kullanı ldığı görülmektedir. (Bkz.
s. 289). İ lhanlı lar devrinde altı n paranı n bazarda az bulunur olması ve alı m-saumlarda daha çok
gümüş paradan istifade edilmesi sebebiyle, dinar kelimesiyle de "zar-i safid" ve "tal-yi lik"te
olduğu gibi gümüş para kastedilmekte idi. (Bkz. G. Herrma ıııı-G. Doerfer, "Ein persischmongolischer Erlass des Ğalâyiriden Sayli Oveys", CAJ, XIX/1-2, 1972, s. 16). Nitekim, bu
ısulahı n 700/1301 tarihli bir köy satış senedinde dirhem kelimesiyle birlikte "Anadolu (Rum)'da
bild al-Rüm) şeklinde
mütedavil bulunan talkami küm:iş dirhem" (dirham fiiii talgami
kullanı lmış olması da bu görüşü doğrulamaktadı r. (Bkz. O. Turan, "Selçuklular Devrine Ait Köy
Satışı Hakkı nda Bir Vesika", Vakı flar Dergisi, 10, Ankara 1973, s. 128) İ barenin başı na Tabriz
şehri kelimesini!' getirilmesini ise, İ lhanlı Devleti'ne bağlı tâbi devlederin muhtelif ayarlarda
para basması na bağlı bir durum olmalı dı r.
Metinde yanlışlı kla "zamin" (toprak) kiralanması yazı lmış tı r. Oysa metnin muhtevası bir
kimsenin çocuğunu çı raklığa vermesiyle ilgilidir.
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hibi, muhterem Malik al-Şannâ . Cama] al-Din Husayn (5.70) b. Alynad alDibâçl'ya bir yı llı k süreyle nakit 50 Tabriz şehri saf gümüş dinan -ki bunun
yarı sı 25 dinar eder- ücret mukabilinde dibacı lı k" sanatı yapması , emanet ve
diyaneti yerine getirmesi ve o iş le meşgul olması için, belgede isimleri yazı lı
olan topluluğun şahitliğinde hizmete verdi. 2 Rebiü'l-evvel 704(?) tarihinde2 '
yazı ldı .
Köle Satışı : Kamil al-Din Husayn b. 'Abdallah b. Usman al-Sivasi'nin satı m' bir aded: Tahmâsb adı nda, uzun boylu, beyaz tenli, kı rmı zı yüzlü, kara
kaşh, elinde Giyaş. al-Din Makı müd b. 'Abdallâh algözlü, açı k (guşâcla)
Ahrakrnin mektubuna sahib olan bir aded Çin (1/4ây) li köle nakit 500
Tabriz şehri saf gümüş dinarma -ki bunun yarısı 250 dinar eder- Tabriz şehri
tamğâcf 22 ve dellallerinin huzurunda satı ldı . Eğer çalı nmış (duzdida) veya
bulunmuş (bulârgfi) çı kar ise sorumluluğu satı cı ya aittir. Filân ve filân' ı n
dellalliğiyle. 3 Rebiül-evvel 731/15 Aralı k 1330.

Boşanma Belgesi (Ta14-~a): Filân b. fihn b. fihn, şer'i hükümlere
uygun olarak, kendi ehli (hanı mı ) FiMna bint fiUn' ı boşayarak serbest bı raktığı nı , geri dönme ve vazgeçmede bulunmayacağı nı beyan ve ikrâr eyledi.
Yüce Allah derki: Erkek zevcesini boşarsa ondan sonra kadı n kendinden
başka bir ere nikahlaııı p vanncaya kadar ona helâl o1maz23 . FiJ.na bint filân,
kocası Filin b. lilân 'in üzerine vazife olan nakit 50 Tabiz şehri saf gümüş dinan -ki bunun yarı sı 25 dinar eder- mihr ile boşandı (5.71) ve kendisini azad
kı ldı . Giyecek, eşya vb. değerli şeylerden her ne var ise, taraflardan herbirisi
kendi arzusuna ulaştı ve birbirinden ayrı ldı lar. Bu durum ihtiyaç anı nda ibraz edilmek üzere hüccete kaydedildi. 4 Rebiii'levvel 1056(?)/16 Aralı k
1330(?).
Köle Azad Belgesi (Azkl-~a): Bu vesika, Şadr-ı Kabir livaca Fifflı alDin fiffil' ı n; Rus ası llı , Balaban isimli, orta boylu, kı rmı zı yüzlü, gök gözlü,
çauk kaşh, bir aded köleyi Allâlı nzası ve o gün için ki: "ne mal fayda eder ne
2f) Dibicıhk: İ pek kumaş dokuyuculuğu ve satıcı lığı .
21 Burada ve sonraki iki vesikanı n sonunda 704, 1055

ve 1053 tarihleriııiıı kullanı ldığı
görülmektedir. Ancak metinlerin dil ve üslup özelliklerine bakıldığı zaman, bu vesikalarm da
diğer vesikalarla aynı tarihe (731/1330) ait olması gerekmektedir.
22 Tamğr
ıci: ilhanlı Devletinde ticari mallardan vergi tahsil eden memur. Bkz. Ş. Şarik
Darra-vi Mugül. Tahıin 13571».. s. 101-102.
Amin, Farhang-i IŞOUhk-i
23 Kurein, II/230.
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de okullar, meğerki Allâh'a tamamen salim bir kalp ile gelenler olsıın" 2 ° azad
ettiğini bildirir. Bundan sonra o kendi nefsinin hakimidir. Her nerede ister
ise orada ikamet eder. Bu günden sonra, azad edenin yakı nları ve baş kaları ndan hiç kimsenin bu köle üzerinde hiçbir hak ve yetkisi yoktur. Onun huzurlu bir şekilde devlete dua ile meş gul olması için engelde bulunulması n ve
ona zahmet verilmesin. Bu şekilde taahütte bulundu. Seçkin (â'yân) ve güvenilir bir topluluğun huzurunda. 11 Rebiü'l-evvel 731/23 Aralı k 133025.
Ortaklık Belgesi (Şirkat-nâma): Bu vesika ile, Firiıı b. filân' ı n nakit 1000
Tabriz şehri saf gümüş dinarmı -ki bunun yarı sı 500 dinar eder- Filin b.
filân' ı n ş irketine ortaklı k için koyduğunun zikridir. (0), bu para ile malı n
sahibi olur ve diğeri de bu paraya ortak olur, onları n arası nda paylaşı lı r.
Kazanı lan maldan yarı sı nı ad ı zikredilen Filân'a verir ve (s.72) yarı sı nı da
kendisi alı r. Buna razı oldular ve birbirlerinin beyanları nı kabul ettiler. Eğer
-Allâh korusun- bu mala bir zarar gelirse, yarı sı malı n sahibine ve yarı sı da ortağı na aittir. Bu şekilde kendi istekleri ile taalı ütte bulundular. Ramazan
1053(?). "Alemlerin rabbi olan Allâh'a hamd olsun".

İbranâme (Bari-nâma): Filân b. filân şer'i kaidelere uygun, aklen ve bedenen sağlam bir ikrâr ile, Filân b. filin üzerinde nakid, mal, emanet ya da
başka şekillerde hiç bir talebi olmadığı na dair beyanda bulunmuş tur. Bu tarihten itibaren zikredilen Filân b. filin ya da onun tarafı nı n yapacağı talebler
batı l ve iftira olacaktı r. Bu durum isimleri belgede zikredilen kimselerin şahitliğinde hüccete kaydedildi. 7 Rebiü'l-evvel 731/19 Aralı k 1330.
* **

21 Kur'ân,

XXVI, 88-89.
Selçuklulan devrine ait Rum-un al-Ras'ilde kaydedilen bir a-z . cl-n ına için bkz.
O. Turan, Türkiye Selçukluları Hakkı nda Resmi Vesikalar, s. 185. Yine 1111/1699 tarihinde
yazı lan ve aslı günümüze ulaşan bir "z -ci-nüma, metnimizde geçen bazı özel ısulahları n Safeviler
devrinin sonları nda da kullanı lmakta olduğunu göstermektedir. (Bkz. A. Suhayli
25 Türkiye

"zkl-n ına", Macalla-yi Vafild. II/2, s. 14-15).
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Vesikalara Göre İlhanh Devrine Ait Bazı Fiyatlar:
Tarih

iş-mal

fiyat

Muharrem 721

Bir yı l için toprak kiralanması

10 dinar

2 Rebiül-evvel 704

Bir yı l için çocuğun hizmete verilmesi

50 dina ı .

3 Rebifı l-evvel 731

Bir aded köle satı mı

500 dinar

4 Rebiül-evvel 1056(731?)

Kadı n için boşanma mihri

50 dinar

Ramazan 1053(731?)

Bir işe ortaklı k bedeli

1000 dinar
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TÜRK MİNYATÜRLERİNDE Hİ L'AT MERASİ MLERİ
BANU MAHIR*
Osmanlı padişahlarmı n ve sadrazamlarmı n yabancı elçileri, devlet erkânı nı ve memurları nı çeş itli vesilelerle onurlandı rmak ve taltif etmek amacı yla, bir tür hediye olarak giydirdikleri kaftan veya kürke, genel bir tanı mlama ile hil'at denilmektedir. Arapça bir kelime olan hil'at "üste giyilen elbise, kaftan" anlamı ndadı r, "resmen giydirilen elbise, teşrifat kaftanı, hah-ı
fâhire" şeklinde de açı klanmış tı r'.

Osmanlı padişahları tarafı ndan devlet erkanı na ve şereflendirilmek istenen her kimseye giydirilebildiği gibi, bazı durumlarda sadrazamlar, defterdarlar ve diğer devlet erkanı huzurunda da, ilgili kiş ilere hil'at giydirildiği
belgelerden anlaşı lmaktadı r. Tevkii Abdurrahman Paşa tarafı ndan toparlanmış bir kanunnamede (1676-77) "Her kimse ki mansı p için şevketlıl
Padişah-ı Alempenah hazretlerinden hil'at giye elbette varıı b Vekil-i
Devletten dahi bir hil'at giymek kanun-u kadimdir. Vüzera-i azimden ise seraser kablu samur kürk ilbas olun ur. Maadasına sade hil'atdır, ancak bazı
beylerbeylere bir hizmet-i azim mukabelesinde ziyade iltifat ve inayet cehetinden iki hil'at giydirmek vaki olmuş tur. Lakin gayet nadirdir. Ve Divan-ı
hümayundan gayri zamanda vılzera huzur-u padişahi hil'at giymek lazı m
gelse kanun samur kürklü seraser ilbas olunmakdır" şeklinde bir bilgi vardı r'.

Hil'at verme adetinin geçmişini araş tı ran Fuat Köprülü, Osmanlı padişahlan= herhangi bir kimseyi taltif için hil'at vermelerinin eski bir adet olduğunu bildirmiş tir. Aynı geleneğin Bizans Sarayı 'nda da varolması nı n, yüzeysel bir karşı laş tı rma yapmaya yol açmaması gerektiğini belirterek, meselenin derinlemesine incelenmesi halinde varı lan sonucun bambaş ka olduğu
kanı sı na varmış tı r. İslam devletlerinde daha Emeviler'den baş layarak hükümdarlara mahsus darüturazlarm (resmi elbise ve kumaş dokunan yer) varlığı söz konusudur. Bunları yaptı rtmak ve taltif edilecek kimselere armağan
etmek doğrudan doğruya hakimiyet hukukundan sayı lmaktadı r. F. Köprülü,
* Doç. Dr. M. S. Ü, Fen-Edebiyat Fakültesi, Sanat Tarihi Bölümü Öğretim Üyesi.
M. Z. Pakalı n, Tarih Deyimleri re Terimleri Sözlüğii, Cilt I, s. 833.
2

Milli Tetebbiiler Mechması , İ stanbul 1331, Sayı : 3, s. 529.
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Abbasiler, Tahiriler, Saffariler, Samaniler, Gazneliler, Selçuklular, Fatimiler,
Eyytı biler, Memlükler, Harzemşahlar ve Anadolu Selçukluları nda bu adetin
varolması sebebiyle, bu kurumun kökeni hakkı nda kesin bir söz söylemenin
mümkün olmadığı nı belirtmiş, Sasaniler'de bu adetin büyük önemi olduğu
gibi, eski Mı sı r'da da firavunları n taltif için hil'at verdiklerinin bilindiğini
kaydetmiş tir. Bu geleneğin, Babil-Asur kaynatdı olabileceğinin ve İslâmlar'ı n
Sasaniler'i ve Bizans'ı taklit etmiş olabileceğinin öne sürülmesi de,
Köprülü'ye göre tutarlı değildir. Hil'at verme adetinin eski Çinlilerde de varolduğu ve Türkler arası nda, İslâmiyetten önce de yaşadığı tahmin edilebilmekte ve Moğollar'ı n, İ lhanlı lar'ı n, Altı nordu hükümdarları nı n bu adete
uymaları nda Uzak Doğu etkisinin rol oynadığı düş ünülmektedir. Köprülü,
Bizans ve Osmanlı sarayları nda ortak olan hil'at verme geleneğinde,
Osmanlı lar üzerinde Bizans etkisi aramanı n yersiz olduğu sonucuna varmış;
bu konuda Bizans'ı n eski bir etkisi varsa, onu Osmanlı lardan çok, önceki zamanlarda, yani Emeviler'de ve Fatimiler'de aramanı n daha mantı klı olacağı nı belirtmiş tir3. Bunun dışı nda, soğuk iklimli eski Türk toplumları çevresinde de hükümdarları n "kediit" (hil'at) hediye ettiği ve bunları n "ton üze
ton" (üst-üste elbise) olarak giyildiğine Emel Esin değinmiş tir4. Aynı geleneğin Selçuklularda da yaşadığı nı , Nurhan Atasoy ayrı ntı lı olarak ele almış tı r5.
Hil'at, Osmanlı padişahtan tarafı ndan Saray'da, sadrazanalar tarafı ndan
ise, Bab-ı Ali'de (Paşa Kapı sı 'nda) giydirilirdi. Teş rifatta hil'at verilmesi, teşrifatçı lı k müessesesinin görevleri arası ndaydı . Bu müessese, Hammer'e göre,
Kanuni Sultan Süleyman zamanı nda geliş tirilmiş ti6. Teş rifatçı nı n emri altı ndaki teş rifat kalemi mensupları ndan kaftancı başı , padişah ve sadrazamı n huzurları na kabul edilecek olanlara giydirilecek hil'atlan korur ve gerektiğinde
çı karı rdı . Teş rifat kalemi, yevmiye defterleri tutar, bu defterlere padişaha
takdim edilen kişilerin isimleri, giydikleri hil'aun türü, kürk masrafları gibi
bilgiler kaydedilirdi. Teşrifatçı lann defterlerindeki hil'atlar, Birun hazine-

F. Köprülü, "Bizans Müesseselerinin Osmanlı Müesseselerine Tesiri Hakkı nda Bazı
Mülâhazalar", Türk Hukuk ve iktisat Mecmuası , C.1, s.273-276, nakleden M. Z. Pakalı n, a.e.,
s.833-834.
4 E. Esin, "İsUmiyetten Önce Türk Kültür Tarihi ve isffina Giriş", Türk Kültürü El-Kitabı ,
Seri II, Cilt 1/b, Istanbul 1978, s. 136.
5 N. Atasoy, "Selçuklu Kı yafetleri Hakkı nda Bir Deneme", Sanat Tarihi Yıllığı ıv, İstanbul
1971,s. 111-151.
von Hammer Purgstall, Osmanlı Devleti Tarihi, Cild VI, Üçdal Neş riyat, İ stanbul 1984,
s. 1293.
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sinde hazinedarbaşı tarafı ndan verilir ve hesabı kapatı lı rd17. Teşrifat ile ilgili
risaleler ve arş ivlerdeki çoğunluğu XV1II.-XIX. yüzyı llara ait teşrifat ile ilgili
defterlerden, padişah, sadrazam ve defterdar huzurunda giydirilen hil'atlar
ve türleri hakkı nda çok çeş itli bilgiler edinmek mümkündür. Bu hil'atları n
en değerlisine hassül has, daha az değerlisine kuşakhk , daha basitine âla ve
en basitine de, hass-ı sade denildiği, gerek bu kayı tlardan, gerek bazı belgelerden anlaşı lmaktadı rs.
Saray'a ve padişahlara ait kürklerle hil'atları diken iki sı nı f terzi vardı .
Bunlardan hil'at terzilerine hayyathı -i hil'at, diğer sı nı fa da hayyathı -i hassa
adı verilmiş tir. Hil'at terzileri padişahı n kendisiyle rütbe ve mansı b sahiplerine giydirilecek hil'atları dikerlerdi, üç bölüktüler, mevcudarı 21 ile 23 arası nda değişirdi. Bu mevcuttan başka, müteferrika denilen onüç kadar hizmet
efradı da vardı . Başları na da ser hayyatin-i hil'at denilmiş tir. Hil'at terzileri ve
diğer terziler, Hazine kethüdası nı n emri altı ndaydı lar. Sarayı n Enderun
Hazinesi'nden Taşra Hazinesi denilen Hil'at Hazhı esi 'nin amirinin hazinedarbaşı , iç hazinenin amirinin ise, Hazine kethüdası olduğu anlaşı lmaktadı rg.

Hil'at verilmesine vesile olan olaylar çok çeş ididir, hepsine burada değinmek mümkün olamayacağı ndan, sadece önemlilerine ve hangi devlet görevlilerine ne tür hil'atlar verildiğini bildirmekle yetineceğiz. Bir padişahı n
cülusu üzerine, usulen mazul, yani azledilmiş sayı lan sadrazam, padişahı n
mühr-ü hümayunu ile makamı nda ibka olduğunda, yani aynı göreve devam
etmesi uygun görüldüğünde, ş eyhülislâm da aynı şekilde yerinde ibka edilirdi, daha sonra padişah tarafı ndan davet edilip, kendisine mühr-ü hümayun
verilir, makamı nda kalması uygun görülmüş olan sadrazam, ş eyhülislam ile
birlikte sadaret alapyla Paşa Kapı sı 'na gelir, yeni padişahı n cülusuyla azledilmiş sayı lan devlet ricaline de, Paşa Kapı sı 'nda hil'at giydirilerek, onları da
görevlerinde bı rakı r ve bu törene Umum
denirdi").
Belgelere göre, bir vezir sadrazam olunca, ş eyhülislâma ferve-i beyza da
denilen beyaz çuhaya kaplı postin samur, yeniçeri ağası , kaptan-ı derya ve niİ . H. Uzunçarşı lı , Osmanlı Devleti'nin Saray Teşkilatı , Ankara 1984, s. 461 ve s. 316.
Teş rifatla ilgili bazı risaleler için bkı. Esad Efendi, Teşrifat-ı Kadiı ne ; Mustafa Münif,
Defter-i Teşrifat, İ . Ü. Ktp., T.8892; Naili Abdullah Paşa, Defter-i Teşrifat, TSM Ktp., Y.Y. 612;
teşrifatta verilen hil'atlar hakkı nda bkz. Zeki Tekin, Teşrifatta Giydirilen Hil'adar, İ . Ü. Edebiyat
Fakültesi Osmanlı Müesseseleri ve Medeniyeti Tarihi Ana Bilim Dalı Mezuniyet Tezi, İ stanbul
1982.
9 İ . H. Uzunçarşı lı , Osmanlı Devleti'nin Saray Teşkilatı , Ankara 1984, s.461 ve s.316.
10 Bkz. İ . H. Uzunçarşı lı , Merkez Teşkilatı , s. 124; Saray Teşkilatı , s. 58.
8
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şancı ya hassülhas ba postin saınur, reisülküttab, çavuş başı , tezkire-i evvel, tezkire-i safi ve mühürdara hassiilhas, sadrazam tezkirecisine hifat-ı has, beylikçi, sipah ve benzeri görevlilere kuşakhk hil'at , asesbaşı ve subaşı ya
âlâ , defteremini, şehremini ve benzeri görevlilere de hil'at-ı has giydirilirdiu. Fatih tarafı ndan yazdı rı lan kanunnameye göre, yı lda bir kez rikab-ı
hümayun'a irad ve masrafı okuyan defterdara da hil'at-ı fahire giydirilirdi'2 .
Belgelerden, hassülhas, kuşakhk, a-l'â ve hass-ı sâde olarak anı lan bu hil'at
çeş itleri arası nda çuka feracelerin (atlas kumaş lı , samur veya sincab kürklü)
seraser kaplı kaftanları n, kerrakelerin, kontoş samur kürklerin bulunduğu
anlaşı lmaktadı r. Ayrı ca, padişah huzurunda, sadrazam huzurunda ve defterdar huzurunda hangi olaylar esnası nda hil'at hediye edildiği de ortaya çı kmaktadı r. Örneğin padişah huzurunda, donanmanı n geliş inde ve gidiş inde,
arz esnası nda, aşure gününde, bayram merasiminde, bayram hediyesinin tesliminde, cebe-i hümayun esnası nda, surre ihracı nda, nakl-i hiimayun'dan
padişaha at çekilmesinde, hiiccac-ı müslim'in dönüş haberinde, Kaymakam
Paşa'yı tebrikte, mevacib ihracı nda, mevlid okunması nda, nevruziye ihracı nda, ş ehzade sultanları n doğumunun tebrikinde, tevcihat esnası nda; sadrazam huzurunda, at hediyesinin gelmesinde, Bab-ı Asafi'ye elçi gelmesinde,
bayram esnası nda, bayram hediyesinin tesliminde, donanmanı n sefere çı kı şı nda, kalyon-u hümayun'un denize indirilmesinde, sadrazama gönderilen
fermanı n okunması nda, tersane-i amire'de bodoslama refinde, sadaret tebrikinde, tevcihat esnası nda, vezaret esnası nda; defterdar huzurunda ise, topları n dökülmesi ve tevcih esnası nda gibi vesilelerle hil'at giydirilmektedir".
Enderun'dan yeni bir görevle çı kan Hasoda ağaları na padişah huzurunda
kürk giydirildiği ve en çok on gün kadar sarayda konuk edildikten sonra, hil'at-ı veda adı verilen bir kürk daha giydirildikten sonra, evleri varsa evlerine
çı karı ldı kları , yoksa sadrazama misafir edildikleri de kaydedilmiş tir'

Yabancı elçilerin ağı rlanmaları nda ise, elçinin İ stanbulda karşı lanışı nda,
sadrazam huzurunda hil'at giydirilir, elçiyi getiren çektirme beylerine ve diİ . H. Uzunçarşı lı , Merkez Teş kilatı , s. 124, dipnot 3.
Abdülkadir Özcan'ı n "Fatih'in Teş kilat Kanunnamesi" adlı makalesindeki tianunnâme-i
Al-i Osman'dan (Tarih Dergisi, Sayı : 33, İ stanbul 1982, s. 30-48) alarak yayı nlayan Yusuf
Halaçoğlu, XIV.-XVII. Yüzyıllarda Osmanhlarda Devlet TeskiLin ve Sosyal Yapı , Ankara 1991, s.
180.
13 Zeki Tekin, a.g.t.
I I İ . H. Uz ıı nçarşı l ı , Saray Teş kilâti, s. 345.
IL
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ğer hizmeti geçenlere de hil'atlar verilirdi'5. Sadrazam tarafı ndan yapı lan
resmi kabulde, mektup takdimi ve ikramdan sonra, elçiye samur kürk, yanı ndaki beyzadelere kakum (hermin) kürkler, diğerlerine de hil'adar hediye
edilirdi'". Padişahlann huzuruna kabulünde ise, itimadnamesini takdimden
sonra, Babüssaade yanı ndaki eski Divanhane önünde elçiye rütbesine göre,
seraser veya çukaya kaplı samur kürk, baş katibi, tercümanları ve adamları na
da mevkiilerine göre kontoş samur, kubur kakum, kerrake ve diğer hademelerine de, hil'adar giydirilirdiu. Görüldüğü gibi, hil'at verme vesileleri saymakla bitmemektedir. Bu gelenek, Sultan II. Mahmud'un yaptığı kı yafet devrimi sonrası kaldı rı lmış , bundan sonra serefiendirilmek istenen kiş iye saat,
altı n tabaka, enfiye kutusu, kı lı ç, köstek ve nişan gibi armağanlar verilmeye
başlanmış ur's.

Osmanlı Türk minyatürlefinde hil'at verilmesi konusunu işleyen minyatürleret 9 ilk defa, Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi'nde korunan Mustafa
Ali'nin yazmış olduğu Nusretnâme2" adlı eserde (H.1365) rastlanmaktadı r.
Eserin hattau Sultan III. Murad dönemi katiplerinden Mustafa bin Celil'dir
ve H.992 (M.1584) yı lı nda istinsah edilmiştir. Eserde Gürcistan, Azerbeycan
ve şirvan'ı n zapuna tayin olunan Lala Mustafa Paşa'nı n fetihleri anlatı lmaktadı r. Eserin 91 a yaprağı nda yer alan minyatürde, Levendoğlu'na sancak,
berat, at, hil'at ve kı lı ç gelmesi tasvir edilmiş tir. Geriye doğru daralan çizgile15 M. S. Kıltükoğlu, "XVIII. Yüzyı lda Osmanlı Devletinde Fevkalâde Elçilerin Ağı rlanması ",
Türk Kültürü Araştırmaları , Prof Dr. Ismail Ercüment Kuran'a Armağan, Ankara 1989, s. 212,
dipnot 66 ve s. 213 dipnot 75.
'M. S. Kütt-d:oğlu, a. m. , s. 220.
17 M. S. Kun-ı l:oğlu, a. m. , s. 222 dipnot 122; Zarif Orgun, "Osmanlı İ mparatorlugu'nda
Nâme ve Hediye Getiren Elçilere Yapı lan Merasim", Tarih Vesikaları , Cilt 1, Sayı: VI (Mayı s
1942), s. 410; H.1211-1222 (M. 1791-1807) tarihleri arası nda gelen bazı elçilere, maiyederine,
Bab-ı Ali ve Divan-ı Hümayun'a gelişlerinde giydirilen kürk hil'atlar için bkz. Esad Efendi,
Teşrifat-ı Kadime, Neşreden: Cahit Baltacı , İ stanbul 1979, s. 132-144.
18 M. Z. Pakalm, a. g. m., s. 384.
'9 Osmanlı Saray teşrifaunda hil'at verme geleneğini işleyen XVI. yüzyı l minyatürlerinin
büyük çoğunluğunun tespiti için, Dr. Zeren Akalayı n (Tanı ndı ) hazı rlamış olduğu, Tarihi
Konulu Minyatürlü Yazmalar: şehnameler ve Gazanameleı- adlı bası lmamış doktora tezinden
( İ stanbul üniversitesi Edebiyat Fakültesi 1972) yararlanı lmış tı r.
20 F. E. Karatay, Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi Türkçe Yazmalar Kataloğu, İ stanbul
1961, (2 cilt), no. 699; I. Stchoukine, La peintuı-e Turgut d'apres les manuscrits illustrs. ler
partk: de Suleyınan icra Osman II (1520-1622), Paris 1966, s.75-76; E. Esin, Turkish Miniature
Painting, Tokyo 1960 (second edition, London, 1965), s.24; N. Atasoy- F. Çağman, Turkish
Miniature Painting, İ stanbul 1974, s. 49-50; F. Çağman- Z. Tanı ndı , Topkapı Sarayı Müzesi Islâm
Minyatürleri, İstanbul 1979, no.154.
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rin yarattığı mekânda, ortada Levendoğlu altı n renkli, belli ki seraser olan
bir kaftam giymiş olarak ayakta durur, sağ elini ileri uzatarak, kendisine verilen sancağı alı r, solunda kı lı cı taşı yan figür ve ön planda iki seyisin tuttukları
at görülür (res.1).
Aynı eserin 115 a yaprağı nda ise, Şirvanlı lardan bir grubun serdara gelip, memlekederine bir hâkim tayin etmesini istemeleri ve serdarı n bu isteklerini yerine getirerek, onlara hil'at giydirip, kanunnameler vermesi tasvir
edilmiş tir. Sahnenin sağ tarafı nda yer alan otağ önünde serdar oturmakta,
önünde etek öpen ve geride hil'at giydirilen Şirvanlı lar görülmektedir.
Serdarı n solunda iki silahdar ve kanunname veren görevliler, sağı nda da,
olayı seyredenler bulunmaktadı r (res.2).

Van Beylerbeyi Hüsrev Paşa'nı n Şeref Han'a hil'at giydirmesi konusu ise,
eserin 140 b yaprağı ndaki minyatürde işlenmiş tir. Bir cephe önünde oturan
beylerbeyi ve iki silahdarı , önünde hil'at giyecek olan Şeref Han durmaktadı r. Hanı n başı na sank konmakta ve kı lı ç verilmektedir. Sahnenin altı nda bir
peykin tuttuğu at ve sağ köşede hil'at giymiş olan hanı n maiyeti yer almaktadı r (res.3). Eserin 149 a yaprağı nda da, Şirvan'ı n fethi dolayı sı yla serdara
padişahtan kı lı ç ve hil'at gelmesi konusu işlenmiş tir. Süslü bir cephe önünde
duran serdar, altı n renkli (seraser) hil'ati giymiş ve kendisine gönderilen kılı cı torbası ndan çekmiş tir. Sol gerisinde iki silahdan, altta havuzun sağı nda
ve solunda serdarı n maiyetindeki kimseler (Handan Ağa gibi) görülür
(res.4).
İstanbul Üniversitesi Kütüphanesi'nde korunmakta olan Şecaatname"
adlı eserde ise, yine sefer sı rası nda verilen hil'adar hakkı nda fikir veren bir
minyatür vardı r. Özdemiroğlu Osman Paşa'nı n 1578-86 yı llan arası nda yaptığı doğu seferini anlatan ve Özdemiroğlu Osman Paşa'nı n ölümüyle sona
eren bu eser, Asafi Paşa tarafı ndan kaleme alı nmış tı r. Hattatı Ali bin
Yusuf tur. Türkçe ve manzum yazı lmış olan eser, H.994 (M. 1586) tarihini taşı r. Eserin 279 a yaprağı nda hasta yatağı nda Osman Paşa'nı n Cağala Paşa'ya
hil'at vermesi ve ordunun idaresini ona teslimi tasvir edilmiş tir. Sahnenin
orta kı smı nda serdar otağı nda yatakta yatmaktadı r. Cağala Ağa, yatağı n ya21 F. Edhem- I. Stchoukine, Les Manuscrits Orientaux Illustre de la Biblioth67ue de
fUnivelsite de Stamboul, Paris 1933, no.IV; G. İ nal, "The Influence of the Kazvin Style on
Ottoman Miniature Painting", Fifth International Congress of Turkish Art, ed. G. Feher,
Budapest 1978, s.463-464.
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mnda etek öpmektedir. Önde iki figür, kı lı ç ve kaftan tutarlar. Çadı rı n iki
yanı nda ise, silahdar ve hizmetkarlar ile devlet erkanı yer alı rlar (res.5).

Seyyid Lokman tarafı ndan Farsça ve manzum olarak yazı lan ve Sultan
III. Murad zamanı nı n 1582-1588 yı lları arası nda geçen olayları anlatan
Şehinşehnâme22 adlı eser (TSM Ktp. B.200) 1592 yı lı nda tamamlanmış ve
Sultan III. Mehmed'e takdim edilmiş tir. Bu eser, İ stanbul Üniversitesi
Kütüphanesi'nde F. 1404 numara ile kayı tlı bulunan Şehinşehnâme'nin"
ikinci cildidir. Eserin 9 b yaprağı nda Vezir Sinan Paş a'nı n serdarlığa tayin
edilip, padişah ı n huzuruna gelmesi tasvir edilmiş tir. Padişah sahnenin üst
kı smı nda Arz Odası nda tahtta oturı nakta, solda kendine doğru ilerleyen
serdar ile ilgilenmektedir. Sağı nda çuhadarı ve silahdarı görülmektedir.
Sahnenin altı nda, revaklarm önünde gruplar halinde saray mensupları , kapı cı lar ve revakları n birinin altı nda bir minder üzerine konmuş murassa
Mı sı r kı lı cı görülmektedir. Padişah, kı lı ç ve hil'at vererek, ordunun idaresini
serdara teslim etmektedir (res.6). Eserin 93 a yaprağı nda da, Revan'ı n fethine tayin edilen Vezir Ferhad Paşa'nı n huzura geliş i görülür. Padişah üstte
Arz Odası nda tahtta oturur, önünde serdar bulunur. Sahnenin aşağı sı nda,
bahçede hizmetkarlar ve ellerinde bohçalar içerisinde hil'atlar taşı yan görevliler vardı r (res.7). 95 b'deki minyatürde ise, Mı sı r'a tayin olunan İ brahim
Paşa'nı n padişahm huzuruna geliş i tasvir edilmiş tir. Üstte Arz Odası nda oturan padişahı n sağı nda serdar, solunda iki silahdar yer almaktadı r. Padişahı n
bulunduğu mekamn önündeki bahçede kapı cı lar, ellerinde bohça içinde hil'atlar taşı yan hizmetkarlar görülmektedir (res.8). 113 a'da da, padişah
Kandil Bahçesi'ndeyken Revan'ı n fethinin haberini getiren Cafer Kethüda'ya
hil'at verilmesi canlandı rı lmış ur. Deniz kenarı ndaki bir köş kte padişah
oturmaktadı r. Solunda iki silahdarı ve hizmetkarlar', sağı nda hil'at giyecek
olan Cafer Kethüda ve hil'atları tutanlar görülmektedir (res.9). 117 b'de ise,
Vezir Özdemiroğlu Osman Paşa'n ı n Demirkapı 'da hil'at giymesi minyatürü
vardı r. Sahnenin ortası nda hil'at giymiş olan vezir yer alı r. Önünde bir at ve
onu tutan peykler görülür. Bu grubun sağı nda devlet erkanı , solunda asker22 F. E. Karatay, Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi Farsça Yazma lar Kataloğu, İ stanbul
1961, no.792; I. Stchoukine, a.g.e., s. 82-83; R. Ettinghausen, Turkish Miniatures from the 13th
to the 18th Century, Milan 1965, s.19; N. Atasoy- F. Çağman, a.g.e., s. 50-51; F. Çağman- Z.
Tanı ndı , a.g.e., no.158.
23 F. Edhem- I. Stchoukine, a.g.e., no.III; I. Stchoukine, a.g.e., s.68; N. Atasoy- F. Çağman,
a.g.e., s.36-38; H. Aksu, "Sultan III. Murad şehinsahnamesi", Sanat Tarihi Yıllığı /X-X, İ stanbul
Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Enstitüsü 1979-1980, İ stanbul 1981, s. 1-22.
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ler, mehter ve bayraklar, sahnenin aşağı sı nda ortada bohçalar üzerinde kı lı çlar, hil'at giyecek olan kişiler ve hil'atları tutanlar, sağda yeniçeriler ve ağaları
yer alı r (res.10).

Aynı eserin 143 a yaprağı nda Yemen Hidivi'ne hil'at verilmesi işlenmiştir.
Hediye getiren yeniçeriler, Babüssâade önüne doğru ilerlerler. Revakları n
gerisindeki mekanda, solda padişah tahtta oturur. Sağı nda iki silahdan, tahtı n önünde elinde tomar tutan sadrazam ve arkası nda vezirler, bunları n da
gerisinde kapı cı başı lanyla birlikte duran Yemen Hidivi görülmektedir. 149 a
yaprağı ndaki minyatürde de, isyan eden Kı rı m Hanı 'nı n öldüğü müjdesini
getiren Osman Paşa'ya Sultan'ı n hil'at giydirmesi tasvir edilmiş tir. Yalı
Köş kü'nde oturan padişahı n arkası nda silahdarları , iki genç hizmetkâr ve
önünde bir cüce bulunur. Padişahı n solunda hil'at giyecek olan paşa ve onun
gerisinde bohçalar içerisinde hil'atları getiren hizmetkârlar yer alı r (res.11).
156 a'da da, aynı kompozisyonla, padişahı n Sinan Paşa'ya hil'at vermesi sahnesi yer alı r. Padişah, yine Yalı Köş kü'nde oturur, sağı nda iki silahdar, genç
bir hizmetkâr, önünde bir cüce, solunda Paşa ile bohça ve silah taşı yan diğer
iki hizmetkâr görülür.

Eserin 157 a yaprağı nda ise, Safevi elçisi İ brahim Han'ı n Osman Paşa ile
konuşması tasvir edilmiş tir. Osman Paşa Şah'a Tebriz'i kendilerine bı rakması nı söylemesini ister. Elçiye hil'at verilir ve gitmesi için Sultan'dan izin çı kar.
Sahnenin üst kı smı nda, iç mekanda hah üzerindeki bir tabureye serdar
oturmuş, sol elini ileri uzatmış tı r. Solunda önde duran figür, sola doğru dönerek, Safevi elçisini göstermektedir. Elçinin solundaki kimse onu tutmakta
ve diğer iki Safevi'nin gittiği yöne sürüklemektedir. Sağ köşede görülen kapı ya aceleyle bir atı çeken iki Safevi ve onlan heyecanla takip eden arkadaşları yla yeniçeriler yer almaktadı r.

Sultan II. Selim'in saltanatı sı rası nda Sinan Paşa'nı n 1570 yı lı nda
Yemen'i, 1574'de Tunus'u fethini anlatan ve 1594 yı lı nda tamamlanı p, Sultan
III. Mehmed'e sunulan Tarih-i Feth-i Yemen 21 adlı eser (İ.Ü.Ktp. T.6045)
Mustafa Rumuzi tarafı ndan kaleme alı nmış tı r. Hattatı Ahmed Likâ'dı r.
Eserin 247 b yaprağı nda Tule kuşatması sı rası nda Yena, Heyme kabilelerinin
şeyhlerinin Türklere tabii olup, hil'at giymeleri tasvir edilmiş tir. Sahnenin üst
21 F. Edhem- I. Stchoukine, a.g.e., no.V; F. öğütmen, Tarih-i Fethi Yemenin Minyattirleri,
İ st. Ün. Ed. Fak. Sanat Tarihi mezuniyet tezi, İ stanbul 1964; H. Yavuz, "İ slâm San'atları
Bakı mı ndan Rumfı zi'llin Fütillı-ı Yemen'i" Marmara Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi Dergisi, Sayı :
4, İ stanbul, 1986, s. 53-65.
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kı smı nda yumuşak konturlu tepe üzerinde kale yükselir. Sol alt köşedeki otağ
önünde oturan serdarı n huzurunda Araplar hil'at giyerler. Eserin 254 b yaprağı nda da, aynı kompozisyonu tekrarlayan minyatürde, Tule kuşatmasmda
Tiyes'deki Arapları n itaat edip, hil'at giymeleri tasvir edilmiş tir. Kale, sahnenin üst kı smı nda dağ üzerindedir. Sağ alt köşedeki otağ önünde oturan serdarı n huzurunda Araplar hil'at giyerler (res.12).

Görüldüğü gibi, hil'at giyme, savaş, sefer sı rası nda itaat etme, tabii olma
olayları nda da hediye olarak kullan ı lmış tı r. Bunun dışı nda, ş ehzadelerin
sünnet düğünlerinde de, yabancı ülkelerin kutlamak amacı yla elçileriyle hediye yollamaları na bir karşı lı k olarak, gelen elçilere kat kat hil'atları n giydirilmesinin de, bir gelenek olduğ u, Surnâme-i Hümayun (III. Murad
Surnâmesi) ile Ali'nin Camiül hubur der Mecalis-i Sur adlı eserinden öğrenilmektedir 25. Bu ş enliği konu alan ///. Murad Surnâmesi (TSM Ktp.
H.1344) Sultan III. Murad'ı n oğlu Mehmed için, 1582 yı lı nda Atmeydam'nda
düzenlenen, 52 gün ve 52 gece süren düğünü anlatı r. 1582 yı lı sonunda hazı rlanmış olduğu düşünülür. Eserin minyatürlü nüshası Saray kütüphanesindedir. Viyana Ulusal Kitaplığı 'nda korunan ve bu yazmanı n müsvedde nüshası olan minyatürsüz Surnâme metninden, yazarı nı n İntizami mahlası nı
kullanan ve Divan-ı Hümayun kâtipliği görevinde bulunmuş olan bir Saray
görevlisi olduğu anlaşı lm ış tı r 26 . şenlikle ilgili minyatürleri, hem
şehinşehnâme'nin ikinci cildinde (TSM Ktp. B.200), hem de /1/. Murad
Surnâmesı"nde (TSM Ktp. H.1344) buluyoruz. şehinsehnâme ikinci ciltte,
yaprak 80b-81 a'da, yeniçeri ağası huzurunda, yeni Müslüman olan Acemi oğlanlara ve Müslüman fakirlere, baş tan aşağı hil'at giydirilip, sünnet edildiğini
gösteren minyatür, hil'at verilme vesilelerinden bir baş kası nı bize tanı tmaktadı r27. Bunun dışı nda, yine Surnâme minyatürleri arası nda, devlet erkânı ve
25 Orhan şaik Gökyay' ı n her iki eseri okuyarak hazı rladığı "Bir Saltanat Düğünü" adlı
makalesinde (Topkapı Sarayı Müzesi Yıllı k 1, İ stanbul 1986, s.21-55) düğün esnası nda herkesin

altı n işlemdi hil'atlarla murada erdikleri, vezirlerin ikiş er, sadrazamm üç hil'at ile ağirlandiği
bildirilmektedir. Ayrı ca, Özbek Han ı n elçisine, Acem şahl'ı lı n elçisine ve maiyetine, elçi

İ brahim Han'a da altı n işlemdi hil'atlar verilmiştir.
26 N. Atasoy, 1582 Surnaıne-i Hiimayun Düğün Kitabı , İ stanbul 1997, s. 14.
27 N. Atasoy, "III. Murad şehinşahnamesi, Sünnet Düğünü Bölümü ve Philadelphia Free
Library'deki İ ki Minyatürlü Sayfa", Sanat Tarihi Yıllığı V, İ stanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi
Sanat Tarihi Enstitüsü 1972-1973, İ stanbul 1973, s. 363, res.9.

Belleten C. LX111, 48
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yeniçeri ağası gibi görevlilere hil'at giydirildiğini gösteren örneklere de rastlanmaktadı r".

Sonuç olarak, hil'at verilmesini konu alan Osmanlı Türk minyatürlerine,
tarihi konulu eserlerde, şehnâme ve surnâme türü eserlerde rastladığı mı zı
ve bu minyatürlerden bazı veriler elde ettiğimizi söyleyebiliriz. Örneğin, seferlerde, otağlarda, serdarları taltif etmek için veya yabancı bir toplumun
itaat etmesi olayları nda da hil'at verildiğini minyatürlerden öğrenmekteyiz.

Hil'atlar bohça içerisinde getirilmekte, hil'at giyen kiş iye mutlaka kı lı ç,
donanmış at, bazen sorguç ve sarı k da hediye edilmektedir29. Ayrı ca, minyatürlerde hil'atları n çoğu altı nla boyalı olarak resmedilmiş tir. Bu da, bize bunları n altı n klabdanlarla iş li seraser kaftanlar olabileceğini düş ündürür.
şehzade sünnetlerinde, hayı r iş i olarak yoksul çocuklara ve acemi oğlanlara
baş tan aşağı hirat giydirildiğini de, bu geleneğe ışı k tutan bir bilgi olarak ekleyebiliriz. Görüldüğü gibi, sayı ca az da olsalar, XVI. yüzyı lda hazı rlanmış tarihi konulu el yazmalarda yer alan hil'at verilmesi geleneğini iş leyen minyatürler", Osmanlı Sarayı 'n ı n teş rifat ile ilgili kuralları arası nda büyük rolü
olan bu adeti aydı nlatan, kaynakları n verdikleri bilgileri destekleyici, belgesel
katkı lara sahiptir.

28 TSM Ktp. H.1344, y.412a, 422a, 426a; bu konudaki minyatürleri de içeren, Surname-i
Hiimayun'daki tüm münyatürlerin konuları için bkz. N.Atasoy, a.g.e. (1997), s. 134.
23 Minyatürlerden edinilen bu bilgiyi destekleyen önemli kaynaklardan biri de, Sultan IV.
Murad döneminde (1623-40) kaleme alı nmış olan Koçi Bey Risaksi'dir. Bkz. Ali Kemali Akstit
neşri, İ stanbul 1939, s. 109 ve s. 126.
3() Hil'at verilmesi geleneğini işleyen XVII. yüzyı la ait bir minyatür, Londra British
Library'de korunmakta olan, Sultan IV. Murad için yaklaşı k 16301u yı llarda istinsah edilmiş
Tulü'i İ brahim'in Pasaname (Sloane Add. 3584) adlı eserinde bulunur. Sultan IV. Murad'ı n
Kenan Paşa'r huzura kabulünü ve hil'at verişini tassir eden minyatür, eserin 8 b yaprağı ndadı r.
Bkz. Norah Titley, Miniatures from Turkish Manuscripts, Catalogue and Subject Index of
Paintings in the British Library and British Museum, London 1981, no.61, res.51.
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Res. 1 — Levendoğlu'rı a sancak, berat, at, hil'at ve kı lı ç gelmesi, Nusreumme'dell,
1584 tarihli, Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi, H. 1365, y. 91a.
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Res. 2 — Serdarı n (Lala Mustafa Paşa'nı n) Seref Han'a hil'at
giydirmesi, Nusretname'den, 1584 tarihli, Topkapı Sarayı Müzesi
Kütüphanesi, H. 1365, y. 115a.

Banu Mahir

Res. 3 — Van Beylerbeyi Hüsrev Paşa'nı n Şeref Han'a hil'at giydirmesi,

Nusretname'den, 1584 tarihli, Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi, H. 1365,

y. 140b.

Banu Mahir

Res. 4 — şirvan'ı n fethi dolayısıyla serdaı a (Lala Mustafa Paşa'ya) padişahtan kı lı ç
ve hil'at gelmesi, Nusretname'den, 1584 tarihli, Topkapı Sarayı Müzesi
Kütüphanesi, H. 1365, y. 149a.

Banu Mahir

Res. 5 — Özdemiroğlu Osman Paşa'nı n hasta yatağı nda Cağala Paşa'ya ordunun
idaresini teslim ederek hil'at giydirmesi, şeçaatnâme'den, 1584 tarihli, İ stanbul
Üniversitesi Kütüphanesi, T. 6043, y. 279a.

Ban iz Mahir

kes. 6 — Vezir Sinan Paşa'nı n serdarhğa tayin edilip padişahm huzuruna gelmesi,
ordunun idaresini teslim alarak, luhç ve hil'at alması, Şehinşehnâme'den, 1592
tarihli, Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi, B. 200, y. 9b.
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Res. 7 — Revan'ı n fethine tayiıı edilen Vezir Ferhad Paşa'nı n padişahı n huzuruna
gelişi re hil'at alışı , Şehinşehnâme'den, 1592 tarihli, Topkapı Sarayı Müzesi
Kütüphanesi, B. 200, y. 93a.
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Res. 8 - Mısı r'a tayin olunan İ brahim Paşa'nı n padişahı n huzuruna gelişi ve hil'at
alışı , şehinşehnâme'den, 1592 tarihli, Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi, B.
200, y. 95b.

Banu Mahir

Res. 9 - (ili. Murad) Kandil Bahçesi'ncleyken Revadin W[11111111 haberini getiren
Cafer Kethıldaya hil'at verilmesi, Şehinşehnâme'den, 1592 tarihli, Topkapı Sarayı
Müzesi Kütüphanesi, B. 200, y. 113a.

Banu Mahir

Res. 10 — Vezir Ğı. zdemiroglu Osman Paşa'nı n Demirkapı'da hil'at giymesi.
Şehinşehnâme'den, 1592 tarihli, Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi, B. 200, y.
1176.

Ban ı l Mahir

Res. 11 - Yalı Köşkü'nde padişahı n Sinan Paşa'ya hil'at vermesi, Şehinşehnâme'den,
1592 tarihli, Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi, B. 200, y. 156a.

Baıııı Mahir
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Res. 12 — Tule Kalesi kusatması nda Tiyes'teki Arapları n itaat edip hil'at
giymeleri, Tarih-i Feth-i Yemen'den, 1594 tarihli, İ stanbul Üniversitesi
Kütüphanesi, T. 6045, y. 254b.

İ ZM İ R TEMETTÜ SAYIMLARI VE
YABANCI TEBAA
MÜBAHAT S. KÜTÜKOĞLU
Tanzimat devrinde maliye alanı nda yapı lan değiş iklikler arası nda farklı
adlarla alı nan vergilerin tek bir kaleme indirilmesi de vardı r. Bu yeni vergi
için bütün hane reislerinin mal, mülk ve gelirlerinin tesbit edilmesi gerekmiş tir. Onun için de bu sayı mlar "temettü" sayı mları olarak adlandı rı lmış tı r.
İ lk defa 1256'da başlanan temettü sayı mlarma, biraz değiş ikliğe uğratı larak
1261 (1845)'de devam edilmiş tir'. Müslim ve gayr-i müslim bütün tebaa yanı nda yabancı tabiiyetinde bulunanlar da sayı m n kapsamı içine alı nmış tı r.
Osmanlı tebaası köy köy, mahalle mahalle yazı lı rken yabancı tebaa tâbi oldukları devletlere göre ayrı ayrı kayd edilmiş lerdir. Bu sayı mlarda "an cemaatin" vergi de denilen "vergi-i malı sıls" mı kdarlarm ı n tesbiti yanı nda cizye
mükellefi oldukları halde bir şekilde saklanmayı başaranları n tesbiti de hedefienmiştir.

İzmir Temettil Tahrirleri

İ zmir, Anadolu'nun en mühim ticâri merkezi olması dolayı siyle hayli
gayr-i müslim tebaayı barı ndı rmakta ve bunlardan imkân bulanlar cizye baş ta
olmak üzere bazı mükellefiyetlerden kurtulmak için yabancı tabiiyetine geçmekteydiler. Yeni konulan verginin sadece Osmanlı tebaası ndan alı nması halinde ş imdiye kadar yabancı tabiiyet veya himayesine girmeyenlerin de bu
yola baş vuracakları düş ünülerek yabancı tebaa ve himayesine girenlerin
vergi mükellefi haline konulmalar ı uygun bulunmuş tu. Ancak, 1263
(1847)'de yabancı tebaanı n ödemesi gerekli verginin 1256'dan beri tahsil
edilemediğ i görülmü ş tü 2 . Yabancı tabiiyet ve himayesinde olanlar,
I Temettü defterleri için bk. Mübahat S. Kütükoglu, "Osmanlı Sosyal ve İ ktisâdi Tarihi
Kaynaklanndan Temettü Defterleri", Belleten, LIX/225 (Ankara 1995), 395412.
2 Izmir'deki müstemenlerin 12561262 yı lları na âid ödemeleri gereken veı gi-i ınalı sılsaları
söyle idi:
Yı l
Vergi mikdarı
1256
345.858
368.958
1257
379.692
1258
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Tanzimatm ilk yı lları nda yapı lan tahrirde emlak, kira ve temettiilerin doğru
yazı lmadığı nı iddia ederek vergi-i mahsûsayı ödemeyi reddediyorlardı . İ zmir
Muhassı lı Şakir Bey, bu iddianı n vergi ödememek için bir bahane olduğu görüşündeydi3. Ayrı ca, o zamana kadar Osmanlı tabiiyetinde kalmış olanlar bakı mı ndan da hakkaniyetsizlik söz konusu oluyor; bunlar da adeta tabiiyet değiş tirmeye özendiriliyorlardı . Şakir Bey, bu konuda elinden gelen gayreti göstermiş; İ zmir'deki bazı ileri gelen yabancı tebaa ile meseleyi müzakere ederek
biriken meblağı n ödenmesine sı cak bakmaları m sağlamış tı 4. Bu husus, önce
Meclis-i Valâ, sonra Meclis-i Hass-ı Vükelada görüş ülmüş ; birikmiş olan
meblağı n takside bağlanması uygun bulunurken, gerek birikenlerin, gerekse
bundan böyle tahakkuk edecek vergilerin zaman ı nda ödenmesi için
Izmir'de, yabancı lardan sözü dinlenir kimselerin de yer alacağı husüsi bir
meclis kurulması için irade çı kmış tı 5.

Diğer yerlerde yapı lanlarla birlikte 1261'de Izmir'de de sayı ma baş lanm ış tı . Osmanlı tebaası olan Müslüman ve gayr-i müslimlerin sayı m' için
Asâkir-i muntazama-yı şahane kaymakamları ndan Hacı Raş id Bey memur
edilirken yabancı tebaa ve himayesinde bulunanları n sayı mlarlyla Ahmed
Vefik Efendi (Paşa)" vazifelendirilmiş ti 7. Ancak, Ahmed Vefik Efendi yabancı
tebaanı n bir mikdarı nı tahrir etmiş; defter leri düzenlerken İ zmir'de bir yangı n çı kmışs ve bunun için de tahrir yarı m kalmış tı . Tahririn bitirilememesi383.000
1259
383.000
1260
383.000
1261
383.000
1262
(Baş bakanlı k Osmanlı Arşivi (BOA), irade tasnifi-Meclis-i Vâlâ ( İ rade-MV), nr. 2345/4).
3 Şakir Bey'in 29 Şaban 1263 (12 Ağustos 1847) tarihli ş ukkası : İ rade-MV, ur. 2345/2.
I Şakir Bey'in 16 Ramazan 1263 tarihli diğer şukkası : İ rade-MV, ur. 2345/1.
5 20 Şevval 1263 (1 Ekim 1847) tarihli arz tezkiresi hâmiş ine ayn ı tarihli irade: İ rade-MV,
nr. 2345.
(' Diyanet İslânı Ansiklopedisfruleki "Ahmed Vefik Paşa" maddesinde Prof. Faruk Akiin,
184249 yı lları nda Hariciye Tercüme Odası birinci sı nı f hulefalığı nda bulunan Ahmed Vefik
Pa ş a'n ı n 1843'de "Izmir'de tabiiyet meselesi ıı i ıı halli iş i" ile vazifelendirildiğinden bahs
etmektedir (II, İ stanbul 1989, s. 144).
7 İ zmir Muhassı lı Şakir Bey'in 16 Ramaza ıı 1263 (28 Ağustos 1847) tarihli ş ukkası : irade-

MV, nr. 2379/1.
8 Bu yangı n 29 Cemâzı yelâh ı r 1261 (5 Temmuz 1845) günü Peş temalcı larba şı 'ndaki
İ mamoğlu Hanı 'ndan çı kmış ve kı sa sürede yayı larak Ermeni Mahallesinin %95'den fazlası nı ,
Rum ve Frenk mahallelerindeki yapı ları n 1/3'ini, Müslüman Mahallesinde 200-300 ev ile Yahudi
Mahallesindeki evler ve Rum ve Ermeni kiliselerini yakmış tı . Yangı ndan ancak çarşı ve
gümrükler ile bazı Müslüman Mahalleleri ve Frenk Mahallesinin sahil tarafı kurtulabilmiş ti.
Tafsilât için bk. Kemalettin Kuzucu, "1825 İ zmir Yangı nı ", Toplumsal Tarih, sayı 62 ( İ stanbul
Şubat 1999), s. 20 ı'd.
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nin bir sebebi de binden fazla şahsa konsoloslar tarafı ndan sahib çı kı lması nı
Ahmed Vefik Efendi'nin kabül etmemiş olması ydı . Yabancı tebaaya mensub
bazı kimseler ise yazı lmak üzere gelmemiş lerdi. Bu durumda sarma devamı
imkânsı z gören A. Vefik Efendi tamamlanan defterleri Rı fat Paşa'ya teslim
ederek ş ehirden ayrı lmış tı . Osmanlı tebaası nı n tahririne memur edilen
Râş id Bey ise Müslüman nüfusun sarmı n ı bitirmiş; reayanı n tahririne başladığı sı rada yangı n çı kmış tı . Bir süre sonra Raş id Bey'in de başka bir memuriyete tayini dolayı siyle reaya tahrir olunamamış u. Daha sonra oradaki ferikler
nezaretinde bir kâtib tarafı ndan reayanı n tahririne başlanmışsa da bu defa

da tamamlanamamış tı .

Diğer taraftan, İ zmir'de her hangi bir devlet tebaa veya himayesinde olmadığı halde "sı fat-ı ecnebiye"de bir hayli insan mevcuddu. Çeş me, Urla ve
Kuşadası 'nda da yabancı himayesinde olduğunu iddia eden hayli reyâ bulunmaktaydı . Elde bir tahrir defterinin bulunmarşı nı n baş ka mahzurları da
vardı . Doğum ve ölümler takib edilemediğinden reayanı n mikdar ve durumları hakkı nda kesin bir bilgiye sahib bulunulmuyordu. Dolayı siyle toplanması
icab eden cizyenin 2/3'ye yakı n kı smı toplanamı yor; cizye evrakı nı n çok büyük bir kı smı İstanbul'a iâde ediliyordu. Bu durumun halli için kesinlikle
yeni bir tahrire ihtiyaç olduğu açı kça görülüyordu. Ancak, tahriri yapacak
şahsı n lisan bilmesi de gerektiğinden Muhassı l Şakir Bey, 16 Ramazan 1263
tarihli şukkası nda, yine Tercüme Odası hulefası ndan birinin bu iş le vazifelendirilmesini taleb etmiş ti'".
Şakir Bey'in yazı ları üzerine Meclis-i Vâlâ'da yapı lan görüşmeler sonunda
İzmir tahririnin bu durumda kalması nı n doğru olmadığı na ve bir an önce bitirilmesi için yine Tercüme Odası hulefası ndan birinin, reaya tahriri için ise
İ zmir muhassı llığı nca ihtiyaç olan kâtiblerin tayinine karar verilmiş ti".
Yabancı tebaan ı n da tahrir edilecek olması Hariciye Nezâretinin devreye
girmesini gerektiriyordu. Bunun için Istanbul'daki sefaretlerle temasa geçilip
Izmir'deki konsoloslarma kurulacak özel komisyon için talimat vermeleri istendi. Komisyonun yabancı üyeleri, Tanzimaun ilk yı lları ndaki tahririn kifayetsiz olduğu, oturdukları evlerin bazı odaları nı kiraya verenlefin tahrir dışı
kaldığı , bunun ise hakca olmadığı nı bir kere daha belirttiler. Neticede
İ rade-MV, nr. 2379/1.
İ rade-MV, nr. 2379/1.
I l 9 Şevval 1263 (20 Eylül 1847) tarihli Meclis-i vâlâ nıazbatası : İ rade-MV, nr. 2379/2. Bu
konudaki irade Selh-i Şevval 1263 (10 Ekim 1847) tarihlidir. İ rade-MV, nr. 2379.
l()
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Avusturyahlar dışı ndaki üyeler yeni bir tahrir husüsunda görüş birliğine vardı lar. Buna göre vergilendirme, emlaki olanlar için emlak kı ymetlerine göre,
emlaki olmayı p zenaat ve ticaretle geçinenler için kazançları üzerinden hesablanacaktı 12 .

Kararı n 1263'de alı nması na rağmen tatbiki için biraz zaman geçmesi gerekti. 1266'da Tercüme Odası ndan Ali Nihad Efendi tahrir iş iyle vazifelendirildi. Ali Efendi, İ zmir'e gidip durumu mahallinde inceledi ve nası l bir usül
takib edilmesi gerektiğini tesbit ederek iki milzekkire sundu. Tahririn nası l
yapı lacağı hakkı ndaki müzekkirede şehrin mahallelerindeki cadde ve sokaklara isim verilmesi ve bu isimlerin sülüs hatla yazı lmış levhaları n ı n sokak ve
caddelerin sağ başları na ası lması , her sokakta sağ baş tan baş lanarak ev, mağaza, dükkanlarla, hali arsalara varı ncaya kadar numara verilmesi; şehrin bir
planı yapı larak bu numaraları n plan üzerinde de gösterilmesi; bundan sonra
bu numaralar esas alı nmak üzere emlakin teker teker tahriri ve her birinin,
milliyet ve şöhretleri de kayd edilmek üzere sahibleri, kirada ise kiracı ları ile
kı ymet ve gelirlerinin cedvelli bir deftere kayd edilmesi; her mahallenin emlak, arsa vs.nin toplamı nı n verilmesi usülü benimsendi'3. Frenk mahallesi
isminin kaldı rı lması ve bu kı smı n dört mahalle olarak yeniden teşkilatlandırı lması kabül edildi. O sı rada Sultan Abdülmecid'in İ zmir'i ziyareti vuku`
bulduğu ve Padişah bu caddeden de geçtiği için, ziyaretin hatı rası nı yaşatınak
üzere dörde ayrı lan Frenk mahallesine Mecidiye, Sultan iye, Teştifiye ve
Mes`udiye adları verildi''.
Defterlerin hazı rlanması Padişahı n Izmir'deki kı sa ikametine yetiş tirilememiş; daha sonra Ali Nihad Efendi defterler, harita ve Halil Rı fat Paşa'nı n
tahriratları nı hamilen İstanbı ll'a gitmiş, sunduğu müzekkirelerdeki teklifler
uygun bulunarak kendisine gerekli talimat verilmiş ti'''.
12 9 Receb 1265 (31 Mayı s 1849) tarihli İ zmir Meclisi mazbatası : İ rade-MV, nr. 4104/2 ve
b ıııııııı kabülü makam ı nda olan 10 Şaban 1265 (1 Temmuz 1849) tarihli Meclis-i Vâlâ
mazbatası : İ rade-MV, nr. 4104/1.
13 Ali Nihad Efendi'nin bend bend kaleme ald ığı müzekkiresi ve her biri ıı i ıı üzerinde
komisyonca verilmiş kararı ihtiva eden belge: İ rade-MV, nr. 5865/4.
11 17 Zilka'de 1266 (24 Ekim 1850) tarihli komisyon raporu ( İ rade-MV, nr. 5865/2) ve
buna dayanan 21 Muharrem 1267 (26 Kası m 1850) tarihli Meclis-i Vâlâ mazbatası ( İ rade-MV, nr.

5865/1.
15 Sadrazamm 3 Safer 1267 (8 Aralı k 1850) tarihli arz tezkiresi hâmişinde Padişahı n 5 Safer
(10 Aral ı k) tarihli iradesi: İ rade-MV, nr.5865.
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Yabancılara Aid Temettii Defterleri

İzmir'de, birinci yarı m kaldığı , yapılanlar ise sı hhatli olmadığı için, iki
der a temettil tahriri yapı ldığı anlaşı lı yor. Ancak, buna rağmen Başbakanlı k
Arşivindeki temettü defterleri içinde İzmir'e âid olanları n sayısı çok az olup
bunlar da yabancı tebaaya
Dört büyük devletin (İngiltere, Fransa,
Avusturya ve Rusya) yanı sı ra İ talyan devletlerinden Napoli, Sardinya,
Ceneviz ve Toskana ile Danimarka, Prusya, Felemenk ve Yunan tebaalan defterleri bulunmaktadır.
Defterler, hane reisleri esas alı narak ve mahalle mahalle yazı lmış tı r.
Frenk mahallesi 8 mahalle olarak gösterilmektedir. Bunlardan 5. Gül Mahallesi, 8. ise Hacı Karand Mahallesi adlarını taşı maktadır. Diğerleri numara ile
gösterilmişlerdir.

Hane reislerinin,

Adı , baba adı , nereli olduğu, Yahudi ve Ermenilerde milliyeti, yaşı;

Varsa oğulları ve kardeş, baba, damat, yeğen, enişte (yaşları ve aljşıyorlarsa meslekleri ile birlikte), şerik ve refikleriyle çı rak ve hizmetkâ'rlan 6
yazı lmış tı r.
Bundan sonra mülklerine yer verilmiştir. Ev, dükkân, mağaza, mahzen, değirmen ve arsalarnı yerleri, sayı lan ve kıymederi; kayı k ve pereme gibi
geçim vası talar' ile beygir ve kaur gibi hayvanlar; bunlardan gelir getirenlerin
yı llı k gelirleri kayd edilmiş tir.
En alta toplam mal ve mülk kıymederi ile o şahsı n işinden ve miiikimden elde ettiği temettû yazı lmış tır. Mülklerin temettüü, kıymederinin
%l'i oranındadır ki bu, alı nacak vergi olmalıdı r'.
Defterlerin son sahifelerinde emlak kıymederi ve nüfus toplamları
kayd edilmiştir. Ancak, hemen belirtmek gerekir ki, bu kardlar tam bir titizlikle tutulmuş gibi görünmemektedir. Mesela, meslek, memleket, tebaa ve
himaye hususlan her zaman belirtilmemiş tir. Fazla mülkü olan şahısları n emlâklerinden olan temettüleri çok kere kayd edilmediği gibi kazanç getiren
meslelderde de iş temettûleri ekseriya ihmal edilmiştir. Dolayısiyle bu defterII; Osmanlı tetıaasuutt temettil sarmlanna âid 1256 tarihli ilk defterlerde sadece kıymet,
1261'dekilerde ise sadece gelir kayd edilmiştir (Bk. MS. Kütilkoğlu, a.g.m.). Halbuki Izmir'deki
yabancı tebaa için tutulan temettii defterlerinde bunlann ikisine birden yer verilmiştir.
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lerden kesin istatistiki bilgiler çı karmak imkânsı zdı r. Toplamları n doğru yapı ldığı da söylenemez. Bilgisayarda yapı lan toplamlarla defterlerde verilenler
arası nda bazen milyonu bulan farklı lı klar tesbit edilmektedir. Elimizdeki defterlerde tanzim edenlerin isim ve mühürlerinin°7 bulunmarşı bunları n
stı ret oldukları nı düş ündürmektedir ki, belki de bazı bilgilerin ihmal edilmiş
olması bundan kaynaklanmış tı r.
Bütün bu eksikliklere rağmen, İzmir'de yabancı tabiiyet ve himayesinde
bulunan nüfusa âid temettü defterlerinin tetkiki, kesin olmamakla beraber
bizi nüfus, mülk ve gelirleri hakkı nda bazı sonuçlara götürmektedir.
Nüfus

Her şeyden önce izmirde yabancı tebaa olarak kayd edilmiş olanları n
tamama yakı nı Osmanlı tebaası olarak doğan, sonradan tabiiyet değiş tiren
veya himayeye girenlerden meydana gelmektedir. Bunları n da büyük ekseriyeti rumdur. Yunan tebaası olanları n çoğu adalardan gelmiş tir. Bir kı smı nı n
kaç yı l önce geldiği veya kaç yı ldı r tabiiyet yahut himayede oldukları na işaret
edilmiş tir. En kalabalı k grup İstendillilerdir (%19). Onu Andreliler (%7) takib etmektedir. İ zmirliler %5'dir. %1 kadar da Yahudi vardı r. Diğerleri
Moralı , Nakşalı , Sakı zlı , Rumelili ve Manyot'dur18.
"Tablo I
İzmir'deki Yunan Tebaası nın Menşelerine Göre Dagrılışı
Adalı Andreli istendilli İ zmirli Manyot Moralı Nakaşlı Rumelili Sakı zlı Yahudi Diğer Belirsiz
10

47

136

36

28

27

25

6

14

5

51

331

Yabancı tebaanı n büyük ekseriyeti Frenk mahallesinde yaşamaktadı rlar. İ kinci sı rada Kasab Hı zı r mahallesi geliyor. Ermeniler genellikle Kasab
Hı zı r'daki Ermeni mahallelerinde, Ermeni Hastanesi civarı nda oturmaktadı rlar. Yahudiler ise İ zmir'in daha ziyade Kefevi ve Cami`-i atik mahallelerinde, daha az olarak da Pazaryeri, Hatâniye ve Hasan Hoca mahallelerinde
yaşamaktadı rlar.
17 Temettü defterleri serisi ıı iıı diğer mahallere âid orijinallerinde defterlerin sonunda
daima tanzim edenlerin makam mühürleri bulunmaktadı r.
IS Bk. Şekil 1.
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Yabancı tebaa içinde en kalabalı k grup Yunan tabiiyetinde olanlardı r.
Yunan tebaa ve himayesinde bulunan hane reisleri sayı sı 716'dı r. İ ngiltere
671 kiş i ile ikinci, Avusturya 305 kişi ile üçüncü, Fransa 297 kiş i ile dördüncü
ve Rusya 129 kiş i ile beşinci gelmektedir. Onları , İ talyan devletlerinden sı rasıyla Toskana (100), Ceneviz (96), Napoli (46) ve Sardinya (37) takib etmektedir. Felemenk (34), Danimarka (19) ve Prusya (7) tebaalarmı n sayı ları ise
50'nin altı ndadı r'.

Yabancı tebaa yaş ortalaması na göre tasnif edildiğinde en fazla sayı da
olanlar bütün gruplarda 30-40 yaş arası ndakilerdir. Ceneviz ve Prusya tebaalılar hariç, bunu 40-49 yaş arası ndakiler takib eder. Üçüncü sı rada ise 20-29 yaş
arası ndakiler gelir. Ceneviz tebaası nda ikinci sı rada 20-29, üçüncü sı rada 4049 yaş grubu yer alı r. Prusya tebaası içinde 40-49 yaş grubunda kimse yoktur.
Zaten en az sayı daki yabancı tebaa Prusya'dadı r. Napoli tebaası nda ise 20-29
ve 40-49 yaş grupları ndakilerin sayı ları aynı dı r20. Tabii olarak en az sayı da yabancı tebaa 80 yaşı n üzerindekilerdedir. 80-89 arası nda Avusturya, Fransa,
İ ngiltere, Toskana ve Yunan tebaaları nda, 90'ı n üzerinde ise sadece Yunan
tebaası içinde bir kişi vardı r.

Yabancı tebaada bulunanları n bir kı smı nı n yaş ları kayd edilmemiş tir. En
fazla kayı dsı z Fransı z tebaası ndadı r. Onu Yunan, Avusturya ve Rusya tebaası
içindekiler takib eder.

Bk. Şekil 2.
20 Bk. Şekil 3.
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Tablo II

Izmir'deki Yabancı Tebaanın Yaş gruplanna Göre Dağılişı
Yaş Grupları
Devletler

10-19

20-29 30-39

40-49

50-59

60-69

Avusturya

6

52

88

61

49

19

6

2

O

24

Ceneviz

2

26

23

18

11

6

2

O

O

9

Danimarka

O

2

5

4

2

2

ı

o

O

3

Felemenk

O

5

13

8

3

4

1

O

O

2

12

36

72

66

44

21

6

2

O

38

3

O

6

O

Fransı z

İ ngiliz

70-79

80-89 90-100 Belirsiz

14

97

136

97

50

23

7

Napoli

ı

9

11

9

7

2

2

O

O

Prusya

O

2

3

O

O

ı

ı

o

o

O

Rusya

6

19

35

30

13

8

5

O

O

13

Sardinya

O

2

7

13

7

3

O

O

O

5

Toskana

6

21

29

22

15

4

2

1

O

1

25

189

253

127

69

24

1

1

1

26

Yunan

Şehirdeki yabancı tebaanı n erkek nüfusı nun hesablanabilmesi için
defterlerde adları kayı tlı hane reislerinin yanları nda yaşayan veya ayn ı evi
paylaşan sadece evlad değil baba, kardeş , torun, yeğen, damat, ktı zen, uşak,
hizmetkâr, çı rak, besleme gibi kimselerin de ilave edilmesi gerekir ki bunları n sayı sı 66'dı r. Defterlerde kayı tlı 2.465 kiş iden 252'si bekâr olduğuna göre
hane sayı sı 2.213 demektir. Erkek evlad (2.340) ve aynı yerde birlikte yazı ları
yakı nlar (514) kauldığı nda sayı 5.067yi bulur. Her evde bir eş ve en azı ndan
bir de kı z evlad olduğu düşünülürse yabancı tebaanı n aileleriyle birlikte sayı ları en aşağı 9.500 - 10.000 raddelefine varı r2 °.
Çocuk sahibi olanlar içinde en çok rastlanan sayı "1"dir. İ ngiltere,
Avusturya, Rusya, Yunanistan, Ceneviz, Sardinya, Danimarka ve Felemenk tebaası olan aileler içinde en kalabalı k grup tek çocuklu olanlardı r. Onu hemen arkadan iki çocuklular takib etmektedir. Fransa, Toskana ve Napoli tebaaları aileler içinde ise iki çocuğa sahib olanları n sayı sı daha fazladı r.
21 9 213

hane reisi
2377 erkek evlad
4426 eş ve kı z evlad (tahmini)
511 baba, torun, kardeş, vs.
9530
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g. Aile sayı sı ile çocuk sayı sı genellikle ters orantı lı dı r. Tek çocuklu yabancı tebaa, toplam çocuklu aileler (-ki, 1197 ailedir-) içinde %43 gibi yüksek
bir orana ulaş maktad ı r.Onu %31 ile iki çocuklular takib etmektedir. Üç
çocuklu aileler %14,5 iken dört çocuktan itibaren oran sür`atle düş mektedir.
8 çocuklu aile sadece İ ngiliz ve Ceneviz; 9 çocuklu aile ise Felemenk tebaası
arası nda bulunmakta ve oran 0.08'e inmektedir22 . Devletler tebaaları ayrı ayrı
incelendikte durum toplamm seyriyle hemen hemen paralellik arz etmektedir. Sadece Fransa, Napoli ve Toskana tebaasmı n iki çocuklu olanları nı n dı şı nda ters oranu geçerliliğini korumaktadı r. Tablo III'de de görüleceği gibi
babaları nı n yanı nda yaşayan erkek evladları n sayı sı 2.377'yi bulmaktadı r.

22

Bk. Şekil 4.
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Tablo III
İzınir'deki Yabancı Tebaaları n Erkek Evlâd Saplarma Göre Dağı lışları
Toplam
erkek evLid
sayısı

Çocuk adedine göre evlâd sahibi aile sayı sı

Avusturya

9

1

2

3

4

5

6

8

68

51

25

8

4

3

O

O

315

o
o

133

18

17

12

4

3

Danimarka

3

ı

ı

4

o

o

1

ı
o

Felemenk

9

3

4

3

O

O

O

1

48

O

O

O

291

3

1

O

671

Ceneviz

50

52

24

10

5

161

89

52

25

10

4

12

2

ı

ı

4

O

O

67

O

O

O

2

O

O

118

Fransa

İ ngiltere

19

Napoli

Prusya

2

O

O

O

O

Rusya

24

23

6

5

2

O

9

8

O

2

O

1

O

O

39

ı

ı

o

o

128

3

2

O

O

546

2.377

Sardinya

24

26

7

5

Yunanistan

143

98

40

15

Toplam'

516

382

173

78

29

16

2

1

14,45

6,5

2,4

1,3

0,16

0,08

Toskana

Çocuklu a'ile 43,1
sayı sı na göre
%

31,9

1 Evlâd sayıs n ı n bu unması için toplam hanelerindeki rakamları n o sütunun
tepesindeki evlâd sayısı ile çarpı lması gerekir.

Meslelder
Bazı gruplarda bazı mesleklerin ağı r bası yor olması da dikkat çekicidir.
Meselâ Yunanistan tebaa ve himayesinde olanlar içinde en fazla rastlanan zenaat kıı nduracı lı ktı r. Aile reislerinin %17'si kunduracı lı k, %2'si pabuççuluktan hayatları nı kazanmaktadı rlar. İ kinci sı rada gelen yapı cı ları n oranı nı n
%6; 3. sı radaki doğramacı ları n %4 olduğu düş ünülürse bu hayli yüksek bir
orandı r. Kunduracı lar da "kunduracı " (satı cı olmalı ), "kunduracı ustası ",
"kunduracı kalfası " ve "kunduracı çı rağı " olarak belirtilmislerdir. Bunlar
içinde en büyük grupu satı cı lar oluş turmakta, ondan sonra sı rası yla "kalfa",
usta" ve "çı raklar gelmektedir.
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Tablo IV
Yunan Tebaası içindeki Kunduracılar
Kunduracı

Usta

Kalfa

Çı rak

Toplam

78

9

35

6

128

Fransı z tebaası arası nda en fazla rastlanan meslek simsarlı kur. Toplam
kile reislerinin %12'si simsardı r. 2. sı rada %6 ile bazirgânlar gelmektedir.
Rusya tebaası içinde önde gelen meslek yemişçiliktir. Onu tüccarlar takib
etmektedir. Toskana (%25) , Ceneviz (%17) ve Avusturya (%6) tebaaları
içinde yine simsarlar önde gelmekte; onları Ceneviz'de frenk terzileri (%10)
ve tüccarlar (%7); Toskana'da hahamlar (%21) ve bazirgânlar (%10);
Avusturya'da tüccar (%5) ve hekimlerle hizmetçiler (%4) takib etmektedir.
Bu tebaa içinde mesleği kayd edilmediği için belirsizler olarak adlandı rı lan
gruba sokulanları n sayı ları hayli yüksek olup %31'i bulmaktadı r. Toskana tebaası arası nda hahanı sayısı nı n fazla oluşu şaşı rtı cı değildir. Zira bütün gruplar içinde en fazla musevi bunlar arası nda olup grup içinde ekseriyettedirler23. İ ngiliz tebaası içinde en fazla rastlanan meslek terzilik ve kayı kçı lı kur.
%17'nin mesleği ise kayd edilmemiş olan bu grup içinde çok çeşitli meslek
grupları na rastlanması dolayı siyle en çok icra edilen mesleğin oranı bile
%5'te kalmış tı r".

"yahud taifesi" şeklinde belirtilmiş olmakla beraber işaret edilmeyenler arası nda
isimlerinin bulunması kesin sayı verilmesini imkânsı z kı lmaktadı r. Bk. Tablo V.
2113k. Şekil 5.
23Bunlar

da

MUSeVi
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Tablo V
Bazı Yabancı Tebaanın Mesleklerine Göre Dağılışı
Milletler'

Meslekler

A

C

F

İ

Milletler

R

T

Aşcı
3

6

Balı kçı

3

24

Bazirgân

21

17 19

Attar

Bakkal

8

Boğaçacı

5

Cevahirci

7

Doğramacı

3

10

Manav

7

6

Marangoz

16

3

Haham

12

Rençber

12

Sarraf

6

12

Simsar

19 17 35 16

Şapkacı

3

5

13

Şerbetçi

13

Şişeci

8

4

Taşçı

5

3

2

7

23

13

Kahveci

23

Kalafatçı

6

Kaptan

3

Varilci

3

Katmerci

9

Papas

5

11

7

7

5

Terzi

10 10

Tüccar

16

9

20

128

8

8
4

23

16

6

Tercilman

30

10

5

38

5

3

5
3

29

9

Y

12

3

6

Hizmetkâr

i

T

3

Mezeci

13

Kuyumcu

R

16

23

Hekim

20

7

Meyhaneci

Muzikaa

4

Kunduracı

3

İ

5

Fesçi
Gemici

Koltukcu 23

F

Mısı rcı

4

5

3

C

Pabuççu

Fenerci

Kayı kçı

A

Manifaturacı

5

Eskici

Gündelikci

Meslekler

4

9

Berber

Y

7

4

10

6

8

_

18

31

12

3

13

8

16

Yapı cı

49

Yazı cı

8

Yemişçi

3

Diğerleri

48 55 83 156 32 30 163

Belirsiz

95 18 83 111 47

10

4

19

A = Avusturya; C = C,eneviz; F = Fransı z; İ = İ ngiliz; R = Rus T = Toskana; Y= Yunan

5

8 193
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Emlâk ve Gedik Tasarrufu

Yabancı tebaanı n sahib olduğu emlak hiç de küçümsenecek gibi değildir. Pek çok kimse oturduğu evin sahibi olmalı dı r. Ancak bunları n tam olarak tesbiti mümkün değildir. Zira,
Gelir getiren mülkü olanlar yazı lmış olmakla birlikte sadece oturduğu
eve sahib olanlar ihmal edilmiş gibi görünüyor. Odaları ndan bir kı smı kiraya
verilen evler mutlaka kayd edilmiş tir. Kiracı olanlar "filancanı n müsteciri"
şeklinde, han odaları nda ve dükkanlarda yaşayan bekarlar da bu özellikleri
belirtilerek yazı lmış olmakla birlikte bütün bunları n toplamları nüfusun tamamı nı vermemektedir'. Muhtemelen aradaki farkı n bir kı smı n ı oturduğu
evden baş ka mülkü olmayanlar meydana getirmektedir. Fakat bunun ne kadarı nı n sadece kendisinin oturduğu bir evi bulunan, ne kadarı nı n ise hiç
mülkü olmayanlardan meydana geldiğini tesbit etmek mümkün değildir.

Pek çok kimsenin, özellikle oturduğu evinden baş ka mülkü ve fazla
geliri olmayan orta halli kimselerin, evlerinin fazla odaları nı kiraya vermek
suretiyle gelir sağladı klan görülmektedir. Nitekim bu husus, idarecilerin de
gözünden kaçmamış ve vergi tarhı nda haksı zlı k olduğu kanaatinin uyanması na sebeb olmuş tur. Hane numaraları nı n yazı ldığı defterlerde birkaç ailenin
aynı numarada oturması da bunu ispatlamaktadı r. Az olmakla beraber, kendisi mülk sahibi olduğu halde kirada oturanlara da rastlanmaktadı r.

Çeş itli devletler tebaalanmn toplam mülk kı ymetleri, nüfusla orantı lı
değildir. Nüfus olarak ikinci gelen İ ngiltere tebaası sahib oldukları emlakı n
değeri bakı mı ndan ilk sı rada yer almaktadı r. Nüfus bakı mı ndan üçüncü sı rada olan Avusturya tebaası emlak bakı mı ndan İ ngiltere tebaası ndan sonra
ikinci sı radadı r. Onu takib eden Fransa ve Rusya tebaaları nüfus ve emlakları nı n sı ralanması nda paralellik göstermektedir. En fazla haneye sahib Yunan
tebaası ise pek zengin görünmüyor. Ancak beş inci sı rada gelmekte ve
İ ngiltere tebaası mülkleriıı iıı ancak %19'una ulaşabilmektedir2". Buna da sebeb, Yunan tebaası ndan olanları n ekserisinin daha az gelir sağlayan esnaflı kla uğraşmalandı r. Halbuki dört büyük devlet tebaası simsarlı k, tüccarlı k
gibi daha yüksek geliri olan meslekleri icra etmektedirler. Nüfus bakı mı ndan
6. sı rada gelen Toskana tebaası da fazla zengin görünmüyor ve mülk kı ymeMı de 9. sı raya düş üyor. Nüfus bakı mı ndan 10. sı rada yer alan Felemenk teBk. Tablo VI.
Şekil 6.

26 Bk.
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baası ise emlâk bakı mı ndan 6. sı raya yerleşiyor. Nüfus ve emlâk bakı mı ndan
aynı sı rada gelen iki devlet tebaası 7. sı radaki Ceneviz ve 11. sı radaki Danimarka'dı r.

Tablo VI

İzmir'de Yaşayan Yabancı Tebaadan Mülk Sahibi ve Kiracı Olanlarla
Mülklerin Toplam Kıymeti ve Temettüleri
Avusturya
Cenova
Danimarka
Felemek
Fransa
İ ngiltere
Napoli
Prusya
Rusya
Sardinya
Toskana
Yunanistan
Toplam

Mülk sahibi
90
25
9
13
96
187
5
2
49
13
29
124
642

Kiracı
120
28
4
7
107
279
22
3
34
12
59
225
934

Belirsiz
95
43
6
14
94
484
19
2
46
12
12
367
1.096

Mülk kı ymeti
2.792.871
427.670
87.779
461.641
2.412.263
4.817.744
33.368
97.560
1.856.684
328.850
168.439
860.959
14.035.093

Yı llı k kira tutarı
309.844
56.382
10.241
68.641
245.817
456.120
3.792
13.590
198.451
36.725
28.415,5
114.733
1.542.762

d. Sahib oldukları emlâk bakı mı ndan aile reisleri gruplandı rı ldığı nda en
büyük grubu 5.000 kuruşa kadar olan emlâk sahibleri meydana getirmektedir. Danimarka tebaası içinde 50.000; Yunan ve Toskana tebaaları içinde
60.000 kuruş kı ymetin üstünde emlak tasarruf eden yoktur. Rus ve Fransı z
tebaalan ise bunlara nazaran hayli zengindir. Rus tebaası ndan emlâki bulunanlardan altı kiş i (%13) 100.000 - 400.000 kuruş kı ymeti olan emlâke sahibdir. Ancak bu altı kişiden beş ininkinin kı ymetleri 150.000 kuruşun altı nda, sadece bir kiş i 300.000 kuruş un üstündedir. Fransı z tebaası arası nda
Rus tebaasma nazaran daha zengin olanlar da vardı r. 100.000 - 400.000 arası nda emlak tasarruf eden 7 kişi mevcud olup bunlar, toplam emlâk sahiblerinin %8'ini meydana getirmektedir. İ ki kişi 200.000, bir kişi 300.000 kuruşun üstünde emlâke sahibdir. Avusturya ve İ ngiliz tebaaları nı n %30'u emlâk
sahibi olarak görünmektedir. Avusturya tebaası içinde 300.000 kuruşun üzerinde kı ymete sahib emlâk tasarruf eden sadece bir kişi, 200.000in üzerinde
iki kişi, 100.000 üzerinde ise altı kişi vardı r. İ ngiliz tebaası na gelince: Eski
İ ngiliz konsolosu John [Cartwright ?], sadece 1.000.000 kuruşun üzerinde
kı ymeti olan mülke sahib yegâne İ ngiliz tebaası değil, yegâne yabancı tebaa
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olma özelliğine de sahibdir. İ ngiliz tebaası ndan bir kile 300.000, bir bazirgân
200.000, yedi kişi ise 100.000 kuruş un üzerinde kı ymeti olan mülk tasarruf
etmektedirler. Felemenk ve Sardinya tebaaları içinde birer kiş i 100.000 kuruşun üzerinde emlâk sahibidirler.
Tablo VII
İzmir'deki Yabancı Tebaanı n Sahib Oldukları Gayr-i Menkullerinin

Kıymetlerine Göre Dağıhşı

<
<
1.0/0.000 300.000

İngilı ere
AVIISIIIIya
Fransa
Rusya
Yunanistan
Felemenk
Ceı teviz
Sardinya
Toskana
Prusya
Dat t i ttt arka
Napoli

ı

<
100.000- 50.000- 20.000- 10.000<
200.000 100.000 50.000 20.000 10.000 5.000

ı

ı

I
1
l

2
2

7
ii
4
4

3
I

Il
6
4
5
I
1
3

19
Il
15
12
5
2
1

1

2
2

ı
1

1

23
16

12
9
21
3
3
2

ı

3

32
13
10
6
30
1
4
3

ı
1

5.0001.000

>
1.000

70

34
9
12

30
32
8
65
1
4

I
17
3
1

3
10

8

4
3

1
3

Toplam Nüfusa
oranı
(%)
208
30,9
9I
30,8
92
30,4
34,8
45
139
19, l
I1
32,4
ıı;,i,
ili
35
13
21
24
I
14,8
8
27,5
19,5
9

En fazla kira geliri olan yabancı tebaa İ ngilizlerdir. Onu Avusturya,
Fransa, Rusya ve Yunan tebaaları takib etmektedir27. Kira gelirleriyle mülk
kı ymetleri arası nda büyük bir paralellik vardı r. Yı llı k kira mikdarları , genellikle mülk kı ymetlerinin 1/10'i kadardı r.

Izmir'deki yabancı tebaanı n çok çeş itli gayr-i menkul edindiği görülmektedir. Gayr-i menkulün mülk veya gedik28, yahut da hem mülk hem de
gediğine sahibdirler. Bu ailelerin sayı sı toplam 698'i bulmaktadı r. 356 aile
oturdukları mülk, 14 âile gedik evlerinin bir veya birkaç odası nı kiraya vererek gelir temin etmektedirler. Kendi oturdukları evlerden baş ka ev sahibi
olanları n sayı sı da az değildir. 295 mülk, 14 gedik ve 8 mülk ve gedik kira evi
27

Yabancı tebaanı n mülklerinden elde ettikleri gelirler için bk. Şekil 7.

28 Gedik, bir zenaaun icrası için gerekli aletler ve o zenaaun icrası selahiyetidir. Gedik

sahibi olmayan kimse dükkan açamadığı gibi esnaflı k da yapamazdı . Bir gedik hangi esnaf
koluna tahsis edilmişse sahib olan ancak o dalda esnaflı k yapabilirdi. Gediğin şekil değiş tirmesi
ancak ihtiyac halinde ve resmi milsaadeyle olurdu. Gedikler, alı nı p satı lı r, borç alı nması nda
ipotek edilebiliııirdi. Tam, yarı m, 1/4, 1/8 gibi hisselerle de gediğe sahib olunabilinirdi. Tafsilât
için bk. Sı dkı , Gedik) er İ stanbul 1325 ve M. S. Kiitükoğlu, "Osmanlı iktisadi Yapı sı ", Osmanlı
Devleti ve Medeniyeti Tarihi, I, İ stanbul 1994, s. 611.

Belleten C. LXIII, 49
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mevaı ddur. Bu grupta da İ ngiliz tebaası 76 mülk kira eviyle ilk sı rada yer almakta; onu Avusturya (55), Fransa (51), Rusya (35) ve Yunanistan tebaası
(29) takib etmektedir. Bir Avustuıya, iki de Fransı z tebaası mülk yalı , bir
Felemenk tebaası ise mülk ve gedik yal ı sahibidir. Rusya ve Toskana tebaaları ndan birer kiş inin mülk yazl ı kları vard ı r. Avusturya tebaası ndan bir kiş i
frenkhane gediği, İ ngiltere ve Yunanistan tebaaları ndan birer kiş i rumhane
mülkü, Avusturya tebaası ndan bir kiş i de rumhane gediği sahibidir.
Yahudlı ane mülk ve gediği sahiblerinin sayı sı biraz daha yüksektir. Üç
Fransı z tebaası nı n mülk yahudhanesi; iki İ ngiliz tebaası nı n, biri 1/5, biri
3/5, iki Toskana tebaası nı n ise birer tam yahudhane gedikleri; bir Avusturya
tebaası nı n ise mülk ve gediği kendisinin olmak üzere yahudhanesi vardı r.

Felemenk konsoloshanesince kullanı lan konak konsoloshanenin malı dı r. Yabancı tebaa arası nda han, han odası ve handa menzil sahibleri de bulunmaktadı r. İ kisi Fransa, sekizi İ ngiltere, ikisi Rusya, biri de Yunanistan tebaasma âid olmak üzere toplam 13 mülk han; İ ngiliz tebaası ndan iki kiş inin
ise 2 han gediği vardı r. 25 mülk, 5 gediği İ ngiliz tebaası na âid olmak üzere
yabancı tebaa toplam 45 mülk, 9 gedik han odası na sahibdir. Bir Fransı z, bir
İ ngiliz hastahanesi, bir İ ngiliz mektebi mevcuddur.
g. Yabancı tebaanııı , mülk ve gedik olarak çeş itli zenaatları n icra edildiği
dükkânları vardı r. Bunları n bir kı smı sadece dükkân olarak kayd edildikleri
halde büyük kı smı nı n hangi zenaat veya ticaret koluna âid oldukları belirtilmiş tir. Yabancı tebaanı n gerek mülk, gerekse gedik olarak sahib bulundukları diikkân sayı sı bakı mı ndan İ ngiltere tebaası yine ilk sı rada yer almakta,
onu Avusturya, Rusya, Yunanistan ve Fransa tebaaları takib etmektedir.

İ ngiliz tebaası nı n mülk dükkânlar içindeki payı , 115,5 dükkân ile %31'e
ulaş maktadı r. Onu %23 ile Avusturya, %14 ile Rusya, %9 ile Fransa ve
Yunanistan tebaaları takib etmektedir. En düş ük pay 3 dükkân (%1) ile
Napoli'ye âiddir29.

2" Bk. Şekil 8.
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Tablo VIII
Yabana Tebaanın Sahib Olduldan Diikkânlann Milli( ve Gedik Sayılan
Mülk
Avusturya

Geneviz

83,5

Gedik

15,5

Mülk-gedik

2

Toplam

101

8

8

16

Danimarka

7,5

1,3

8,8

Felemenk

10

6

16

Fransa

İ ngiltere

33

8

ı

42

115,5

56,5

3

175

Napoli

3

3

Prusya

6

6

Rusya

53,5

Sardinya

7

Toskana

8

Yunan
Toplam

36

ı

90,5

7
13

34

12,5

369

156,8

21
46,5

7

532,8

Yabancı tebaa "71" değişik zenaat veya ticaretin icra edildiği dükkana sahibtir. Ancak toplam sayı ları "10"un üzerinde olan "8" dal vardı r. Bunlar
içinde de en fazla sayı da olan "koltuk" tabir edilen ve "mevcud ve muayyen
dükkanlardan fazla olarak aynı çarşı da veyahut esnafı n toplu olarak bulunmadığı diğer bir mahalde"" ; baş ka bir ifadeyle mahalle aralannda, "köşede
bucakta" açı lan dükkanlardı rm. Koltuklar hem mülk, hem de gedik olarak ilk
sı rada gelmektedir. Bu da, hiç olmazsa yabancı tebaa elindeki dükkanları n
en büyük kısmı nı n mahalle araları nda bulunduğunu göstermektedir. Koltuk
dükkanlannı kunduracı ve bakkallar takib etmektedir. Attar ve tütüncü dükkanları ile doğramacı ve manifaturacı mülk dükkanlannı n sayı ları aynı dı r.
Gedik sayı ları nda koltuktan sonra doğramacı ve bakkallar gelmektedir.

31)

31

Osman Nuri [Ergin], Mecelle-i thrı ür-1 Belediye, İ stanbul 1922, I, 302.

a.g.e, I, 653, n. 1.
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Tablo IX

Yabancı tebaanı n onun üzerinde dükkana sahib oldukları meslekler
Mülk

Gedik

Mülk-gedik

Vakı f

ı

1

Anar

13

2

Bakkal

14
10
11
28
17

6
2
7

18
2

2

11
13

4,5
1

1,5

Berber
Doğramacı
Koltuk
Kunduracı
Maınfaturam
Tütüncü

Diğer iş kolları ndaki dükkanlar ise abacı , aşçı , bardakçı , berber, boyacı ,
çakı cı , emlakçı , çerçi (ufak tefek eşya ve bunları satan), çilingir, çubukçıı , çukacı , doğramacı , eskici, eyerci, fenerci, francalacı , hekim, hı rdavatçı , horasancı , hurdacı , incici, iplikçi, iskemleci, ispençyar (eczacı ), kalaycı , kanaviçeci, kasab, katmerci, kazzaz, kömürcü, kuşçu, kuyumcu, kürkçü, makarnacı ,
manav, marangoz, mı sı rcı , pabuççu, piş tovcu (tabancacı ), saatçi, sahtiyancı ,
sandı kçı , sardalyacı , sarraf, sigaracı , simci (gümüşçü), sütçü, şapkacı , şekerlemeci, şerbetçi, ş işeci, taşçı , tenekeci, terzi, tuhafçı (tuhafiyeci), tülbentçi,
uncu, urgancı , varilci, yemişçi, yorgancı ve zahirecidir. Bu dükkanları n büyük
kı smı birer veya ikişer tanedir.

Mağaza ve mahzen sayı ları da hayli kabarı ktı r. "64" mülk, "46" gedik, "4"
mülk ve gedik mağaza vardı r. Gerek mülk (20) gerekse gedik (13) olarak en
fazla sayı da mağazaya sahib olanlar Rusya tebaası dı r. İ kinci sı rada mülkde
Fransa (12), gedikte İ ngiltere (10) tebaaları gelmektedir.
Yabancı tebaan ı n sahib olduğu mahzen sayı sı da hayli yüksektir. 270
mülk, 78,5 gedik, 13 mülk ve gedik mahzen vard ı r. Mülk mahzenlerde
Avustuıya (87), İ ngiltere (78,5), Rusya (52) ve Fransa (30); gediklerde ise
Avusturya (30), Fransa (20) ve Rusya (11,5) tebaaları ilk sı ralardadı r.

Meyhane, kahvehane, fı rı n, lokanta ve yazı haneler de yabancı tebaanı n
sahib oldukları gayr-i menkullerdendir. 27,5 mülk kahvehaneden ili frenk
kahvehanesidir. Fı rı nlar da ekmekçi, francalacı , börekçi, katmerci ve peksimet fı rı nlar' olarak yazı lmış lardı r. Bir kı smı nda ise ne fı rı n ı olduğuna işaret
edilmemiş tir ki, bunlar, düzenlemede ekmekçi fı rı nı olarak kabul edilmiş-
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lerdir. Toplam 16,5 fı rı n yabancı tebaanı n mülkiyetindedir. Ayrı ca, "5" gedik
ve "2" mülk ve gedik fı rı n tesbit edilmektedir.
"2"si frenk lokantası olmak üzere "7" mülk lokanta, "28" de yazı hane
vardı r.

Yabancı tebaanı n tekne ve hayvan sahiblerine de rastlanmaktadı r. "43"
kayı k (-ki bunlardan biri ı grı p, biri taş, ikisi kortiya kayığı dı r-), "3" mavna,
"14" pereme, "10" korina; "32" beygir, "3" katı r, "2" de merkeb sahibi sayı lmaktadı r.
Sonuç

Aslı nda bu defterlerdeki bilgiler eksiksiz olarak yazı lmış bulunsaydı XIX.
yy. ortaları nda İ zmir'deki yabancı tebaa ve himayesindeki nüfusu ve bunlara
âid özellikleri mükemmel bir şekilde tesbit edebilecektik. Ne yazı k ki, eldeki
defterlerde zaman zaman meslekler, yaş, temettü veya vergi gibi htı stı sları n
tam yazı lmamış olması bize bu imkânı vermiyor. Bununla birlikte hiç de küçümsenmeyecek bilgiler edinebiliyoruz. Eğer ileride Osmanlı tebaası na âid
defterler de bulunabilirse -ki meselâ reaya nüfusuna âid tahrir defterlerinin
olduğu yabancı tebaa defterlerindeki bazı kayı tlardan, Müslüman nüfusun
tahririnin yapı ldığı ise belgelerden anlaşı lmaktadı r- İ zmir nüfusu ve şehirdeki ev, han, dükkân, vs. gayr-i menkullerini bütün olarak görmek ve şehrin
sosyal ve iktisâcli yapı sı üzerinde oldukça doğru sonuçlar çı karmak mümkün
olabilecektir. Temennimiz, bugün ulaşı lamayan defterlerin bir an önce bulunup tasnif edilerek araş tı rmacı ları n incelemelerine sunulması dı r.
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Bİ Rİ NCİ DÜNYA SAVAŞI YILLARINDA CANİ K'İ N İAŞE
DURUMU (1914-1918)
OSMAN KÖSE.
Gİ Rİ S
İaş e, kelime olarak beslenme, yedirip içirip geçindirme anlamları na
gelmektedir. İ aşe buhran ı ise çeş itli nedenlerden ötürü ortaya çı kan iktisadi
darlı kta temel geçim maddelerinin bulunamaması veya aşı rı fiyat yükselmesinin tüketiciye yansı ması dı r.
Tarih boyunca oluşan iaşe buhranları nı n sebepleri çok çeş itlidir. Fakat,
toplumları derinden sarsan, siyasi ve sosyal bir takı m sonuçlar doğuran bu
buhramn temel sebepleri her zaman aynı olmuş tur. Toplumu iaş e kı tlığı na
götüren gelişmelerin baş lı caları nüfus tehâcümü, para kı ymetinin düş mesi ve
maliyetin yüksek oluş udur. İ aşe buhranı mn kı vı lcı rnı olarak addedilen sebepler ise kuraklı k, salgı n hastalı k, harp, idari ve mali yolsuzluklardı r. Bu tür geliş melerin sonucu kı tlı k oluş maktadı r. Kı tlığı n ansı zı n ortaya çı kardığı darlı k
ve dengesizlik, bir müddet sonra ihtikârla biraz daha ş iddet kazanmakta ve
iaşe buhram dediğimiz hadise vukfia gelmektedir'.

Osmanlı Devleti, XVII. yüzyı lı n sonuna kadar askeri, siyasi ve ekonomik
alanda dünya devletleri arası nda saygı n bir konumda bulunmaktaydı . Bu
yüzyı ldan sonra baş layan sanayileş me hareketleri Avrupa devletlerini askeri,
siyasi ve ekonomik yönlerden kuwetlendirirken, mevcut yeniliklere kapalı
kalan Osmanlı Devleti tarı m ülkesi olma özelliğini korumaya devam etmiş tir.
Sanayileşen Avrupa ülkeleri devamlı güçlenirken Osmanl ı Devleti, çöküntünün ve daha sonra ise yı kı lmanı n eş iğine gelmiş tir. Avrupa ülkeleri, sanayileş menin doğal sonucu olarak hammadde ihtiyaçları , ucuz insan gücü ve
üretilen mallara bol kazanç getirecek pazarlar bulmak için bir arayış içine
girmiş bulunuyorlardı . Bu açı dan sanayileş memiş fakir ülkeler ve toplumlar
* (Yrd. Doç. Dr.) Ondokuz Mayı s Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü
Öğretim Üyesi.
I Sabri F. Ülgener, Darlik Blihranlan ;e islam iktisat Siyaseti, Ankara 1984, s.82-94.
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çok iyi birer pazar görünümündeydi2 . Pazar ve hammadde alanı nı paylaşı m
mücadelesi sonucu dünya kendisini genel bir savaşı n içinde bulmuş tur.
Osmanlı Devleti, Avrupa'da sanayileşme hareketleri faal bir şekilde devam ederken, Tanzimaun ilanı ndan sonra siyasi ve sosyal alanda yapı lan değiş iklikler yanı nda ekonomik alanda da bir takı m faaliyetler içerisine girmişdr. Bir tarı m ülkesi olması nedeniyle bu faaliyetler tarı m alanı nda kendisini
göstermiş tir. Tarı m sektöründe bol verim almak ve bunu sosyo-kültürel yapı ya oturtmak için ülkenin muhtelif yerlerinde ziraat mektepleri açı lmış tı r.
Halkalı Ziraat Mektebi mezunları tarı mı modernize etmeye yönelik çalış malarda bulunmak üzere çeşitli vilayetlere tayin edilmişlerdir. Yapı lan çalış maları organize etmek için 1877 yı lı nda Ziraat ve Ticaret ve Sanayi Meclisi,
1879 yı lı nda Ziraat ve Ticaret Odası kurulmuş tur. Yine tarı m kesimine hizmet sağlayacak idari teknik kurum olarak Ziraat Komisyonu, Ticâret
Komisyonu, Ziraat Memurluğu ve Baytarlı k gibi kadrolar ihdâs edilerek tarı m
teş kilatı geniş letilmiş ve ülke geneline yayı lmış urs. Üreticiye kredi imkânı
sağlamak amacı yla Tuna Vilayeti valisi Mithat Paşa tarafı ndan 1876'dan itibaren Memleket Sandı kları kurulmuş ve bu kurum 1883'te Menâti Sandı kları
ismini alarak faal bir hüviyet kazanmış tı r. Bu kurum da yerini 1888'de Ziraat
Bankası 'na devretmiş tir. Bahsi geçen bu kurumlar, bir müddet sonra
Karadeniz Bölgesi'nde de teş kilatlanmış lar ve üreticiye uygun şartlarda kredi
vermeye başlamış lardı r4.
Canik Mutasarrı flığı 'nı n bağlı olduğu Trabzon vilayetinde üreticiye sağlanan kredi imkânı ndan başka, modern ziraat aletleri, kimyevi gübre, tohumluk ve damı zlı k hayvan temininde kolaylı klar gösterilmiş tir. 1910 yı lı ndan
sonra Trabzon ve Gümüşhane'de olduğu gibi Samsun'da da Ziraat Bankası
öncülüğünde bir depo açı larak, ziraat aletlerinin isteyen iireticilere maliyetine ve yedi taksit üzerinden satı lması na başlanmış ur5.
2 Birinci Dünya Savaşı 'nı n temel sebeplerini 1815 yı lı ndan sonra dünyada olan geliş meler
ve endüstrileş menin XIX. yüzyı l içinde kazandığı hı z sonucu sömürgeciliğin Afrika ve
Uzakdoğu'ya yayı lma emelinde aramak gerekir. Fahir Armaoğlu, 20. Yüzyıl Siyasi Tarihi, Ankara
1988, s. 100.
3 Bünyamin Duran, "Karadeniz Bölgesinin 1870-1914 Yı lları Arası nda Tarı msal Geliş mesi",
İkinci Tarih Boyunca Karadeniz Kongresi Bildirileri, Samsun 1990, s.59.
Bünyamin Duran, "Karadeniz Bölgesi'nin 1870-1914 Yı lları Arası nda Tarı msal
Gelişmesi",s.60.
5 Trabzon valiliği bunun için 14 Ekim 1909'da Dahiliye Nezareti'ne müracaat etmiş tir.
Nezaret bunu bir teklif olarak 14 Mart 1910'da Ticaret ve Nafı a Nezareti'ne havale etmiş tir.
Basbakanhk Osmanlı Arsiı i. Dâhiliye Nezared Muhâberk-ı Umılmiye-i İrâdiye. (BOA.DH.MUİ )
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Canik, XX. yüzyı lı n başı nda Bafra, Çarşamba ve Terme gibi mı sı rı n bol
yetiş tiği ve Fatsa ve Ünye gibi findı k bölgesi olan kazalanyla ve 380 bin kadar
toplam nüfusuyla6 kendi ihtiyaçları nı karşı layan bir yapı ya sahip bulunuyordu.
A - SAVAŞIN İ LK YILLARINDA CAN İ K' İ N İAŞ E DURUMU

Birinci Dünya Savaşı arefesinde uluslararası siyasi atmosferin muhtemel
bir savaş ortamı na doğru sürüklenmesi Osmanlı Devletini de bazı tedbirler
almaya sevk etmiş ti. Bu meyanda muhtemel bir savaş ta asker açığı nı kapatabilmek için 12 Mayı s 1914 tarihli Askeri Mükellefiyetler Kanunu çı karı ldı .
Osmanlı Devleti, gelişmelerin bir savaş ortamı na doğru gitmesi üzerine 2
Ağustos 1914'te seferberlik ve 4 Ağustos 1914'te de silahlı tarafsı zlı k ilan etti 7.
Seferberlik ilanı ndan sonra 27 Temmuz 1914 tarihli kanun gereği ülke dahilinde Teklif-i Harbiye Komisyonları kuruldu. Bu komisyonlar, ahalinin
elindeki artı k ürüne el koyma hakkı na sahiptiler. Üreticinin elinden alı nan
malları n değeri bu komisyon tarafı ndan takdir edilip bedeli seferberliğin sonunda ödenecekti. Paranı n devamlı değer kaybettiği dikkate alı nacak olursa
üreticinin zor durumda kalacağı meydanda idi8.
Canik bölgesinde kurulan Tekalif-i Harbiye Komisyonları Üçüncü Ordu
kumandanlığı na bağlı olarak faaliyetlerine başladı lar. Canik'te üreticiden
78/48-2, Dahiliye Nezareti'nden Ticaret ve Nafıa Nezareti'ne tel. 4 Nisan 1910 (23 Mart 1326);
Teklif burada da uygun bulunarak hayata geçirilmek üzere Orman ve Maaden ve Ziraat
Nezareti'ne gönderilmiştir. 78/48-1, Ticaret ve Nâfia Nezareti'nden Orman ve Maadin ve Ziraat
Nezareti'ne tel. 4 Nisan 1910 (23 Mart 1326).
6 1914 yılı nda Canik nüfusu şöyleydi: Müslüman 265.950, Rum 98.739, Ermeni 27.058,
Katolik 261, Protestan 1257, Yahudi 27. Canik'in Osmanlı Devleti idaresine geçtikten sonra
nüfusunun tarihi gelişimi için bakma. Nedim İ pek, "Canik Sancağı 'mn Nüfusuna Dair Bir
Değerlendirme", Ondokuz Mayı s Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 10, (Samsun 1997), s.
145-160.
7 Enver Ziya Karal, Osmanlı Tarihi, IX,Ankara 1996,s. 380-381; 28 Temmuz'da
Avusturya'nı n Sı rbistan'a savaş ilan ettiği sı ralarda Harbiye Nazı rı Enver Paşa, Dahiliye Nazı rı
Talat Paşa, Sadrazam Said Halim Paşa ve Mebuslar Meclis'i Baş kanı Halil Paşa tarafı ndan
Almanlar ile bir dizi görüş meler yapı larak gizli bir andlaşma imzalanmış tı . Buna göre Almanya
savaşa girerse Osmanlı Devleti'de buna iş tirak etmek zorunda kalacaktı . İ smail Hami
Danişmend, izahh Osmanlı Tarihi.Kronolujisi, IV, İstanbul 1972,s.412; Bu oldu bittiyi sonradan
öğrenen bazı devlet adamları , Balkan sava şları nı n yarası nı n henüz daha yeni sarı lmakta
olduğunu ileri sürerek, en az iki yı l daha savaşa girilmemesi gerektiğini düşünüyorlardı . Ali
İ hsan Sabis, Birinci Dünya Harbi, I, İstanbul 1991, s. 23.
8 Vedat Eldem, Harp ve Mütareke Yı lları nda Osmanlı İmparatorluğ-u'nun Ekonomisi,
Ankara 1994, s. 36.
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baş ta buğday olmak üzere toplanan ihtiyaç maddeleri ile Istanbul'dan sevk
edilen hububat askeri alanda kullanı lmak üzere depolanmaktaydı9. Bununla
beraber, harbin başladığı Kası m ayı nı n ilk haftaları nda Canik'te toplanan
Tekalif-i Harbiyye hası lau, doğu cephesinden kaçan mültecilerin ihtiyaçları nda kullanı lmak üzre Trabzon'a nakledilmiş tirw. Ahalinin temel ihtiyaç
maddelerinin kanun gereği askeri ihtiyaçlara harcanması , savaşı n uzun sürmesi halinde bölgede her an vukübulacak iaşe buhranı nı n habercisiydi.
Osmanlı hükümeti, seferberliğin ilanı ndan sonra iaşe işleriyle ilgilenmek, halkı n ve ordunun ihtiyaçları nı temin etmek için 9 Ağustos 1914'de
Harbiye ve Dahiliye Nezareti görevlilerinden müteşekkil hususi bir komisyon
kurdu. Yalnı z, seferberliğin ilanı ndan sonra % 80'i tarı mla uğraşan genç nüfusun askere alı nması ziraau olumsuz yönde etkilemeye başlamış tı . Devlet,
1285-87 (1869-1872) doğumluları terhis ederken 1288-1309 (1873-1894) doğumlulan silah altı na almış tı . Terhisler üreticileri sevindirirken, gilz tohumları nı n atılacağı sı rada 20-29 yaş arası ndaki ziraatle uğraşan genç nüfusun askere alı nması bir sonraki zirâi istihsâlini tehlikeye sokmuş tu. Trabzon vilayeti, Canik başta olmak üzere mülhâlcata gönderdiği talimatta, tohumlukları n silah altı na alı nmayanlara ektirilmesi talimatı nı verdiyse de bu pek etkili
olmamış ve vali vekili mevcut duruma çare bulunması amacı yla 9 Eylül
1914' te Dahiliye Nezare ti' ne müracaat etmiş tir' I.

Canik ahalisi Tekâlif-i Harbiye komisyonları nı n isteği üzerine aynı zamanda -ziraatı n vazgeçilmez birer unsuru olan- ellerindeki hayvanlarla çev9 BOA. Dıihiliye Neziireti Şiire Kalemi (DH.ŞFR) 47/20, Muhacerat-ı Umumiye
Dairesi'nden Trabzon vilayeıine tel 16 Kası m 1914 (27 Zilhicce 1332); Canik, Orta-Anadolu'nun
limanı olması hasebiyle stratejik bir konumda bulunuyordu. Çorum, Amasya, Sivas ve Tokat'tan
temin edilerek karayolu ile Sinop ve Samsun limanları na getirilen gıda maddeleri buralardan
kayı klar vası tasıyla Trabzon'a nakledihnekteydi. 47/371, Tahrirat Dairesi'nden Samsun ve Sinop
Mutasarrıflı klanna tel. 18 Kası m 1913 (19 Muharrem 1332); Canik Mutasarrıflığı , Trabzon için
biriken erzakııı sevki için belirli zaman aralı klanyla Trabzon veya Sinop'tan yelkenli kayı k veya
motor isteınekteydi. 47/61, idare-i Umuriye-i Dahiliye Mildüriyeti'nden Trabzon vilayetine tel.
26 Ocak 1914 ( 28 Zılhicce 1332); Yine ()nye ile Canik arasındaki stokçu ve istifçilerden temin
edilen erzak da Canik'ten motorlarla veya yelkenli kayı ldarla Trabzon'a nalriedilmekteydi. Bu
nedenle Canik limanı faal bir konumdaydı ; Eıâhiliye Nezâreti idâre-i Umılmiye
(DH.i.UM.E),73/18, Canik Mutasarrıflığı'ndan Dahiliye Nezareti'ne sifreli telgraf. 16 Kası m
1914 (3 Tesrin-i %ni 1330).
ı () BOA.DH.ŞFR. 47/ 1 37, idare-i Umumiye-i Dahiliye Müdüriyeti'nden Canik'e tel 23
Kası m 1914 (5 Muharrem 1332).
ıı BOA.Dâhiliye Nezâreti Siyâsi Kı sı m Belgeleri (DH.SYS), 123-9/21-2 (10), Trabzon
vilayetinden Dahiliye Nezaretine tel. 9 Eylül 1914 ( 24 Ağustos 1330).
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redeki askeri noktalara yük de taşı maktaydı . Köylüler bir taraftan 1914 yı lı
harmanı n' kaldı nrken, diğer taraftan da Havza, Kavak ve Kadamut köyüne
askeri erzak ve mühimmat nakliyat' yapmakla mükellef tutulmuşlardı . Yine
kayı klarla Trabzon'a gönderilecek Canik hası latı nı n, çevreden limana taşı nması için ahali mükellef tutulmuş ve karşı lığı nda da arpa ve buğday ekiminde
kullanmak üzere tohumluk almak için kendilerine dağı tı lmak üzere
Mutasarnflı k emrine 300 bin kuruşluk havale gönderilmiş tir°2.

Ziraat harici uzun yollarda yük taşı mak için kullanı lan hayvanları n tı rnakları zedelenmiş ve akabinde salgı n bir şekilde çı kan "şab hastalığı" hayvanları güçsüz ve tâkatsiz bı rakmış tı. Bunun yanı nda 1914 yı lı sonları nda havaları n iyi gitmemesi sebebiyle ahali zirai faaliyetlere ancak Kası m ayı ortaları nda başlayabilmiş ti. Tarlalara aulacak tohumun da kı t olması üreticileri
tamamen zor bir durumda bı rakı yordu. Bu durum ertesi yıl hası latı n iyi olmayacağı nı n işaretiydi. Bunun üzerine Canik Ziraat Müdürlüğü, Ticaret ve
Ziraat Nezareti'ne durumu bildirerek üreticiyi zor durumda bı rakan nakliye
meselesinin halledilmesini ve muhtaç çiftçilere tohumluk dağı tı lması nı talep
ederek aksi takdirde gelecek seneki mahsulün önceki senelerin derecesine
ulaşamayacağı nı bildirmiş tir". Bütün cephelerde yoğun bir savaş ortamı na
girildiğinden, askeri faaliyet ve sevkiyata ağı rlı k verilmekle birlikte askerin ve
halkı n iaşesinin temeli olan ziraatin de ihmal edilmesi beklenemezdi. Bu nedenle Dahiliye Nezareti 17 Ocak 1915'de Canik Mutasanı flığı 'na yaptığı tebligatta askeri faaliyetlerin sekteye uğraulmaması şartı ile, köylülerin elinde ziraati yapacak kadar nakliye vası tası nı n bı rakı lması nı tavsiye etti".

Dahiliye Nezareti 18 Ekim 1914'de bütün vilayetlere gönderdiği emirle
ahalinin tohumluk ihtiyaçları nı karşı layabileceğini bildiriyordu. Fakat Canik
baş ta olmak üzere Trabzon bölgesinde söz konusu ambarlar henüz teş kil
edilmemiş ti. Bu nedenle ihtiyacı n Ziraat Bankası Umum Müdürlüğü vası tası yla karşı lanması yoluna gidildi". Trabzon vilayeti bölgede tohumluk ihtiya12 BOA.DH.İ.UM.E/33-70, Trabzon valisi Cemal Bey'den Dahiliye Nezareti'ne tel. 16 Ocak
1915 ( 3 Teşrin-i &ini 1330).
ı s BOA.DH.SYS, 123-9/21/2 (4), Ticaret ve Ziraat Nezareti'nden Dahiliye Nezareti'ne
tahrirat 16 Ocak 1915 ( 3 Kanan-ı Sani 1330).
1-1 BOA.DH.SYS. 129-9/21-2 (16), Dahiliye Nezareti'nden Canik Mutasarrı flığı 'na tel. 17
Ocak 1915 (4 Kanün4 Sanı 1330); Dahiliye Nezareti'ne bu yönde vaki şikayetler gelmiş olacak ki,
27 Ocak 1914'de gönderdiği bir yazıyla önceki emrini tekrarlamış ur. 123-9/21-2 (7), Dahiliye
Nezareti'nden Canik Mutasarrı flığı 'na tel. 27 Ocak 1914 (27 Kanan-ı Sâni 1330).
15 BOA.DH.SYS. 123-9/21-2 (2), Trabzon valisi Cemal Bey'den Dahiliye Nezareti'ne tel. 11
Aral ı k 1914 (29 Teşrin-i San' 1330).
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cı n ı karşı lamak için 1.507 bin liralı k bir tahsisata ihtiyaç duyuyorduk'.
Neticede vilayet emrine bölgedeki kaza ve nahiyelere dağı tı lmak üzere talep
edilen meblağ 30 Ocak 1915'te gönderildiu. Söz konusu tahsisat ile bölgenin
ihtiyacı nisbeten azalmış ve üreticileri rahatlatı lmış tı r.
Karadeniz'in deniz yolu ulaşı mı nı n tehlikeli bir hale gelmesinden sonra
1915 yı lı başı ndan itibaren Canik'ten Trabzon'a bu yolla yapı lan nakliyat
durduruldu. İ aş esi Canik'ten gelecek erzaka bağlı bulunan Trabzon'un bu
tarihten sonra erzak ihtiyacı nı n had safhaya ulaş ması ve açlı kları n olması
mukadderdi. Trabzon'a gönderilecek erzakta yığı lma olunca Canik'teki depolarda bekleyen sabun, peksimed, arpa, un, yulaf, buğday, bulgur ve şekerin
bir kı smı Üçüncü Ordu'ya sevk edilmek üzere Sivas'taki menzil ambarları na
nakledildits. Rusları n Karadeniz kı yı ları nı bombardı manı hafifletmesi üzerine Mart 1915 başı ndan itibaren Trabzon'a peyderpey zahire gönderilmesine tekrar baş lanmış tı rw.Yme, Canik limanı na çevreden mal taşı yan nakliye
araçları Sivas'ta bulunan Üçüncü Ordu emrine tahsis edildi20. Bu nakliye vası taları Ulukış la-Erzurum yoluyla askeri birliklere erzak taşı macı lığı nda görevlendirileceklerdi2 °.

1 - Ziraatle Uğraşan Arnele Taburları nın Sivas'a Çağrılması Meselesi
1915 yı lı itibariyle Canik ve kazaları nda iaşe kı dığı ile ilgili bir probleme
rastlanmamaktaydı . Sivas, Tokat, Amasya ve Çonı m'dan temin edilen buğday
ile Canik'in köylerinde üretilen mı sı r ve sâir mahsülât ile ahalinin geçimleri
temin ediliyordu. Harbin ilanı ndan sonra genç nüfusun cephelere gitmesi
sonucu sancak dahilinde ortaya çı kan iş gücü açığı amele taburları yla kapaulmaya çalışı lı yordu.
Nezaret söz konusu teklifi 2 Aralı k 1914'de Maliye Nezareti'ne göndermiş tir. BOA.
DH.SYS. 123-9/21-2 (1), Dahiliye Nezareti'nden Maliye Nezareti'ne tel. 2 Aralı k 1914 (19
Teş rin-i Sâni 1330).
17 BOA. DH.SYS. 123-9/21-2(11), Maliye Nezareti'nden Dahiliye Nezareti'ne tel. 4 Şubat
1915 (22 Kanün-ı Sâni 1330); Aynı meblağdan verilmek üzere Niksar ve Reşadiye'den alı nan
tohumluk Aybasu kazası nda üreticilere dağı tı lmış tı r. 123-9/21-2 (14), Dahiliye Nezareti'nden
Maliye Nezareti'ne tel. 31 Ocak 1915 ( 18 Kâ ı lün-ı sâni 1330).
18
BOA.DH.ŞFR. 50/117, Harbiye Nezareti Tahrirat Dairesi'nden Canik Mutasarrı flığı 'na
tel. 27 Şubat 1915 (12 Rebi'u'l-âhı r 1333).
19 BOA.DH.ŞFR. 50/167, Harbiye Nezareti Tahrirat Dairesi'nden Canik Mutasarrı flığı 'na
tel. 4 Mart 1915 (17 Rebi'ul-âhı r 1333).
20 BOA.DH.ŞFR. 50/52, Harbiye Nezareti Tahrirat Dairesi'nden Canik Mutaşarrı flığı >na
tel. 20 Ş ubat 1915 (5 Rebi'u'l-âhı r 1333).
2 BOA.DH.ŞFR. 50/51, Dahiliye Nezareti'nden tel. 20 Şubat 1915 ( 5 Rebi'u'l-âhı r 1333).
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Ancak Üçüncü Ordu kumandanlığı , Canik'te ziraatle meşgul olan üç
amele taburunu yol çalış maları nda görevlendirmek üzere Sivas'a çağı rdı .
Savaşı n baş laması ndan itibaren gönderilen 10 binden fazla insanı n büyük
çoğunluğu da Sivas amele taburları nda görevlendirilmiş ti. En son 1915 yı lı
Ocak ayı içinde Müslüman ve gayr-ı müslimlerden oluş an 3 bin kiş i bu maksatla gönderilmiş bulunuyordu. Söz konusu ziraatle uğraşan amele taburlarını n Sivas'a gönderilmesinin ileride Canik'te iaş e buhranı na sebep olacağı
düşünülüyordu. Çünkü, Harbiye Nezareti'nin emriyle Lazistan kumandanlığı
emrinde görevlendirmek üzere Canik'te 50 yaşı ndan küçük eli silah tutan
bütün erkekler silah altı na alı nmış tı . Ayrı ca 1313 doğumlular (18 yaşı ndakiler) askere sevk edilmiş ve 1314 doğumluları n da askere sevk edilmek üzere
muayenesi yapı lmış tı . Bu nedenle ziraatı n bütün yükü söz konusu amele taburları nı n üzerinde kalı yordu. Canik Mutasarrı fı Kemal Bey, Sivas vilayetinden kendisine ulaşan bu yöndeki isteği, Canik'te ziraati sekteye uğratacağı ve
halkı zor durumda bı rakacağı nedeniyle şiddetle reddederek, karardan vazgeçilmesi için 23/24 Şubat 1915'te Dahiliye Nezareti'ne müracaat etti22 .
Dahiliye Nezareti, Sivas vilayetine 24 Şubat 1915'te gönderdiği telgrafla,
talep edilen üç amele taburunun ziraat mevsiminin sonuna kadar Canik'te
kalması nı n uygun olacağı nı bildirdi".

Sivas valisi Muammer Bey, Dahiliye Nezareti'ne 26 Şubat 1915'te gönderdiği cevabi telgrafta Canik livası mn tohumluğuna kadar tüm zahiresinin
Sivas vilayetince karşı landığı nı , zaten talep edilen amele taburlarmı n ziraat
alanı nda istihdam edileceğini bildirdi2 °.
Bunun üzerine, Dahiliye Nezareti 4 Mart 1915'te Harbiye Nezareti'ne bu
konuda bir yazı göndererek, üçüncü Ordu'nun ihtiyaç göstererek Canik'te
görevli amele taburları nı talep ettiğini, fakat Canik Mutasarrı flığı 'mn da bu
taburlara ihtiyaçları olduğunu belirttiğini söylemiş, bu taburları n hangi böl22 BOA.DH.!.UM.59/3 (1/17)-11, Canik Mutasarrı fı Kemal Beyden Dahiliye Nezareti'ne
şifreli tel. 23 Şubat 1915 ( 10 Ş ubat 1331); 59/3(1/17)-8, Canik Mutasarrı fı Kemal Beyden
Dahiliye Nezareti'ne ş ifreli tel. 24 Şubat 1915 (11 Şubat 1331).
23 BOA.DH.İ .UM.59/3 (1/17)-1, Dahiliye Nezareti'nden Sivas Vilayeti'ne tel. 24 Şubat
1915 (11 Şubat 1331); 59/3(1/17)-7, Dahiliye Nezareti'nden Sivas Vilayeti'ne tel. 26 Ş ubat 1915
(13 Şubat 1331).
2 BOA.DH.İ .UM.59/3(1/17)-6, Sivas valisi Muammer Bey'den Dahiliye Nezareti'ne tel. 26
Şubat 1915 (13 Şubat 1331); 59/3(1/17)-5, Dahiliye Nezareti'nden Canik Mutasarrı flığı 'na tel.
27 Şubat 1915 (14 Şubat 1331); 59/3(1/17)-4, Canik Mutasarrı fı Kemal Beyden Dahiliye
Nezareti'ne tel. 1 Mart 1915 (16 Ş ubat 1331).
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gede görevlendirileceği meselesinde Nezaret'in karar vermesini istemiş tir.
Ayrı ca bu konuda Üçüncü Ordu kumandanlığı na da kali' bir emir verilmesini
istemiştir25.

Bu sı rada Ticaret ve Ziraat Nezareti de Harbiye Nezareti nezdinde söz
konusu taburlarm ziraat işlerine devam etmesi için Canik'te bı rakılması nı istemiştir. Nezaret, kendisine yapı lan bu yöndeki teşebbüsler sonucu Dahiliye
Nezareti'ne gönderdiği tezkireyle amele taburlannı n Canik'te bı rakı lması nı n
kararlaş tı rı ldığı nı ve bu yöndeki emrin üçüncü Ordu kumandanlığ'ı na bildirildiğini ifade etmiş tir26. Durum 12 Mart 1915'te Canik Mutasarrı flığf na tebliğ edildi". Böylece ziraau olumsuz yönde etkileyecek bir gelişme engellenmiş oldu.
2 - 1915 1511 İaşe Durumu

Canik'te genç nüfusun büyük oranda askere gitmesine rağmen, gerek
amele taburlan ve gerekse ahalinin gayretleri sonucu 1915 yı lı yaz ziraatinin,
önceki seneler gibi verimli olması tahmin ediliyordu28.

Fakat Canik, sadece kendi ihtiyaçlanyla başbaşa kalmı yor, Tekâlif-i
Harbiye Kanunu gereği ihtiyaç fazlası olarak tespit edilen erzaklara Harbiye
Nezareti'nce el konuluyordu. Bu nedenle, doğuda Ruslara karşı çetin bir savaş veren Üçüncü Ordu'ya bağlı olan askerlerin iaşesi için Canik'ten sürekli
erzak gönderilmekteydi. 1915 yı lı nı n ilk yarısı nda Üçüncü Ordu'daki erzak
ihtiyacı had safhaya ulaşmış tı . Canik Muta.sarrı flığı , Harbiye Nezareti'nin 23
Mart 1915 tarihli yazısı doğrultusunda Teklif-i Harbiye Kanunu gereği ve satı n alma suretiyle temin ettiği erzak maddelerini Erzurum'a sevk etmek üzere
Sivas'a göndermiş tir'. Bu şekilde, Üçüncü Ordu'ya Canik bölgesinden devamlı ihtiyaç maddeleri gönderiliyordu. Harbiye Neweti vilayetlere gönderdiği yazı larda "her türlü vesilelere müracaat ederek Üçüncü Ordn'ya erzak
sevkiyat:nın artı rı lmasını" talep etmekteydi30.
25 BOA.DH.İ .UM. 59/3(1/17)-3, Dahiliye Nezareti'nden Harbiye Nezareti'ne tezkire 4
Mart 1915 (18 Şubat 1331).
26 BOA.DH.İ .UM.59/3 (1/17)-2, Baş kumandanlı k Vekaleti'nden Dahiliye Nezareti'ne
tezkire. 10 Mart 1915 (25 Şubat 1331).
27 BOA.DH.İ .UM. 59/3(1/17)-1, Dahiliye Nezareti'nden Canik Mutasarrı flığı 'aa tel. 12
Mart 1915 (28 Şubat 1331).
28 BOA.DH.İ .UM.59/ 1 (1/119, Canik Mutasarrı fı Süleyman Necmi Bey'den Dahiliye
Nezareti'ne tel. 16 Nisan 1915 (3 Nisan 1331).
29 BOA.DH.ŞFR.51 (132), Harbiye Nezareti'nden Canik Mutasarrı flığ-ı 'na tel. 25 Mart 1915
(9 Cemüziyel-evvel 1333).
BOA.DH.ŞFR.48(325), Harbiye Nezareti'nden Canik Mutasarrı flığı 'na tel. 7 Haziran
1915 (24 Şa'ban 1333).
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Canik'ten, kendisine erzak sevki yapı lan diğer bir bölge ise, Rus bombardı manı sı rası nda sevkiyatı n bir müddet durduğu Trabzon'du. Canik'ten
her gün 20-25 kayı k dolusu erzak Trabzon'a gidiyordu. Fakat, havaları n iyi
olmadığı zamanlarda bir kayı k üç günlük yolu ancak 20-25 günde alabildiğinden iaş esi büyük ölçüde Canik'ten gelen erzaka bağlı olan Trabzon'da
birkaç günlük zahire gecikmesi, fiyatları n anormal yükselmesine sebep oluyordu. Trabzon valisi Cemal Bey'in durumu Dahiliye Nezareti'ne iletmesi
sonucu, Canik'teki vesikah kayı klar yalnı zca ahalinin ihtiyaçları nı taşı mak
üzere Canik-Trabzon arası nda görevlendirildim. Askeri ihtiyaçları ise sayı ları
330'u bulan farklı kayı klar taşı maya baş ladı ".
Üçüncü Ordu'nun kontrol ettiği alanı n çok geniş olması ve bu bölgenin
aynı zamanda Ruslar ile sı cak çatış ma içinde bulunması iaşe giderlerini de
ciddi boyutlara ulaş tı rmaktaydı . Askerin erzak gideri yan ı nda yaklaş makta
olan kış için ambarlarda depolanmak üzere hazı rlı k da yapmak gerekiyordu.
Bu nedenle, Üçüncü Ordu iaş e mı ntı kası nı ihtiva eden Trabzon vilayeti
Bayburd ambarı na, Sivas vilayeti Erzincan ve Bayburd ambarları na,
Diyarbekir ve Ma'muretülaziz vilayetlerinin ise Erzincan, Muş ve Kiği ambarları na erzak göndermeleri gerekmekteydi. 1915 yı lı Ekim ayı itibariyle ambarlardaki mevcut stok miktarı nı n kış ihtiyacı nı karşı layacak seviyede olmaması sebebiyle yeniden söz konusu vilayedere erzak irsâ.lâtı na hı z vermeleri
tembihlendi33. Bu durum, yani TeUif-i Harbiye gereği ahaliden iaşe temini
yoluna gidilmesi, kış arifesinde ellerindeki hubilbatı n ve ihtiyaçları nı n alı nmaya baş lanması , diğer bölgelerde olduğu gibi Canik'te de yavaş yavaş iaşe
sı kı ntı sı na yol açmaya başlamış tı .
31 BOA.DH.İ .UM. 82/1 (1-20)-1, Trabzon valisi Cemal Bey'den Dahiliye Nezareti'ne
tezkire. 11 Temmuz 1915 (29 Haziran 1331); 82/1(1-20)-2, Dahiliye Nezareti'nden Canik
Mutasarrı flığı 'na tel. 12 Temmuz 1915 (30 Haziran 1331).
32 Askeri erzak ta şı yan kayı klar hava muhalefeti veya ba ş ka sebeplerle herhangi bir iskeleye
yana ş ması halinde ancak resmi vesikası m ibraz ettiğinde kendisine erzak ve kumanya
veriliyordu. BOA.DH.ŞFR. 52(261), Muhaberât-ı Umumiye Dairesinden Trabzon ve Canik

Mutasarrı flığı 'na tel. 3 Eylül 1915 (23 Şevval 1333).
43 BOA.DHIUM.82/2 (1/45)-5, Dahiliye Nezareti'nden Harbiye Nezareti'ne tezkire. 7
Ekim 1915 (24 Eylül 1331); Diyarbekir ve Mamuretülaziz vilayederi söz konusu ambarlara erzak
gönderebilmek için para talep etmişlerdir. Ma'muretülaziz vilayetine 10 bin lira gönderilirken.
Diyarbekir silayetine de icabı nda kullanmak üzere bankada bir miktar para açı k hesap olarak
gösterilmiştir. 82/2(1-45)4, Dahiliye Nezareti'nden Harbiye Nezareti'ne tezkire 29 Eylül 1915
(16 Eylül 1331); 82/2(1-45)-7, Dahiliye Nezareti'nden Harbiye Nezareti'ne tezkire. 16 Ekim

1915 (3 Ekim 1331).
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Zaten, 1915 yı lı mahsûlü Osmanlı Devleti genelinde normalin altı na
düşmüştü. İaşe stoklanmn yeterince idareli kullanı lmaması , alınan tedbirlerin kifayetsizliği ve istihsali teşvikte geç kalınması mevcut iaşe dengesini
bozmuştu. Aynı yı l buğday ekim sahası nda 4 milyon dönüm ve mahsûlde de
% 30 gerileme olunca bütün memlekette iktisadi darlık başgöstermeye başlamış tı m. Neticede 14 Aralı k 1915 tarihli bir kararla hububat gümrük resminden muaf tutularak Romanyaadan bir miktar buğday ithal edilmiştir35.

Canik'te 1915 yılı sonlarında kısmi olarak erzak sıkıntısı belirmeye başlamış tı . Canik'in iaşesi kendi hası lauyla beraber Çorum başta olmak üzere
Tokat, Amasya ve Merzifon'dan temin edilen malısille dayanıyordu. Bir de
Canik, Trabzon ve üçüncü Ordu emrine sürekli hubûbat veya erzak sevk
ediyordu. Buralardan herhangi bir sebeple erzak gelmemesi ludığa sebep
olabilirdi. Ayrı ca Teklif-i Harbiye gereği ellerinden fazla malları alınan ahalinin en ufak bir darlı ktan etkilenmesi mukadder görünüyordu. Nitekim,
1915 yı lı Ekim ayı nda Çorum'dan zahire ihracatı nı n kesilmesi Canik'te fiatları hemen yükseltmeye başladı . Canik'e zahire ihracatı nı n kesilmesi
Trabzon'da da benzer tehlikenin vukubulacağı anlamı na geliyordu. Bu nedenle, Canik mutasarrı fı Kemal Bey, Dahiliye Nezared aracı lığıyla yaptığı girişimler sonucu Canik'e zahire ihracatı m sağladı . Yalnı z, Çonım'dan bir
kaçgün zahirenin gelmemesi sonucu fiyatların yükselmesi, bir buhran karşısı nda Canik'i zor günlerin beldediğinin işaretiydi.
3 - Trabzon 'un işgalinden Sonra Canik 'in İaşesi

Sankamış hezimetinden sonra Artvin, Borçka ve Acara ahalisinin büyük
kısmı memlekederini terk edip hicret etmişlerdi. Bu havaliden göç edenler
kafileler halinde Trabzon'a gelmekteydiler. 1915 Şubat ayı nda şehrin bombardı manı m müteakip Trabzonlu kadı n ve çocuklar da göç kervamna katıldı lar". Ruslar, Trabzon'a doğru yaklaş ukça işgal ettikleri yörelerin ahalisi onları n zulmünden kaçarak, can, namus ve malları nı kurtarabilmek amacı yla
hızlı bir şekilde göç ediyorlardı . Göç istikamed Trabzon üzerine oluyor ve gelenler sahil boyu Canik'e doğru sefil ve perişan bir halde yollara dökülüyor34 Vedat Eldem, Osmanlı Imparatorlugu Ekonomisi, s.34.
" Vedat Eldem, Osmanlı Imparatorluğu Ekonomisi, s. 43.
36 BOA.DH.İ .UM.98/1(1-49)-2, Canik Mutasamfı Kemal Bey'den Dahiliye Nezareti'ne tel.
4 Kası m 1915 (22 Ekim 1331).
37 Nedim İ pek, "Birinci Dünya Savaşı Esnası nda Karadeniz ve Doğu-Anadolu'da Cereyan
Eden Güçler", 19 Mayıs ve Milli Mücadelede Samsun Sempozyumu, Samsun 1994,5.61.
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lardı . Mart 1916 yı lı nda Ruslar, Erzurum, Van ve Bitlis dışı nda Trabzon'a kadar olan bölgeyi kendi paylarma almaları nı Petrograd protokolüyle müttefiklerine kabul ettirince Trabzon'a baskı yı yoğunlaşurdı lar".
Rusları n Trabzon'u işgal etmek üzere harekete geçmesi Canik'i zor durumda bı rakmış tı . Çünkü, oradan kaçanlar muhacir olarak Canik'e akı n ediyorlardı . Dışarı dan plansı z ve programsı z gelen bu insanlar zaten kendi kendine ancak yetebilen Canik'i iaşe temini yönünden güç duruma sokmaktaydı .
Canik'e gelen muhacirlerin hepsinin burada iskân ve iaş elerinin temini imkân dışı ydı . Bu nedenle gelen göçmenlerin bir kı smı Çorum, Amasya, Tokat,
Sinop ve Sivas'a gönderilmekteydi. Buralardan da yerleş tirilmek üzere daha
ilerilere gönderiliyorlardı . Harp mı nukası ndan, herşeyini bı rakarak aç ve sefil olarak yollara düşen bu insanları n iaşeleri muhacirin tahsisaundan karşı lanı yordu".

Dış arı dan gelen göçmenler arası nda ziraatle uğraşanlar olduğu gibi istila
altı na düşen şehir ve kasabalarda görev yapan memurlar da bulunuyordu.
Gelen bu kimselere ia.şelerini temin ve hayatları nı idame ettirebilmek için
Canik Mutasarrı fiığı bünyesinde aylı k tahsisat verilmekteydi. Fakat her gün
göçmen sayı sı nı n artması mali zorlukları da beraberinde getiriyordu. Zira,
bunları n yanı nda Canik'te görev yapan memurlar ve asker ailelerine de aylı k
tahsisat verilmekteydi. 1916 yı lı Mart ayı nda mali zorluk nedeniyle ödeme
özel, Milli Mücadelede Trabzon, Ankara 1991, s.4.
BOA.DH.$FR.61/113, iskan-ı Aşair ve Muhacirin Müdüriyeti'nden Canik ve Çorum
mutasarrı flı klarma tel. 26 Şubat 1916 (21 Rebru'l-evvel 1334); Vilayet ve mutasarrı flı klar
bünyesinde bulunan boş evler gelen muhacirlere tahsis ediliyordu. 65/37, İ skan-ı Aşair ve
Muhacirin Müdüriyeti'nden Canik Mutasarrı flığı 'na tel. 19 Nisan 1916 (17 Şa'ban 1334); 1916
yı lı başları nda her taraftan Anadoluya göçmen gelmesi üzerine hükümet, bunlara daha iyi
hizmet verebilmek içiıı bazı önlemler alma yoluna gitti. Mevcut İ sk.in-ı Aşair ve Muhacirin
Müdüriyeti, Mart 1916'da mülhak bir bütçeyi haiz olarak Aşair ve Muhacirin Miidüriyet-i
Umilmiyesi'ne dönüş türfı ldü. Kurumun genel müdürlüğüne de İ skan-ı Aşair ve Muhacirin
Müdürü Şükrü Bey tayin edildi. Nedim İ pek, "Birinci Dünya Savaşı Esnası nda Karadeniz ve
Doğu-Anadolu'da...",s.72; Göçmenlerin, vatanlarıııııı istiladan kurtulması na kadar daha az
sı kı nuyla zamanları nı geçirebilmek içiıı yeni birimin oluş turulması ndan sonra Canik başta
olmak üzere göçmen olan yörelerde Ermeni ve Ecnebi bulunmayan köy ve kasabalara
yerleştirilmesi yoluna gidildi. özellikle dul kad ı n ve çocukları n mevcut durumdan fazla
etkilenmemeleri içiıı genç ve dul kadı nlar evlenmeye teşvik edilirken, çocuklar ise Daruleytam
ve öksüz Yurtları na verilmeye başlandı . 63/142, Aşair ve Muhacirin Müdüriyeti'nden Canik
Mutasarrıflığı 'na tel. 30 Nisan 1916 (26 Cemaziyel-ahı r 1334).
38 Sebahattin

39
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yapamayan Canik Mutasarnflığı , Maliye Nezareti'nden 20 bin liralı k ek ödenek istemek zorunda kalmış tı r").

18 Nisan 1916'da Trabzon'un Ruslar tarafı ndan işgali, Canik yöresine
doğru göçmen akı nı n ı daha da hı zlandı rdı . Gelen her göçmen kafilesi
Canik'te hayat şartları nı ve geçimi zorlaş tı nyordu. Aşâir ve Muhacirin
Müdüriyet-i Umümiyesi, diğer vilayedere olduğu gibi Canik Mutasanflığı 'na
gönderdiği yazı larda da gelen mültecilerin nakil ve ia.şelerinin temin edilmesini, en çok nelere ihtiyaç duydukları nı n Istanbul'a bildirilmesini istiyordu'".
Fakat savaş, devleti bütün birimlerine kadar derinden sarsuğı ndan mültecilerin yönlendirildiği vilayeder kendi imkânlanyla başbaşa kalıyorlardı .
Osmanlı hükümeti, cephelerdeki ordunun ihtiyaçları , iktisadi darlı k çekilen bölgelerin bu alandaki gereksinimlerinin giderilmesi ve harp bölgelerinden emin mı nukalara gelen mültecilerin iaşe meselelerini düzene koymak
için bir dizi düzenleme yapmak zorunda kalmış tı r. Bu amaçla 1 Mayı s
1916'da çı kan muvakkat bir kanunla, Istanbul'da şehremini ve vilayederde
valiler, gerekli gördükleri takdirde değirmen ve fı rı nlara el koymaya, ihtiyaç
maddelerinin satış fiyatları ve usüllerini tesbit etmeye yetkili kı lı ndı lar. 23
Temmuz 1916'da da İ aşe KIT-Jun-1 Muvakkau çı karı ldı . Bununla ordu ve halkı n iaşesi için memleket bölgelere taksim edildi. Bu bölgelerden dışarı ya zahire çı karı lması yasaklandı . Zahire alı m satı mı yapacak ve bunları n kontrolünü sağlayacak olan bir heyet oluşturuldu. Bu heyet Dahiliye Nazı n'nı n başUmûmiye Reisi, Maliye ve Ticaret
kanlığı nda olup Harbiye Nezareti
Müsteşarlar', Ziraat Bankası Genel Müdürü ile Dahiliye Nazı n'nı n uygun göreceği kişilerden oluşmaktaydı . Söz konusu heyet 3.5 milyon liralı k bir ödenekle göreve başladı 42.
4° BOA.DH.İ .UM, 4/1(47)-2, Canik Mutasamflığı 'ndan Dahiliye Nezareti'ne tel. 11 Nisan
1916 (29 Mart 1332); Söz konusu teklif Dahiliye Nezareti tarafı ndan 12 Haziran 1916'da Maliye
Nezareti'ne gönderilmiştin 4/1(47)-1, Dahiliye Nâzı n Talat Bey'den Maliye Nezareti'ne tezkire.
12 Haziran 1916 (30 Mayıs 1332).
I BOA.DH.$FR.66/154, A.şâir ve Muhacirin Mıldüriyeti Umumiyesi'nden Canik
Mutasamflığı 'na tel. 5 Ağustos 1916 (5 Şevval 1334); Canik'teki bazı görevliler gelen mültecilere
kötü muamele ediyorlardı . Bu konudaki şikayetlerin Istanbul'a kadar ulaşması üzerine Aşâir ve
Muhacirin Müdüriyet-i Umumiyesi bu konuda Canik Mutasarrı flığı 'nı uyararak, suçluları n
cezalandı rı lması n ı ve neticenin genel müdürlüğe bildirilmesini istemiş tir. 67/19, Aşâir ve
Muhacirin Müdüriyet-i Umurniyesi'nden Canik Mutasarrı fliğı 'na tel. 16 Ağustos 1916 (16 Şevval

1334).
12

Yusuf Hikmet Bayur, Türk ınkılabı Tarihi, III/IV, Ankara 1991, s. 536.
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İaşe ile ilgili muvakkat kanunun çı kması meselelere tek yetkili olarak
eğilen bir muhatap bulunması açısı ndan olumlu bir gelişmeydi. Yapı lan bu
düzenleme en çok da Canik'i sevindirmişti. Çünkü, Tekalif-i Harbiye gereği
verilen ihtiyaç fazlası mallar ve gelen mültecilerle Canik tamamen iaşe buhranı ile karşı karşıya kalmış tı . Nitekim Ağustos 1916'da çekilen zahire kı tlığı
Canik başta olmak üzere Ordu, Giresun ve Trabzon'u açlı k tehlikesiyle karşı
karşıya bı rakmıştı . Amasya'dan; Canik, Ordu, Giresun ve Trebolu ahalisinin
ihtiyaçları için tüccarlar tarafı ndan un toplanmaktaydı . Fakat bilinmeyen bir
nedenle Amasya'dan un ithali yapı lamayı nca Canik'ten Giresun istikametine
sevkiyat yapı lamadı . Depolarda olan un, Canik halkı nı n ihtiyacı na harcandı .
Yerli ve göçmen ahâli açlı kla karşı karşı ya kalmış bulunuyordu. Ordu,
Giresun ve Trebolu'da "bir dirhem bile" un, buğday ve mı sı r kalmadığı ndan
buralarda sı kı ntı lar tahammülû imkansı z boyutlara ulaştı". Fakat, Trabzon
valisi Cemal Azmi Bey'in girişimi üzerine Sivas'tan un ve buğday temin edilmesiyle mevcut sı kı ntı atlauldı ".

1916 yı lı nda Canik'te iaşe teminini en çok zorlaş uran unsur harp bölgelerinden gelen göçmenlerdi. Aralı k sonu itibariyle Samsun ve kazaları nda
80 bin civarı nda göçmen bulunuyordu". Gelen göçmenlerin masrafları na
karşı lı k belirli araliklarla Muhacirin tahsisaundan gönderilen paralar onları n
ihtiyaçları na yetmemekteydi".
B - 1917 İAŞE BUHRANI
Amasya, daha önceleri bir sı kı ntı çekmemesine rağmen, 1917 yı lı başı ndan itibaren iaşe sı kı ntısı çekmeye başlamış tı . Fakat buna rağmen toplanan
BOADH.İ .UM.98/3(1/92)-1, Trabzon valisi Cemal Azmi Bey'den Dahiliye Nezareti'ne
tel. 24 Ağustos 1916 (11 Ağustos 1332).
44 BOA.DH.İ .UM.98/3(1/92)-2, Dahiliye Nazı n Talat Paşa'dan Sivas Valisi Muammer
Bey'e tel. (24 Ağustos 1916 (11 Ağustos 1332).
45 Gelen göçmenlerin 18 bini Samsun'da, 18 bini merkez kazası millhâkaunda, 4 bini
Bafra'da, 18 bini Çaılamtıa'da, 1600'fı Terme'de, 7 bini Terme millhâkaunda, 18 bini Onye'de
ve 1.500'il Fatsa kazalanııdaydı . Azmi Süslü, Ermeniler ve 1915 Tehcir Olayı , Ankara 1990, s.
127.
Umumiyesi'nden Canik
BOA.DH.ŞFR.68/78, Aşâir ve Muhacirin
Mutasamflırna tel. 20 Eylül 1916 (22 Zilka'de 1334); Gelen göçmenler içinde geldikteni
yerlerde devlet hizmetinde görevli olanlar Canik'de geçici olarak sevk, iaşe. iskân ve emsali
işlerde yevmiyeli olarak istihdam edilınişlerdir. Ücretleri ise iskin masraflanndan verilmiştir.
68/175, Aşâir ve Muhacirin Müdüriyet-i Umumiyesi'nden Canik Mutasarrıflığg'na tel. 4 Ekim
1916 (6 Zilhicce 1334); Kası m 1916 tarihinden itibaren de Canik başta olmak üzere Sivas.
Ankara, Trabzon, Konya, Kastamonu vilayederiyie Kayseri. Niğde ve Bolu livaları nda mülteci
istemlerinin sorumluluğu Erzurum valisi Mithat Beye verildi. 70/113, 26 Kası m 1916 (30
Muharrem 1335).
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un ve zahireler peyderpey tüccarlar vası tasıyla Canik'e gönderiliyordu47 .
Buraya getirilen zahireler genelde tüketiciye fahiş fiyatla ulaşıyordu. Yol masrafları dahil 7.5 liraya mal edilen bir çuval un, 18 lira veya daha fazlaya satıhyordu. Bu durum korkunç bir pahahlaşmayı beraberinde getirirken özellikle
muhacirler ve fakirler iaşe darlığı ile karşı karşıya kalmış tı . İaşe sı kıntısı nın
ihtikâra yol açmasının sebebi, Amasya'daki iaşe darlığı nı fı rsat bilen istifçi ve
vurgunculann yapacakları ticaretten büyük karlar elde etme düşüncesiydi.
Canik Mutasarnflığı , ahâliyi perişan edecek ve birkaç kişinin zenginleşmesine yol açacak bu vurgunculuğun önüne geçmek için üçüncü Mı ntıka İaşe
Riyaseti ve Merkez İaşe Heyeti Reisi olan Dahiliye Nazın nezdinde yaptığı girişimler sonucunda bir takı m önlemler ald148.
1917 yılı Mayıs ayı başları nda alı nan bu önlemlere göre, Canik'e un ve
zahire taşı yacak tüccarlar mutasarnflı ktan, yetkili olduklarına dair vesika almak mecburiyetinde bı rakı ldı lar. Tüccarlar topladı kları zahirelerin miktarlarını , maliyetini ve nakliye ücretlerini mutasarrı flığa bildirmek zorundaydı lar.
Tüm bu işlemlerin sağlı klı yürümesi ve ahaliye ucuz ekmek ve iaşe temin
edebilmek için tüccarların alış-verişlerini kontrol altında tutmak amacı yla
Canik'ten "emin" ve "mu'temet" bir memur Aınasya'ya gönderildi.
Görevlendirilen bu kimse, Amasya livası nın tayin edeceği aynı yetkileri haiz
bir başka memurla ortak çalışacak ve fiyattan kontrol altında tutmak amacıyla Canik Mutasarrı flığı'na sürekli rapor gönderecekti49.

Bu gibi tedbirlerle ithal edilen zahirenin aşı rı fiyatla satı lmasından doğan buhran kısmen de olsun önlenmeye çalışı lırken, bu sırada merkeze bağlı
ilçelerde de bazı sıkıntı lar yaşarı maktaydı . Çarşamba'mn yüksek köylerinde,
bir önceki sene mahsül verimli olmadığı ndan, tohumluğunu ayıran ahalinin
elinde yemeklik mı sı r kalmamış tı . Bu nedenle yüksek köylerde ahali açlı kla
başbaşaydı . Bu köylerden en fazla sı k ı ntı içinde bulunan Yoncaoğlu Köyü
47 Merzifon Belediyesi, Canik'e göndirilmek üzere toplanan 400 çuval una el koymuştur.
Canik mutasarnfi, Dahiliye Nezareti'ne miiracaat etmesine rağmen el konulan unları alma
imkanı olmaınış ur. Hatta kendisine, söz konusu unlann, Canik Nokta kumandanlığı ndan
verileceği söylendiği halde, verilen sözde durulmaması onu çileden çı karmış , "bu memlekette
kanunla nizamla halkı doyurmak nasıl Libil olacaktır" diye tepkisini ortaya koymuştur.
BOA.DHIUM.E/35(62), Canik Mutasarrı flığı n'dan Dahiliye Nezareti'ne tel. 24 Haziran 1917
(24 Haziran 1333).
48 BOA.DH.İ .UM.E/32 (53)-3, Sivas valisi Süleyman Necmi Bey'den Dahiliye Nezareti'ne
tel. 29 Nisan 1917 (29 Nisan 1333).
BOA.DHIUM.E/32(53)-3, Dahiliye Nazırı vekili Cavid Bey'den Canik Mutasarrıflığı 'lla
tel. 1 Mayıs 1917 (1 Mayıs 1333).
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muhtarı Ali ile Karakaya Köyü muhtarı Hasan, Dahiliye Nezareti'ne müracaat ettiler (17 Mayı s 1917). Buna göre, kış lı k mahsiı llerinin çı kması na kadar
geçimlerini temin için iki aylı k ihtiyaçları na karşı lı k 36 bin kwye (46.800 kg.)
yemeklik mı sı r istemekteydilerm. Aynı maksatla Çarşamba kaymakamlığı da
Nezarete müracaat etmiş tir. Bunun sonucunda, Sivas'ta bulunan Üçüncü
Mı nuka İaşe Riyaseti'ne bilgi verilerek Çarşamba'da ekmeklik un sı kı ntı sı çeken köylere mı sı r gönderilmiş tirm.
Bafra kazası nda da 1917 yı lı mayı sı na doğru erzak sı kı ntı sı had safhaya
ulaş maya başlamış tı . Depolarda ahaliye satı lacak un miktarı 20-30 çuvala inmiş ve Vezirköprü'den temin edilmeye çalışı lan zahire de tedarik edilememiş ti. Askeri memurlar A'şar Ambarı 'ndan miri fiyatla ihtiyaçları nı gördüklerinden bu sı kı nudan en çok "ufak maaşlı memurla?' ve düşük gelirli aileler
etkilenmekteydi. Mevcut sı kı ntı nı n bir ölçüde aşı labilmesi için, Canik
Mutasarrı flığı askeri memurlar gibi mülki memurlar ve düşük gelirli ailelerin
de, A'şar Ambarı 'ndan miri fiyatla ihtiyaçları nı temin etmesini Dahiliye
Nezareti'nden talep etmiş tir. Dahiliye Nazı r' Talat Paşa, Maliye Nazı rı Cavid
Bey ve Harbiye Nazı rı Enver Paşa'ya bu konuda 24 Mayı s 1917'de müracaatlarda bulunmuşsa52 da Harbiye Nezareti "pek şedid olan ihtlyâc-1 askeri" sebebiyle A'şar Ambarı 'ndan mülki memurlar ve düşük gelirli ailelerin milli fiatla ihtiyaçları nı temin etmelerini kabul etmemiş tir53. Bu durumda Talat
Paşa, Üçüncü Mı nuka İaşe Riyaseti'ne gönderdiği bir tel ile, mı nuka dahilinde bulunan Bafra'nı n iaşesinin nası l temin edileceğini sormuş tur54. Yani
erzak sı kı ntı sı nı n giderilmesi Canik Mutasarrı flığı 'nı n ve Bafra kaymakamlığı mn özel çabaları na kalmış tı r.

1 - Mülteci AJunlarmin Fiyatları Ifilcseltınesi
Canik'te çok sayı da mültecinin bulunması ve onları n iaşe ve giderlerinin
devletçe karşı lanmaya çalışı lması kuşkusuz fiyatları anormal derecede etkili5° BOA.DH.İ .UM.E/33(64)-3, Karakaya muhtarı Hasan ve Yoncaoğlu köyü muhtarı
Aliden Dâhiliye Nezareti'ne tel. 17 Mayıs 1917 (17 Mayıs 1333).
51 BOA.DH.İ .UM.E/33(64)-2, Dahiliye Nezareti'nden Canik Mutasarrı flığı 'na tel. 22 Mayı s
1917 (22 Mayıs 1333).
52 BOA.DH.İ .UM.E/33(49)-1, Dahiliye Nazı rı Talat Pa şa'dan Harbiye Nazı rı Enver Paşa 'ya
ve Maliye Nazı rı Cevat Paşa'ya tezkire. 24 Mayıs 1917 (24 Mayıs 1333).
53 BOA.DH.İ .UM.E/33(49)-3, Harbiye Nezareti'nden Dahiliye Nezareti'ne tezkire. 29
Mayıs 1917 (29 Mayıs 1333).
51 BOA.DH.İ .UM.E/33(49)-2, Harbiye Nazı rı Talat Pa şa>dan Üçüncü Ordu kumandanı
Vehip Paşa'ya tel. 2 Haziran 1917 (2 Haziran 1333).
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yordu. En azı ndan gün geçtikçe çoğalan istifçi ve vurguncular, fiyatları n artması nda etkili oluyorlardı . Bu nedenle Canik Mutasarrı flığı ihtiyaçları n karşılanması nda güçlük çekmekteydi. 1917 Mayı sı nda fiyatları n aşı rı derecede
artması sonucu bir okka (1283 gr.) mı sı r ekmeği 20 kuruş ve buğday ekmeğinin okkası da 35 kuruşa yükselmiş ti. Aynı yı l Istanbul'da dağı tı ma tâbi ekmeğin kı yyesinin (1.300 gr) 2.5 kuruşa verildiği dikkate alı nı rsa bu durum
tahammülü imkânsı z bir görünüm arz etmekteydi. Gerçi İstanbul'da serbest
piyasa ekmeğinin kı yyesi 18 kuruş tu, ama yine de Canik'teki fiyatları n irtifâsı
memur, mülteci ve muhtaç insanları ürkütüyordu55.

Mültecilere kişi başı na 100 para (kuruşun kı rkta biri) yevmiye verilmekteydi. Bu parayla bir kişinin kendisini geçindirmesi imkânsı zdı . Belediye tarafı ndan temin edilen un ve zahirenin fiyatları daha ucuza gelmekteydi.
Meselâ, mı sı r ekmeğinin okkası 13 kuruş tu. Fakat, çok sayı daki muhacirin
yanı nda düş kün insanları n ihtiyaçları nı n temini de iş in içine girdiği için belediyenin sattığı ekmekler yetmemekteydi. Bu nedenle ahâli mecburen serbest piyasaya yönetiyordu. Muhacirlere verilen 100 para ile ancak "50 dirhem" (162.5 gr.) ekmek alı nabiliyordu ki bu, bir insanı n günlük ihtiyacı nı
karşı lamada yetersizdi. Canik Mutasarrı flığı , bir muhacirin iaşesini karşı layabilmek için yevmiyesinin 10 kuruşa çı karı lması nı istemekteydi. Fakat, harbin
mali sı kı ntısı nı n ülkenin her tarafı nı aynı tazyikte etkisi altı na aldığı düşünelecek olursa, bu teklifin kabul edilmesi imkânsı zdı . Çünkü sadece mülteciler
değil, işsiz-güçsüz ahali, erkeği askerde bulunan aileler ve memurlar açlı kla
karşı karşı ya bulunuyorlard155. İş te bu nedenlerle Canik Mutasarrı flığı mültecilerin iaşesi için zahire denen bir şeyin kalmadığı nı ileri sürerek onlar ve
diğer muhtaç kimselerin iaşelerinin temini için İ aşe-i Umı:ı miye-i Merkez
Heyeti Reisi (Dahileye Nezareti)'nden yardı m istemekteydi57.
55 Vedat Eldem, Osmanlı İmparatorluğu'nun Ekonomisi, s. 50; Canik'te fiyatları n artması
dışarı dan ihtiyaç kadar tüketim maddelerinin gelmemesinden kaynaklanı yordu. Mesela, 1917
Mayı s ayı nda Bafra Nokta kumandanlığı nı n, Canik Belediyesi'nce alı mı yapı lan sığı rları
göndermemesi ve el koyması bu alanda belirli bir süre darlı k oluş turmuş tur. Askeri ve sivil
idareciler arası ndaki irtibatsı zlı k da bu darlığı n oluş ması na kı smi etki yapı yordu.

BOA.DH.İ .UM.E/33(74), Dahiliye Nazı r' Talat Paşa'dan Harbiye Naz ı rı Enver Paşa'ya tezkire.
23 Mayı s 1917 (23 Mayıs 1333).
56 BOA.DH.İ .UM.98/ 4 (1/43)-4, Canik Mutasarrı flığı 'ndan Dahiliye Nezareti'ne tel. 1

Haziran 1917 (1 Haziran 1333).
BOA.DH.İ .UM.98/4(1-43), Nazı r Talat Paşa'dan Üçüncü Ordu Kumandanı Vehip
Paşa'ya tel. 27 Mayıs 1917 (27 Mayıs 1333).
57

CANİ K'İ N İ AŞE DURUMU (1914-1918)

791

Canik'te iaşe müzâyakası na sebep olan çok sayı da muhacirin göç yoluyla
gelmesi, Dahiliye Nezareti' nin Trabzon valiliğine gönderdiği bir yazı yla önlenmeye çalışı ldı ysa da bunun önüne geçilemedi. Zira, firar suretiyle akı nlar
devam ediyordu58. Hatta, Ordu'dan Canik tarafı na muhacir geçirilmemesi
yolunda Trabzon vilayetine tebrgât yapı lması na rağmen, gelenlerin ellerindeki vesikalara eski tarihler atı larak yine sevkiyata devam edilmekteydi59.

1917 yı lı Haziran ayı itibariyle Canik'e gelen muhacirler iki lusma ayrı lıyordd°:

1- Daha önceden ve son iki-üç ay öncesine kadar gelenler: Bunlar tamamen iskân edilmiş, hastaları n tedavileri çeşitli hastahanelerde yapı lmış tı r.
Yetim çocuklar için 600 küsür kişilik Dârüleytam açı lmış, çocukları n üstleri
giydirilerek mekteplere tahsil için gönderilmeye başlanmış ur. Bunlardan bir
çoğu da asayiş i temin edilen köylerde iskân edilerek kendilerine tohumluk
verilmiş tir.
2 - Mütemadiyen Trabzon vilayetinden sevk edilmek ve firâr etmek suretiyle gelenler: Bunlar da mümkün olduğu kadar iskân edilmeye çalışı lmış ise
de iskân edecek bina ve verilecek zahire kalmadığı ndan zor durumda bulunmaktadı rlar.
Dahiliye Nezareti, Canik'in daha fazla bunalı ma düş memesi için, bu
aşamadan sonra gelen muhacirlerin iaşe ve iskân edilmeyip istedikleri yerlere
gitmeleri için başka yerlere sevk edilmesini istemiş tir. Bundan sonra gelen
muhacirler Heyet-i Sı hhiye'nin tayin ettiği gün kadar konaklama mahallerinde bekletilip ihtiyaçları giderildikten sonra serbest bı rakı lmaya başlanmışlardı r6 '.
Son gelen muhacir grupları nı n Rumlardan boşalan köylere ve evlere iskân edilmeleri düş ünüldüyse de asayiş in olmaması sebebiyle Canik
Mutasarrı flığı bu sorumluluğu üzerine alamayacağı nı bildirmiş tir. Çünkü,
58 BOA.DH.ŞFR.76(93), Dahiliye Nezaretrnden Trabzon Vilayetine tel. 12 Mayı s 1917(20
Receb 1335).
" BOA.DH.İ .UM.98/4(1 / 43)-4, Canik Mutasarrı flı gı 'ndan Dahiliye Nezareti'ne tel. 1
Haziran 1917 (1 Haziran 1333).
6() BOA.DH.İ .UM.98/4 (1/43)-3, Canik Mutasarrı flı gı 'ndan Dahiliye Nezareti'ne tel. 1
Haziran 1917 (1 Haziran 1333).
(" Canik'ten sevk edilen göçmenler Bafra üzerinden Sinop veya Kavak-Havza yoluyla
temini için gilzergâhlarda dörder saat ara ile
Çorum tarafı na sevk edilmekteydi. laşelef
noktalar kurulmuştu. Azmi %sir'', Ermeniler ve 1915 Tehcir Olayı ,s.127.
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her gece köylerde baskı nlar devam etmekteydi. Soygunlar, ı rza tecaviizler,
hı rsı zlı k ve adam öldürmeler olmaktaydı . Asayişi sağlamakla görevli Samsun
ve Havalisi Kumandanlığı huzuru temin etmede yetersiz kalmaktaydı .
Üçüncü Ordu tarafı ndan Canik'in asayiş inin sağlanması için teş kil edilen bu
kumandanlı k diğer mülki görevlilerle irtibatlı bir ş ekilde çalış mı yor ve bu
nedenle de mutasarrı f tarafı ndan tenkit ediliyordu. Mülki idarenin emrinde
hiçbir kuvvet bulunmuyor ve jandarma ile diğer kuvvetlerin hepsi bu kumandanlığı n emrinde vazife yapı yorlardı . Mutasarrı f Lütfı Bey, Samsun ve
Havalisi Kumandanlığı 'm, eş kiyanı n nası l takip edileceğini bilmemekle, sancağm asayiş i ile ilgili görüş alış veriş inde bulunmamakla ve çalış maları nı n neticelerinden kendilerine bilgi vermemekle tenkit etmekteydi. O, bu kuvvetlerin yedide biri zamanı nda kendilerine verilseydi bölgedeki asayiş i sağlayabileceğini iddia ediyordu. Ayrı ca, memleketin geleceği için ümitsiz olduğunu,
iş in hallolma zamanı nı n gelip geçmekte olduğunu ve "memleketin ne elim
bir idâre içine yı lvarlandığı nı " belirttikten sonra "bir gün evvel bu memlekete
hakiki ve meşru bir idâre tayin edilmesini" temenni etmekteydi (11 Haziran
1917)"2.

Bütün önlemlere rağmen muhacir akı nı sürüyor ve onları n ihtiyaçları
her geçen gün çoğallyordu. Yerli halkı n da geçim sı kı ntı sı dikkate alı ndı ğı nda durum çekilemez bir hale giriyordu. Bu nedenle Canik'te yerli ve muhacir mıı htaçları n ihtiyaçları nı n düzenli bir ş ekilde temini için köklü idari
bir düzenlemeye ihtiyaç vardı .
2 - İaşe-i Umılınlye Kararnâmesi'nin Canik'te uygulanması
İ aşe meselesini köklü bir düzene koyabilmek ve ihtikârı menederek
ekonomik buhranı önlemek için hükümetçe bazı düzenlemelere gidilmiş tir.
Bu nedenle daha önce geçici olarak çı karı lan 1 Mayı s 1916 ve 23 Temmuz
1916 tarihli kanunları n kapsamları biraz daha geniş letilerek 5 Nisan 1917'de
"Gı da ve sair ihtiyaç maddelerinin satış ve TeVZİİ" hakkı ndaki kanun çı karı ldı . Bu kanuna göre İstanbul'da, İ aşe-i Umümiye-i Merkez Heyeti, vilayetlerde İ aşe Tâli Komisyonları kurulacaktı . Istanbul'da şehremaneti, taş ralarda
ise belediyeler belirleyecekleri ihtiyaç maddelerine azami fiyatlar koyabilmeye ve bunları n satış usullerini tesbite yetkiliydiler"3.
62 BOA.DH.İ .UM.98/4(1/43)-5, Canik Mutasarrı fliği'ndan Dahiliye Nezareti'ne tel. 11
Haziran 1917 (11 Haziran 1333).
63 Yusuf Hikmet Bayur, Türk ınkılabi Tarihi, 111/4 ,s.536.
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25 Nisan 1917'de de İ aşe Kanunu'nun tatbik-i suretini gösterir bir nizamname yayı nlandı . Buna göre kanunun tesbitini emrettiği bölgeler yeniden karara bağlandı ve ülke şu şekilde beş bölgeye ayrı ldı":

Birinci bölge: İstanbul, Trakya, bütün Marmara çevresi, Ege vilayederi,
Eskişehir, Ankara, Konya ve Kastamonu.
İ kinci bölge: Diyarbakı r, Mamüretülaziz, Maraş, Urfa ve Antep.
Üçüncü bölge: Trabzon, Kayseri, Samsun ve Sinop.

İ çel.

Dördüncü bölge: Adana, Halep, Şam, Beyrut, Kudüs, Cebel-i Lübnan ve

Harp sahnesi olan Erzurum, Van, Bağdat ve Basra bu taksimata dahil
edilmemiş tir.

Dağı nmdaki aksaklı klar ve suistimallere mani olunamaması nedeniyle 24
Mayı s 1917'de ihtikarı önlemek için geçici bir kanun çı karı ldı . Buna göre,
malları n yüksek fiyatlarla alı nı p satı lması ve tek elde biriktirilmesi yasaklandı .
İ htikar ile ilgili davalara Divan-ı Harb-i Örfi bakacaku. İ htikar suçunu araştı rmak ve iaş e heyetinin iş lemlerini denetlemek için Dahiliye Nezareti'ninin
baş kanlığı nda bir heyet kuruldu"5.
Bu kanunun üzerinden iki-üç ay geçmeden 18 Ağustos 1917 tarihinde
"İaşe-i Um ılmiye Kararnâmesi" çı karı ldı ". Dahiliye Nazı rı Talat Paşa ile
Harbiye Nazı n Enver Paşa arası ndaki çauş manı nda bu düzenlemeyi getirdiği
söylenmekteydi. Çünkü bu kararnameye göre, İaşe Müdüriyet-i Umumiyesi
kurularak, mülga iaşe heyetinin bütün alacak ve borçları bu müdürlüğe devrediliyordu. Müdürlük bu sefer Harbiye Nezareti'ne bağlanı yor ve ilk defa
olmak üzere sivil halk ile askeriyenin iaşe işleri birleş tirilmiş oluyordu"7. İ aşe
ambarları nı n ayrı ayrı teş kil edilmesi ve farklı memurlar atanması nı n hazineyi zarara sokacağı öne sürülerek, ambarlar birleş tirildi. Fakat askerler ile
sivillere yapı lan dağı tı mlar ayrı defterlerde tutulmaya baş landı '"'.
Vedat Eldem, Osmanlı imparatorluğu Ekonomisks.45.
Hikmet Bayur, Türk Inkılabı Tarihi,111/ 4,s.537.
61' İ aşe Kararnâmesi 28 maddeden mürekkeptir. Düstür, c.10.2. tertip. İ stanbul 1928, s.
558; İ âşe Kân ımu'nun çı karı lması sı rası nda Meclis-i Mebusan'daki müzakereler için balunı z:
Meclis-i Mebusan Zabı t Ceridesi, 3. cilt, Devre:3, İ çtima 4, s. 56,82,129,168,1ğ8,235,444,510,541.
67 Vedat Eldem, Osmanlı İmparatoduğu Ekonomisi,s.46.
68 BOA.DH.1.UM.20/4(2/75)-14, Harbiye Nezareti'lı den tezkire 2 Haziran 1918 (2
Haziran 1334).
64

65 Yusuf
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5 Nisan 1917 tarihli "Gı da ve sâir ihtiyaç maddelerinin satış ve tevzii" hakı ndaki kanun çı ktı ktan sonra Canik'in bağlı olduğu üçüncü iaşe bölgesi
olan Sivas'ta, yeni düzenlemeleri gözden geçirmek ve tevziau buna göre
yapmak amacı yla bir toplantı yapı ldı . Canik Mutasarrı fı , Sivas'taki toplantı ya
yürürlüğe konan kanun gereği- İ aşe Tali Komisyonu Başkanı sı fatı yla katdı yordu. Sivas'taki Mı ntı ka İ aşe Heyeti müzakeresinde varı lan karar gereği, hası lat-ı umümiyeden öş ür çı ktı ktan sonra öş rün bir mislinin - tamamı geçen
seneki öşür miktarı kadar olmak kaydı yla- ordu namı na alı nması , kalan ham'attan ziraatçilerin bir senelik yiyecek, yemlik ve tohumluğu çı ktı ktan sonra
bakisinin İaşe Komisyonu adı na mübayaası kararlaş tı rı ldı . Ayrı ca iaşe tevziatı
da vesikaya bağlanı yordu. Canik mutasarrı fı , önceki sene sancakta çok kı dı k
çekildiğini, bu sene bol olması beklenen mı sı rı n tamamı nı n açlı k içerisinde
kı vranan ahalinin ihtiyaçları na sarfedilmesi için Canik'ten ordu namı na alı m
yapı lmaması nı istedi, fakat bu teklifi kabul görmedi. Mutasarrı f, sancağı n
kendi mahsülüyle beslenmelerine imkan olmayan muhacirlerin iaşesi bol
olan yörelere naklini de teklif etti. Fakat bu teklif de, yeterli nakit vası talarını n olmadığı ve muhacirlerin yollarda telef olabilecekleri öne sürülerek, oldukları yerlerde kalmaları nı n daha evla olduğu ve mı nuka tarafı ndan da ihtiyaçları nı n teminine çalışı lacakı sözü verilerek uygun bulunmadı6g.

Mutasarrı f, Sivas toplantısı ndan sonra, yeni oluş umu uygulamak üzere
22 Temmuz 1917'de Canik'e geldi ve aynı gün çalış maları na başladı . Bu zamana kadar sancakta bir iaşe komisyonu kurulmamış u. Askeri hizmetten
muaf olmak için birkaç zenginin ortaklaşa oluş turdukları sermayeler ile mevcut bir şirket vardı . Bu şirket zahire ve erzak ithal etmeye çalışı yor, fakat fahiş
fiyatla satukları için iaşe buhranı na sebep oluyordu. Söz konusu şirket hemen dağı tı ldı . Yı ne belediye de kendi imkanları yla un ve zahire ithal edip
ahaliye uygun fiyatla dağı tmaya çalışı yor, fakat bu yeterli olmuyordu.
Ekmeğin fiyatı 40 kuruşa kadar çı kmış tı . Canik mutasarrı fı , bu şartlar altı nda
22 Temmuz 1917'de kanunun ön gördüğü şekliyle İ aşe Tali Komisyonu' nu
kurdu. Komisyon 23 Temmuz'da ilk toplantı sı nı yaparak belediyenin elindeki ve sipariş ettiği un ve zahireleri bedeli üzerinden satı n aldı . İ lk icraat
olarak kı yyesi 15 kuruş tan ekmek satışı na baş landı . Merkezin nüfusunu öğrenmek için 2-3 günlük bir çalış ma neticesinde Canik merkezinin nüfusu
tesbit edildi. Ayrı ca liva genelinde köylere varı ncaya kadar ziraatçı ve ziraatçı
61 BOA.DH.l.UM.20/2(2/37)-15, Canik Mutasarrifliği'nclan Dahiliye Nezareti'ne rapor. 15
Ocak 1918 (15 Linun-1 Sani 1334).
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olmayan nüfus belirlendi. Bu sayı mlar neticesinde 30 Temmuz'dan itibaren
11.657 büyük ve 4.700 küçük nüfus muhacire her gün ekmek tevziine başlandı . Bu şekilde piyasadan 16.357 müş teri çekildiğinden serbest piyasada
ekmek fiyatları ucuzlamaya başladı . Canik'in kendi hası latı nı n mevcut iaşesine yetmemesi sebebiyle ordu mübâyaası ndan muaf olmak amacı yla, 12
Ağustos'ta Mı ntı ka İ aş e Heyeti'ne tekrar mürâcaat edildiyse de bu istek yine
reddedildi70.

Temmuz sonları nda Mı ntı ka İaşe Heyeti reisi Vehip Paşa ve ikinci reis
Necmeddin Bey yapı lan çalış maları tetkik için Canik'e geldiler. Merkez sancağı n 15 günlük iaşesi için Amasya'dan 100 bin kilo zahire tedarik emri verdiler. Ayrı ca Tokat'tan da 100 bin kilo zahire istenildiği zaman alı nacaktı .
Vehip Paşa beraberindeki heyetle Bafra'ya geçerek oranı n iaşesi hakkı nda
incelemelerde bulundu. Harmanlar döktürülerek Bafra'nı n bir aylı k iaşesi
temin edildi. Oradan Çarşamba ve Trebolu'ya kadar uzanan güzergâhda incelemelere baş landı . Çarşamba, Terme, Ünye ve Fatsa kazaları n ı n iaş esi de
ayn ı Bafra gibi geçici de olsa güvence altı na alı ndı . Fakat Ordu, Giresun ve
Trebolu'nun durumları çok kötüydü. Bu yörelerin geçen seneki mahsfilatları
da pek verimli olmamış tı . Ordu kazası Belediyesi zor şartlar altı nda da olsa
Amasya ve Çorum sancakları ndan zahire ithal etmek için bir teş kilat kurmuş tu. Temin edilen zahireler iaşe fiyatı ndan epeyce yüksek idi ama, içinde
bulunulan durum gereği yine de ehven sayı lı yordu. Trebolu kazası n ı n ziraatle uğraşan ahalisi daha az ve ihtiyacı da o kadar fazlaydı . Durumu tespit
eden Vehip Paşa, daha önce Canik emrine tahsis edilen Tokat'tan ithal edilecek zahireyi söz konusu kazaları n alı alinin ihtiyaçları için kullanma talimatı
verdi".
Vehip Paşa, bölgede incelemelerde bulunurken 18 Ağustos 1917 tarihli
İaşe-i Umûmiye Kararnamesi çı karı ldı . Bu nedenle Canik mutasarrı fı da he711 BOA.DH.İ .UM.20/2(2/37)-15, Canik Mutasarrı flığı 'ndan Dahiliye Nezareti'ne rapor. 15
Ocak 1918 (15 Kânim-ı sâni 1334).
71 Tokaetan zahire getirilmesi hemen mümkün olmad ığı ndan, bu sı rada Niksar ambarma
gönderilmek üzere olan Karakuş nahiyesi zahiresi öş ründen 100 bin kilo zahirenin
kullan ı lması na karar verildi. Tokat'tan temin edilen aynı miktardaki zahire de Niksar'a
geçirilecekti. Buna göre, 100 bin kilo zahirenin 30 bini Ordu, 60 biıı i Giresun, 5 bini Trebolu
kazaları na ve 5 bin kaosunun da acil ihtiyaç', olan bölgeye sevk edilmek üzere Ünye'de
bı rakı lmasma karar verildi. Yalnı z ileride kullanı lmak üzere ayrı lan 5 bin kilo zahire (Arpa)
Ünye tohumluğ una kullarald ığı ndan, bunun mukabilindeki mı sı r Trebolu'ya gönderildi.
BOA.DH.İ .UM.20/2(2/37)-16, Canik Mutasarrı flığı 'ndan Dahiliye Nezareti'ne rapor. 15 Ocak
1918 (15 Kârain-ı sâni 1334).

796

OSMAN KÖSE

yetle beraber Sivas'a giderek İaşe Kararnamesi gereği yapı lacak yeni uygulamaları ve alı nacak yeni kararları tesbit etmek için yapı lan toplantı ya katı ldı .
Toplantı sonunda Mı ntı kaca takip edilecek hareketler tespit edildi. Birçok
münakaşalar neticesinde ş u kararlara vanldı n:
1 İ aş e namı na, aynı öşür nisbetinde alı mlar yapı lacakur.

Kendi iaşesini temin edecek derecede iaşesi olmayan ve menzil mı nukalan tarafı ndan iaşe edilmeyen şu kimse ve grupları n vesika mukâbilinde
iaşe ambarları ndan iaş eleri temin edilecektir: Memurlar, mülteciler, muhacirler, polisler, jandarmalar, ş ehid aileleri, tüm emekli memurlar, yetimler ve
dul kadı nlar, gece mektepleri, hapishaneler, hastahaneler, ziraatle iş tigâl etmeyen ahaliden fakir ve serbest zahireden iaşelerini temine imkâm olmayanlar.

caktı r.

Ekmek veya zahire yardı mı yapı lan muhacirlere yevmiye dağı tı lmaya-

Mı ntı ka dahilinde serbest zahirenin kazadan kazaya nakli livamn, livadan livaya nakli de Mı ntı ka İ aş e Riyâseti'nin kararı na ve vesika vermesine
bağlı dı r.

Canik mutasarrı fı yakarı daki kararları n bazı ları na muhalif kald ı ysa da
Amasya, Çorum ve Tokat'tan 100'er bin kilo zahire sözü alarak Sivas'tan ayrı ldı . Vesikası z zahire naklini kazalara gönderdiği tamimle yasakladı ve tâlimatnameyi aynen uygulamaya baş ladı . Harmanlardan da yerli mahsüllerin
alı nmaya baş lanması yla, Canik'te iaşe sı kı ntı sı nı n azalacağı tahmin ediliyordu. Amasya, Çorum ve Tokat'tan satı n alı nacak zahireleri temin için
Dahiliye Nezareti'ne müracaat edildi. Ayrı ca Amasya ve Tokat'dan 200'er bin
kilo zahire sözü daha alı ndı . Canik Mutasarrı flığı , söz konusu zahireleri ithal
etme görevini müteahhidlere verirken, sancağm her tarafı nda dağı ulacağı na
ve fiyatlar üzerinde oynama yapmayacakları na dair kendilerinden, Adliye
Katipliği'nden tasdikli taahhütnameler almaktayd ı . Zahire tedarik edecek
müteahhitler ş u hususlar' kefilleniyorlard173:
72 BOA.DH.İ .UM.20/2(2/37)-17, Canik Mutasarrı flığı 'ndan Dahiliye Nezareti'ne rapor. 15
Ocak 1918( 15 Kânün-ı sâni 1334).
73 BOA.DH.İ .UM.20/2(2/37)-13, İ aşe Talimatnamesi gereği Çorum. Tokat ve Amasya'dan
zahire celbedecek tüccarları n imzalad ı kları senet.
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Kendileri veya adamları vesika ile alı m yapacaklardı r.
Aldı kları zahireleri ilgili sancak yetkililerine tasdik ettirip, oradan alacakları dönüş vesikası ile Canik'e geleceklerdir.
Zahire alış fiyatları n ı ilgili sancakta dönüş vesikası na kaydettireceklerdir.

Nakliye ücretini ilgili sancakta tasdik ettireceklerdir.
Zahireleri Canik Mutasarrı flığı 'nı n tesbit ettiği yerlerde esnafa satacaklardı r. Yüzde on kârla satış yapı lacak ve görevlilerce tasdik edilecektir.
Bir kişiye on kilodan fazla zahire satı lmayacak ve alı cı ları n isimleri, verilen miktar bir deftere kaydedilecektir. Bu defterlerin sahifeleri Ticaret
Odası tarafı ndan mühürlenecek ve hükümet tarafı ndan her zaman teftiş e
açı k bulunacaktı r.

Hükümet engellemedikçe zahire ithal edip satmaya mecburdurlar.

Taahlı ütnameye aykı rı hareket edenler mahkeme hükmüne gerek
olmadan Samsun Belediyesi'ne 500 lira tazminat ödemek zorundadı rlar.

Serbest zahire ile iaşe komisyonları nı n iş tigâli mevcut iaşe teşkilâtma aykı rı bir olaydı . Daha önce zahire iş leriyle ilgilenen belediyenin efkâr-1 umümiyede hüsn-i te'sir bı rakmad ığı dikkate alı narak doğacak suistimallerin

önüne geçmek için zahire alı mları nda Ticaret Odası 'nı n da nezareti şartı getirildi 74.

Yeni düzenlemeler yapı ldı ktan sonra taahhütnameleri alan tüccarlar zahire getirmek üzere Tokat, Amasya ve Çorum'a gitmeye baş ladı lar. Amasya
mutasarrı fı , alı mları n belirlediği kazalardan yapı lması şartı n ı getirdi.
Gittikleri kaza kaymakamları kendi ihtiyaçları olduğunu ileri sürerek tüccar-

ları n alı mlarma engel olmaya başladı lar. Bazı ları da alı mı yapı lacak hubılbatı
sı n ı rlama yoluna gitti. Çorum mutasarrı fı , zahire tedariki imkânı olmayan iki

kaza gösterdi ve daha önce alı mı yapı lan zahireyi vermedi. Sivas'ta bulunan
Mı ntı ka İaş e Riyâseti, gösterilen bu engellemelere müdahalelerde bulun-

madı . Hatta Çorum'da, Canik'ten giden tüccarlar vası tası yla tedarik edilen

7 1 Giresun kazası da Canik'teki yeni oluş umu örnek alarak Tokat, Amasya ve Çortı m`clan
zahire ithaline yönelik bir şirket kurdu. Kurulan şirketin sorumlulukları ve faaliyet alanları
Canik'te müteahhitlerin taahhüdleriyle aymyd ı . BOA.DH.İ .UM.20/2(2/37)-17, Canik
Mutasarrı flığı 'ndan Dahiliye Nezareti'ne rapor. 15 Ocak 1918 (15 KânCı n-ı &ini 1334).
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zahirenin elverişli bulunanları nı n tohumluk olarak, kalanı nı n da iaş eye sarf
edilmek üzere Çorum İ aşe Komisyonu tarafı ndan alı nması nı emretti. Zahire
ithali için giden, fakat kendilerine bütün zorlukları n gösterildiği tüccarlar elleri boş dönerek, daha fazla zarara uğramamak için taahhütnameleri iade
etmeye başladı lar. Tüccarları n bu seferinden sadece Amasya'da önceden tedarik edilen 15.375 kilo un getirebilmek mümkün olabildi. Bunun da 4.650
kilosu Giresun'a gönderildi".
Üçüncü Mı ntı ka İaşe Heyeti'nin Amasya'da yapı lan değerlendirme toplantı sı nda Canik'e getirmek üzere toplanmaya çalışı lan zahirelerin engellenmesi görüşüldü. Burada alı nan kararla Canik'te ziraatçilerin tohumlukları nı n dışarı dan temini kararlaş tı rı ldı . Mı sı r mahsulü de bol olduğundan ileride sancak dahilinde iaşe buhram olmayacağı tahmin ediliyordu. Fakat mı sı r
hası latı nı n ahalinin tüm ihtiyaçları na yetiş mesi imkâ.nsı z görünüyordu. Bol
olduğu söylenen mı sı rı n da kuruması ve ihtiyaca âmâde bir hale gelmesi
uzun zamanı alacaktı . Zaten istihlâki yapı lan m ı sı rlar fı rı nda kurutularak
harcamyordu. Bu nedenle Canik mutasarrı fı önceden alı nması kararlaş tı rı lan zahirelerin temin edilmesini istedi. Fakat Üçüncü M ı ntı ka İ aşe Heyeti,
Canik'in nüfusuyla ilgili bir cetvel gönderilmesini, hesapsı z yapı lacak tevziaun bir ihtiyacı kapatabileceğini, diğer taraftan da daha büyük problemlere
yol açacağı nı söylemekteydi. Haddizâtı nda Canik'in nüfusu ve ihtiyaçhları n
listesi Sivas toplantı sı nda mutasarrı f tarafı ndan M ı ntı ka İaşe Heyeti'ne verilmiş ti. 1917 yı lı Eylül'ü ortaları nda Canik'te 22.480 kiş inin iaş esi sağlanıyordu. Ayrı ca muhtaç olduğu tesbit edilen 5.960 Rum'a da iaş e tevzian için
hazı rlı k yapı lı yordu. Yâni, şayet dışarı dan zahire gelmezse Canik'te iaşe buhran ı kaçı nı lmaz bulunuyordu7".

İ aşe talimatnamesinde, zahiresi bol olan mı ntı kalardan iaşe sı kı ntı sı olan
bölgelere tedarik yapı lması emrine rağmen Canik'e zahire temin edilememesi iaşe ambarı ndan ihtiyaçları nı temin edeceklerle, serbest zahireden geçimini sürdürenleri açlı kla baş başa bı raktı . Nitekim, iaşe ambarı ndan yardı m
al ı namaması ve Çorum, Tokat ve Amasya'dan da zahire temin edilememesi
nedeniyle 30 Eylül-1 Ekim 1917 tarihleri arası nda Canik'te fı rı nlarda ekmek
çı kmadı . Baş ta muhacirler olmak üzere memur ve muhtaç kesim bu arbe75 BOA.DH.İ .UM.20/2(2/37)-18, Canik Mutasarrifliği'lı dan Dahiliye Nezareti'ne rapor. 15
Ocak 1918 (15 Kârdiri-1 sâni 1334).
BOA.DH.İ .UM.20/2(2/37)49, Canik Mutasarrifliği'lıdan Dahiliye Nezareti'ne rapor. 15
Ocak 1918 (15 Kântlii-1 sâni 1334).
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dede etkilenen kesimlerdi. Memurlara nüfus başı na her gün büyüklere 400,
küçüklere ise 200 gram un verilmekteydi. Canik'te baş layan bu buhran, şayet
dış arı dan zahire getirilemezse mı sı rı n kullanı ma hazı r hale gelmesine kadar
devam edecekti".
Kaçak zahirenin de yasaklanması Canik'teki iaşe kı tlığı nı ciddi boyutlara
taşı maktaydı . Canik Mutasarrı flığı , ahalinin zahire sı kı ntı sı ile başbaşa kalması üzerine Üçüncü Mı ntı ka İaşe Heyeti ve Dahiliye Nezareti nezdinde teş ebbüse geçti. Amasya, Çorum ve Tokat'tan önceden söz verilen miktarda
zahirelerin bir-kaç gün içinde acilen gönderilmesini istiyordu. İ ç bölgelerden
talep edilen zahireler 650 bin nüfuslu Canik sancağı nda ancak geçici bir rahatlama yapabilirdi. Zaten tüm bu kı sa vadeli tedariklerle yerli mahsül mı sı r
zamanı nı n gelmesi hedefleniyordu".

Canik, ancak zor şartlar altı nda geçimini temin ederken ve bazen ekmek
dahi çı kmazken, aynı zamanda Trebolu'ya kadar sahil boyu iaşe sevkiyat' da
yapı yordu. Yapı lan iaş e sevkiyatı , ahalinin ihtiyaçları ndan kı sı larak ve zor
şartlar altı nda gerçekleş tiriliyordu. Bu nedenle, Canik'te bulunan iaşe ambarı hiçbir zaman dolmamış tı . Bu çerçevede 18 Temmuz-7 Ekim 1917 arası nda Giresun'a 358 çuval un, 66 çuval arpa, 39 çuval buğday ve 65 çuval mı sı r, 46.057 kilo mı sı r, Ordu'ya da 240 çuval un ve 10 çuval mı sı r gönderildi.
Yine 15-22 Kası m tarihleri arası nda da Ordu'ya 5.000 kilo arpa sevk edildi.
Mı sı rlar Çarşamba, Terme, Ünye ve Fatsa kazaları ndan ahalinin mahsülünderi satı n alı narak gönderilmiş tir 7". Canik Mutasarrı flığ-ı 'mn emriyle toplanan
bu mı sı rları n Trebolu istikâmetinde gönderilmesine, kendi ihtiyaçları n ı
vermek istemeyen kaza kaymakamlı kları tarfı ndan bazen engel olunuyordu.
Çarşamba kaymakamlığı 1917 Mayı s ayı nda kazadan tertip edilen mı sı rları n
Giresıı n'a sevkine sadece bu sebeplerden dolayı engel olmuş tur80 . Yine
Canik'ten Giresun ahalisinin ihtiyaçları için gönderilen unları taşı yan şah ı s-

77 BOA.DH.İ .UM.E/39(40), Canik Mutasarrı flı gı 'ndan Dahiliye Nezareti'ne tel. 30 Eylül
1917 (30 Eylül 1333); Nöbette kalan posta memurlarma iki ekmek verilmekteydi. E/39(69),
Dahiliye Nazı rı Talat Pa şa 'dan Posta ve Telgraf Nazı rı Haşim Beye tezkire. 4 Ekim 1917 (4
Teş rin-i evvel 1333).
BOA.DH.İ .UM.20/2(2/37)-19, Canik Mutasarrı flı gı 'ndan Dahiliye Nezareti'ne rapor. 15
Ocak 1918 (15 Kânim-ı sâni 1334).
.71 BOA.DH.İ .UM.20/2(2/37)-20, Canik Mutasarrı flı gı 'ndan Dahiliye Nezareti'ne rapor. 15
Ocak 1918 (15 Kânün-ı sâni 1334).
8() BOA.DH.İ .UM.E/33(78), Trabzon valisi Cemal Paşa'dan Dahiliye Nezareti'ne tel. 23
Mayıs 1917 (23 Mayı s 1333).
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lar bu erzakı Terme'de satarak paraları zimmederine geçirmişlerdirsl. Tüm
bu engellemeler şiddetle takip edilmesine rağmen, söz konusu bölgelerdeki
muhtaç ahali ası l mağdur olanlar olmuş tur.

18 Ağustos laşe Kararnâmesi'nden sonra memurlara da iaşe tevziatı na
başlanmış tı . İaşe dağı tı mını n meşakkadi bir duruma girmesi aylı kları yetersiz
olan memurları epey zor durumda bı rakı yordu. Zira, 1917 yı lı sonları na
doğru zahire kı tlığ'ı nı n doğurduğu ortamda fiyatları n anormal derecelerde
artması sonucu ekmeğin okkası 80-90 ve hatta 100 kuruşa kadar çı kmış tı . Bu
durumda bütün mesaisi devlete hizmet olan memur, ölüm veya hırsı zlı ktan
birisini tercihe zorlanmış ur. Sadece Canik merkezinde aynı tarihde 2732
memur ailesi bulunuyordu. Memurlarla birlikte iaşeleri her gün bilfiil ekmek
verilerek temin edilen 23.250 muhacir ve muhtaçlar için, iç kesimlerden getirilen unlar Havza ve Canik değirmenlerinde öğütülüyordu. Yalnı z, Eylül
sonları nda iç kesimlerden zahirenin gelmemesi üzerine bu sefer Canik'teld
askeriyeye ait fabrikalarda bu işlem görülmeye başlandı . Fakat, askeri fabrika
yetkilileri günde 75 çuval ihtiyaca karşı ancak 50 çuval un verebileceklerini
bildirince, muhacir, memur ve muhtaçlara da aynı Hı ristiyanlar gibi arpa
ekmeği vermek zarureti hası l oldu. İ aşe ambarlannda arpanı n buğdaydan
daha fazla olması da yetkillileri bu yönde karar almaya sevk etmiş ti. Nitekim
8 Ekim'den sonra dağı tı lan ekmekler %30 arpa karışı mı olarak ahaliye verilmeye başlandı .

Fakat, Eylül sonları nda iç kesimlerden zahirenin gelmemesi sebebiyle,
bütün tedbirlere rağmen ahalinin iaşesi genel olarak kaçak zahireye kaymaya
başladı . Kaçak zahireden faydalananlar, muhacir, memur ve muhtaçlann dışı ndaki kesimdi. Bunlar ticaretle uğraşanlar ve serbest meslek erbablydı .
Canik'in merkezinde aksaklı klara rağmen iaşe temini kı smen iyi gidiyordu.
Terme, Çarşamba, Bafra, ünye ve Fatsa'daki memur, mülteci ve muhacirlerin durumu ise bunlardan daha kötüydü. Onlar iaşe ambarlarmdan yardı m
almakla beraber çoğu zaman serbest piyasadan geçimlerini temin etmek zorunda kalı yorlardı . Fakat Ordu, Giresun ve Trebolu'dakilerin halleri ise gerçekten içler acı sıydı . Canik'te olan iaşe darlığı buralarda en az on kat fazTerme'de unlan satanlar mahalli görevlilerce tutuklandı ktan sonra işkence gördüklerini
iddia ederek şikâyettte bulundularsa da, yapı lan tahkikatlar sonucu bu iddiaları n ası lsız olduğu
anlaşılmışur. BOA. DH. İ . UM. E/37/58, Trabzon valisi Cemal Paşa'dan Dahiliye Nezareti'ne
tel. 29 Mayıs 1917 (29 Mayı s 1333).
82 BOA.DHIUM.20/2(2/37)-21, Canik Mutasarnflığı 'ndan Dahiliye Nezareti'ne rapor. 15
Ocak 1918 (15 Kânün-ı sâni 1334).
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laydı . Bu bölge ahalisinin elinde geçimlerini sağlayacak fı ndı kları ndan baş ka
bir şey bulunmuyordu83.

İ ç kesimlerden zahire getirilmesi işi gerçekleşemeyince Canik'in kaza ve
köylerinden mı sı r temini için çalış malara baş landı . Özellikle Terme ve
Çarşamba kazaları mı sı r istihsâli açı sı ndan zengin bir bölgeydi. Toplanan mı sı rları n öşrü çı ktı ktan sonra, ahali ihtiyacı nisbetinde arrı yor ve arta kalan
ordu ihtiyacı na alı nı yordu. Aralı k 1917'ye gelindiği halde mı sı rları n daha
henüz kurumamış olması , artı k mı sı ra dayanan muhtaçlara yönelik ekmek
tevziaunı olumsuz etkilemeye baş lı yordu". Mı sı r'ı n kurumamış olması ndan
dolayı fı rı nlarda kurutulmak suretiyle koçan halinde alı nması çalış maları na
gidildi. Bunun için tetkiklerde bulunmak üzere Çarşamba ve Terme'ye heyet
gönderildi. Şayet mı sı r alı mı yapı lmazsa iaşe ambarı ndan muhtaçlara ekmek
tevziau yapı lamayacağı bildirilmekteydi85. Zira iaşe ambarı ndaki stoklar da
tükenmek üzereydi. 15 Ocak 1918 tarihinde Canik iaşe ambarı nda 20.038
kilo arpa ve sebze ile 1714 kilo mı sı r ancak kalmış tı86. Bu rakamlar, her gün
yirmibinin üzerinde insana ekmek dağı tan sancağı n hangi şartlar altı nda
hizmet verdiğini göstermeye yetiyordu.
3 - Canik İaşe Amban'nın Faaliyedeıi

18 Ağustos 1917 tarihli İ aşe Kararnamesi'nden sonra Canik iaşe ambarı ,
livadaki çok sayı da muhacir ve iaşeye muhtaç memurlar ve düş künler sebebiyle faaliyetlerinin yoğunlaş tığı bir döneme girmiş ti. Özellikle Eylül ayı ndan
itibaren başlayan iaşe kı tlığı bu ambardan yapı lan tevziau daha da önemli kılı yordu.
Bu ambardan 27 Aralı k 1917- 5 Ocak 1918 tarihleri arası nda Sancak
memurları , askeriyeden: mütekâidler, yetimler, dul kadı nlar ve şehid aileleri,
mülkiyeden: mütekaidin, yetimler ve dul kadı nlar, İ mamlarve vakı f mütevelliBOA.DH.İ .UM.20/2(2/37)-22, Canik Mutasarrı flığı 'nda ıı Dahiliye Nezareti'ne rapor. 15
Ocak 1918 (15 Kânün-ı sâni 1334). 1918 yı lı ilkbahannda Giresun ahalisi tohumsuzluk ve zahire
yokluğundan ölümle başbaşa bulunuyordu. Fiyatlar da a şı rı derece yükselmişti. Bu nedenle
zahire ihtiyaçları karşı lanı ncaya kadar, ambarlarda mevcut fı nd ı k posaları belediyeye
den-edilerek halkı n istifadesine sunuldu. 2-39/20-30, Dahiliye Nezareti'ne tel. 24 Mayıs 1918 (13
Şaban 1336).
84
BOA.DH.İ .UM.20/2(2/37)-30, üçüncü Ordu kumandanlığı ndan tel. 20 Aralı k 1917 (20
Aralı k 1333).
BOA.DH.İ .UM.20/2(2/37)-29, Üçüncü Ordu kumandanlığı ndan tel. 2 Ocak 1918 (2 K.
sâni 1334).
BOA.DH.İ .UM.20/2(2/37), Karar lâhı kası . 15 Ocak 1918 (15 Kânün-ı sâni 1334).
Belleten C. LX111, 51
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leri, mahalle ihtiyar heyetleri, Cemiyetlerden: Müdâfaa-i Mülkiye, Ticaret
Odası , Donanma Cemiyeti üyeleri, hastahane hademeleri, Osmanlı Bankası
memurları , Konsolos ve Ecnebiler, Reji memurları , muhacir ve mülteciler,
Dârüleytamlar, Menzil hastahaneleri, hapishaneler, Himâye-i Etfil şefkat
Yurdu ve Jandarmalara toplam 89.135 kilo erzak dağı tı lmış tı r.
İ aşe ambarı ndan söz konusu kişilerden bûyüklere 320 gram ve küçûklere
ise 160 gram mı sı r ekmeği verilmekteydi. Bu miktar 28 Aralı k 1917 tarihinden sonra büyüklere 400 ve küçüklere 320 gram olmak üzere arurı lmış ur.
Ayrı ca Aralı k 1917'de muhtaçlara 11.150 kilo da balı k dağı tı lmış tır".

Aralı k 1917'de memurlara iaşe tevziau devam ederken, zahire kı tlığı bahane edilerek muhacirlere yalnı z 10 günlük arpa dağı tı mı gerçekleşmiş ve
yerli muhtaç ahaliye ise hiçbir dağı umda bulunulmamış ur. Dağı tı m yapı lmaması na sebep, mı sı rı n henüz kurutulmadığı ndan alı mı nı n yapı lmamış
olması gösterilmiş tir. Bu nedenle muhacirler fiyatları n pahalı olduğu serbest
piyasadan ihtiyaçları nı temin yoluna gitmiş lerdir. Üçüncü Mı ntı ka İ aşe
Heyeti Reisi Vehip Paşa, Canik İ aşe Ambarı 'ndan yalnı z memurlar ve ailelerine dağı umı n yapı lması , buna karşı lı k muhacir ve yerli muhtaçlarm zarüret
içerisinde bı rakı lması nı önlemek için, İ aşe Ambarı 'nı n komisyonun bütün
üyelerinin iş tirakiyle açı lması nı ve eşit dağı tı m yapı lması şartı nı getirmiştir
(Ocak 1918). Buna göre, ambardan dağı ulacak aylı k zahireler komisyonun
huzurunda çı karı lacak, iş lemler deftere kaydedildikten sonra mühürlenecekti. İaşe komisyonuna ait mühürlerin birisi askeri arada diğer ikisi ise sivil
görevlilerde olacaktı m.
Canik'te ahalinin hepsine eşit miktarda ve sürekli dağı tı mı yapı lacak kadar zahire mevcut bulunmuyordu. Bu zamana kadar merkezde üç yoldan gelen zahire vardı . Bunlar öşür olarak iaşe ambarları na gelen zahire, ilk önce
belediye ve özel şirketin sonraları da mutasarrı flığı n tüccarlar vası tası yla getirttiği serbest zahire ve kanunen yasaklanan, fakat mıı htekirler tarafı ndan
kolayca satışı yapı labilen kaçak zahireydi. İş te, ambarları n boşalması ve serbest zahirenin gelmemesi nedeniyle Canik sancağı kendi mahsülü olan mı sı r
ile yetinmek zorunda kalmış tı r. Mı sı r ise henüz kurumadığı ndan belirli bir
süre iaşe darlığı na sebep olmuş tur. Canik Mutasarrı flığı bu geçiş aşaması nda
87 BOA.DH. İ .UM.20/37(2/37)-24, üçüncü Mı ntı ka lase Riyaseti'nden Dahiliye
Nezaıreti'ne tel. 6 Ocak 1918 (6 lUnün-ı dni 1334).
88 BOA.DH.İ .UM.20/2(2/37)-33, üçüncü Ordu kumandanı Vehip Pasa'dan Canik Merkez
İ aşe Komisyonuna tel. 13 Ocak 1918 (13 Knılı n-ı sâni 1334).
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iaşe dağı umında memurlara öncelik tanı mış , muhacirlere 10 günlük ekmek
vermiş ve yerli muhtaçları kaçak zahire ile başbaşa bı rakmış tı . Dahiliye
Nezareti'nden dağı umı n eşit yapı lması uyarı sı geldikten sonra toplanan
Canik İaşe Komisyonu, 1918 Ocak ayı ortaları itibariyle ambarda bulunan
10.407 kilo buğday ve 20.038 kilo mı sı rı n nası l dağı tı lacağı nı tartışmış ur.
Toplantıda, talimatm 14. maddesi gereği bütün muhtaçlara eşit dağı tım yapı lması ve memurlara maaşları karşı lığı , muhacirlere de imkan nisbetinde
iaşe tevziatı yapılması görüşleri üzerinde durulmuştur. Neticede, pek yakında
mısı rı n kuruyarak gelmesinden sonra bütün ihtiyaçhlara eşit olarak dağı tım
yapı lacağı ifade edilerek ikinci görüş benimsenmiş tir89. Yani, mecburiyet karşısında yerli ahaliye yine dağı tım yapı lamamış ur.

Bu sı ralarda Çarşamba ve Terme'de Canik'in ihtiyacı için ahalinin elindeki mısı rı n toplanması da büyük meşakkatlerle gerçekleşiyordu. Yaş olan
mısı rlar finnlarda kurutularak, köylülerin elinden almyordu. Bu şekilde toplanan mısı rlar gruplar halinde Canik İaşe Amban'na naldediliyordu90. l918
yı lı Ocak ortaları ndan itibaren bütün muhtaçlara bu şartlar altı nda dağı tım
yapı lmaya başlandı . Harbiye Nezaretinin daha sonraki emri gereği, eşit dağıtı mı yapı lan tevziaun yetmemesi durumunda, Askeri Menzil Ambarlanindan
takviye yapı lması milsaadesi verildi91 .

4 - Canik Mutaaarrı fi Hakkında Soruşturma
Canik Mutasarnflığı enda 1917 yı lı son ayları nda zahire yetersizliği nedeniyle iaşe dağı umı nda memurlara öncelik tanı nması , muhacirlere kısmi erzak verilmesi ve yerli ihtiyaç sahiplerine ise tevziatta bulunulmaması üçüncü
Mı ntı ka İaşe Heyeti Reisi ve Dahiliye Nazı n'nı n tepkisini çekmişti. üçüncü
Mı ntıka İaşe Heyeti'nin ikinci Amasya toplantısı nda bu konu gündeme geldi.
Toplantıda, Canik Mutasarnfinı n idâri alandaki liyâkat ve başarısı na rağmen,
iaşe dağı tımı nı sancak merkezindeki memurlara hasr ettiği, muhacirlere,
yerli muhtaçlara ve sancak merkezinden uzak bölgelere pek ehemmiyet vermediği görüşleri üzerinde duruldu. Bu durumun İ aşe-i Umümiye
99 BOA.DHIUM.20/2(2/37)-31, Canik laşe Komisyonu karan. 16 Ocak 1918 (16 kanun-ı
sâni 1334).
90
Tenne'de mısı rları n toplanması sı rası nda Nokta Kumandanlığı sokaklara nöbetçiler
koyarak ambarlara mısır gönderilmesini engellemistir. DH.LUM.20/2(2/37)-28, Üçüncü
~Ika laşe Riyaseti'ne tel. 15 Ocak 1918 (15 Kinün-ı sâni 1334).
91 BOADH.İ .UM.20/2(2/37)-25, Dâhiliye Nezareti'nden Üçüncü Mı ntı ka Riyaseti'ne tel.
Ocak 1918 (Kâniiıı-ı sâni 1334).
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Teş kilatı 'nı n kuruluş amacı na ters olduğunu iddia eden Üçüncü M ı ntı ka
İ aşe Heyeti Reisi Ferik Vehip Paşa, gerekli muamelenin yapı lması için Canik
Mutasarrı fı m Harbiye Nezareti'ne ş ikâyet etti'.

Harbiye Nezareti, Canik Mutasarrı fı hakkı nda usulsüz dağı tı m yaptığı
gerekçesiyle yapı lan ş ikâyeti soruş turmak için, 16 Aralı k 1917'de kendisine
yapı lan müracaatı Dahiliye Nezareti'ne havale etti. Dahiliye Nazı rı Talât Paşa,
23 Aralı k 1917 târihinde Sivas valisi Necmi Bey'e gönderdiği telgrafla,
Mı ntı ka İaşe Heyeti'nin Canik Mutasarrı fı hakkı ndaki bilgi ve iddiaları nı
araş tı rı p bildirmesini istedi".
Asl ı nda Canik Mutasarr ı flığı , Canik'teki faaliyetlerini Dahiliye
Nezareti'ne rapor ederken, aldı kları aylı kları n çok düşük olması nedeniyle
maaş karşı lığı memurlara öncelik tanı dığı nı , muhacirlere Aralı k ayı nda 10
günlük zahire verdiğini, yerli muhtaçlara ise dağı tı m yapı lamadığı nı söylemiş ti. Harbiye Nezareti, Üçüncü Ordu Kumandanı 'mn daha sonra yaptığı
tedkiklerden sonra, Canik Mutasarrı finı n kesin suçlu olduğuna hükmederek
gerekli kânâni muamelenin yapı lması için Dahiliye Nezareti'ne tekrar müracaatta bulunmuş tur"'.
Dahiliye Nezareti'nin yaptığı tetkikler sonucunda mutasarrı fin suçsuz
olduğu anlaşı lmış , fakat iaşe teş kilatı nı n amacı gereği zahire dağı tı mı nda ŞU
sı ranı n takibi istenmiş tir: muhacirler, yerli muhtaçlar, memurlar ve sâirleri".
Dahiliye Nezareti'nden Harbiye Nezareti'ne verilen bilgide, dağı n= zarüretten kaynakland ığı , mutasarrı fı n gayretli olduğu ve M ı nt ı ka İ aş e
Riyâseti'nin de kendisine bu çalış maları ndan dolayı kı sa bir süre önce teşekkürname takdim ettiği ifade edilmiş tir.

92 Aynı toplantı da, Yozgat mutasarrı fı da iaşe ambarı ndan, gelecek seneye ait tohumluk ve
kuru sebzeleri emir hilafina sarfetmesi ıı sebebiyle suçlanmış tı r. Vehip Pa şa onun aleyhinde de soru ş turma açı lması için Harbiye Nezareti'ne müracaatta bulunmu ş tur. BOA.DH.İ .UM.
20/2(2/37)-3, Üçüncü Ordu Kumandanı Ferik Vehip Paşa'dan Harbiye Nezareti'ne tezkire. 12
Aralı k 1917 (30 Kası m 1333).
93 BOA.DH.İ .UM.20/2(2/37)-4, Dahiliye Nazı rı Talat Paşa'dan Sivas valisi Necmi Beye tel.
23 Aralı k 1917 (23 Aralı k 1334).
BOA.DH.İ .UM.20/2 (2/37)-11, Harbiye Nezareti'den Dahiliye Nezareti'ne tezkire. 22
Ocak 1918 (22 Kânim-ı sfini 1334).
95 BOA.DH.İ .UM.20/2(2/37)-25, Canik Mutasarrı flı gı 'ndan Dahiliye Nezarati'ne tezkire.
Ocak 1918 (KânCı n-ı sâni 1334).
911 BOA.DH.İ .UM.20/2(2/37)-10, Dahiliye Nazı r ı Talat Pa şa'dan Harbiye Nazı rı Enver
Paşa'ye tezkire. 23 Şubat 1918 (23 Şubat 1334).
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C - HARBİN SONUNA DOĞRU CANİ K'İ N İAŞESİ
Canik'te 1917 yı lı sonları nda dışarı dan zahire gelmemesi ve yerli mı sı rı n
da kuruyarak henüz kullanı ma müsait olmaması sebebiyle baş gösteren darlı k, mı sı rları n fı rı nda kurutulması yla önlenmiş oldu. Tekrar bütün muhtaçlara önceden kararlaş tı rı lan bir şekilde İaşe Ambarı 'ndan dağı tı m yapı lmaya
başlandı .

Karadeniz bölgesinde baş gösteren iaşe darlığı nedeniyle hükümet harbin baş langı cı ndan itibaren ilk defa olmak üzere Kı zı lı rmak vapuruyla
Canik'e erzak gönderdi. Şubat ayı ortaları nda gelen vapurda 1186 sandı k ve
5 çuval ş eker, 190 sandı k kibrit, gaz ve diğer erzak bulunuyordu. Gelen bu
erzaklar Hicaz Demiryolu Müdüriyeti Umumiyesi adı na saulacaku ve bu nedenle satış iş lemini Canik tüccarları ndan Seyri Sefain Acente memuru
Hüseyin Efendi gerçekleş tirdi. Şekerin kı yyesi (1.300 gr) Canik merkezinde
150 lira ve hariçte ise 155 liraya satı lmaya baş landı ". Devlet, 15 Mart 1918'de
Muvazene-i Umümiye Kanunu ile memur maaş ları nda da iyileş tirme yapı nca"8 bu durum Canik'te görev yapan memurları n ekonomik yönden biraz
rahatlaması na sebep oldu.

Trabzon'un 24 Şubat 1918'de Rusları n işgalinden kurtarı lması ndan
sonra diğer bölgelerde olduğu gibi Canik'te de geçici olarak ikamet ettirilen
göçmenler, gruplar halinde geri dönüş hazı rlı kları na baş ladı lar. Onları n
97 BOA.DH.İ.UM. 3/1(1/4)-5, Canik Mutasarrı fı Raşid Bey'den Dahiliye Nezareti'ne tel 3
Şubat 1918 (3 Şubat 1334); Canik Belediyesi, Hicaz Demiryolları adı na satı lan bu erzaktan
Rüsüm-ı Belediye Kanunu gereği İskele rüsümu istedi. Belediye, gönderilen maddelerin kim
tarafı ndan gönderilirse gönderilsin ticaret maksadıyla satı ldığı nı ve bu nedenle vergi alı nması
gerektiğini ileri sürüyordu. Acente memuru ve gönderilen maddeleri satmakla görevli Hüseyin
Efendi istenilen vergiyi vermeyince belediye ile nizah bir duruma düş tü. Mutasarrı f Raşid Bey,
mevcut durumu çözmek üzere olayı Dahiliye Nezareti'ne bildirdi. Nazı r vekili Cemal Paşa,
gönderdiği yazı yla gelen maddelerin ticaret maksad ı yla satı ldığı nı ve bu nedenle belediyenin
iskele riisiı mu almaya hakkı olduğunu bildirdi. Ayrı ca Hicaz Demiryolları Mildılriyeti
Umumiyesi'ne de bu konuda bilgi gönderildi. 3/1(1 / 4 )-5. Nazı r vekili Cemal Paşa'dan Canik
mutasarrı fı Raşid Bey'e tel. 6 Şubat 1918 (6 Şubat 1334).
98 Maaş lara yapı lan zamlarla bin kuruşa kadar maaş alanlara % 50, 1001-3000 kuruş
arası nda maaş alanlara % 30, 3001-7499 kuruş arası nda maaş alanlara da % 20 oranı nda zam
yapı lmış ur.Vedat Eldem, Osmanlı İmparatorluğu'nun Ekonomisi, s. 54; Bununla memur
maaşları na savaş esnası nda ikinci defa zam yapı lmış oluyordu. Memurları n tamamı na olmak
üzere ilk zam 1916 yı lı sonunda yapı lmış tı r. Buna göre, 1000 kuruşa kadar maaş alanlara %20 ve
7500 kuruşa kadar maaş alanlara da %15 nisbetinde zam verilmiş tir (8 Kâ ılön-ı evvel 1916).
Meclis-i Mebusaddaki müzakareler için bakı nı z: Meclis-i Mebusan Zabı t Ceridesi, C.1, Devre:3,
İ çtima:3, s.184.
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memleketlerine dönmeleri ile Canik'te erzak sı kı ntı sı kı smen bitecekti. Fakat
geri dönüşün uzun zamanı alacak olması ve harbin cephelerde halen devam
etmesi bu beklentinin uzun bir zamanı alacağı nı gösteriyordu. Yerli mı sı rı n
kullanı lmaya baş lanması , gemi ile gelen tüketim maddeleri ve memur maaşlarma yapı lan zamlar ancak bölgede geçici bir rahatlama getirmiş ti. Halkı n
iaşesinin temin edilmesine rağmen askeriye için gerek iç bölgelerden ve gerekse Canik dışı ndan zahire temini ve sevkiyatı devam ediyordu. Canik
Mutasarrı flığı enı n 1918 yı lı yaz ayları nda uğraş tığı en önemli mesele Kavak ve
Havza kazaları ndan askeriye adı na toplanan zahirelerin merkeze nakliydi.
Şimdiye kadar yapı lan uygulamalarda köylüler ellerindeki yük taşı ma hayvanlanyla mevcut zahireleri Canik'e taşı yorlardı . Bu durum köylülerin o yı lki ziraatlerini olumsuz etkiliyordu. Mutasarrı f Raş id Bey, Canik aha .sinin tek geçim kaynağı olan ziraatin olumsuz yönde etkilenmemesi ve bir iaşe buhranı na yol açı lmaması için zahire taşı macı lığı yla ilgili bir teklif sundu. Bu teklife göre:

Mevcut 30 otomobilin faaliyetinin sürekli olması için Samsun'da devamlı benzin bulundurulması .

Otomobillerin iş leyemeyeceği günlerde köylerden nöbetle tedarik
edilecek nakliye vası taları nı n ücretlerinin hemen verilmesi.
Köylerden gelecek nakliye vası talarmı n daha fazla iş görebilmeleri için
Canik-Kavak yolunun 26. kilometresi olan Çakallı 'da, Havza'dan gelecek zahirelerin koyulacağı bir ambar yapı lması .

Nakil vası talarmı n yanları nda kadı nlar ve çocuklar bulunması sebebiyle, yükleme ve boşaltma sı rası nda ortaya çı kan açığı n onlara ödettirilmemesi için nakliye kafı lelerinin yanı nda bütün mesuliyeti yüklenecek memurlar görevlendirilmesi.

Otomobillerin rahat gidebilmesi için yollarda sürekli bir amele taburunun bulundurulması .
Çarşamba ve Terme tarafı ndan yapı lacak nakliye için de ı rmak altı nda
kalan yolları n tamirinde köylülere yardı m için bir amele taburunun da bu
bölgede görevlendirilmesi.
BOA. DH.İ .UM.E.55/92, Canik Mutasarrifi Rasid Beyden Dahiliye Nezareti'ne tezkire.
15 Ağustos 1918 (15 Ağustos 1334).
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7- 1917 yı lı içinde a'şarı n bir misli kadar ordu adı na alı nan zahirelerin
parası ve birçok nakliye ücretleri hala ödenmediğinden bunları n hemen
ödenmesi.

Askeriye için zahire taşı macı lığı na bu şekilde bir düzen verilmesinden
sonra kazalardan Canik'e zahire getirilmesinde kı smen de olsa ziraatle uğraşan ahalinin yükü hafifietilmiş oldu. 17 Temmuz 1918 tarihli bir kararnameyle İ aşe Nezareti'nin kurulması ndan sonra ise Nazı r Kemal Bey, memleketin her tarafı nda tedarik edilen zahirelerin tek fiyat üzerinden satı lması
şartı nı getirdi".

Canik'te 1918 yı lı yarı ları ndan sonra iaşe sı kı ntı sı tekrar gündeme geldi.
Muhacirler ve muhtaçlar geçimlerini iaşe ambarı ndan temin ediyorlar ve
köylüler az da olsa ektikleri ürünlerle geçiniyorlardı . Fakat, bütün geliri devletin verdiği maaşa bağlı olan memurları n ekonomik durumu fiyatları n aşı rı
derecede artması sonucu bayağı kötüleş meye başladı . Canik'te olan tek un
fabrikası askeriyenin elinde bulunuyordu. Oradan ancak bazı müesseseler
için bir miktar un alı nabiliyordu. Canik İ aşe Ambarı , memurları n içinde bulunduğu sı kı nuyı azaltma çerçevesinde onlara fasulye, patates, nohut ve kilosu 6 kuruş tan buğday vermekteydi. Geçim sı kı ntı sı içindeki memurlar aldı kları buğdayı farklı fiyatlarla satı yorlar ve elde ettikleri karlar' baş ka ihtiyaçları için kullanı yorlardı . Fakat ekmeklerini de 50 kuruş tan tedarik etmek zorunda kalı yorlardı . 1918 yı lı ikinci yarı sı itibariyle Canik'te" bazı ihtiyaç
maddelerinin İstanbul ile karşı laş tı rmalı fiyatları şöyleydim:
İstanbul

Canik

Miktarı
Bir okka (1.283 gr) :400 kuruş Bir kı yyesi (1.300 gr.) 195 kuruş
Bir kı yyesi 140 kuruş
: 20 lira.
Bir teneke
gaz
: 30 kuruş ıspanak Bir kilo
: 100 lira 60 lira
Bir takı m
elbise

Cinsi
şeker

ayakkabı Bir çift

ekmek

Bir okka

: 30 lira.

11 lira

: 50 kuruş 30 kuruş

1(x) BOADH.İ .UM.20/4( 2 / 4 2), Canik Mutasarrı flığı 'ndan İ aşe Nâzı rı Kemal Beye tel. 6
Eylül 1918 (24 Ağustos 1334).
Ii" BOA. DH.İ .UM.20/6(10/43)-10, Canik Mutasarrı flığı 'ndan Dahiliye Nezareti'ne şifre
tel. 31 Aralı k 1918 (18 Kânfı n-ı evvel 1334).
I" Vedat Eldem, Osmanlı İmparatorluğu'nun Ekonomisi, 5.51.
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Canik 106.309 kişiye varan merkez nüfusuyla, tümüyle dış arı dan gelen
ihtiyaç maddelerine bağlı ydı . Göçmenler ve muhtaçlar iaşe ambarı ndan geçimlerini kı smen olsun temin ederken, en zor durumda olan cüz'i miktarda
maaş la çalışan memurlardı ".

Mutasarrı flı k, memurları n içinde bulunduğu durumu düzeltmek amacı yla, İaşe Nezareti'ne gönderdiği teklifte İstanbul'da olduğu gibi maliyeti
dikkate alı nmaksı zı n 60 paraya ekmek veya zahire verilmesini önerdi. Fakat
bu teklif kabul görmedi. Yalnı z, belediyeye harpten evvelki rayiçlere göre
tespit edilen fiyatları n uygulanması nı önerdi. Fakat memurları n durumu
gerçekten içler acı sı ydı . Bir mahkeme reisi 700 kuruş aylı k alıyordu. Bu maaş la ancak ayda 23 okka ı spanak alı ndığı dikkate alı nı rsa mahkeme reisinin
nası l bir ortamda hüküm vereceği çok iyi anlaşı lı r. Zaten memurları n bir
kı smı -genelde zabı talar- birçok yolsuzluklara karış mış bulunuyorlardı .
Memurları n ekserisi savaş esnası nda askere gitmemek için maaşları az da olsa
bu görevlerini yapmak zorunda kalı yorlardı . Fakat 30 Ekim 1918 Mondros
Mütarekesi'nin imzalanması ile memurlar açı sı ndan farklı bir dönem başladı . Ayakta yemiş satarak boş zamanları nda çalışan bir memur günde 2/3
lira para kazanı yordu. Askerlik korkusunun ortadan kalkması yla beraber
memurlar yavaş yavaş görevlerini bı rakmaya başladı lar. Bu durumda devlet
dairelerinin boş kalması endişesi belirmeye başladı . Çünkü, mevcut maaşlarla
bir devlet memuru ya geçim sı kı ntısı içinde kı vranmak zorunda kalacak veya
ticaretle iş tigal ederek rahat bir hayat sürme seçenekleriyle başbaşa kalacaku.
Nitekim, serbest iş in daha karlı bulunması nedeniyle boş bulunan memurluk kadroları na dahi kimse itibar etmez olmuş tur".
103

1918 yı lı nda Canik'in nüfus yapısı ö le di:
Keldani Protestan Yahudi Ermeni

Canik Merkez 10
263
19
Ünye kazası
-9
Bafra "Fatsa "404
Çarşamba "
616Terme "
-

5.062
5.763
1.803
1.234
10.798
2.598

Rum

İ slam

Yekün

54.200
5.184
31.365
3.286
4.012
919

46.755
58.483
51.418
39.026
57.563
23.495

106.309
69.439
84.586
43.950
72.989
27.012

TOPLAM
10
1.283
28
27.258
98.966
276.740
404.286
BOA. DH SN.M.5050/40-15, Gani: sancağmı n nüfusu. 1918 (1334).
1" BOA.DH.İ .UM.20/6(10/43)-9, Canik Mutasarrıflığı 'ndan Dahiliye Nezareti'ne şifre tel.
18 Aralı k 1918 (18 lUnCm-ı &ini 1334).
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Canik Mutasarrı flığı memurları n içinde bulunduğu kötü durumun düzeltilmesi, görevden kaçmaları önlemek ve devlet memurluğunu tekrar cazip
hale getirmek için memur maaşmı n altun olarak verilmesini veya elviye-i selase memurları na verilen zamları n umuma teş mil edilmesini, elbise, ayakkabı
ve yakacak da dahil olmak üzere bütün ihtiyaçları n iaşe ambarları ndan temin
edilmesini teklif etti. Bunları n yapı labilmesi için del°5:
1 - İaşe ambarı ndan dağı tı lacak zahire için ziraatçilerden a'şarı n bir misli
kadar alı nacak zahirelerin bütün köylere teş mil edilmesi.

2 - Fakir köylüler muaf tutulmak kaydı yla seferberlikten evvel tespit edilen fiyatlar üzerinden ahaliden zahire toplanması .

3 - Fiyatı , Meclis-i İ dare tarafı ndan tayin edilen yakacağı n köylülere münavebeli bir suretle taşı tı lması .
4 - Diğer ihtiyaçlarm takdir edilecek fiyatlarla tüccardan tedariki.

Dahiliye Nezareti'ne Canik' ten baş ka Diyarbakı r, Adana ve baş ka vilayetlerden de ş ikayetler ve bu tür teklifler gitmekteydi". 1919 yı lı Ocak ayı ndan
sonra Canik'te özellikle memurlar arası nda başgösteren erzak sı kı ntı sı tücccarlar hariç toplumun tüm kesimlerini etkilemeye baş ladı . Ahalinin en çok
ihtiyaç duyduğu tüketim maddelerinden kara lahanan ı n okkası 50 kuruş,
kömürün okkası 25 kuruş ve odunun arabası 12 liraya çı ktı . İ aşe Nezareti, fiyatları n aşı rı derecede yükselmesine müdahale etme yetkisine haizken, bir
türlü bunu gerçekleş tiremiyordu. Canik Mutasarr ı fı Raş id Bey, İ aş e
Nezareti'nin haiz olduğu fiyatları kontrol yetkisinin illerde mevcut İ aşe
Komisyonları na de verilmesi için Nezarete müracatta bulundut"7 . Fakat,
Mondros Ateş kes Andlaş ması 'ndan sonra ülkenin çeş itli bölgeleri itilaf devletleri tarafı ndan iş gal edildi ve ondan sonra Samsun'dan hareketle
Anadolu'da istiklal mücadelesi baş ladı . Canik'te, iaş e buhraııı baş ta olmak
üzere sı kı ntı lar farklı bir boyut kazanmış oldu.
105 BOA.DH.LUM.20/6(10/43)-8, Canik Mutasarrı flığı 'ndan Dahiliye Nezareti'ne şifre tel.
18 Aralı k 1918 (18 K.ânün-ı sâni 1334).
"x' BOA.DH.İ .UM. 20/6(10/43)-5, Dahiliye Nezareti'nden Sadrazam Tevfik Paşa'ya tel. 23
Aralı k 1918 (23 Kanün-ı &ini 1334).
107 BOA.DH.İ .UM..20/5(2/49)-2, Dahiliye Nezketi'nden İ a şe Nâzı r ı İ zzet Beye tezkire. 29
Aralı k 1918 (29 Kânfı n-ı sâni 1335).
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D - İAŞE DAĞITIMINDAN DOĞAN HUKUKİ MESELELER
İaşe dağı tı mı ile ilgili hukiiki meseleler olduğunda, görevliler hakkı ndaki suç duyuruları Me'murin Muhakeman Kanununa göre soruş turulması
gerekiyordu. Soruş turmadan sonra davaya kanunun ikinci maddesi gereği
Meclis-i İ dare bakacaku. Yani, Adliye Nezareti'ne bağlı mahkemelerin İ aşe
Komisyonları hakkı nda bir hüküm verme gibi yetkileri bulunmuyordu. İdare
ve Adliye birbirinden ayrı ayrı kuvvederdi. Canik'te İaşe dağı tı mı ile ilgili sıkıntı lar ve kargaşalar yaşanması na rağmen, memurları n görevlerini kötüye
kullandı klanna dair dikkate değer hadiselere rasdanı lmamaktadı r. Canik
Mutasarnfl ığı 'nı aş arak Nezaretlere yapı lan baş vurular, İ aş e
Komisyonları 'mn erzak dağı tı m işlerinde faaliyetlerini halandı rarak, hareket
alanlannı n genişlemeleri isteğinden kayrı aklanmaktaydı .

1918 yı lı Temmuz ayı nda Ünye Bidayet Mahkemesi'nin verdiği iki
önemli karar, iaşe ile ilgili yaptığı icraatlar nedeniyle Canik Mutasarnflığı'm
zor durumda bı raktı . Kazada, kendilerinden öşrün bir misli kadar zahire
alı ndığı nı iddia eden bir grup ile kaçak zahire isnadı yla müsadere edilen
malları nı n kendilerine iâdesini talep eden birkaç kişi İaşe Komisyonu aleyhine Ünye Bidayet Mahkemesi'nde dava açtı lar. Mahkeme, öşrün bir misli
nisbetinde alı nan zahirelerin geçen süredeki rayiç farkları da dikkate alı narak bedelinin ilgililere iadesi ile zaptedilen malları n sahiplerine verilmesi
yönünde karar verdi. Verilen bu kararlar tatbik edilmek üzere Ünye İ aşe
Komisyonu'na gönderildi. Ünye İaşe Komisyonu, Canik İaşe Komisyonu'nun
talimatları ile icraadarda bulunduğundan, Canik Mutasarrı flığı meseleyi
Adliye Nezareti'ne bildirdi. Mutasarnflığa göre, idari ve askeri birimler tamamen birbirinden bağı msızdı r ve tahkikat yapı lmadan bir dava açı lmamalı dı r. İaşe komisyonları bu hareketle âdi suçlarla aynı kefeye konulmuş tur.
Adli kuvvetin idari mekanizma üzerinde tahalddimâne bir harekete girişmesi
idari ahengi yaralar. Kaldı ki bu tür olaylar Memurin Muhâkematı Kanununa
göre yargı lanacağı ndan söz konusu dava kararlan geri çekilmelidir (5 Ekim
1918)".
Adliye Nezaretinin Ünye Bidayet Mahkemesi ile ilgili kararları isteyip
tetkik etmesinden sonra konu Şiirây-ı Devlet'e havale edildi. Orada yapı lan
değerlendirmeler sonucu Ünye Bidayet Mahkemesi'nin verdiği kararı iaseyle
I" BOA.DH.İ .UM.11/7(10/53)-9, Canik Mutasarrifliği'lidan Adliye Nezal eti'ne yazilan 11
Ağustos 1334 tarihli tahrirat .5 Ekim 1918 (5 Teşrin-i evvel 1334).
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ilgili bir mesele olduğu için, onun Memurin Muhakematı Kanunu hükümlerine göre yargı lanacağı hükmünü verdi. Yani Ünye Bidayet Mahkemesi'nin
verdiği karar geçersiz sayı ldı ".
Mutasarrı flığa bağlı köylere öş ürleri toplamakla görevlendirilen memurlar, bazen zimmetlerine para geçiriyorlardı . Bu durumlar çoğu zaman ahalinin şikâyetleri üzerine açığa çı kı yordu. Bafra'nı n 8. kol köyleri öşrünü toplamaya memur edilen Şemsi Efendi Kabalı Kaplancı Köyünden topladığı
öş ürleri zimmetine geçirdi. Köylülerin ş ikâyetlerini Bafrada ikamet eden
Gümrükçüzade İ brahim mutasarraflığa bildirdi. Ahaliye verdiği makbuzlarla
beyanda bulunduğu miktarlar karşı laş tı rı lı nca Şemsi Efendi'nin suçlu olduğu
kesinleşerek tevkif edildi (Temmuz 1919)"°.
Yine Üçüncü Ordu Kumandanı Ferik Vehip Paşa da yemeklik ve tohumluk zahire ile tütün alı mı nda suistimal yaptığı gerekçesi ile Divan-ı Harbi
Orfı 'de yargı lanmış tı r'".

SONUÇ
Birinci Dünya Savaşı 'nı n baş laması ile devletin geneline oranla Canik'te
ahalinin iaşe durumu paralellik göstermiş tir. Yalnı z İstanbul ile kı yaslandı ğı nda, Canik bölgesi yoğun göç akı nı na maruz kalması ve erzak ihtiyacı dışarı dan gelen hububata dayalı olması itibariyle çok daha zor durumda kalmıştı r.
Canik'te en büyük sı kı ntı p çekenler ilk zamanlar göçmenler olmuş tur.
Canik Mutasarrı flığı yoğun bir gayretle Amasya, Tokat, Çorum ve kı smen de
Sivas'tan tedarik ettiği hububatları bunlara dağı tmaya gayret sarf etmiş tir.
Fakat harbin uzun bir zaman dilimine yayı lması , memleket geneline paralel
olarak Canik'teki iaşe buhranı nı n toplumun tüm kesimlerine yayı lması na sebep olmuş tur. Evleri erkeksiz kalan tüm aileler ve çocuklar mevcut sı kı ntı dan
en çok etkilenen kesim olmuş lardı r. Akabinde bütün mesaisiıı i devlet hizmetlerinin yürütülmesine harcayan memurlar da gerçekten açlı kla karşı karşı ya kalmış lardı r. Harbin sonuna yaklaşı ldığı sı ralarda, ticaretle uğraşanlar
109 BOA.DH.İ .UM.11/7 (10/53)-1, İ a şe Nazı rı Ali Kemal Beyden Canik Mutasarrı flığı 'na
tezkire. 9 Haziran 1919 (9 Haziran 1335).
I I() BOA.DH.İ .UM.20/6(2/54)-3, Canik Mutasarrı fı Hamit Bey'den Dahiliye Nezareti'ne
tahrirat. 19 Ağustos 1919 ( 19 Ağustos 1335).
I 1 I BOA.DH.İ .UM.19/8(1-9)-2, Harbiye Nezareti'nden Dahiliye Nezareti'ne tezkire. 18
Eylül 1919 (18 Eylül 1335).
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hariç, bütün ahali geçim sı kı ntı sı ve açlı kla mücadele eder hale gelmiş tir.
Ekonomik sefaletin doğal sonucu olarak bölgede asayiş bozulmuş ve yavaş yavaş gayr-ı ahlâki olaylar vukubulmaya baş lamış tı r.
Canik'teki iaşe buhranı ndan istifade etmek isteyen fı rsatçı lar bu durumdan büyük kârlar elde edebilmek için hummalı bir gayret içine girmiş lerdir.
Canik Mutasarrı flığı dışarı dan erzak getirerek bunu önlemeye çalış tı ysa da,
toplumun tamamı na yakı nı boğazı nı doyurmak derdinde olduğu için bunun
önüne geçilememiş tir.

Birinci Dünya Savaşı 'nı n bitmesi ile Osmanlı Devleti daha farklı bir döneme girmiş ve memleketin itilaf devletleri tarafı ndan işgal edilmeye baş laması ile Canik bölgesindeki geçim darl ığı sorunu yeni Türkiye
Cumhuriyeti'nin kurulması na kadar devam etmiş tir.

FASCIST ITALYS 'MARE NOSTRUM' POLICY
AND TURKEY
YÜCEL GÜÇLÜ
In both the Western and Turkish historiography there has been a tendency to give short shrift to Turkish-Italian relations in the 1930s.
Insufficient attention was paid to the subject and consequently the importance of the relations between Fascist Italy and Kemalist Turkey was somewhat downplayed. Several reasons may be at the roots of this lack of care.
Historians, past and present, have rather had some difficulty in taking the
Fascist Italy seriously. Since 1945 Italian fascism at times has acquired the
semblance of near-innocence, an impression deriving in part from the contrast with the more vicious regime of the Third Reich and in part from the
temptation to dismiss Benito Mussolini as mere buffoon. The newsreel image
of Italians surrendering by their thousands during the military operations of
the Second World War is dramatically imperfect; but the impression stili remains and it inhibits efforts to reassess the historical significance of Fascist
Italy.

Long years of extensive research have failed to reveal a single scholarly
monograph, or even an article in periodical literature, on the theme of
Fascist Italy's 'mare nostrum' (our sea) policy and Turkey. Neither Turk nor
Westerner has devoted more than a few pages to the matter under focus
here. Moreover, much of what they have said about it is superfı cial and inadequate. This paper is an attempt to fili this void and it intends to make a
contribution to a better understanding of an important but long neglected
topic by trying to argue that there was, indeed, something more serious in
Fascist Italy's 'mare nostrum' policy than is generally acknowledged, something more than frivolous projects and idle rherotic.
Italy was poor in raw materials and densely populated, a factor which was
made more evident by the restriction of emigration and an extraordinary
rise in the birth rate as a restı lt of Fascist propaganda. The Italians began to
feel uncomfortable within their frontiers. Fascism had made Italy into a military power, allowing the Duce to put his expansionist policy into practice. In

814

YCJCEL GÜÇLÜ

this, reasons of prestige for the Italian leader were certainly important, as was
the failure to fulfil, according to Rome, the promises of territory made to it
to persuade it to enter the war against its former allies. Mussolini was dreaming of capturing a colonial empire for his country'.
The principle which underlay the 'mare nostrum policy of Mussolini
could be called Machiavellian. The basis of that attitude was that in great times and in great issues it was impossible for statesmen to feel themselves bound by the ordinary canons of morality. Mussolini believed that he was living
in those great days, and he in particular intended to recreate, so far as possible, the old structure of the Roman Empire and in the circumstances any
method which secured that result was justifiable.

From 1932 it was known in the eastern Mediterranean that Italy was
preparing for an imperialist adventure; only the point of attack was uncertain. Therefore from this date onwards relations between Ankara and Rome
had gradually deteriorated. Turkish - Italian trade had not developed according to expectations. The agreemen t of the limiti of territorial waters around
the island of Castelrosso in 1932 had remained an isolated instance of
mutual trust2.

From 1934 Turkey was beginning to follow a more active foreign policy.
There is little doubt that this resulted from a quickening appreciation of external threats and the most immediate menace was Italy. It was no coincidence that the active phase in Turkish policy began at the same time as the
Italians started to appear menacing. Italy became the principal factor in
Turkey's foreign policy and the government began to try to diversify its diplomatic relations. It was primarily against Italy that Turkey concluded its alliance with Greece and began to play a prominent part in the League of
Nations and led its soutlı eastern European neighbours in the formation of
the Balkan Pact. It was also with the Italian threat in mind that Turkey and
Greece began to increase the size of their fleets after 1934. Italy's intensive
preparation for war with Ethiopia created a tense and alarming atmosphere
I E.M.Robertson, Mussolini as Eınpire Builder, London, 1977, p.69. See also M.
MacCarthy, Italy's Foreign Policy and Colonial Policy 1914-1937, London, 1938, p.211.
2 Cevat Açdzahn, "Turkey's International Relations", International Affairs, XXIII, No.4,
1947, p.478.
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in Turkey. The Italian threat and the British opposition to a regional
Mediterranean Pact enhanced the feeling of insecui ity in Ankara'.

Local symbol of the Italian threat was the Dodecanese Islands which
Italy began to fortify in 1934 contrary to agreement. Italy reinforced its garrisons in the Dodecanese and turned these islands into a sort of rear base. So
long as Italy spoke or thought in terms of its destiny in the Mediterranean,
Turkey remembered that the Dodecanese Islands in the Aegean Sea belonged to Italy and that the heavy fortifications in the aero-naval base at Leros
were aimed against naval communications to and from the Mediterranean. It
was clear that the purpose of an air and sea base in the Dodecanese was either to attack western Anatolia or to disrupt sea traffic in the eastern
Mediterranean. The use of these islands would depend to a large extent
upon the naval balance in this part of the Mediterranean. The government
of Rome also laid claim to other islands situated close to the Turkish mainland and made striking allusions to its special interests and plans in the East.
Italy's excuses that the Leros fortifications were aimed at Russia were accepted with reservations. Turkey did not like the presence of Italian guns and
airmen in the twelve islands of the Dodecanese, most of which lay within
sight of its shore. The potential threat of Italy undoubtedly had been one of
the factors responsible in placing the new steel complex at Karabük in northem Turkey, in locating the ammunition works, the aeroplane factories, the
new railroad repair installations in the interior of Anatolia and in planning
the railroad system'.
Mussolini followed remilitarization of the Dodecanese Islands with a series of inflammatory speeches indicating that Italy would not be denied
much longer its 'historic objectives' in Africa and Asia5. After the most violent
3 Foreign Office Papers, Public Record Office, London - henceforth referred to as "F.0." 371/19037/2849. Annual Report for 1934. Para.29. Also F.0.371/19040. Report of Captain
Potts of 11 May 1935. Potts informed the Admiralty that Turkey and Greece had agreed to
spend five million pounds on their fleets in 1935.
F.O. 371/1011/61. Loraine (Ankara) to Hoare, 25 November 1934.
5 Hugh Knatchbull-Hugesson, Diplomat in Peace and War, London, 1949, p.146. See also
Survey of International Affairs (1934), London, 1936, p.330n. Mussoliıı i had begun to stake out
the Italian claim anew in 1932 by propagandizing a series of articles which had appeared in the
French press hinting that France would not be adverse to the settlement of Italian claims in Asia
Minor. The Turkish government was seriously offended and protested vigorously to Rome.
Documents Diplomatiques Français - henceforth referred to as "D.D.F." ser.1, vol.2, no.182
annexes.
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of these speeches, Vası f Çı nar, the Turkish ambassador in Rome lodged a
formal protest with the Italian Foreign Ministry6. As one of Italy's 'historic objectives' was Antalya, a province on the Anatolian seaboard, Turkey had cause
for concern. Mussolini's assurances to the Turkish ambassador in Rome that
this passage of his speech did not refer to Turkey, since it was a European
country, did not set the Turkish government at ease. The Turks had been
unable to trust Mussolini 7. This statement by the Duce showed that despite
the Turkish -Italian Treaty of Friendship and Neutrality signed in 1928, Italy
had not renounced its designs on Anatolia.
Atatürk and the Turkish leadership despised the Fascists as upstarts, too

busy strutting about in fantastic uniforms to properly govern the nation at
the head of which they had set themselves. Turkish opposition to Fascism, in
many ways, derived as much from distaste as from calculation of national interest8. The Fascists appeared to the Turks as little better than civilian rabble-

rousers who had militarized and brutalized a democratic nation. Atatürk, in
comparison, had always insisted on a rigorous separation of army from poli-

tics and hoped to introduce democracy to his own country. The victorious
commander, he had become the civilian President. Mussolini, a political agitator, had put on the uniform and airs of a generalissimo. In doing so, he
earned Atatürk's contemptg.
6 Mussolini, 18 March 1934: "I could give you the details of a plan up to 1945 but I prefer
to point out to you the historic objectives towards which our generation and the generations to
follow should be directed during the present century. Let us calmly consider a plan that reaches
the nearby millenium, the year 2000. It is only a question of sixty years. The historic objectives of
Italy have two names: Africa and Asia. South and East are the cardinal points that should excite
the interest and the will of Italians.There is little or nothing to do towards the North and the
same towards the West, neither in Europe nor beyond the Ocean. These two objectives of ours
are justified by geography and history. Of all the large Western Powers of Europe. Italy is nearest
to Africa and Asia. A few hours by sea and much less by air are enough to link up Italy with
Africa and Asia." Quoted from H. Braddick, "The Hoare-Laval Plan: A Study in International
Politics", European Diplomacy between Two Wars 1919-1939, Chicago, 1972, p.153.
7 Fatih Rı fkı Atay, Çankaya, vol.2, Istanbul, 1980, p.556.
8 Patrick Balfour Kinross, Atatürk: The Rebirth of a Nation, London, 1964, p.322. Also
Bernard Lewis, The Emergence of Modern Turkey, London, 1961, p.285.
"I am not", Atatürk assured Georges Bonnet in 1934, "like Mussolini who adores the
uniform of a marshal or general and who covers himself with decoration; for alt that he was
never, like me, the commander of a victorious army." Georges Bonnet, Vingt Ans de Vie
Politique, Paris, 1970, p.225.
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The Turkish President dismissed Mussolini as a mere buffoon. He considered the Duce a caricature of a soldier, a wicked man parading in uniform

who would sooner or later be unable to resist playing the role of a conquering Caesar and predicted that one day he would be hanged by his own peoplem. Accordingly, it had become difficult to credit the latter and his regime with the kind of disciplined energy that might had proved great enough to determine the issue of peace or war. That impression was further
strengthened by the near-derision with which the Italian armed forces were
often regarded. Certainly the Dıı ce's legions had not evoked Turkish respect
for their performance in battlefield. It therefore appears that Atatürk never
took the Duce's flamboyant claims as seriously as some of his contemporaries
in Western Europe, but the danger which Fascist Italy represented could not
be ignored. Atatürk replied to Mussolini's speech by making a tour of
Turkey's Mediterranean coast on a destroyer with a military torpedo boat escort. On another occasion, when Mussolini's ambassador mentioned Italy's
claim to Antalya, Atatürk rose, excused himself, left the room and returned
shortly thereafter in the uniform of a Turkish marshal. "Now please continue", he invited the startled ambassador. Later he was to react to Italian claims with even less tact. "Antalya is not in the pocket of your Duce in Italy", he
scolded the Italian ambassador. "It is right here. Why don't you try to come
and get it? I have a proposition to make to His Excellency and the Duce. We
will allow him to land Italian soldiers in Antalya. When the landing is complete, we will have a battle and the side which wins will have Antalya." There
was nothing for the frightened Carlo Galli, the lucid Italian diplomat of the
pre-Fascist school, to do but ask if he was to understand that this was a declaration of war".
Despite the treaty of friendship and repeated assurances of Mussolini,
the Turks did not feel wholly secure as to the effect of their country of Italian
imperial ambitions, a feeling of which Italy was well aware. Turkey considered Italy and Mussolini its main foes.
If Ankara needed additional reasons to abhor Italian policy, Rome was
not slow to provide them. The shift to a more aggressive Balkan policy after
1934 led Italy to adopt a much less accommodating attitude towards certain
1() H. Yüceba ş , Atatürk'ün nükteleri, fikraları ve hatı raları (Atatürk's witticism, stories and
recollections), Istanbul, 1963, p.60.
Il Kinross (1964), pp.322 and 545.

Belleten C. LXIII, 52
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questions considered vital in the Tıı rkish capital. In 1933, for example, Italy
stood as god-father to the Turkish-Greek Treaty of Mutual Assistance. In
1934, however, Italian objections precluded the inclusion of Albania in the
Balkan Pact and ı rumour was that Italy had also encouraged Bulgaria to keep
mit. In an Ankara extremely anxious that Balkan Union go forward, İ talian
obstruction could be viewed with nothing but distaste12 .
The year 1935 marked the start of a more dangerous phase in Italy's foreign policy. Mussolini began to cherish aspirations of dominating the
Mediterranean and establishing a predominant position in the Near East.
While it sought an empire in Ethiopia, Italy was also gradually and constantly
building up its forces in Libya and the Dodecancse. The Duce understood
that Turkey, defended by a war-hardened army and backed by that of the
Soviet Union, was not for him and took another path.
The Italian—Ethiopian war, which began on 3 October 1935, placed
Turkey in the forefront of the diplomatic stage. Once again, Turkish and
Italian policies diverged and bilateral relations quickly began to sink into
mutual enmity. Ankara quickly came to be one of the more outspoken leaders of the sanctions party in the League of Nations. Turkey took a prominent part in the sanctions imposed on Italy for its unjustifiable attack on
Ethiopia and supported the proposal to impose oil sanctions. Tevfik Rüş tü
Aras, the Tıı rkislı Foreigıı Minister, attending the League in person at this
time, was a vocal member of each of the committees created to consider the
matter and tlı roughout followed a line, originating with Atatürk himself, as
radical as that of any member of the League. As late as the autumn 1935
Turkey was exporting coal, corn and cattle to Italy, but in November it accepted sanctions and the Istanbul port aıı thorities refused to supply Italian
slı ips with oil and coal. The Balkan Union, pursuing a united policy in barmony with the Little Entente (Yugoslavia and Roumaı lia being members of
both), attained for the time being a new levet of importance. In December
1935 Turkey, with Poland, opposed the French Foreign Minister Pierre
Laval's efforts to get the Hoare-Laval plan adopted by the League of
Nations'3.

12

MacCarthy (1938), p.211.
Şükrü Esmer, Turkey and the United Nations. New York, 1961, p.40.

13 Ahmet
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At the end of 1935 Turkey had replied to the reqıı est of Britain for military support in the event of an Italian aggression , arising out of the applicadon of Article 16 of the Covenant, on units of the Mediterranean fleet or other British objectives, to the effect that it would faithfully apply the Covenant
in order to support, by collective action, the state exposed to such an act of
aggression. Turkish reply constituted a complete and unconditional acceptance of the thesis of the British government. As regards certain specific naval facilities and means of support sought by London; the Turkish government stated that this matter was settled a fortiori by the above reply, but that
as the question of facilities and methods of cooperation was a military one,
Turkey was ready and anxious to discuss such matters with the British naval
and military authorities. Arrangements were accordingly made early in
February 1936 for discussions on naval, military and air matters to be conducted with the Turkish General Staff by, respectively, the naval and military
attaches to British Embassy in Ankara and by an air officer specially delegated for the purpose by Royal Air Force Headquarters, Middle East. In the
course of the discussions, full and frank information was volunteered by the
Turkish General Staff, which was clearly eager to make the maximum condibution in its power towards cooperation in the event of war with Italy".
On 17 February 1936, shortly before the opening of these discussions,
Carlo Galli, the Italian ambassador in Ankara informed the Turkish government orally that the Italian Embassy in London had learnt that one or several British Royal Air Force officers were to arrive, or had already arrived, in
Turkey to visit aerodromes at Izmir and in southwestern Anatolia in order to
prepare with the Turkish General Staff a collective action against the
Dodecanese. Galli inqıı ired whether this corresponded with the facts. In acquanting, Sir Percy Loraine, the British ambassador in Ankara with this <1marche, Numan Menemencioğlıı , the Secretary-General of the Turkish
Ministry of Foreign Affairs stressed the desirability of acting in close understanding with the British government in the matter and handed to the British
ambassador the text of the reply which it was proposed to return to Galli — to
the effect that, since collective action had been decided on, the Turkish government did not think that any useful purpose would be served by reverting
to the question of principle, of which Galli's reqıı est merely concerned a detail of application of interest to the military authorities only. The Turkish got F.O. 371/20886/10426. Atı nual Report for 1936. Para.32.
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vernment was, moreover, able to state formally that Italian information in
regard to preparations for an attack on Italy was devoid of al! foundation.
After consulting the Foreign Office in London, Loraine was able to inform
the Turkish government that, in the event of the British government also
being approached by the Italian government, they would reply in terms similar to those of the Turkish draft, which appeared entirely adequatet 5.

Earlier, on 2 January 1936, Fethi Okyar, the Turkish ambassador in
London was informed, in reply to an inquiry, that in the event of an unprovoked attack by Italy during the existing emergency on a nation, i.e. Turkey,
fulfilling its obligations under the Covenant, Britain might be counted upon
to do its duty. Similar assurances were giyen to the Greek and Yugoslav governments. 1936 thus started in an atmosphere of cordial cooperation between Turkey and Britain in the face of the difficult situation created by Italy
in the Mediterranean. The policy of Turkey vis-â-vis Italy throughout the
Ethiopian dispute was similarly inspired by a desire to cooperate in the greatest possible measure with Britain, consonantly with its obligations to keep
in consultation with its Balkan allies16.

The Italian ambassador in Ankara, Carlo Galli, had inquired, at the very
end of 1935 how the Turkish government intended to harmonize its conduct
towards the British request for assurances with the spirit of the TurkishItalian Pact of 1928, which was still in force. Turkey decided to consult
Britain on the terms of the reply to be made to Galli, its purpose being to ensure that it should accurately reflect the identical conception held by both
countries of the obligations imposed by the Covenant. On 3 January 1936
Loraine received from Menemencioğlu the text of an insu-uction which had
been despatched to Okyar at London to this end. Loraine was able, on instruction from the Foreign Office, to convey to the Turkish Ministry of
Foreign Affairs the view of the British government on the reply to be returned to Galli, which was to the effect that, in the event of an Italian act of aggression, Turkey immediately and automatically made common cause with its
victim, and that the obligation to do so, which flowed from paragraph 3 of
Article 16 of the Covenant, in no way conflicted with the Turkish-Italian Pact
of 192817.
15 Ibid.

111

Para.36.
F.O. 371/954/28. Eden Minute, 7 January 1936.
Ibid.
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In March 1936 Turkey, together with Greece, Yugoslavia and Roumania
and in accordance with its obligations under the Covenant, supported the
policy of oil sanctions, which the French Foreign Minister Pierre Etienne
Flandin was endeavouring to prevent. Ankara was one of the most consistent
supporters of the League. It was desirous of setting up international machinery to ensure the independence of every country18.
The loyal support giyen by Turkey in the application of economic and
financial sanctions against Italy in connection with the Ethiopian dispute
and the guarantees of mutual assistance exchanged between Turkey and
Britain against the eventuality of an Italian act of aggression in the
Mediterranean inevitably placed Turkish-Italian relations on an uncomfortable basis in the first half of 1936. On the Turkish side, there was genuine
apprehension of Italian designs on southwestern Anatolia directed from the
Dodecanese which no doubt sharpened Turkish eagerness to cooperate with
London. On the other hand, the Italian ambassador in Ankara was the constant mouthpiece of his government's resentment at the policy pursued by
Turkey regarding the Ethiopian dispute. At the end of February, for example, after complaining that Turkey was accentuating its cooperation with
Britain and showing more zeal than other states in performing its role of collaboration, Galli reminded the Secretary-General of the Turkish Minisu-y of
Foreign Affairs that the present crisis would pass, but that the memory of the
cloıxis then obfuscating Turkish-Italian relations and, especially of TurkishBritish cooperation, would keep green a certain resentment against Turkey
in Italy. Menemencioğlu replied that if such was the view that Italy was going
to take, Turkey would just have to put up with it. In the course of the crisis
Galli several times reverted, in conversation with the Turkish government, to
his customary attitude of chiding a wayward Turkey and vaguely threatening
that one day aday of reckoning might comet".

In the spring of 1936, however, the policy of sanctions and collective security broke down altogether, although as late as May 1936 the Turkish
Foreign Minister professed belief in collective security, but added that the
greatest vigilance was required for national defense. With the raising of sanctions and the ending of mutual and unilateral assurances of action in the
event of Italian attack against a member of the League of Nations acting un18

19

F.O. 371/20886/10426. Armual Report for 1936. Para.134.
Ibid.
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der Article 16 of the Covenant, Turkish-Italian relations became more normal, although suspicion of Rome's ultimate intentions continued to be present in the minds of Turkish statesmen. Turkey still remained hostile to any
attempt of Italy to claim or establish any political or naval hegemony in the
Mediterranean, or to try to reach with Great Powers only any form of
Mediterranean settlement that left Turkey out of account or was of a character to strengthen the position of Italy or prejudice that of Turkey20.

As indicated earlier, Turkey felt a long-standing suspicion of Italian intentions towards it. The Treaty of London of 26 April 1915, between the
Entente Powers and Italy, had promised to grant the latter, "in the event of a
total or partial partition of Turkey-in-Asia, a just share of the Mediterranean
region adjacent to the province of Antalya." And the Saint-Jean-deMaurienne Agreement of 17 April 1917 had clarified the Italian claims in
Asia Minor, promising Italy the Aydı n province with İ zmir. Some of these
territories had been partly occupied for a time by Italy after the First World
War and they had been recognized as zones of Italian influence by the
Treaty of Sevres of 10 August 1920. Ever since this abortive treaty the Turks
had been anxious about Italian designs on their land. Following his seizure
of power in 1922 Mussolini looked around him, investigating the 'mare nostrum' of the ancient Romans. He was seduced by the rich Anatolian land
bordering the Mediterranean. The southwestern Anatolia, whose coasts could be easily seen from the Islands of Dodecanese attracted him. The Fascist
leader went so far as to make, in 1925, secret concenuations of troops in
some of the Dodecanese Islands with a view to effecting a sudden coup de
main on the Mediterranean shores of Anatolia. The Turkish government,
having being informed on time, was compelled to proceed with substantial
mobilization. Fortunately, things went no further, but as Mussolini did not
cease his ambitions each time he opened his mouth, Turkey, feeling the seriousness of the rnenaces, was obliged to live under strenuous vigilance2 °.
During Mussolini's decision to raise Italy's consciousness in 1926, Turks
had heard words uttered in Rome on the Italian link with Anatolia. As part
of this campaign, the Dtice had embarked on a well-publicized trip to Libya.
The trip had been significant because Mussolini was the first Italian Prime
211 Survey of International Affairs (1936), London, 1938, p.604. Also Ahmet Şükrü Esmer,
"The Straits: Crux of World Politics", Foreign Affairs, january 1947, p.295.
21 Agkalin (1947), p.478.
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Minister to personally visit one of Italy's African possessions while in office.
The trip, of course, included venting Italy's colonial ambitions. Arnaldo
Mussolini, for instance, the Duce's brother and a publicist declared that Italy
had Tripoli, but that was only a beginning: there was the entire eastern
Mediterranean basin, where the remnants of the old Ottoman Empire were
to be found. There was Albania which had the oil that Italy needed. There
was also Syria, which France would not even colonize because it had no excess population. Then there was İ zmir which should belong to Italy. And finally there was Antalya. Such rhetoric understandably alarmed the Turkish
government, which took seriously rumours that the Italian fleet was preparing to sail on Antalya".

Meanwhile the over-population of Italy had giyen rise to the belief that
France might be willing to transfer the Syrian mandate to Italy, if Italy were
in return to forgo its claims in Tunisia. Italian government and its guided
press had a keen interest in events in the mandated territory of Syria and
were highly critical of French policy. Indeed Italy seemed for a time very
eager to replace France as the mandatory in Syria. This possibilty was extremely displeasing to Turkey. Should Italy, already in possession of the
Dodecanese, succeed to the Syrian mandate, the government of Ankara apprehended that the Italians might take advantage of a future Russo-Turkish
conflict to renew their claims to the Antalya littoral. While there was no immediate danger of such a possibility being realized, allowances had to be
made for Turkish susceptibilities, since a nation which had suffered for the
last hundred years under the continual hammer-blows of foreign intervendon and occupation was bound to remain suspicious for a long time to
come23.
Tıı rks had seen the Italian base in the Dodecanese Island of Leros steadily growing stronger. They had listened without conviction to the Italian
contention that Leros exists against possible attack on Italy by either Russia
or Britain. They had in slı ort, been wont to regard Italy as their only potential enemy—for Turkey was at friendship, and bound by treaties, with all its

neighbours.
Oriente Model-no, VI (lune 1926), pp.327-329.
du Ministre des Affaires EtranOres, Paris — henceforth referred to as
—, T 1939-1940, François - Poncet (Rome) to M.A.E., 14 july 1939, vol.628, pp.148-155. See also
Oriente Moderno, XIX (August 1939), p.443.
22

23 Archives
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For some time Turkey had shown dissatisfaction with the status of the
Straits, demilitarized, opened to international navigation and placed under
international supervision at Lausanne in 1923. The failure of the disarmament discussions and the consequent rearmament of Germany, together
with shifting Balkan alignments, caused Turkey as well to consider a new
programme of armament. The Ethiopian war had also had the effect of creating tension and uncertainty at the eastern end of the Mediterranean. It
was, by April 1936, patendy obvious that Italy would win the war in Ethiopia.
The Ethiopian collapse underlined the failure of collective action as applied
by League to provide security".

It was significant that while Turkey's reiterated wishes for a change in
the status of the Straits had hitherto gone unanswered by the Western
Powers, the Turkish note of 10 April 1936, led to prompt action. Turkey
wanted a revision of the Straits rgime established at Lausanne, because
Article 18 of the Lausanne Straits Convention was no longer of any value under the existing conditions. By Article 18, the signatories joindy bound
themselves to guarantee the demilitarized Straits. Obviously this had no validity in 1936 with Italy, a principal signatory, a declared aggressor. The Turks
considered the matter most urgent. The Turkish case thus rested mainly on
the changed circumstances and on the undependability of the guarantees
undertaken in 1923. With Italy's exception, the reactions to the Turkish note
were favourable25.
On 16 May 1936, Atatürk, in a conversation with the British ambassador
at Ankara Sir Percy Loraine, judged that the sanctions against Italy had obviously failed and there seemed little point in continuing them. He doubted,
however, that Mussolini would be satisfied with the Ethiopian conquest.
Mussolini had declared his goal to be the re-establishment of the Roman
Empire and Atatürk was inclined to believe that he meant it. Any nation in
the eastern Mediterranean could be the next target. The threatened nations
shotı ld use the interim before the next attack, Atatürk thought, to strengthen and associate themselves in order to build up such an an-ay of effective
24 Feridun Cemal Erkin, Les Relations Turco-SorW•tiques et la Question des De•;troits.
Ankara, 1968, pp.70-77. Esmer (1947), p.295. Also Harry Howard, "The Straits After the
Montreux Convention", Foreign Affairs, October 1936, p.200.
25 Ibid. For the text of the Turkish note see Documents on international Affairs (1936),
London, 1938, pp.645-648.
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force and cohesion as to render further expansion a far too hazard venture
for Italy to take. Germany also, Atatürk considered, was becoming a greater
danger. Turkey's course was clear. It desired an alliance with Britain and
France against the present Italian and future German threats. If Russia could
be brought into this alliance so much the better26.
A conference to consider a new Straits statute was held at Montreux,
Switzerland, in June and July 1936. On 20 July, with Italy abstaining from the
vote, the Montreux Convention brought back the Straits to full Turkish sovereignty and control. Turkey received the unrestricted right to occupy and
fortify the Dardanelles and Bosphorus. It thus gained a heightened sense of
international security in a period of growing distrust of collective security
and non-aggression pacts. Ankara began serious armaments preparations.
The details of these fortifications were not made public, but there could be
little ground for doubt that no fleet would be likely to penetrate from the
Mediterranean to the Black Sea against the will of the guardian of the Straits.
The rearmament of the Straits restored Turkey to the position of a "power
factor" in the Mediterranean27.
For the first time since the beginning of the struggle for the Straits,
Turkey, Britain and Rıı ssia were at one. This occurred largely through the
opposition of all three states to Italian expansion, but it was only made possible by the real independence of Turkey. Turkey's free right to dispose of
the Straits considerably extended its influence and significance. The Turkish
government doubtless realized that by regaining almost complete control
over the Straits, it would be so important in European diplomacy that not
only could no country afford to disregard it, but each would have to seek
Turkey's good will and friendship. That Turkish policy succeeded cannot be
doubted28.

On the other hand, what the Italians disliked in particular about the
outcome of the Montreux Convention was the possibility of increased
Russian influence to counter-balance their own in the eastern
Mediterranean, as well as the success of Britain in winning the friendship of
Turkey which the Italians themselves had courted six years previously.
21' F.O.

371/1011/63. Loraine (Ankara) to Eden, 16 May 1936.
Text of Montreux Convention in League of Nations Treaty Series, No.4015, vo1173
(1936-1937), pp.213-241.
28 Howard (1936), pp.201-202.
27
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Turkey's position under the new convention was so strong, however, that it
was in no hurry to obtain Italian adherence to it; it could always counter an
Italian attempt to insist on the rights of Italian warships under the old convention by discriminating against Italian commerce passing through the
Straits. Its firm attitude was made clear in a declaration uttered by the
Turkish Prime Minister, İsmet İ nönü, at the beginning of August 1936, to
the effect that "those who have a policy of intemational peace at heart will
have profit from collaboration with us. Those who expect a different policy
from us will be disappointed"29.

Italy seemed at this point to have realized the weakness of üs position
and therefore to have decided to reverse üs policy of unfriendliness towards
Turkey, in the hope, no doubt, of drawing it away from its new friendship
with Britain. This was probably one of the chief motives underlying the assurances giyen by Italy to Turkey, Greece and Yugoslavia at the end of July 1936
as to üs peaceful intentions in the eastem Mediterranean and üs statement
to Ankara that it continued itself bound by the Turkish-Italian Pact of 1928.
These assurances were largely instrumental in enabling the British and
Turkish governments to terminate the naval arrangements which had hitherto been a source of friction between Turkey and Italy. There followed an
improvement in Turkish-Italian relations which was encouraged by the fact
that Turkey was the first Power to remove üs diplomatic representative from
Addis Ababa, without waiting for a decision from Geneva, as a step towards
the recognition of the Italian Empire in Ethiopiam.
Relations between Turkey and Italy became correct on the surface; be.ow the surface there were undercurrents showing that each side wished to
obtain something from the other. Rome, in general way, aimed at undermining Turkey's loyalty to Anglo-French ideas concerning the Mediterranean;
in particular it desired to secure Turkey's recognition of the Italian African
Empire. Turkey, on üs side, while resolute in resisting Italian blandishments,
stood to gain by the adlı esion of Italy to the Montreux Straits Convention.
Aras received a message from Count Galeazzo Ciano in January 1937 to the
29 Survey of International Affairs (1936), London, 1938, pp.652-666. İ nönii's speech in
Ismet Inönü'nün Söyler ve Demeçleri. TBMM ve CHP Kurultaylarmda (1919-1946), lismet
inönii's Speech and Statements in the Grand National Assembly of Turkey and in the
Conventions of the People's Republican Party (1919-1946)), İstanbul, 1946, p.298.
3° Ibid.
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effect that he was considering sympathetically the possibility of Italy adhering
— a move which was the outcome of a suggestion made to Count Ciano by the
British ambassador in Rome. Later, a conversation between Aras and the
Italian ambassador led to a suggestion that a meeting should take place between the former and Count Ciano for the purpose of carrying out the formalities of Italy's adhesion. The expectation that Italy was prepared to adhere formally at this stage was not fulfilled. However, Aras expressed his readiness to go to see Count Ciano in Italy31.

Meanwhile, the signature on 2 January 1937 of the Anglo-Italian gentlemen's agreement was greeted with satisfaction in Turkey. In a statement to
the Republican People's Party Parliamentary Group, Şükrü Saraçoğlu, the acting Foreign Minister said that there was nothing to cause Turkey anxiety in
this agreement, which, on the contrary, would result in the strengthening of
security in the Mediterranean. Although Turkey had officially stated how
pleased it was with the improvement of Anglo-Italian relations, it mistrusted
and felt concern over Britain's endeavours to reach an agreement with Italy.
Britain, on üs part, was trying to detach Italy from Germany and perhaps win
its good will or at least neutralize it. Following the Anglo-Italian gendemen's
agreement on the Mediterranean Ankara appeared to have feared that
France and Britain might possibly at some future date permit Mussolini to
occupy the port city of Alexandretta (İskenderun) in the mandated territory
of Syria, just fifteen kilometers below the Turkish town of Payas in southern
Anatolia, as part of an overall diplomatic bargain. In such a probable situation, Italy could further endanger Turkish naval security in the eastern basin of the Mediterranean.
At the end of January 1937 the Italian press made it known that direct
conversations would shortly take place between the Foreign Ministers of the
two governments to arrange for Italian adherence to the Montreux
Convention. The event which, more than any other, paved the way for the
Turkish-Italian conversations of 3 February 1937 was the signature on 2
January 1937 of the Anglo-Italian gentlemen's agreement concerning the
Mediterranean, and that for two reasons. In the first place the reassurances
which Italy gaye in that agreement on the status qııo in the Mediterranean
implied a guarantee of the integrity and security of Turkey against attack by
31 F.O.

371/20886/10426. Annual Report for 1936. Para.86.
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Italy in pursuit of 'its historic objectives'; in the second place the absence of
in the agreement of any mention of arms limitation implied that Britain intended to rearm in order to ensure its position in the Mediterranean and
this British rearmament seemed likely to contribute further to the security of
Turkey as the friend of Britain32 .
On the part of Rome, it was probable that, in addition to its desire to safeguard its rear during the Spanish affair, its ambitions in the Balkans played
tlı eir part iri inclining it to adopt a more friendly attitude towards Turkey.
The influence of France in southeastern Europe had recently declined and
that of Germany was steadily growing in its place. Italy was anxious to forestall this growth of German influence before it was too late and it was natural
for it to begin, as in 1928, by securing the friendship of Turkey, the more so
since the Turkish Foreign Minister was now President of the Permanent
Council of the Balkan Entente. On the Tıı rkish side, in addition to the obvious desire of Turkey to legalize the Montreux Convention by obtaining for it
the endorsement of Italy as a signatory of the Lausanne Convention, there
was always th hope that the coming conversations with Italy would be second — the Anglo-Italian agreement having been the first — towards the negotiation of a general Mediterranean agreement which it had long desired.
Ankara did not wish to prolong the estrangement with Rome, which it held
to be momentarily free from aggressive tendencies in the Mediterranean Sea
for the simple reason that the latter was displaying considerable forces in
Ethiopia at the time. Turkey therefore tried to restore the former relationship and gaye clear proof of its conciliatory attitude to the Italian government
by its de facto acknowledgement of the Italian Empire, to which Italy replied
by its now friendly attitude in the Hatay question. It was hoped that Tıı rkishItalian relations would henceforth improve".

The nature of the conversations was made public in a press release issued from Milan on the evening of 3 February to the effect that a cordial
meeting had taken place "in the spirit of the Turkish-Italian Pact of 1928;
that as a result of the discussion, which had not gone beyond a general sur32 Survey of International Affairs (1936), London, 1938, pp.652-666 and Doctunents of
International Affairs (1936), London, 1938, p.87.
33 Ibid. Also leading article of Ulus, 1 February 1937. The prominent French newspaper Le
Temps, which was on foreign affairs at least, a senn-offı cial organ, concluded on 2 February 1937
tlı at Turkish-ltalian reconciliation was under way. The paper also reminded that this friendship
had obtained much too good results in Cilicia in 1921.
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vey, it was found that no questions divided the two countries and only feelings of mutual confidence inspired their relations; that they had both decided to cooperate in the interests of Turkish-Italian relations and of a general policy of peace; and finally that they would continue to keep in touch through diplomatic channels in order to make their exchange of views effective in practice34.
From this release and from subsequent press statements three things
might had been inferred: in the first place that Count Galeazzo Ciano,
Mussolini's son-in-law and Foreign Minister, repeated the assurances which
he had already giyen to Turkey in July 1936 concerning the peaceful policy
of Italy in the eastern Mediterranean and the essentially defensive nature of
the fortifications of Leros35. Secondly that the Italian Foreign Minister did
not give his adherence outright to the Montreux Convention, but agreed to
pursue the matter through diplomatic channels, in the hope of obtaining
concessions in other spheres, such as special treatınent for Italian experts
and shipping, a settlement of outstanding questions regarding Italian property, schools and missions in Turkey and perhaps even a full recognition of
the Italian Empire in Ethiopia. Finally that Count Ciano made an attempt,
which caused some nervousness in France, to draw Turkey away from its attachment to Russia and Britain and attach it, instead, to the Rome-Berlin
mds. But if this was his purpose, his failure to achieve it was clearly indicated
by an announcement in the official Turkish press on 4 February 1937, that
Turkey was "attached only to the bloc of peace and to no other bloc", as well
as by Aras' attempt, which caused some surprise in diplomatic circles, to persuade Italy to return to Geneva3".
As a result of the Milan conversation it was suggested that Count Ciano
should visit Ankara in autumn and the Italian government sounded the
Turkish government on the possibilty of his signing a new treaty with Turkey
on the occasion of that visit. In acquainting Loraine with this overture, Aras
31 Ibid.

35 The fortifications of Leros had been explained by the Italian press as corresponding to
the British fortifications of Malta and Gibraltar - i.e. as being for the purpose of protecting
commerce. Since, if Italy were on bad terms with Turkey and the Straits were closed, the Italians
would have no commerce to protect in that part, it was clear, according to the Italian press, that
the fortifications of Leros presupposed good relations with Turkey.
31' Galeazzo Ciano, Ciano's Diplomatic Papers, London, 1948, pp.93-95. Editorial of Ulus, 4
February 1937.
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said that the Turkish government contemplated sending a discouraging
reply. It would be to the effect that, as Turkey attached particular importance to its relations with Britain, the moment seemed hardly opportune for
widening the basis of Turkish-Italian relations; that on the basis of the existing Turkish-Italian Treaty (of 1928), which the Turkish government considered satisfactory, Turkey was always willing to cooperate in cultivating better
neighbourly relations and that if in the future it seemed desirable to enlarge
that basis, Turkey would not be willing to proceed to any bilateral arrangement since it could only contemplate arrangements which fell within the
framework of the recent Anglo-Italian declaration concerning the
Mediterranean. The communication which was eventually made by Ankara
to Rome on these lines was transmitted by the Turkish Embassy in London to
the Foreign Office".

As the date of Count Ciano's visit to Ankara approached, it became clear
that the Italians were stili determined that the occasion should not pass without obtaining some advantage for themselves. Aras informed the British
Embassy in Ankara towards the end of October that he anticipated that the
Italian government would insist on the introduction of the imperial quality
of the King of Italy not only into the toasts which would be drıı nk at an official banquet during Count Ciano's visit, but also into the protocol which it
was proposed to sign on that occasion recording the promise of the Italian
government to accede to the Montreux Convention. Aras wished to know
what the British government advised him to do in this quandary. As a result
of the advice giyen to him, Aras, though evidently disappointed at seeing his
hopes of Italian adhesion to the Montreux Convention failing to materialize,
made up his mind that a postponement of the visit would not be unwelcome.
In the event the visit was postponed to a later and unspecified date and Italy
38
had not adhered to the convention by the end of 1937.
At the same time Rome began systematically cultivating Moslem good
will. During a visit to Tripoli in March 1937, Mussolini grandiloquently
proclaimed himself the 'protector of Islam'. Fascist emissaries in Libya made
a special point of building new mosques and of allowing their Moslem subjects to attend Islamic primary schools and Islamic religious courts. The
F.O. 371/954/28. Loraine (Ankara) to Eden, 24 February 1937.
371/20861 E5587/315/44. Eden to F.O., 22 September 1937. Also Cabinet Office
Papers — henceforth referred to as "CAB" — 23/90. Cab 40(37), 3 November 1937.
38 F.O.
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Italians actively disseminated their propaganda through their Middle Eastern
consulates, especially in Cairo, through the print and wireless media and through Italian philanthropic, educational, scholarly and financial institutions
such as the Franciscan Terre Santa College in Tripoli and the Banco di
Roma. By themselves, perhaps, these exertions might not have been cause
for grave anxiety. But the Dıı ce made no secret that he regarded the
Mediterranean as mare nostrum 39.
Indeed, Dıı ce's original purpose in conceiving his Ethiopian adventure
was essentially to buttress this emergent Mediterranean empire. The greater
the hinterland supporting the Italian North African littoral, the more powerful Italy's strategic position in the Mediterranean itself. With his staging base
along the African coast of the great middle sea, Mussolini could begin to
look eastward towards Egypt and the Levant. Thus Italian naval construction
mounted rapidly in the 1930s. Consisting of lightly armoured but unusually
fast warships, requiring little of the endurance of French and British oceangoing vessels, this Mediterranean fleet soon outnumbered its French counterpart; while the Fascist naval air force was also considered to be swifter and
more efficient than Britain's. It was held that the Italian air force was one of
the largest in Europe and was steadily growing, due to production figures
that were more impressive than those of France. The navy, in terms of modern naval tonnage, was not that far off the French mark and was considerably superior to all European navies in numbers of submarines. It was in fact
the growth of Italian naval strength by the latter part of the decade that
enabled Mussolini to challenge Allied domination of the Mediterranean ba5in 40.
At a rough estimate, the Italian navy by the end of 1937 was at least twice
as strong (and having regard to its exceedingly up-to-date material probably
three times as strong) as it was in 1926. In 1926 Italy had five pre-First World
War battleships. In 1936 it had two 35,000-ton vessels, two modernized 27knot vessels and two pre-First World War battleships. In 1926 it had no post1918 cruisers. In 1936 it had 19, which were justly claimed to be the fastest in
the world. In 1926 it had 33 post-1918 destroyers. In 1936 it had 73. But the
most remarkable expansion had been in submarine strength. In 1926 Italy
Archives du Minist6-e de la DMense. Service historiqıı e de l'Arme, Vı ncennes henceforth referred to as "M.D." -, 7N 4190, File 3. Second Bureau Note, 7 April 1938.
I() M.D., 7N 3052, File 1. Note, 25 December 1937.
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possessed 54 submarines, but only 12 of these had been built since 1918 and
the majority of the remainder were obsolete. In 1936 it had 88 submarines,
al! but 10 of which were of recent construction -u.
Victory in Ethiopia whetted Mussolini's appetite for empire. He began to
envision a vast African-Arabian domain that would parallel those of Britain
and France. According to this scheme, Eritrea and Ethiopia became potential springboards for radiating Italian influence throughout the Arabian
Peninsula and northward into Egypt. The formation of the Rome-Berlin axis
on 1 November 1936 gaye even clearer definition to this vision. Mussolini
turned his back on Europe. That was to become a German preserve, especially in the north and east. In return Germans agreed that Italy's sphere of
expansion was to be the Mediterranean, Africa and the Middle East. Italy,
now more than ever before, insisted upon the freedom of the
Mediterranean, for through that sea lay its only route to Ethiopia. The
Mediterranean and Red Seas —with their connecting point, the Suez Canat—
formed a vital link in the imperial communications of Italy. If the Suez Canal
and its approaches were closed to Italy, it would be completely cut off from
its East African Empire. The mortal dangers of its position in the
Mediterranean, particularly in its eastern end, were dramatically brought
home to Italy during the 241 days of economic siege applied against it by the
League of Nations42.

Attached to peaceful reform and reconstruction at home, Turkey could
not but view with apprehension these imperialistic manifestations. It was,
therefore, irresistibly drawn towards closer cooperation with Britain and
France, the two pillars of European status quo. In the aftermath of the
Ethiopian crisis, during the period of 'pirate' submarine activity associated
with the Spanish civil war, Turkey moved fıı rther in the same direction and
made concrete promises of assistance and bases to ships of Nyon powers engaged in policing the Mediterranean. The trend towards rapprochement was
reciprocal, since these two countries also needed Turkey's cooperation '3.
Ibid.
See, for instance, Tomaso Sillani, "The New Balance of Power in the Levant", Foreign
Affairs, April 1939, pp.120-132.
F.O. 371/10219. vol.21909. Rendel (Geneva) to F.O., 27 January 1938. Also M.A.E., T
1930-1940, Note by Lagarde, 26 July 1939, vol.472, pp.44-59.
41

12

FASCIST ITALYS '3~ NOSTRUM POLICY

833

In early November 1937 Italy adhered to the German-Japanese AntiComintern Pact, not for reasons of fighting communism, but as a ı natter of
power politics. This associated Italy moı -e closely with the Nazi type of fascist
effort and Mediterranean countries could not but feel the threat of territoryhungry Italy growing. Italy withdrew from the League of Nations in
December and in January 1938 announced a significant increase in its naval
construction programme.
Ankara's distrust of Italy had deepened during 1938. Turkey disliked the
policy of Rome-Berlin axis. It did not acquit Italy of designs in the eastern
Mediterranean. Tlı e Turkish government was determined to defend not only
its territor-y but also its liberty of action and it therefore saw itself inevitably
involved in a fight for existence if eitlı er or both of the Axis powers vere
bent on expansion eastwards. It therefore made every sacrifice to strengthen
its armed forces and its powers of defense. These reactions had quite naturally and logically confirmed Turkey more and more in its friendship with
Britain and in its confident reliance on British power — especially sea power
in the Mediterranean — as the one real barrier to the inordinate ambitions of
Mussoliıı i. Turkey, however, unlike some otlı er powers, carefully calculated
and was prepared to accept the risks and consequences of its attitude.

The West's response to the occupation of Prague on 15 March 1939,
provided Turkey with the opening it had been looking for to arrive at a security arrangement in the Mediterranean. In reply to a hasty British inquiry as
to Turkey's attitude to the coup in Czechoslovakia and the danger of a similar coup in Roumania, Ankara offered a broad hint tlı at if the British government wished to make concı -ete proposals, Turkey would examine tlı em
in a friendly spirit. Şükrü Saraçoğlu, Minister of Foreign Affairs, seized the
opportunity presented by the British cornmunication to provide for Tıı rkey's
security in the eastern Mediterranean. On 21 Marclı , Aras, the Tıı rkislı ambassador in London, sought out Lord Halifax, the British Foreign
Secretaly,to state officially and unequivocally that Turkey was prepared to go
all lengths with Britain in the Mediterranean and tlı at this decision was a fixed policy decided on before he left Ankara".
British Documents on Foreign Policy — henceforth referı- ed to as "B.D.F.P." ser.3,
no.s 423 and 424. Knatchbull-Hugessen (Ankara) to Halifax, 19 March 1939. And
B.D.F.P., ser.3, vol.4, no.472. Halifax to Knatchbull-Hugessen (Ankara), 21 March 1939.
Belleten C. LXIII, 53
ii
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The occupation of Albania on 7 April 1939 brought Britain and France
sharply against the realities of the Italian menace and consfituted a decisive
turning point in their policies. With the presence of Mussolini's armies on
the Albanian soil, Italy became a Balkan power and a direct threat to the status quo in the Peninsula. 'VVhen it was realized that the annexation of
Albania marked merely the beginning of Italy's advance into the southeastern Europe, Western powers were forced to look for new allies. In this regard one of their most natural supporters could be Turkey. Britain and
France readily agreed on the value of Turkey as an ally in a future war against Italy. The Dardanelles would be closed. This would strangle Italy's Black
Sea trade, especially oil on which it was dependent. Ten percent of Italian
irade and twentythree percent of Italian oil passed through the Turkish
Straits. The Italian possessions in the Dodecanese Islands would become
commitments for defense as opposed to vantage points for the war effort in
southeastern Europe. The harbour at İzmir and Turkish air bases would be
invaluable for the war effort in southeastern Europe. Moreover, Turkey could provide a supply route to Russia and the Balkans. Turkey's potential for
buttressing the defenses of the Balkan states and for drawing upon the assistance of the Soviet Union was also recognizedr'.
Turkey unquestionably was a bulwark of peace in the Near and Middle
East. The stature of modern Turkey in the counsels of the world was seen
more clearly than ever before. Turkey was strong and was by no means to be
fiightened by bluff from whatever quarter. The nations of Western Europe
looked to it with hope and confidence.

The Turkish press bitterly denounced Italy's aggression in Ethiopia and
Albania and its general policy in the Mediterranean. In Turkish eyes especially, the Albanians, fellow Moslems, were a kindred people. In 1934, they had
been invited to join the Balkan Pact by the Turks through their ambassador
in Tirana, Ruşen Eş ref Ünaydı n. Events in Albania profoundly shocked public opinion in Turkey, but it had been expected that Mussolini, having failed
to make headway in his claims on France, would find himself compelled to
register successes elsewhere. No attempt was made to conceal the gravity of
the consequences of the Italian occupation of Albania and it was realized
that it might be used to infiuence the Balkan states and in case of war to dis15 CAB 53/47 COS 878 (IP). Alliance with Turkey, 15 April 1939. M.A.E., Private Papers of
Rett Massigli, PA-AP:217, Massigli to M.A.E., 24 April 1939, vol.26, p.380.
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trupt Balkan communications. The Turkish press gaye free expression to
alarm. The leading newspapers pointed out the danger which threatened all
the Balkan countries and exhorted them to unity and cooperation if they
were to prevent dire consequences from befalling each of them successively.
The Italian occupation was likened in one newspaper to an outbreak of fire
which might spread over the Balkans. Turkey could not but be gravely disturbed by the presence of Italian troops in the Balkans, more particularly because of its effects on Yugoslavia and Greece which, with Turkey and
Roumania, formed the Balkan Entente. The newspapers wrote that the annexation of Albania made it clear that Italy had embarked on a deliberate
policy of expansion and hegemony which should inevitably lead to the destruction of the independence of smaller countries. In consequence, Turkey
could not calmly sit and watch the subjugation of one country after another;
it should draw its own conclusions and act accordingly. Nevertheless, it was
stili felt that the initiative to prevent war or to save the smaller countries should lie with the great democracies, in particular with Britain, with whom
Turkey was at heart in sympathy. Turkish newspapers also stated that the
Islamic world in Asia and Africa had reacted with the utmost vigour to the assault on the independence of a predominantly Moslem Albania, that the conquest was considered as a blow at Islam and that the Moslems everywhere
felt that the mask of the self-styled 'Protector of Islam' was off4".
Since one of the remoter advantages flowing to Italy from the occupation of Albania was a closer control of the Adriatic against any eventual demands from the North and since nevertheless Nazi approval had been °stentatiously expressed, it might also be taken for granted that the plan was one
of to which both the Duce and the Führer were parties. The mere control of
Albania would not have, for its own sake, repayed so violent an action. The
country was already an Italian protectorate, and could have no policy, at
home or abroad, thas was not acceptable in Rome. Clearly something more
than a protectorate was necessary to the Duce's aims — he required a military
occupation, indistinguishable from annexation. The aim, then, should be
strategic; and the strategic importance of Albania was evident from a glance
at the map. It was a bridgehead to the Balkans. A double pressure, northward upon Yugoslavia, southward upon Greece, could be employed with the
l" See, for instance, the leading article of Ulus, 9 April 1939. Also Cumhuriyet, Editorial,
10 April 1939.
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object of preventing the organization of concerted measures for defense and
security and by the same action of promoting the counterveiling influence of
the Axis. If a disruptive manoeuvre of this kind were to be attempted and to
succeed, the victims immediately threatened would certainly not to be the
last. Beyond Yugoslavia and Greece lay Roumania and Turkey, states that
might well suspect the initiation of such a policy as, if pursued by a non-totalitarian power, would be called a policy of successive encirclements.

Coming as one in a succession of aggressive manifestations, the threat
was cumulative force. To some it was direct, to others indirect; but to all countries alike which valued their independence it was a compelling invitation
to consider the necessities of self-defense. Following the occupation of
Prague on 15 March 1939, Britain had already been compelled to make a
"momentous departure" in foreign policy and had no choice but to pursue it
with speed and decision. The threat to the free action of Yugoslavia was now
double, coming on two sides from both the Axis powers. Before the invasion
of Albania, Yugoslavia had watched the staff talks and concentration of troops on its northern frontier; and it was not difficult to say how much its strategic position was already undermined. In other capitals further east —
Athens, Bucharest, Ankara — the governments felt better placed for mutual
defense. The meetings of the Turkish and Roumanian Foreign Ministers,
Şükrü Saraçoğlu and Gıigore Gafencu, in İstanbul on 7 April indicated both
that the members of the Balkan Entente were conscious of the new menace
and that Turkey was determined to discharge its responsibility as guardian of
the Bosphorus and the Dardanelles. These countries were entitled to look
for counsel and practical sympathy from other powers equally determined to
resist and defeat any attempt at European dominadon.
Giyen a satisfactory political agreement, suffı cient aid and staff talks,
Turkey would partner Britain in the Mediterranean and the Balkans. The
dominance of the Axis powers, Tıı rks thought, was dangerous for the smaller
nations, whether they were attacked or only menaced was immaterial. Italy,
in the Mediterranean, was especially dangerous, and Turkey looked to a
common interest with Britain in containing this danger to ensure its security.
Soon after the annexadon of Albania, Britain had to commit itself irrevocably to opposition to Italy. Consequently, it began to prepare its defenses.
With international pressure and preparations to preserve its integrity in a
hostile Europe, thoughts of coming to agreement with Turkey became easier
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for Britain. Thus the Albanian affair set in motion the negotiations between
Ankara and London. By April 1939, Lord Halifax, the British Foreign
Secretary preferred an arrangement whereby Turkey could give Britain an
assurance of cooperation in the event of its being involved in war in the
Mediterranean or the Balkans by reason of its guarantee to Greece and
Roumania or in the case of a general war breaking out in which it was involved against Italy or Germany or both Italy and Germany. In return, Britain
for its part would guarantee Turkey in the event of the latter's being involved
in a war with either or both of Italy and Germany, however it arises17 .
This Halifax suggestion was the father, in the first instance, of the AngloTurkish Declaration of 12 May 1939 and, in the second, of the Anglo-FrancoTurkish Tripartite Alliance of 19 October 1939. By 6 May, the Turkish and
British governments had decided upon a draft of a mutual assistance treaty
and the French were informed of its existence. On 12 May, Turkey and
Britain, pending the conclusion of a long-term agreement, published a declaration of mutual collaboration and assistance in the event of an act of aggression leading to war in the Mediterranean and of the necessity of ensuring
security in the Balkans. The declaration turned out to be the widest commitment Britain had yet made in its efforts to build up a European alliance
against the Axis group. It was a complete accord on Anglo-Turkish cooperadon against Axis aggression anywhere east of Italy'".

In Turkey, Refik Saydam, the Prime Minister, in the Grand National
Assembly, said that Turkey had been neutral, but could be neutral no longer
without jeopardizing its security. The threats in the Mediterranean and the
Balkans were simply too obvious to ignore. "The best way" he told the deputies, "of saving Turkey from war was to associate it with those countries which
were united together for peace and not shirking war if necessary. It is our
conviction that the Mediterranean should be free to all nations on a footing
of equality and any attempt to interfere with that freedom would endanger
Turkish security. Believing this danger now exists, we have made up our
minds to cooperate and, if necessary, to figlı t with those equally anxious to
preserve peace." He insisted that Turkey was not threatening or attempting
to encircle any nation, but would try to prevent any further encroachment
CAB 53/48 COS 882. Anglo-Turkish Staff Conversations, 19 April 1939.
Hansard, Commons Vol. CCXLVII, col 1814, 12 May 1939. Also F.O. 424/283
T6131/436/384. Halifax circular, 11 May 1939.
47
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on the rights of others. This was only a beginning he assured deputies: negotiations were continuing with France, the Soviet Union and Turkey's Balkan
allies°9.

The Turkish press was quick to seize on the declaration and to criticize
with increasing boldness and virulence recent Italian and German actions.
The time for totalitarian demands had passed, semi-official Ulus of 24 May
warned: "the time had come to make claims on totalitarian states."

In the House of Lords, Lord Halifax described the declaration as the
first step in the "building up of a peace front against aggression." He said
that he hoped soon to be able to announce that the declaration had become
a fully-fledged treaty of alliance. He concluded : "The attitude of friendly cooperation which the Turkish government has adopted throughout these discussions has been a source of the greatest satisfaction to His Majesty's
Government, as it has been to the whole of the country, and I think it is the
best augury for the consolidation of peace in the Mediterranean and southeastern Europe"5<).
From Rome, Andre François-Poncet, the French ambassador reported
that Ciano was much angered by the declaration and that Mussolini made no
attempt to disguise his distaste for this development51 . "Mussolini" wrote Sir
Percy Loraine, the British ambassador, on 27 June: "is almost inaccessible.
He had either chosen, or has been persuaded, not to receive any foreigners
but Germans. He seems moreover to be in a baddish humour. The main reason is probably the Anglo-Turkish Declaration. This seems to have taken
him and the Italian government completely aback. Anglo-Turkish cooperation obviously puts a serious check on Italian liberty of manoeuvre, in the
event of war, in the eastern Mediterranean and actually menaces the Italian
naval and air bases in the Dodecanese. I suspect too that either Italian diplomacy has been caught napping as regards the u-end of Turkish policy or
has miscalculated it"52.
To Germany also the agreement was a bitter blow. The Germans, the
news from Berlin went, were not fooled by the declaration and did not beliAnatolian News Agency, 13 May 1939.
Hansard, Lords Vol.CXIII, col 351, 12 May 1939.
51 D.D.F., ser.2, vol.16, no.316. Francois - Poncet to Bonnet, 13 May 1939.
52 F.O., 371/1011/77. Loraine (Rome) to King George VI, 27fune 1939.
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eve for a second that it was limited to the Mediterranean alone. "Britain's
pactomania continues to blossom", Joseph Goebbels, the German
Propaganda Minister sneered. "We do not envy Turkey; it has let itself be lured away from a bilateral policy into the British encirclement ring. No good
can come from that"53.
From Ankara, a worried Franz Von Papen, the German ambassador
wrote to stress to his superiors the importance of Turkey if war were contemplated with Britain. It meant, as he pointed out in a memorandum of 20
May, not only the loss of twenty years of German diplomatic investment in
Turkey, but also a complete shift in the balance of power in the eastern
Mediterranean. In a future war it might now be necessary for the Axis powers
to seize Dardanelles, in order to exclude Britain from the Black Sea and
Russia from the Mediterranean. Not that the closure of Dardanelles would
alone suffice to ensure the defeat of Britain. To secure that it would be neces.çnry for Germany to hit Britain in its most vital point, in India. To do this,
the Axis powers had to possess the "land bridge to India" (Syria, Palestine
and "access to Mosul"). The German ambassador noted that if Turkey fought
on the British side, the Turkish forces would always be in a position to prevent this with the main part of its forces south of the Taurus mountains.
Turkish neutrality could, in his view, best be obtained by persuading Italy to
reassure Turkey regarding its position in Europe, while at the same time
'disguising' the development of the position in Albania and opening negotiations with respect to the islands of Castelrosso and Castelrizza (Meis), which
!ay within Turkey's three-mile territorial waters zone".

In Rome, a Ciano annoyed by continued German hectoring, presented
to a shocked Joachim Ribbentrop, the German Foreign Minister, ıvireless intercepts showing that the Turks were as hostile to Germany as to Italy55. The
Axis riposte to the declaration was the Pact of Steel of 23 May 1939. The
most pessimistic of the appeasers' predictions had proved to be correct.
Association of the sheep had led to a gathering of wolves56.
53 M.A.E., T 1930-1940, Coulondre (Berlin) to M.A.E., 10 June 1939, vol.628, pp.151-152.
Also Bulletin of International Affairs, Vol.16, No.10 (20 May 1939), p.39.
54 Documents on German Foreign Policy — henceforth referred to as "D.G.F.P." ser.D,
vol.6, no.413. Von Papen memorandum, 20 May 1939. Also Franz Von Papen, Memoirs,
London, 1952, pp.446-447.
Galeazzo Ciano, Ciano Dialy 1939-1943, London, 1947. Entry for 21 May 1939.
B.D.F.P., ser.3, vol.5, no.424. Loraine (Rome) to Halifax. 9 May 1939. See also M.
Toscano, The Origin of the Pact of Steel, Baltimore, 1967, pp.250-340.
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It should here be remarked that there was really no division on policy in
Turkey. Whether internally or externally, the nation was solid. It presented a
united front, whether from the point of view of domestic development or in
regard to foreign politics. No power which might have hoped to split the
Turkish nation had the slighest hope of success, for it knew its own mind and
would inflexibly pursue it. It needed no one to point out to it where its best
interest lay. There had been perceptible since Atatürk's death of 10
November 1938 not a hint of weakening in the national will which some observers had thought might adversely affect the structure of Turkey.
Meanwhile the French press was filled with praise of the Anglo-Turkish
Declaration and urged the French government to do likewise. Le Temps, often used as a mouthpiece for the Quai d'Orsay, observed in its copy of 13
May 1939 editorially, "it is necessary to conclude, and quickly, a friendly gesture to Turkey before it is too late that it will lose al! value. There is stili time,
but there is no time to be lost."

Unquestionably, few had doubts about Turkey's great geopolitical and
strategic value for France, the "key", as Charles Corbin, the French ambassador in London called it, to the Black Sea, the Levant and the eastern
Mediterranean. Turkey's threat to the Italian Dodecanese, its control of the
sea gate to Russia and its ability to expedite troop transports from the Near
East to the much thought-about bridgehead at Salonica were all acknowledged and prized. As maneuvring among the powers in the diplomatic prelude
to the Second World War became more tense, Turkey's position in
Continental and Mediterranean diplomacy grew daily in importance".

On 23 June, having finally been brought to agree to the return of the
district of Hatay to Turkey, France adhered to the Anglo-Turkish
Declaration. In this way it was believed that France and Britain had jointly assured the defense by the Turkish nation and the army of the gateway of the
East against al! comers. Turkish Prime Minister, Refik Saydam, stated in the
Grand National Assembly that the Franco-Turkish Declaration was not directed against any power and that it was aimed only at the maintenance of peace. This agreement harmonized Anglo-Franco-Turkish relations and com-

57 Georges

Bonnet, De Mıı niclı â la GUelTe, Paris, 1967, pp.270-271.
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bined their energies for the protection of peace in the Mediterranean and
the Ba1kans58.

The Italian press denounced the Anglo-Franco-Turkish rapprochement
as a violation of the Anglo-Italian arrangement of 16 April 1938 for the preservation of the status quo in the Mediterranean. The semi-official weekly
Relazioni Internazionali of 27 June attacked the French policy in the Near
East and the terms of the Franco-Turkish Agreement as a direct threat to
Italy. A definite long-term tripartite alliance between Britain, France and
Turkey was to be concluded on 19 October 1939.
Although structured on the basis of the Anglo-Turkish Declaration of 12
May, the tripartite alliance went even further by reinforcing some of its clauses and including a clear-cut definition of the conditions under which the
obligations for mutual aid should come into force. The rapprochement between Turkey and Britain began with the Italian encroachment on Ethiopia
and culminated in the conclusion of the Anglo-Franco-Turkish Mutual
Assistance Treaty.

Following the conclusion of the Lausanne Peace Treaty of 24 July 1923
establishing the basis of the new state, Turkey began to follow a foreign policy guided by the fundamental principle of priority of peace, sovereignty
and domestic development over foreign adventurism or, expressed differently, the preservation of national independence and territorial integrity, as
defined by the National Pact of 28 January 1920. The cornerstone of Turkish
foreign policy was therefore peace, "peace at home, peace in the world", as
President Atatürk himself expressed it. The Turks have had as great a stake
in the preservation of peace as has had any other status quo country.
Concentrated as it was upon internal reconstruction, Turkey could be reckoned as a status quo power. Its aim was to avoid disturbance; it was therefore a stabilizing factor, and, owing to the weight it carried with its neighbours, was the key to stability in the Near East.
Turkish foreign policy was based on negotiation and law. Turkish leaders tried to persuade the representatives of other powers by inducements
and appeals to reason, magnanimity, self-interest, pride or even fear.
Through manipulation of words or statements to the press and radio, Ankara
sought favourable responses to its policies and sections. If the others could
58

Anatolian News Agency, 24 June 1939.
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not be persuaded to adopt a position or action desired, attempts were made
to ascertain what compromise was feasible. Sometimes this could be achieved
by reference to existing treaties and sometimes by innovation. The fact that
it had secured the change in the Straits rgime peacefully was in marked
contrast to the lawlessness of the European dictators and added considerably
to its prestige. Atatürk had neither provoked trouble nor taken advantage of
the weakness of other powers to grab territory to which, according to international law, he had no right. Turkey had stood by its agreements and treaties with other governments. Atatürk, in cooperation with a competent
Turkish government, had concentrated his efforts within the boundaries of
his own country, modernized and developed it. Turkey's national energies
were almost entirely concentrated on developments at home. Abroad its only
desire was for the long-term Mediterranean and European peace which would enable it to pursue its programme undisturbed.

Turkey dreaded Italy's revisionism. Mussolini's indiscreet remarks concerning the Mediterranean as a 'mare nostrum' and his undisguised ambitions in the Near East, together with the Italian possession of the strategic
Dodecanese Islands just off the Turkish coast, filled Turkish leaders with
grave concern. Turkey's anxieties of Italy were not unfounded. Turkey had
not forgotten Italy's First World War aspirations extending over al! of 'mare
nostrum' and even on into Anatolia, despite the fact that these had failed to
materialize. Mussolini's speeches of 1925, especially that of December 1925,
threatening to invade this same Anatolia and his major speech of 1934 referring to Italy's 'historic mission' in Africa and Asia were stili fresh in mind.
The reinforcement of Italian military installations on the islands of Rhodes
and Leros had precipitated serious apprehensions regarding Turkish security.
In the fal! of 1935 Italy invaded Ethiopia. This event which marked the
beginning of a series of faithless aggressive acts in other fields, proved how
justified were the worries of Turkish diplomacy. After Italy had been proclaimed an aggressor and the Nyon Agreement had been concluded, Turkey
and Britain, both especially interested in the security of the Mediterranean,
found for the first time since the First World War, means of knowing, understanding and cooperating with each other in a practical field of common
interest. The Mediterranean remained the focal point of major Turkish anxieties. In this sphere Turkey's determination to act in accord with Britain
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stayed intact. It was willing to welcome an opportunity of improving its relations with Italy, but only in the wake of a British lead. Ankara held to the
axiom that a predominance of British naval strength in the Mediterranean
spelt safety for Turkey.
Italy and Germany were on the verge of creating a fascist hegemony in
the Mediterranean and Europe. Britain and France were confronted with the
dilemma of maintaining communications in the Mediterranean, the Middle
East and India. In order to do this, it was imperative that Turkey should either remain neutral or be induced to join Britain and France — any means
were to be used to prevent Turkey from joining the Axis.

Turkey, owing to its relative strategic, diplomatic and moral advantages,
was well able to resist and repel the Italian pressures on it. Italy feared that
Turkey, which possessed air and sea bases in western and southwestern
Anatolia, could pose a menace to its imperial sea routes in the eastern
Mediterranean, running through the Suez Canal to the Red Sea. Moreover,
under the Montreux Convention, Turkey, if at war or, when it felt itself tlı reatened by war, had the right of exercising complete discretion in closing the
Straits. This development was ensuring Turkey an increasingly important voice in future questions involving the eastern Mediterranean area. Nor was
this all. Oil, on account of its weight and volume, was transported whenever
possible by sea; Turkish guns commanded the passage through which passed
one-fourth of Italian oil import. Italy did not have direct control over any
major oil reserves.
The government of Ankara's diplomatic strength essentially derived
from the fact that it was a cordial friend of Britain after the Italian conquest

of Ethiopia, an ally of the Soviet Union since 1925 and the founder and leading partner of the Balkan Entente and Saadabad Pact — alliances which

stabilized the southeastern European and Middle Eastern regions. Turkey's
entry into the League of Nations confirmed its peaceful intentions and its

rapprochement to the status qıı o camp in Europe. For a medium power

Turkey took an active part in League affairs. It cooperated with League efforts to maintain collective security. The fact that Turkey held a seat on the
Council of the League from 1934 to 1937 provided it prestige and influence

on an international scale. It recognized the fiili implications of Mussolini's
policy of regaining the Roman Empire for Italy.
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Turkey's moral force was mainly due to its national unity and discipline,
domestic cohesiveness, its people's will to fight for its national cause if necessary, firmness and determination of its government, the skill of its diplomacy
and the strong leadership of its Presidents, Kemal Atatürk and İsmet İ nönü.
Turkish nation which enjoyed so great a measure of internal stability was in a
position to adopt a forward foreign policy. Military power had also been present in the background of Turkish diplomacy, available to be called upon, if
need be, to help achieve policy goals. This was a major element of Turkey's
prestige and could speak louder than words.
In the period between the two world wars, Turkey owed its ability to play
a role in international affairs much superior to its actual resources chiefly to
the personality of one man, its President Atatürk. He was both democratic
and non-aggressive. Turkey owed its power to the genius of its leader. The
strength of Turkish diplomacy lay in the mind of Atatürk himself. The successes Turkish diplomacy achieved during the Mediterranean crisis in the
1930s were the work of one man's mind. Events would almost always later
confirm Atatürk's judgements on various stages of the conflict.
On the other hand, through a number of agreements and provision of
financial assistance, Turkey had at the same time maintained close and advantageous economic relations with Germany and these ties, in turn, led to
the furtherance of friendship between the two countries. And since its
Foreign Minister's visit to Milan in 1937 Turkey gradually began to clear the
areas of misunderstanding between itself and Italy. It should be noted that
the Spanish civil war, like the war in Ethiopia, had at this time involved a diversion of Italian power from possible Anatolian objectives.
The balance of power in Europe and the Mediterranean arranged by the
post-1918 peace settlement was upset in favour of the Axis powers and a new
realignment of forces was needed to re-establish it. In London and Paris it
was calculated that the Axis power combination which gained a foothold in
central and easterıı Europe and the Mediterranean might also easily achieve
a decisive advantage in the overall European balance of power.

Turkey's interests in international affairs began to nı n generally parallel
to those of Britain following the Italian conquest of Ethiopia and basically on
account of this fact an Anglo-Turkish rapprochement had started to take
shape since 1935. Therefore, within this process and especially after the oc-
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cupation of Prague by Germany, Britain expected Tıı rkey to support and
join the Anglo-French camp to restore the balance of power in Europe. The
occupation of Albania by Italy further accelerated the pace. Turkey, as a potential ally in the eastern Mediterranean, had enough strength to tip the balance against Italy if it formed a coalition with Britain and France. Thus in
1939, for the first time, was formed an association of nations determined to
oppose domination by force.

VAN-KARAGÜNDÜZ HÖYÜĞü KAZILARI
(1997 YILI ÇALIŞMALARI)

VELI SEVİ N-AYNUR ÖZFIRAT-ERSİ N KAVAKLI I

Van Gölü'nün doğu, batı ve kuzey kı yı sı ndaki bereketli kı yı ovaları nı n
prehistorik dönemlerden beri yerleş melere sahne olduğu bilinmektedir.
Sayı ları çok olmamakla birlikte, Van Ovası 'nda Tilkitepe, Van Kalesi Höriğii;
Hoşap Çayı Vadisinde Dilkaya, İ remir; kuzeye doğru, Adı r Adası karşı sı ndaki
Adı r Höyüğii; Muradiye Ovası 'nda Ovapı nar, Erciş Ovası 'nda Çelebibağ ve
son olarak da batı kı yı daki Adilcevaz-Kümbethöyük höyükleri bölgenin tabakalaş ma veren belli baş lı yerleş me yerleri arası ndadı r. Havzadaki bereketli
ovalardan biri de Erçek Gölü'nün doğusunda uzanan, içinden Memedik
Çayı nı n aktığı Erçek Düzü'dür. Bunun kuzeybatı ve güneybatı köşelerinde
Karagündüz ve Hino (Baklatepe), doğu ucunda da, Özalp ilçe merkezi yakı nları ndaki Aşağı Mollahasan yörenin prehistorik geçmiş ine tanı klı k eden
en dikkat çekici yerleşme yerleridir (Res. 1).

Bugün -ne yazı k ki- bu höyüklerden bir bölümü (Dilkaya, Van Kalesi
Höyüğü, Çelebibağ ve Karagündüz) kı smen, giderek yükselen Van ve Erçek
göllerinin suları altı nda kalmış tı r. Şimdiye değin bunlardan yaln ı zca
Tilkitepe, Dilkaya ve Van Kalesi höyüklerinde kazı lar yapı lmış tı r. Bütün bu
çalış malara karşı n, Kalkolitik Çağı n erken evrelerinden itibaren yerleş melere sahne olmuş bulunan Van Göhl havzası nda bugüne değin düzenli bir
stratigrafi de belirlenebilmiş değildir. Sözgelimi Tilkitepe yalnı zca Kalkolitik
Çağ'a ışı k tutarken, Dilkaya'dan daha çok İ lk Tunç Çağ ve kı smen de Erken
ve Orta Demir çağlar, Van Kalesi Höriğii'ndense yalnı zca Orta Demir Çağ
yani Urartu dönemi hakkı nda bilgiler derlenmiş tir. Bütün bu nedenlerle,
henüz Van Gölü Havzası n ı n kültürel dinamikleri ve sı radüzeni ile komş u
1 Prof. Dr. Veli Sevin: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi
Dekanı , ÇANAKKALE.
Dr. Aynur özfı rat: İ stanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi 34459-İ STANBUL.
Ersin Kavaklı : Van Müzesi Müdürü, VAN.
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bölgelerle iliş kileri gibi konular iyi bir biçimde anlaşı labilmiş değildir. Bu
yüzden de özellikle höyükler üzerinde yapı lacak arkeolojik incelemeler büyük bir önem taşı maktad ı r. Buna karşı l ı k 1990'11 yı lları n ilk yarı sı ndan itibaren giderek daha h ı zlı bir biçimde yükselmeye baş layan Van ve Erçek gölleri
özellikle Van, Erciş ve Erçek gibi kı yı ovaları üzerinde bir yı kı m felaketi yaşanması na neden olmuşlardı r. Bu yükselmelerden olumsuz yönde etkilenen
en dikkat çekici yerlerden biri de Karagündüz yöresidir.

Karagündiı z Höyüğil Van il merkezinin 35 km. kuzeydoğusunda, Van
Merkez ilçeye bağlı eski Karagündüz köyiindedir. Üzeri kı smen ve etekleri de
tamamen bu eski köyün kerpiç evleri tarafı ndan iskan edilmiş tir. Höyük bugün 1.890 nı . rakı mlı ve suları Van gibi sodalı Erçek Gölü'nün kuzeydoğu kıyı ları üzerindedir. Şimdi daha yiı ksekteki yeni yerine taşı nmakta olan modern köy ve höyiı k Van-Özalp Devlet karayolunun 28. km.'sindeki Erçek sapağı ndan batı ya doğru sapı larak, İ ran'a giden demiryolu aşı ldı ktan sonra varı lan eski bucak merkezi Erçek'in 6 km. kuzeyindedir. Höyük yakı n bir geçmişe değin gölden kilometrelerce uzakta, tatlı su kaynakları na sahip bereketli bir ovanı n içinde yer alı yorken günümüzde bir ada haline dönüş müş tür.
Varlığı 1956 yı l ı nda C.A. Burney'in (1958: 178; Russel 1980: 127, no. 203)
gerçekleş tirdiği yüzey araş tı rmaları ndan beri bilinmektedir. Burney'e göre 75
x 50 x 5 in. kadar boyutları ndaki höyük İ lk Tunç Çağı 'ndan baş layarak
yerleş melere sahne olmuş tur.
Karagündüz, alüvyonlıı düzlükleri son derecede sı nı rlı olan Van bölgesinde insanoğlunun yerleş mesine en uygun köşelerden birini oluş turan olanaklara sahiptir. Denizden 2.000 m. kadar yükseklikteki ova 80 km 2 kadar
geniş liğindedir. Doğudan batı ya doğru giderek geniş leyerek Erçek Göliı 'nde
son bulan bu üçgen biçimli ova, baş ta Karagündüz ve doğu uçtaki görkemli
Aşağı Mollahasan höyükleri olmak üzere, güneybanya doğru Keçanis ve son
olarak da güneydoğu ıı çtaki Aktaş ve Hino yerleşme yerleriyle, tüm havzanı n
Prehistorik dönemlerden beri en yoğun olarak iskan edilmiş köşelerinden
birini oluş turmuş tur. Burası ayrı ca Van havzası ndan Kuzey Urmiye kı yı ları na
doğru uzanan önemli bir karayolun ım üzerindeki konumu nedeniyle de
dikkat çekicidir.

Erçek Gölü kı yı sı ndaki Karagiindüz'deki kurtarma kazı ları na 1992 yı l ı nda bir Erken Demir çağ nekropolünde başlanmış tı (Şeyin, Kavaklı 1996).
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Ancak bu yı llarda Erçek Gölü'nün giderek yükselip höyüğü bir ada durumuna sokması üzerine çalış maları n ağı rlığı mn buraya kaydı rı lması nı n uygun
olacağı kararı na varı ldı ve Kültür Bakanlığı , Anı tlar ve Müzeler Genel
Müdürlüğü'nün de uygun görmesi üzerine höyükteki çalış malara 1994 yı lı nda başlandı . Van Müzesi ile İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Van
Bölgesi Tarih ve Arkeoloji Araş tı rma Merkezi'nce ortaklaşa yürütülen çalışmalar halen devam etmektedir. Çalış malar Van Valiliği, İ l Özel İ dare
Müdürlüğt12, İstanbul Üniversitesi Araş tı rma Fonu3, İstanbul Üniversitesi
Edebiyat Fakültesi, Türk Tarih Kurumu ve Türkiye Turing ve Otomobil
Kurumu'nun destekleriyle gerçekleş tirilmektedir. Bu raporda genel bir tanı mlamadan sonra daha çok 1997 yı lı kazı ları ndan söz edilecektir4.

Tabakalaşma durumu

Karagündüz'ün stratigrafisini belirleme amacı yla yaptığı mı z çalış malar
şimdiye dek höyüğün kuzey kı smı boyunca doğu-batı doğrultusunda uzanan
10 x 10 m.'lik 4 plankarede gerçekleş tirilmiş tir. Bu nedenle aşağı da verilen
tabakalaşma durumunun yalnı zca höyüğün bu kesimini yansı ttığı nı düş ünmekteyiz. ileriki yı llarda kuzey-güney doğrultusunda açmayı tasarladığı mı z
2 Kazı ları mı zı n gerçekleş tirilmesine katkı da bulunan baş ta Van Valisi Sayı n Abdülkadir
Sarı olmak üzere, İ l özel idaresi Müdürlüğü'ne teşekkürü bir borç biliriz.
3 Bu çalış ma İ stanbul Üniversitesi Araş tı rma Fonunca desteklenmiş tir. Proje No.

613/210494.
4 Çalış malara bu satı rlar ı n yazarlar ı ndan ba ş ka, arazi sorumlusu olarak Erciyes
Üniversitesi'nden Aras. Gür. (M.A.) Hakan Sivas, Kahire Üniversitesi'nden arkeobotanist Dr.
Hala Barakat, Van Müzesinden Arkeolog Hanifi Biber, Tübingen Üniversitesi'nden doktorant
Jale Velibeyoğlu, İ stanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nden doktorant Margaret Payne
ile yüksek lisans öğrencileri Erkan Konyar, Z. Nilüfer Aydı n ve Süreyya Algül, Sanat Tarihçisi
Nuray Kaygaz, İ stanbul Teknik Üniversitesi yüksek lisansiyeri Sabiha Akman, Mimar Sinan
Üniversitesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü lisansiyerlerinden Semra Aldoğan ve Davut
Pa şayiğit katı lmış tı r. Konservasyon çalış maları nı n bir kı smı İ stanbul Üniversitesi Edebiyat
Fakültesi, Taşı nabilir Kültür Varlı kları nı Koruma Bölümü öğrencisi Eftal Kiraz tarafı ndan
yürütülmüş tür. Kazı ekibimizde, antropolog olarak Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih Coğrafya
Fakültesi Paleoantropoloji Bölümü'nden Zehra Satar görev almış tı r. Fotoğrafları n bir bölümü
İ stanbul Fotoğraf ve Sinema Amatörleri Derneği'nden Firdevs Sayı lan tarafı ndan çekilmiş tir.
Arkeobotani çalış maları na İ stanbul Üniversitesi Fen Fakültesi'nden Zeycan Kaya yardı mcı

olmuştur.
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yeni karelerle höyük stratigrafisi daha güvenilir bir biçimde öğrenilebilecektir.
Höyükteki tabakalaş ma durumu şöyledir5:

yapı katı : Ortaçağ mezarlığı

yapı katı : Ortaçağ
yapı katı : Geç Demir Çağ
4c yapı katı : Orta Demir Çağ- post-Urartu, "Med"

4b yapı katı : Orta Demir Çağ- Urartu
4a yapı katı : Orta Demir Çağ- Urartu

yapı katı : Erken Demir Çağ
yapı katı : Orta-Son Tunç Çağ
yapı katı : Erken Transkafkasya Dönemi

Karagündüz kazı ları ş imdiye değin höyüğün kuzey yamaçları boyunca
uzanan 4 plankarede sürdürülmüş tür. 1997'de, A, E, F ve G açmaları na ek
olarak, E açması nı n güneyinde 10 x 10 m. boruları nda H tranş esinin açı lması yla alan biraz daha geniş letilmiş tir (Res. 2).
Ortaçağ
Höyüğün özellikle batı kesimi yüzeye yakı n bir mezarlı k tarafı ndan kaplanmış tı r. Bu mezarlı k, günümüzden 50 yı l önceye kadar höyüğün kuzeybatı daki en yüksek noktası nda yükseldiği bilinen Ermeni kilisesinin etrafı nda
geliş miş tir. Buraya XIX. yüzyı lı n sonları nda gelen C.F. Lehmann-Haupt günümüze temel izleri bile kalmamış olan kiliseyi ziyaretini anlatı r".
5 Şimdiye dek birkaç kez yayı nlanmış olan Karagündüz Höyüğü stratigrafisi birbirinden
ufak tefek farklı lı klar gösterir (Sesin, Kavaklı , Özfirat 1997: 573; Sesin 1998: 715). Bu, höyüğün
en üst kı smı ndaki, kalı nlığı ortalama 2.50 m.'yi bulan Erken Transkafkasya Dönemi öncesi
tabakaları n çok karışı k ve birbirini çok tahrip etmiş olması ndan kaynaklanmaktad ı r. Bıı rada
sunulan yeni tabakala ş ma durumu 1998 yı lı kazı sonuçları gözönünde bulundurularak
yapı lm ış tı r.
6 Bkz. Coı -pus Inscriptionum Chaldicarl ı m , Berlin, Leipzig 1928: 35, No. 15; Armenien
Einst und jetzt II/1, Berlin-Leipzig 1926: 37. Karagündüz yaşlı ları kilisenin küçüklüklerinde

VAN-KARAGÜNDÜZ HÖYÜGÜ KAZİ LARI

851

Karagündüz Höyüğü'ndeki kazı larda 1994 yı lı ndan baş layarak bu mezarligin temizlenmesi üzerinde durulmuş tur. Ortaçağ'ı n son evresine (1. yapı
katı ) ait olan mezarlı k ş imdiye dek A, E, F ve G açmaları nda incelenmiş ve
yüzey toprağı nı n hemen altı nda 350 kadar mezar açığa çı karı lmış tı r (Res. 3).
1997 yı lı nda kazmaya başladığı mı z H açması nda söz konusu nekropolün güney uzanusı da belirlenmiş tir. Bu yeni plankaredeki çalış malar sı rası nda, 0.20
m. kalı nlığı ndaki yüzey toprağı nı n kaldı rı lması ndan sonra 51 adet yeni mezar bulunmuş tur. Böylece mezarlı ktaki gömü sayı sı 400'ü bulmuş tur. Önceki
yı llarda olduğu gibi, burada da mezarlar basit toprak türündedir. Cesetler
baş batı ya gelecek şekilde batı-doğu yönünde sı rt üstü yaurı lmış lardı r. Eller
genel olarak kadı nlarda göğüsleri kapatı r şekilde, erkeklerde ise karı n üzerinde birleş tirilmiş tir (Res. 4-5) 7. Mezar çukurları üstten alta doğru geniş leyen oval planlı dı r; üzerlerinin nası l kapatı ldığı na iliş kin hiç bir iz yoktur
(Sevin, Kavaklı , Özfirat 1997: 574, res. 2-3). Cesetlerin beyaz renkli bir kumaşa sarı larak gömüldüğü anlaşı lmaktadı r. Hı ristiyan geleneklerine göre düzenlenen bu mezarlı ktaki kimi mezarları n kaba taşlardan baş şahideleri olduğu, bunlardan bazı ları nda da Ermenice yazı tlara yer verildiği saptanmış tı r.

Kimi yetiş kin ve özellikle de genç-çocuk mezarları nda cesetler süs eşyalanyla birlikte gömülmüş tür. En sı k rastlanan süs eşyası , iskeletlerin boyunları nda ele geçirilen, küçük boncuklardan yapı lmış kolyelerdir (Res. 6, 8/4-8,
9). Bunlar büyük çoğunlukla mavi, yeş il, sarı , siyah, krem, mor ve turuncu
renkli cam ile kemik, frit, komalin ve tunçtandı r. El bileklerinde ya dövülerek yassı laş urı lmış tunçtan (Res. 8/9) ya da kolyeler gibi çeşitli boncuklardan
yapı lmış bilezikler (Res. 7) bulunmuş tur. Boncuk dizilerinden oluş turulmuş
halhallar; tunçtan çoğu kez taş tı yüzükler, sarkaçlar, bilezikler ve küpeler ile
camdan bilezikler (Res. 8/11-12) diğer dikkat çekici buluntular arası ndadı r.

ayakta olduğunu ve sonradan taşları nı n sökülerek köy camiiıı iıı yapı mı nda kullanı ldığı nı ifade
etmektedirler.
7 Kazı da çı kan insan iskeletleri Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi

Paleoantropoloji Anabilim Dalı 'ndan Prof. Dr. Erksin Güleç ve ekibince incelenmektedir. Bu
konuda yayı nlanan ilk rapor için bkz. İ . Özer, A. Sevim ve diğ., "Karagüncluz Kazı sı 'ndan

Çı karı lan iskeletlerin Paleoantropolojik Analizi", X/V. Arkeoınetri Sonuçları Toplantı sı , 1998:
75 vdd.
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Karag-ündüz'deki 2. yapı katı yine Ortaçağ'a iliş kindir. Ortaçağ mezarları nı n hemen altı ndaki bu yapı katı çok sayı da tandı rla temsil olunur ve çoğu
kez mezarlar tarafı ndan tahrip edilmiş tir. Ortaçağ'ı n bu erken evresinde höyüğün üst kı smı büyük çapta açı k bir pişirme alanı olarak kullanı lmış tı r.
Yuvarlak planlı ve havalandı rma bacalı tandı rlardan çoğu gayet basit silindirik bir plan gösterir. 1997 yı lı nda bir önceki dönem G karesinde saptanmış
olan üzeri sundurmalı büyük tandı r daha ayrı ntı lı olarak incelenmiş tir.
Erken Transkafkasya Dönemi tabakaları nı n içine açı lan 1.60 m. çapı ndaki
bir çukura inşa edilmiş bulunan bu tandı rı n dışa doğru aşı rı derecede kalı nlaş tı nlmış düz ağı z kenarları , hamur yaş ken yapı lmış parmak baskı ları yla bezelidir. Buna benzer baş ka büyük bir tandı ra önceki yı llarda F karesinde de
rastlanmış tı r. Bu yapı katı nda 1996 yı lı kazı ları sı rası nda ele geçirilen tunçtan
bir anonim Bizans sikkesi ile sgrafı tto türü keramik parçaları söz konusu tabakanı n 11. yüzyı l sonları na tarihlenebileceğine işaret eder. Bunları n yanı nda, genellikle camdan burmalı bilezikler (Res. 8/10) ve çanaklara (Res.
8/1-2) ait parçalara da sı k rastlanı r. Ayrı ca tunç bilezik parçası (Res. 8/9) ve
kolye sarkacı (Res. 8/13) bu yapı katı = buluntuları arası ndadı r.
Geç Demir Çağ

Ortaçağ'ı n 2. yapı katı nı n altı ndan, uzun süreli bir hiatıı s'u izleyerek,
Geç Demir Çağı tabakası (3. yapı katı ) gelir. Bu, Karagündüz'ün en ilginç
dönemlerinden biridir. Çünkü Urartu Krallığı 'nı n rkı lışı ndan sonraki dönemleri kapsayan bu süreç yalnı zca Van Gölü havzası değil ve fakat Kuzeybatı
İ ran ve Doğu Anadolu'da da çok az bilinmektedir (Sevin 1998); ancak yüzeye
yakı n olan bu yapı katı bir yandan 1. yapı katı mezarları , bir yandan da
Ortaçağ ve modern çukurlar tarafı ndan oldukça tahrip edilmiş olup hayli karışı k ve zapfur. Çanak çömleklerden bir böli.'linü bu tabaka içine açı lmış tahı l
ambarı niteliğinde, dar yuvarlak ağı zlı , geniş dipli çukurlardan elde edilmiştir. Adeta bir şişeyi andı ran bu çukurları n kimilerinde çukurun tabanı ve yan
yüzleri özenli bir biçimde çamur sı valı dı r (Res. 10). Kimileri oldukça derin
olan bu çukurlarda tabanlar zaman zaman yüzeyden -3.00, bazen de 4.00 m.
derinliğe değin uzanmaktadı r. Zaman zaman içlerinden çanak çömlek parçaları da bulunmakla birlikte bu derin çukurlar alttaki daha erken dönem yapı
katları nı n büyük çapta talı ribine neden olmuş tur. 1997 yı lı kazı lan sı rası nda
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da yeni çukurlar açı lmış olmakla birlikte, şimdiye kadar bu evreye ait hiç bir
mimarlı k kalı ntı sı na rastlanmam ış ur8. Öyle anlaşı lı yor ki, Geç Demir
Çağ'ı nda hiç olmazsa höyüğün bu kesimi açı k bir depo alanı olarak kullanı lmış tı r. Bu buluntu durumu Kuzeybatı İ ran'da, Urmiye Gölü'nün doğusundaki Yanı ktepe'dekinin tam bir paralelidir (Burney 1962: 147).
Oldukça silik mimari kalı ntı ları na karşı lı k, Geç Demir Çağ yapı katı çanak çömlek malzemesi yönünden tam tersine zengindir. 1997 yı lı kazı ları sı rası nda koleksiyonu zenginleş tiren çok sayı da yeni malzeme elde edilmiş tir.
Bulundukları fiziksel ortamı n tam aksine yüksek bir teknik ve artistik işçiliğin
ürünü olan, özelliklerinden daha önce de söz etmiş olduğumuz (Sevin 1998)
bu kap kacağı n biçim repertuvarı oldukça sı nı rlı dı r. Çömleklere kı yasla çanaklar daha sevilerek kullanı lmış tı r. Bunlarda en sı k rastlanan formlar, ağı z
kenarı nı n üzeri düzleş tirilmiş olanlardı r (Res. 12/4-5, 7-9). Literatürde çoğu
kez "tulip bowl" denen omphalos'Iu phiale türünde çok ince mallar az değildir. Bunlardan kimilerinde, karı nları üzerinde adeta içten vurularak yapı lmış
yani repotı ss tekniği duygusunu uyandı ran kabartmalara yer verilmiş tir
(Res. 12/3). Hamurlan daima pembe, kı zı lı msı kiremit ve pembemsi kahve
gibi renklerdeki bu kaplar aynı renkte astarlı ve iyi açkı lı dı rlar. Yüzeylerine
metalik bir parlaklı k verilmeye çalışı lmış ur. Daima bezemesizdirler. Buna
karşı lı k çanak ve çömleklerin büyük bir bölümünde kiremit renkli hamur
üzerine beyazı msı-krem bir astar uygulanmış tı r ki, Orta Demir Çağı 'nda hiç
rastlanmayan bu özellik Doğu Anadolu'da Geç Demir Çağı 'nı n ayı rdedici
özelliklerinden biridir (Sevin 1998: 716). Bu gruptaki kimi kapları n yüzeyi
boya ile bezelidir. Bezemeler açı k zemin üzerine ya yalnı zca kı rmı zı -kiremit
ya da kahverenginde boya ile ya da siyah ve kı rmı zı-kahverengiyle yapı lmış tı r.
En sı k rastlanan bezeme ögelerinden biri çanaklann düzleş tirilmiş ağı z kenarları nı n üzerine uygulanmış kalı n bant dizileri, zig zag ve paralel ya da
eğik çizgi kümeleridir (Sevin 1988: lev. 2; Sevin, Kavaklı 1995: res. 7/8-11;
Sevin, Kavaklı , Özfirat 1997: res. 4/8) (Res. 12/4-5, 8). 1997 yı lı kazı ları sı ra8 Biz 1994 yı lı raporunda (Sevin, Kavaklı 1995: 340) Geç Demir Ça ğ tabakası nı n "güçlü
bir mimari ile birlikte" temsil olıı nduguna işaret etmiştik. Oysa 1995-1997 yı lı kazı ları bu güçlü
mimarinin Geç Demir Çağı na değil, 4b yapı katı na yani Orta Demir Çağı na (Urartu) iliş kin
olduğunu göstermiştir. Bu su-atigrafik durum Van Kalesi Höyügil'ndekine benzemektedir (Sesin
1988; Sesin, Kavaklı , özfirat 1997: 575.
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smda bu türe giren yeni parçalar elde edilmiş , hatta bu bezeme türünün basit ağı z kenarı içe çekik, düz dipli ve derince çanak türlerine de uygulandığı
saptanmış tı r (Res. 12/11).

3. yapı katı nda öncüsilz olarak birden bire ortaya çı kan boya bezemeli
kaplardan en yaygı n olanı dış a çekik ağı z kenarlı , keskin karı nlı , yuvarlak
gövdeli ve çoğu kez omphaloslıı çanaklardı r. Doğu Anadolu ve Kuzeybatı
İ ran'dan tanı nan (Sevin 1998) bu yaygı n bezeme anlarşı nda çanakları n geniş ağı z kenarları nı n iç yüzü yan yana üçgenlerle dekore edilmiş tir. Sı k sı k si-

yah ve kahverengiyle bikrom olarak yapı lmış olan bu üçgenler bazen diagonal hatlarla taranmış , bazen de boyanarak doldurulmuş tur. "Triangle ware"
olarak adlandı rı lan bu türde bezemeli kapları n sayı sı her sezon daha da art-

maktadı r.

Boya bezemeler arası nda üçüncü bir gurup daha vardı r. Çoğu kez ş iş kin
karı nlı çömlekler üzerinde karşı laşı lan bu türde bezemede kapları n kahverengi ya da pembemsi tonlardaki hamurları üzerine krem renkte kalı nca bir
astar sürülmüş, bezemeler de bunun üzerine bazen tek renkle (kı zı l kiremit),
genellikle de çift (siyah ve kiremit, siyah ve kahve vb.) renkle uygulanmış tı r.

Yatay dalgalı hatlar, fistolarg, girlantlar ve çömleklerin omuzları üzerinden
sarkan üçgenlerin yanı nda hayvan motifieri de kullanı m alanı bulmuş tur.
Küçük parçalar halindeki bu figürlerde hayvanı n konturları kı zı l kahve bir
çizgiyle belirlenmiş, iç kı sı m ise açı k kiremit renkte boya ile doldurulmuş tur.

Henüz sağlı klı bir stratigrafik düzen içinde ele geçirilememiş olan bu sonuncu gurubun diğerleriyle iliş kisi de açı k değildir; ancak Karagündüz'de
Geç Demir Çağ türünde boyalı çanak çömlek veren birden fazla tabaka olmadığı n ı -hiç olmazsa kazı lan alanlar için- söyleyebilecek durumdayı zi°.
Genel görünümüyle bu yapı kaumn Hasanlu IIIA ile çağdaş olduğu anlaşı lmaktadı r.

9 Van Kalesi Höyüğü'nden üzeri bu türde fistolarla bezeli benzer bir kap için bkz. Tarhan,

Sesin 1992: res. 16.
I() Hasanlu'da Urartu dönemine tarihlenen IIIB tabakası nı n iki evi-eli olduğu, bunun geç
esTesinde "classical triangle ware" denen boyalı malları n az sayı da örnekle ortaya çı ktığı
belirtilmelde birlikte (Levine 1987: 234; Dyson, Muscarella 1989: 4) Van Gölü hasTası ndaki Van
Kalesi Höyüğü ve özellikle de Karagündüz kazı ları bu görüşe destek sağlamış değildir.
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Henüz Karagündüz'de 3. yapı katı hakkı nda kesin bir tarih yoksa da,
Hasanlu IIIA'ya ait 3 adet kalibrasyonlu C 14 tarihi İ Ö. 400 yı lı civarı nda guruplaş mış ur (Dyson, Muscarella 1989: 4, 8). Eğer bu tarih doğruysa ve
Karagündüz için de geçerli olabilecekse boyalı malları n Urartu'nun yı kı lışı ndan uzun bir süre sonra ortaya çı ktığı ve arada önemli bir boşluk bulunduğu
anlaşı lı r. Nitekim Geç Demir Çağı nı n 3. ve Orta Demir Çağı 'mn-Urartu- 4b
yapı katlar ı arası nda böyle bir kesintiyi düş ündürecek kanı tlar vardı r.
Örneğin iki dönem arası nda materyal kültür, yerleşme biçimi, sosyal ekonomik düzenler açı sı ndan fazla bir iliş ki söz konusu değildir.

Her yı l giderek daha da zengin bir koleksiyon haline gelmeye başlayan
Geç Demir Çağ çanak çömlekleri şimdiye dek inandı rı cı kamtlanyla açı klananamış olan Kuzeybatı İ ran ve Doğu Anadolu Geç Demir Çağ sorununa ve
hatta bu boyalı malzemenin kökeni problemine yepyeni ışı klar saçacak türdedir.
Orta Demir Çağ (Post-Urartu, "Med")

Yukarı da da belirtildiği gibi Karagündüz'de klasik Urartu çağı ile boya
bezemeli çanak çömleklerle dikkati çeken Geç Demir Çağ tabakaları arası nda uzunca bir zaman geçtiğini düşündüren kan ı tlar bulunmaktadı r.
Nitekim höyükte son yı llarda geliş tirilen çalış malar 3 ve 4b yapı katları arası nda zayı f bir tabakanı n (4c yapı katı ) bulunduğuna ilişkin kanı tlar sağlamış tı r. Örneğin 1995 yı lı kazı ları sı rası nda F açması nda Urartu yapı sı nı n yı kı ntı ları üzerine yapı lmış 3 adet mezar ortaya çı karı lmış tı r (Sevin, Kavaklı ,
Özfirat 1997: 577) (Res. 11, 13). Bunlardan ikisi basit toprak, biri de küp içi
gömil Llrzı ndadı r. İ kisi küçük çocuklara ait olan bu mezarlarda ölüler daima
hoker durumundadı r. Birinin üzeri iri depo kapları nı n kı nklanyla örtülmüştür (Res. 11). Süt diş leri yeni çı kmış bebeklerden biri ise boyunsuz bir çömleğin içine gömülmüş tür (Res. 14). Yanları na armağan bı rakı lmamış , yalnı zca bir mezarda ceset, Urartular'ı n kullandı klarmdan çok farklı , küçük taşlardan birkaç sı ralı bir kolye ile gömülmüş tür (Res. 15).
Karagündüz'de kazı lan alanlarda iyi temsil edilmediği belirlenen, ş imdilik yalnı zca F açması ndaki 3 toprak mezardan tan ı nan 4c yapı kaunı n mezarları nda tarihlemeye yarayacak armağan niteliğinde çanak çömlek malzeme
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bulunmuş değildir. Bununla birlikte strataigrafik durum Urartu yapı sı nı n
sona erişini izleyen yı llarda kullamMı kları nı açı kça ortaya koymaktadı r. Aynı
türde ve aynı stratigrafik düzen içindeki inhumasyonlara Van Kalesi
Höyüğü'nde de rastlanmış tı r (Tarhan, Sevin 1992: 410; 1994: 848).
Bunlardan birinde (no. 140) cesedin başı nı n arkası nda ele geçirilen çift
kulplu kadeh (Tarhan, Sevin 1994: res. 11-12/2) ile devrik ağı zlı çanak
(Tarhan, Sevin 1994: res. 12/4) biçim ve mal türü açı sı ndan Urartu sonrası
döneme işaret etmektedir.
Gerek Van Kalesi ve gerekse Karagündüz höyükleri Van Gölü havzası nda
Urartu Devleti'nin yı kı lışlyla belirlenen Orta Demir Çağı nı n sonu ile boya
bezeme ve krem renkte astarla belirlenen Geç Demir Çağı nı n başlangı cı arası nda bir geçiş döneminin varlığı na işaret eder. Bu Kroll'un (1979) Bastam
için önerdiği "Med" dönemi, daha ihtiyatlı bir şekilde post-Urartu Çağı ile
çağdaş olabilir (Sevin 1998: not 3) °I. Şimdilik yalnı zca Van Kalesi Höyüğü ve
Karagündüz'deki birkaç toprak mezarla temsil olunan bu evreye ait çok sayı da malzemeye sahip değiliz. 1997 yı lı kazı ları nda bu tabakaya ilişkin herhangi bir kalınuya rastlanı lmamış ur.

Orta Demir Çağ (Urartu)

Karagündüz kazı ları aynen Van Kalesi Höyüğü'nde olduğu gibi, klasik
Urartu Krallığı döneminin burada da esaslı bir biçimde temsil edildiğini ortaya koymuştur. Şimdi 4b olarak adlandı rı lan bu tabaka Ortaçağ ve Geç
Demir Çağ silo çukurları yüzünden büyük yı kı m görmüş olmakla birlikte, kazı lan alanlarda Urartu yapı sı nı n dikkat çekici bir mimari kompleks halinde
olduğu açı kça anlaşı lmaktadı r. Kuzeydoğu-güneybatı yönlerinde uzanan bu
yapı kompleksi 1.40 ila 1.00 m. kadar kalı nlı kta taştan temel duvarları na sahiptir; kı smen ya da tamamen taş kaplamalı açı k bir avlusu ile kapalı bölümleri bulunur (Res. 16). Henüz planı nı n ayrı ntı ları nı anlayamamışsak da,
daha şimdiden en azı ndan 400 m2 lik bir alana yayı lan bu yapı nı n,
II Biz daha önce Yeşilalı ç Il kalesi çanak çömleklerine dayanarak klasik Urartu ile "triangle
ware" ile karakterize olunan Geç Demir Çağ arası nda bir geçiş MCSİ ll ll varlığı na deginmiştik:
Sevin 1985: 291. Şimdilik Hasa ı du Höyügü'nde böyle bir MC görünmez. Bu nedenle Hasanlu
IIIB ve IIIA yapı katlan arası nda bir boşluk olmalı . Nitekim her iki yapı katı na ilişkin C14
tarihleri de böyle bir boşluğa işaret etmektedir: Bkz. Dyson, Muscarella 1989: Tablo 1.
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Urartu'nun klasik kapalı ayinin büyük konutlanyla iliş kili olduğu söylenebiiii-12. 1997 yı lı kazı ları sı rası nda A, E ve F karalerine yayı lmış olan bu büyük

yapı kompleksinin güneydeki H plankaresine doğru uzanmadığı belirlenmiş,
F açması nda ise yapı nı n toprak tabanı ortaya çı karı lmış tı r. Bu kesimde piş miş
topraktan ağı rşak, kornalin ve mavi renkte boncuklar, tunçtan yüzük ve halkalar ile yine tunçtan bir levha ele geçirilmiş tir. Giyimli adak levhaları türündeki bu son parçanı n üzerinde cepheden bir insan yüzü betimlenmiş tir.
Çanak çömlekler arası nda parlak kı rm ı zı cilalı yonca ağı zlı testiler, yüksek
ayaklı kaplara ait parçalar, basit ağı z kenarlı (Res. 18/1-2) veya dış a kalı nlaştı rı lmış ağı z kenarlı (Res. 18/3-6) çanaklar dikkat çekicidir. İ çe dönük ağı z
kenarlı , düz dipli çanaklar, ş iş kin karı nlı , dış a çekik ağı z kenarlı ve boyunsuz
çömlekler yoğunluktadı r. Bunlardan bazı ları n ı n dibe yakı n bölümlerinde
Urartu çömlekçiliğinden tanı dığı mı z işaretlere yer verilmiş tir. Çok fazla yı kı m geçirmişse de bu kompleks Uratular'ı n büyük kaleler dışı nda, höyükler
üzerine kurdukları yerleş meleri tammam ı z açı sı ndan önem taşı r. Bununla
birlikte henüz yapı nı n iş levi konusunda açı k bir bilgi edinebilmiş değiliz.
Aynı şekilde, kral İş puini ve oğlu Minua'nı n, orijinal buluntu yeri ve durumu
açı k olmayan yandı bazalt steli ile herhangi bir iliş kisinin bulunup bulunmadığı nı da bilemiyoruz. 1996 yı lı nda bulunmuş olan, biri tunçtan, biri de siyah
taş tan (diorit) iki mühür yapı n ı n Urartulu karakterini iyiden iyiye belirler
(Sevin, Kavaklı , Özfirat 1997: 577). Bunlardan, baskı mühür formundaki ilki
çan biçimlidir ve baskı yüzünde, arkalı klı tahta oturmuş bir figüre (tanrı ?)
yer verilmiş tir (Res. 18/7). Kı rı k olan ikinci mühür ise baskı -silindir türündedir. Kı rı k olan baskı yüzünde bir atı n (?) baş kı smı görülebilmektedir; yan
yüzde ise stilize bir kutsal ağaç motifi yer al ı r (Res. 18/8).
1997 yı lı kazı ları sı rası nda A açması nda Urartu kompleksinin altı na inilerek, bu kesimde yine aynı dönemden 10'dan fazla tah ı l çukurumı n varlığı
ortaya konmuş tur. Geç devirlerdeki ağı r yı kı m nedeniyle bunlardan kaçıııııı
4b yapı katı öncesine uzandığı kesinlikle saptanamamış tı r. Bununla birlikte,
özellikle taş döş emeli taban altı ndan çı karı lan bazı ları nı n Urartu yapı kompleksinin inşaası ndan daha önceye uzand ığı (4a yapı katı ) anlaşı lmaktadı r.
Böylelikle klasik Urartu Çağı mimari kompleksinden daha da erkene giden
[2

Bu türde ayinin Urartu konutlar ı için bkz. Forbes 1983: 115 vdd., fıg. 63, 67, 72.
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-zayı f da olsa- bir Urartu yerleşmesi olduğu belirlenmiş tir. A açmasmı n batı
yüzü önünde ortaya çı kanlan ve fakat 4a ve 4b yapı katları ndan hangisine ait
olduğu açı kça saptanamayan 1.40 m. çapı ndaki bir çukurda çok sayı da
Urartu çanak çömlek parçası yla birlikte, tunçtan bir halka (yüzük), demirden
bir bı çak ve yine tunçtan bir mı zrak bulunmuş tur. Bunlardan sonuncusu
73.5 cm. uzunluğunda bir sapa sahiptir. Söğüt yaprağı formundaki mı zrağı n
yuvarlak kesitli sapı uç kı smı nda dörtgendir (Res. 18/9). Şimdilik Urartu için
iinik bir biçim olan bu parça simgesel bir iş lev yüklenmiş olabilir.
Erken Demir Çağ

1997 yı lı kazı ları mn en ilginç sonuçları ndan biri, Urartu tabakası nı n altı nda Erken Demir Çağı 'lla ait, günümüze çok silik olarak ulaşabilmiş bir
yapı kaunı n (5. yapı katı ) varlığı nı n iyiden iyiye belirlenmiş oluşudur. 4b yapı
katı nı n geniş kapsamlı inşaatları sı rası nda büyük çapta tahrip edildiği anlaşı lan bu tabaka Karagündüz Erken Demir Çağ Nekropolü ile çağdaş ur.
Kazı lan alanlarda henüz herhangi bir düzenli mimari kal ı ntı ile temsil
olunmayan bu tabakaya iliş kin kimi tahı l çıı kurları na A, F ve G açmaları nda,
4b yapı katı na ait Urartu mekanı n ı n sökülerek kaldı rı lması sı rası nda rastlanmış tı r. Tabanları nda saman izleri saptanan bu çukurlardan birinin etrafı
kerpiç bloklarla çevrilidir. F açması nda bir tabanla iliş kili olarak, yüzeyden
-2.84 m. derinlikte belirlenen bu çukur 1.25 m. çapı ndadı r.
5. yapı katı çanak çömlekleri büyük bir çoğunlukla çark yapı m ı d ı r.
Kaplar hemen daima pembe-kiremit renkte hamurlıı , hamurı mun renginde
astarlı ve açkı lı dı r. Orta ve iyi derecede piş irilmiş olan kapları n yüzeyi çoğu
kez, fı rı n ı sı sm ı n iyi ayarlanmamış olması yüzünden alacalı dı r. En sevilen
form içe dönük basit ağı z kenarlarmı n altı birkaç sı ra oluklu çanaklardı r.
Bunlardan bazı ları nda ağı z kenarı na kulakçı klar oturtulmuş tur. Basit ağı z
kenarı dışa çekik, bası k gövdeli ve S profilli çömlekler yaygı nd ı r. Madeni kapları taklit eden yonca ağı zl ı testi parçaları na da rastlanmış tı r. Bu teknik ve biçim özellikleri Van Gölü havzası ndaki Erken Demir Çağı nekropollerinde ele
geçirilen çanak çömleklerin tümüyle aynı dı r (Sevin 1996: 441; Sevin, Kavaklı
1995: 345, res. 15; 1996: 44 vdd.)

Kalı ntı ları günümüze iyi bir biçimde gelmemiş olmakla birlikte, Erken
Demir Çağı 'nı n höyükte bir yapı katı ile temsil olunması son derecede önem-
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lidir. Bu, Van Gölü havzası nda İÖ. II. binyı l başları ndan beri sürüp giden
pastoral yaşamı nı n Urartu Krallığı öncesi dönemde son bulmaya başladığma
ve giderek yerleşik düzene geçildiğine ilişkin ilk kanı tı oluş turur ve Assur
belgelerinde İÖ. XIII. yüzyı lın ortaları ndan beri verilmeye başlanan yerleşme
yerleriyle ilgili bilgileri de doğ'rular.

Orta-Son Tunç Çağı
Höyüğün kazı lan kuzey bölümündeki 6. yapı katı Orta-Son Tunç çağları na ilişkindir. Yüzey buluntuları ve önceki kazı lardan varlığı bilinen bu dönemin son derecede silik bir durumda olduğu anlaşı lmaktadı r. Nitekim
şimdiye değin çalışı lan 400 m2'lik alanda (A,E-G plankareleri), büyük çapta
sökülüp kaldı rı lan Urartu mimari komplelksinin altı nda İÖ. II. binyı la ait
dikkat çekici her hangi bir kalı ntı ya rasdayabilmiş değiliz. Öyle anlaşı lı yor ki,
bu dönem, hemen hemen tüm (Nahçı van'da üzerliktepe, II. Kültepe ve
şahtahtı ; Kuzeybatı Iran'da Haftavantepe ve Geoytepe dışı nda)
Transkafkasya ve Kuzeybatı İran höyüklerinde olduğu gibi Van Gölü havzası nda da çok zayı f tabakalarla temsil olunmaktadır. Nitekim gerek Dilkaya ve
gerekse Van Kalesi Höyüğü kazı ları sı rası nda Orta Tunç Çağı ile İ lk Tunç
Çağı arası nda zengin bir Orta-Son Tunç tabakası nı n varlığı konusunda en
küçük bir iz belirlenebilmiş değildir. İ lk Tunç Çağı boyunca sûregiden yerleşik yaşam adeta kesintiye uğramış gibidir. Bugün Gürcistan, Ermenistan,
Azerbaycan, Nahçı van ve Kuzeybatı İ ran'ın dahil olduğu bu geniş bölgede
söz konusu döneme ait daha çok, odak açı sı ndan zengin yaylalarda yer alan
ve yüzlerce mezarı kapsayan büyük nekropoller söz konusudur. Bunlar arasında Trialeti, Meshed, Verin Naver, Ariç, Metsamor, şahtahu ve Kı zı l Vank
sayı labilir. Bu verilerden yola çı kı larak İÖ. III. binyı lı n sonları nda yerleşik
kültürlerin son bulduğu ve daha çok pastoral bir yaşama geçildiği görüşü genellikle kabul edilir.

Bilindiği üzere bu dönemin en belirgin özelliği, Erken Transkafkasya
Dönemi'ndekilerden tümüyle farklı boya bezemeli çanak çömlekleridir. 1997
yı lı kazı ları nda bir tabakaya bağlı olmaksı zı n ele geçirilen ve hemen tümü
13 Djaparidze 1969: 274; Edwards 1986: 73; Lordkipanidze 1991: 55, 69 vd.; Kusnareva
1993: 92 vdd.; Khanzadyan 1995: 5; Simonyan 1995: 43 vd.
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Van-Urmiye kümesi içine sokulabilecek olan parçalar sayı ca çok azdı r.
Kiremit-kahverengi hamurlu, hamurunun renginde ya da koyu kiremit
renkte astarlı olan bu parçalar monokrom ve polikrom türde boyalı dı r.
Bunlardan ilkinde motifler siyah renkte, doğrudan kabı n kendi astarı nı n
üzerine, zigzag ve kafes motifiyle yapı lmış tı r (Res. 17/2-3). İ kinci gurubu
oluş turan polikrom boyalı larda ise bezemeli kı sı m açı k krem bir astarla bir
kez daha kaplanmış ve motifler bu zemin üzerine bazen tek, çoğunlukla da
siyah ve kiremit olmak üzere çift renkte uygulanmış tı r. Bu motifler de, alışı lmış şekilde kafes ve düz ya da dalgalı hatlardı r. Bir parça üzerinde, karşı lı klı durumda iki dağ keçisi görülmektedir (Res. 17/1, 19). Karagündüz'de
bu döneme ait boyası z tek bir parça vardı r (Res. 17/4). Karagündüz'de ş imdiye değin yalnı zca 1996 yı lı nda saptanmış bir tahı l çukuruyla temsil edilen
bu döneme ait karışı k çanak çömlek malzemesi her yı l biraz daha zenginleşmektedir.
İlk Tunç Çağı /Erken Transkafkasya Dönemi

Karagündüz Höyüğü'nün en kal ı n tabakaları Erken Transkafkasya
Dönemine iliş kindir. Yaklaşı k 8-9 m. yüksekliğindeki höyüğün en üstteki sekiz yapı katı nı n toplam kalı nlığı ancak 2.50 m.'yi biraz aşmaktadı r; geri kalan
6-7 m. kalı nlığı ndaki kültür tabakaları ise -eğer Kalkolitik Çağ iskanı yoksatümüyle İ Ö. III. binyı ldandı r. 1997 yı lı nda bu döneme ait çalış malar A, E, F
ve G açmaları nda sürdürülmüş tür. 7. yapı katı olarak adlandı rdığı mı z en geç
evrede taş temelsiz, tümüyle kerpiç duyarlı yapı lardan bir mimari ortaya çıkarı lmaya baş lamış tı r. Tüm açmalara yayı lan bu mimari düzenli bir plan gösterir. Olası lı kla bir sokağa bakan birbirine paralel mekanları n oluş turduğu
bu mimaride duvarları n kalı nlığı 0.32, 0.45, 0.60 ve 0.70 m. arası nda değişmektedir (Res. 20-21). Mekan boyutları ise 2.50 x 2.00 m., 3.00 x 2.75 m.,
3.50 x 2.08 m., 3.10 x 1.50 m., 4.60 x 2.40 m., ve 4.50 x 1.95 m. kadardı r.
Kimilerinde duvara bitiş ik olarak yan yana iki ocak bulunmuş tur (Res. 22);
bir odanı n köşesinde de, parlak siyah açkı lı iri bir depo kabı durmaktadı r
(Res. 23). Sokağa ya da birbirine geçit vermeyen bu mekanlara giriş tavandan
yapı lmış olabilir. Henüz yaln ı zca E ve G açmaları nı n doğu kesiminde, tümüyle kerpiç bloklardan yuvarlak bir yapı n ı n varlığı belirlenmiş tir (Res. 21,
24). Bu yapı en azı ndan 7.5 m. kadar çapı ndadı r. Şimdilik çok küçük bir par-
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çası açı labilmiş bulunan bu büyük ve merkezi yapı hakkı nda birşey söyleyebilecek durumda değiliz.
Erken Transkaflusya Dönemi çanak çömlekleri biçim ve teknik açı sı ndan Doğu Anadolu ve Kür-Aras bölgelerinden çok iyi tanı nan örneklerin
adeta birer kopyası dı r. En sevilen biçim S profilli, boynu üzerinde bir yiv bulunan, çoğu kez yuvarlak ve kimi zaman da düz dipli çömlek ve çömlekçiklerdir (Res. 25-26). Bunlarda en sevilen motifi, kabı n omuz ve karı n kı smı
üzerine frontal olarak yerleş tirilmiş çiftli spiral bezeme oluş turur. Kimi kaplar ı n üst kı sı mlar ı daha ince çizgili motiflerle dekore edilmi ş tir.
Kabartmalarla bezeli kaplar enderdir (Res. 7). Burada özellikle oluk ve kazı
bezemeli kaplara büyük bir eğilim olduğu açı ktı r. Karagündüz bu özelliğiyle
Van bölgesinin Ernis ve Dilkaya gibi merkezlerinden farklı lı k gösterir.
Karagündüz Höyüğü Erken Transkafkasya Dönemi tabakaları oldukça zengin görünmektedir. Bu sayede III. binyı lda Van Gölü havzası nda ortaya çı kan
gelişmeler daha iyi bir şekilde anlaşı labilecektir.
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KATALOG
Res. 6: 195 no'lu mezardan. Cam boncuklardan 2 dizi kolye; toplam 83
boncuk: 10 mavi, 38 beyaz, 1 siyah, 24 kahverengi. Env. no. Kg. Höy.
498/95.37; müze env. no. 10.37.95.

Res. 7: 20 no'lu mezardan. Cam boncuklardan bilezik; toplam 406 boncuk: 172 mavi, 56 açı k mavi, 128 siyah, 20 beyaz, 9 yeş il, 21 eflatun. Env. no.
Kg. Höy. 434/95.4; müze env. no. 10.4.95.

Res. 8:
Kahverengi cam çanak p. Çiz. no. Kg. Höy. 756.
Yeşil cam çanak p. Çiz. no. Kg. Höy. 757.

373 no'lu mezardan. Tunç kolye boncuğu, deliğinde ipliğiyle birlikte
bulunmuş tur. Çiz. no. Kg. Höy. 999.
272 no'lu mezardan. Cam boncuklardan kolye; toplam 111 boncuk: 2
sarı , 28 mavi, 40 lacivert, 41 siyah. Env. no. Kg. Höy. 1225/97.23; müze env.
no. 13.23.97.
335 no'lu mezardan. Akik, tunç ve cam boncuklardan kolye; toplam
64 boncuk: 5 akik, 2 tunç, 3 mavi, 2 sarı ve 52 siyah cam. Env. no. Kg. Höy.
988/97.7; müze env. no. 13.7.97.

331 no'lu mezardan. Kemik ve cam boncuklardan kolye; toplam 87
boncuk: 16 kemik, 47 mavi,13 yeş il, 4 sarı ve 7 siyah cam. Env. no. Kg. Höy.
970/97.3; müze env. no 13.3.97.
221 no'lu mezardan. Cam boncuklardan kolye; toplam 87 boncuk: 39
beyaz, 48 siyah. Env. no. Kg. Höy. 755/96.5; müze env. no. 18.5.96.

349 no'lu mezardan. Cam ve tunç boncuklardan kolye; toplam 14
boncuk: 1 tunç, 5 yeş il, 5 sarı ve 3 krem cam. Etüd no. Kg. Höy. 981 (97.1).
Tunç bilezik p. Çiz. no. Kg. Höy. 1114.

Yeş il cam bilezik p. Çiz. no. Kg. Höy. 1078.
B açması , 33 no'lu mezardan. Siyah cam bilezik p. Çiz. no. Kg. Höy.
1079.
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53 no'lıı mezardan. Siyah cam bilezik p. Çiz. no. Kg. Höy. 1077.
Tunç kolye sarkacı . Çiz. no. Kg. Höy. 1000.

Res. 9: 60 no'lu mezardan. Cam ve akik boncuklardan kolye; toplam 519
boncuk: 13 mavi, 261 siyah, 27 beyaz, 96 yeş il, 102 eflatun ve 20 sarı cam, 1
akik; env. no. Kg. Höy. 475/95.22; müze env. no. 10.22.95.

Res. 12:
Çanak p.; açı k kahve (5 YR 6/6) hamurlu, hamurunun renginde astar'', pişme nedeniyle griye doğru renk değişimi, ince kum katkı lı , orta piş irilmiş, açkı lı , çark yapı mı , bezeme kahverengi (5 YR 5/6). Çiz. no. Kg. Höy.
1126.

Çanak p.; pembemsi kahve (5 'YR 6/6) hamurlu, hamurunun renginde astarlı , piş me nedeniyle krem alacalı , çok ince kum katkı lı , iyi pişirilmiş, açkı lı , çark yapı mı ; çiz. no. Kg. Höy. 1070.
Çanak p.; pembemsi kahve (5 YR 6/6) hamurlu, hamurunun renginde astar'', çok ince kum katkı lı , iyi piş irilmiş, açkı lı , çark yapı mı . Çiz. no.
Kg. Höy. 1064.
Çanak p.; koyu krem (7.5 YR 7/4) hamurlu, hamurunun renginde astarlı , çok ince kum katkı lı , orta piş irilmiş, açkı lı , çark yapı mı , bezeme bordomsu kiremit (10 R 3/6). Çiz. no. Kg. Höy. 1052.

5-Çanak p.; pembe hamurlu (10 R 6/4), açı k krem (10 YR 8/3) astarlı ,
ince kum katkı lı , iyi piş irilmiş, açkı lı , çark yapı mı , bezeme kı zı l kiremit (10 R
4/6). Çiz. no. Kg. Höy. 1198.

Çanak p.; kı zı lı msı pembe hamurlu (10 R 5/8) hamıı rlu, açı k kı em
(10 YR 8/2) astar'', piş me nedeniyle kiremit ve gri alacalı , orta kum katk ı l ı ,
orta piş irilmiş, hafif açkı lı , çarkyapı mı . Çiz. no. Kg. Höy. 1157.

Çanak p.; kahvemsi pembe (2.5 YR 6/4) hamurlu, hamurunun renginde astar'', piş me nedeniyle krem ve gri alacalar, orta kum katkı lı , orta piş irilmiş, açkı lı , çark yapı mı . Çiz. no. Kg. Höy. 1046.
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Çanak p.; pembe (10 R 6/6) hamurlu, beyazı msı krem (10 'YR 8/2)
astarlı , orta kum katkı lı , orta pişirilmiş, açkı lı , çark yapı mı . Çiz. no. Kg. Höy.
1150.
Çanak p.; pembe (10 R 6/6) hamurlu, beyazı msı krem (10 YR 8/2)
astarlı , pişme nedeniyle krem ve gri alacak, ince kum katkı lı , orta piş irilmiş,
açkı lı , çark yapı mı . Çiz. no. Kg. Höy. 1104.

Çanak p.; pembemsi kahve (5 YR 6/6) hamurlu, hamurunun renginde astarlı , pişme nedeniyle hafif siyah alacalı , orta kum katkı lı , orta piş irilmiş, açlulı , çark yapı mı . Çiz. no. Kg. Höy. 1028.
Çanak p.; koyu krem (5 YR 6/4) hamurlu, açı k krem (10 YR 8/3) astarlı , ince kum katkı lı , orta piş irilmiş, açkı lı , çark yapı mı . Çiz. no. Kg. Höy.
1103.
Çömlek p.; kiremit (2.5 YR 5/6) hamurlu, içi hamurunun renginde
dışı ise krem (5 YR 7/4) astarlı , siyah alacalı ve dışı isli, orta kum katkı lı , açkı lı , çark yapı mı . Çiz. no. Kg. Höy. 1170.
Çömlek p.; pembemsi kahve (5 YR 6/6) hamurlu, içi hamurumı n
renginde ağzı nı n içi ve dışı ise kahvemsi gri (5 'YR 4/2) astarlı , çok ince kum
katkı lı , orta pişirilmiş, açkı lı , çark yapı mı . Çiz. no. Kg. Höy. 1151.

Res. 15: Cam, akik, frit ve kornalin boncuklardan kolye; toplam 513
boncuk: 1 kornalin, 1 akik, 1 frit, 1 yeş il, 11 mavi, 60 lacivert, 4 krem, 28 sarı ,
8 kiremit ve 277 siyah cam boncuk, orijinal rengini kaybetmiş 171 boncuk.
Env. no. Kg. Höy. 751/96.1; müze env. no. 18.1.96.

Res. 17:
Çömlek p.; pembemsi kahve (5 YR 6/6) hamurlu, hamurunun renginde bezemeli kı sı m ise açı k krem (10 YR 8/4) astarlı , orta kum katkı lı , iyi
piş irilmiş, açkı l ı , çark yapı mı , bezeme kahvemsi kiremit (2.5 YR 4/6) ve siyah
(10 R 2.5/1). Çiz. no. Kg. Höy. 946.

Gövde p.; kiremit (10 R 4/8) hamurlu, hamurunun renginde astarlı ,
orta kum katkı lı , iyi piş irilmiş, hafif açkı lı , çark yapı m ı , bezeme siyah (10 R
2.5/1). Çiz. no. Kg. Höy. 1030.
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Gövde p.; pembemsi kiremit (10 R 5/6) hamurlu, koyu kiremit (10 R
4/6) astarl ı , orta kum katkı lı , iyi piş irilmiş, açkı lı , çark yapı mı , bezeme siyah
(10 R 2.5/1). Çiz. no. Kg. Höy. 957.

Çanak p.; siyah (7.5 YR N2/) hamurlu, hamurunun renginde astarlı ,
orta kum katkı lı , kötü piş irilmiş, açkı lı , çark yapı mı . Çiz. no. Kg. Höy. 954.

Res. 18:
Çanak p.; kahve (5 YR 5/6) hamurlu, kı rmı zı msı kiremit (10 R 4/6)
astarlı , ince kum katkı lı , kötü piş irilmiş, açkı lı , çark yapı mı . Çiz. no. Kg. Höy.
623.
Çanak p.; kahve (5 YR 5/6) hamurlu, kı rmı zı msı kiremit (10 R 4/6)
astar'', ince kum katkı lı , kötü piş irilmiş, açkı lı , çark yapı mı . Çiz. no. Kg. Höy.
1005.

Çanak p.; kahve (5 YR 5/4) hamurlu, koyu kahve (5 YR 5/6) astar'',
orta kum katkı lı , iyi piş irilmiş, açkı lı , çark yapı mı . Çiz. no. Kg. Höy. 897.
Çanak p.; kahve (5 YR 4/6) hamurlu, kı rmı zı msı kiremit (10 R 4/6)
astar'', orta kum katkı lı , orta piş irilmiş, açkı lı , çark yapı mı . Çiz. no. Kg. Höy.
906.

Çanak p.; kahve (2.5 YR 4/6) hamurlu, kı rmı zı msı kiremit (10 R 4/6)
astarlı , ince kum katkı lı , orta piş irilmiş, açkı lı , çark yapı mı . Çiz. no. Kg. Höy.
544.
Çanak p.; açı k kahve (5 YR 5/6) hamurlu, hammunun renginde astar'', ince kum katkı lı , iyi piş irilmiş , açkı lı , çark yapı mı . Çiz. no. Kg. Höy. 537.
7-Siyah taş mühür. Eni'. no. Kg. Höy. 824/97.1; müze env. no. 13.1.97.

8- Siyah taş mühür. Etüd no. Kg. Höy. 768 /97 (1).
9-Tunç mı zrak. Eni'. no. Kg. Höy. 1117/97.8; müze env. no. 13.8.97.
Res. 25:

Çömlek; siyah (7.5 YR N2/) hamurlu, hammunun renginde astarlı , kaba
kum katkı lı , kötü piş irilmiş, açkı lı , el yapı mı . Env. no. Kg. Höy. 1116/98.3.
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Res. 26:

Çömlek; siyah (7.5 YR N2/) hamurlu, içi gri dışı ise hamtı rtı nun renginde astarlı , orta kum katkı lı , kötü piş irilmiş, açkı l ı , el yapı mı . Eni'. no. Kg.
Höy. 1216/97.14.
Res. 27:

Çömlek; kiremit (10 R 5/6) hamurlu, içi hamurunun renginde dışı ise
siyah astarlı , pişı ne nedeniyle dış yüzde kahverengi alacalı , kaba kum katkı lı ,
kötü piş irilmiş, açkı lı , el yapı mı . Çiz. no. Kg. Höy. 1204.
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Res. 1 — Van bölgesi höyükleri.
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Res. 2 — Açma anahtarı .
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Res. 3 — F açması Ortaçag mezarları (1. yapı katı ).

Res. 4 — Bir Ortaçağ çocuk mezarı .
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Rs. 5 - Ortaçağ mezan.

Res. 6 - Kolye.

Res.7 - Boncuk bilezik.
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Res. 8 — Ortaçağ yapı katları ndan çeşitli buluntular (1-2. yapı katları ).

Res. 9 — Kolye.
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Res. 10 — F açması Geç Demir Çağ silosu (3. yapı katı ).

Res. 11 — F açması Orta Demir Çağ mezan (4 c yapı katı ).

Veli Sevin-Aynur Özfı rat-Ersin Kavaklı

„,013

k

,;

e

10

11

13
0=
2

12
Res. 12 — Geç Demir Çağ çatlak çömlekleri (3. yapı katı ).
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Res. 13 — F açması Orta Demir Çağ mezarı (4 c yapı katı ).

Res. 14 — F açması Orta Demir Çağ mezarı (4 c yapı katı ).

Res. 15 — F açması Orta Demir Çağ (4 c) mezarmdan kolye.
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Res. 16 - 4b yapı katı durum planı .
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Res. 17 - Orta Tunç Çağ çatlak çömlekleri.

.ttern

Veli Sevin-Aynur Özfirat-Ersin Kavaklı

2

5

•
o

5

10cm

C:57

O 1

3cm

9

Res. 18 — Urartu (4a-b yapı katı ) buluntuları .
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Res. 19 — Orta Tunç Çağ polikrom boyalı çömlek parçası .

Res. 20 — Erken Transkafkasya Dönemi mimarisi (7. yapı katı ).

- -7

Res. 21 — Er ken Tra ns ka fkasya Dönemi durum p lanı ( 7. yapı ka tı).
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Res. 22 — A açması Erken Transkafkasya Danemi ocağı .

Res. 23 — A açması Erken Transkafkasya Dönemi mekam.
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lte,. 24 — E-G aç n ı alan Eı

Transkafkasya Dönemi yuvarlak yapı .

Res. 25 — Erken Transkafkasya Dönemi çömlek.
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Res. 26 — Erken Transkafkasya Dönemi çömlek.

Res. 27 — Erken Transkafkasya Dönemi kabartmalı kap parçaları.

Çeviriler:
ARAP KÖKENLİ HIRİ STİYANLAR VE
İSLAM FETİ HLERİ İ LE OLAN İ LİSKİLERİ*
Yazan: MUHAMMED DAYFALLAH EL-BATÂYİ NE**
Çeviren: ABDULHALİ K BAKIR***
Dindarlı k, insanları n, varlığı hususunda görüş birliği içinde oldukları ,
fakat aynı zamanda uygulan ışı konusunda farklı gruplara ayrı ldı kları bir olgudur. Araplar da, diğer milletler gibi birçok dine mensup olmuş lardı r ki,
Hı ristiyanlı k da bunlardan birisidir. Sonra İ slam dini ortaya çı ktı ve insanlarda gel-git olayı nı andı ran bir düş ünce akı mı nı n meydana gelmesine sebep
oldu. İ nsanları n düş ünce hayatı nda bir durumdan diğerine geçiş ve değişkenlik kabiliyeti her zaman canlı lığı nı korumuşsa da, bu olay kolay bir şekilde gerçekleşmemiş tir. Hatta bu olgu, kendine has bazı kı sı tlamalarla karşı laş tığı gibi, en azı ndan baş langı ç safhası nda muhalefetin varlığı nı da engelleyememiş tir.
Bu araş tı rma, Arap kökenli Hı ristiyanlar ile İ slam'ı n yayı lışı arası ndaki
iliş kileri öğrenmeye yönelik bir çalış madı r. Ayrı ca onları n (Hı ristiyanları n)
İslam fetih hareketine ve bu hareketin Arap Yarı madası , Suriye ve Irak'taki
yayı lışı na karşı göstermiş oldukları reaksiyonları izlemek, bunları belirleyen
faktörleri ortaya çı karmak ve bu faktörlere etki yapan İslami faaliyetin rolünü
tespit etmek amacı n ı taşı maktadı r. Konunun genel seyri, giriş te İslam öncesi
devirlerde, adı geçen bölgelerde Hı ristiyan inancı nı n Araplar arası nda yayı lı şı nı ele almayı gerekli kı lmış tı r.

İ sa (A.S.)'nı n, insanları , Allah ı bilmeye çağrı sı ndan kı sa süre sonra,1
Filistin toprakları nda onun inancı n ı paylaşan taraftarları , Yahudilerin düşBu çalış ma, Dr. Muhammed Dayfallah el-Batâyine tarafı ndan yazı lan ve " el-Alâkatıı
Beyne Nasârâ el-Arab ve Hareketi'l Fetlı i'l-İ slami fil-Cezireti'l-Arabiyye ‘•e ş-Şam ve'l-lrak " ad ı ile
el-Müarrihu'l-Arabi dergisinin (London, 1982, S. 22) 37-112. Sahifeleri arası nda yer alan
makalenin tercümesidir.
Yermük Üniversitesi, İ nsani ilimler Fakültesi İ slam Medeniyeti Tarihi Bölümü Öğretim
Üyesi - İ rbid (Ürdün).
Fı rat Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi - Elaz ığ .
Bkz. "İ b ı nı 'l-İ bri. Tarihi" Muhtasari'd-Düvel", Beyrut, 1958, s. 66-70. Yazar, bazı
dipnotlarda eserlerin cilt ye sayfa numaraları n ı , bazı lar ı nda da baskı yeri ve tarihlerini
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manca tutumlan2 ve Roma imparatorları nı n yoğun baskı sı s gibi çok ağı r şartlar altı nda onun idealini devam ettirmeye çalış tı lar. Bu durum ise, insanları n
Hı ristiyanlığa karşı soğuk davranmaları na sebep oldu. Böylece bu dini seçen
kiş iler, gözlerden uzak kalmaya ve aşı rı gizliliğe büründüler 4. Bu aşı rı baskı lar

sonucunda bazı Hı ristiyanlar, daha tehlikesiz bölgelere göç etmek zorunda
kaldı lar'. Görüldüğü gibi iş te onlar, Hı ristiyanlığı n yayı lış tarihinin bu
devresinde, buralarda, bu dinin yayı lması na zemin hazı rlamış lardı r.

Roma imparatorları nı n, Hı ristiyanlara baskı politikaları , aynı biçimde ve
aralı ksı z olmamış tı r. Onlardan bazı ları , imparator Konstantinos'un M. 314
yı lı nda6 bu dini resmen kabul etmesine kadar, Hı ristiyanlara yakı nlı k gösterdiler'. Bu aşamadan sonra da Hı ristiyanlı k yeni bir devreye girmiş oldu.
İsa (A.S.)'nı n getirdiği dinin ortaya çı kışı ile, Konstantinos'un, Hı ristiyanlı k'
kabulü arası ndaki zaman zarfı nı yaklaşı k üç yüz yı l olarak tespit etmek mümkündür'. Şüphesiz ki, Hı ristiyanlı k, bu dönemde karşı laş tığı olaylardan büyük şekilde etkilenmiş tir. Konstantinos, Hı ristiyanlı k ilmini öğrenmek istedi-

ğinde, nakledilen rivâyetlere göre, bu ilmin toplam onüç makaleden meydana geldiğini gördü°.

Roma, Konstantinos'un Hı ristiyanlığı seçmesinden sonra, bu inancı desteklemeye baş ladı . Hatta Hı ristiyanlı k, zamanla Roma nüfüz ve hâkimiyetinin
göstermemiş ve yazmaları matbu gibi vermiş tir. Bunları düzelterek ilgili dipnotun sonunda
vermeye çalış tı k. (Çev.).
2 Bkz. İ bn Bı trik, "et-Tarihu'l-Mecmu. alt -Tahkik ve't-Tasdik", Beyrut, 1909, s. 6.
fi't-Tarih", Beyrut, (Trz.), c. I, s. 230; el3 İ bnu'l-İ bri, "Tarih", s. 66-79; İ tı nu'l-Esir,
İ sfahani, "Tarihu Sini Mülüki'l-Arz ve'l-Enbiya", Leipzig, 1844, s. 65-66; Trimingham, J.
Christianity Among "The Arabs İ n Pre İ slamie Times", London, p. 6.
4 el-Ya'kubi, "Tarihu'l-Ya'kubi", Beyrut, 1960, c. I, s. 74; Cevad Ali, "el-Mufassal fi Tarihi'lArab Kable'l-İ sLâm", Bağdat, 1976, c. VI, s. 624.
İ bn Kuteybe, el-Me'arif, (Thk: Muhammed İ smail Abdullah el-İ badi), s. 25, 277; elYa'kubi, Tarih, c. I, s. 199; el-Mes'ficli, "Murficu'z-Zeheb ve Me'adini'l-Cevher", (Thk: Muhammed Muhyeddin Abdulhamid), Mı sı r, 1966, c. I, s. 47-48; en-Niiveyri, "Nihayetü'l-Ereb fi funiini'l-Edeb", Kahire, 1347, c. IV, s. 259; Trimingham, Christianity, p. 63.
6 İ bnu'l-İ bri, Tarih, s. 76-79.
7 el-Ya'kubi, "Tarih", c. I, s. 153; İ bnu'l-İ bri, "Tarih", s. 79; Norman H. Baynes, "el-İ mbaratoriyyetii'l-Bizanuyye"-, (Trc: Hüseyn Munis-Mahmud Yusuf Zayı d), Kahire, 1957, s. 8-9.
el-İ sfahani, "Tarih", s. 60-61; İ bnu'l-İ bri, "Tarih", s. 65-89.
9 el-Ya'kubi, "Tarih", c. I, s. 153. Ayrı ca bk. Muhammed Ebu Zahre, "Muhadarât fı r ılNasraniyye", Kahire, 1966, s. 35-41; Mary b. Süleyman, "Ahbaru Betârikatu Kursiyyi'l-Maşrı k,

Rumiye el-Kubra", 1899, s. 14.
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simgelerinden birisi haline geldi. Hı ristiyan dininin yayı lması nı daha da artı ran bu desteğe ve imparatorluğun sarfetmiş olduğu yoğun çabalara rağmen,
Roma Devleti, Hı ristiyan düş üncesini birleş tirmeyi başaramamış tı r. Yine de
bu olay, her iki taraf arası ndaki diyaloğu ve bu diyaloğun taraflara sağladığı
faydaları azaltmamaktadı r. Hatta, -Konstantinos görmüş olduğu bir rüya neticesinde Hı ristiyanlığı seçti- denilmesi de onun kı ymetini azaltmazw.
imparatorluğun durumuna gelince, büyük ihtimalle H ı ristiyanlığı din
olarak seçmesinden sonra Roma imparatorluğu, kendi halkları na ve Fars
kültürünün yayı lması na karşı direncini artı rmış tı r''. Bununla da Roma, halkları kendine yakı nlaş tı rmak amacı yla dış iliş kiler alanı nda ve siyasi nüfüzuntı
geniş letmede, düş manları mağlup etmek maksadı yla orduları nı güçlendirmede ve ekonomisini iyileş tirmede, Hı ristiyanlığı bir koz olarak kullanma fı rsatı nı yakalamış ur12 .
Bu durumdan sonra Roma imparatorluğu, Hı ristiyanlığı n destekçisi ve
hamisi oldu. Ayrı ca yabancı devletlerin yandaşı durumundaki H ı ristiyanları n
problemleri ile ilgilenmek, artı k Roma dış siyasetinin vazgeçilmez unsurları ndan birisi haline geldi. Hatta Roma'nı n, Hı ristiyanlığı , diğer yabancı devletlerin içiş lerine müdahalede kullanması bile engellenmemekteydi.
Örneğin, Sasani Hükümdarı Kisra Perviz zaman ı nda Fars-Bizans iliş kileri
çerçevesinde ilginç bir olay meydana geldi. Kisra, kaybetmiş olduğu tahtı nı
geri almak için Bizans Kralı Maurikios'tan yardı m istedi. Onun bu isteği gerçekleşince de bir fel-man çı kararak Hı ristiyanlara iyi muamele edilmesini ve
onlara her hususta öncelik tanı nması nı emretti'3. Ayrı ca ülkesinde onlara iki
heykel (mabed) inşa edilmesine izin verdi". Nakledilen rivyetlere göre
Maurikios, bu krala, içlerinde haç resmi bulunan iki elbise hediye etti, o da
hiç tereddüt etmeden bunları giydi, Farslar bunu görünce, onun
Hı ristiyanlığı seçtiğini ileri sürdüler' 5.
I() Bkz. ibnu'l-İ bri, "Tarih", s. 79; en-Nüveyri, "Nihâye", c. XV, s. 273; Mary b. Süleyman,
Ahbar, s. 13.
I L Bkz. Norman H. Baynes, el-İ mbaratoriyye, s. 9.
12 Cevad Ali, el-Mufassal, s. 594-596. Ayrı ca bk. Ahmed İ brahim eş-Şerif, "Kureyş KabiletülArab Kable'l-İ slâm", "Mecelletü Külliyeti'l-Adâb set-Terbiye", Kuveyt, 1972/1392, S. 1, s. 50.
13 el-Ya'kubi, "Tarih", c. I. s. 169; et-Taberi, "Tarihu'r-Rusul vel-Mülük", (Thk: Muhammed
Ebu'l-Faz1 İ brahim), Mısı r, (Trz.), c. II, s. 175-182; el-Mes'udi, Muriı c, c. I, s. 206-209; İ bı nfl-Esir,
el-Kamil, c. I, s. 191-192; en-Nüveyri, Nihâye, c. XV, s. 217-219; Mary b. Süleymaıı , Ahbar, s. 56;
Butler, "The Arab Conqıı est of Egypt" Sec. ed. Oxford, pp. 55.
Il İ bnu'l-Esir, "Tarih", c. I, s. 91; İ bn Haldun, "Tarihu İ bn Haldun", Mı sı r, 1971, c. II, s.
220.
15 el-Yalubi, "Tarih", c. I, s. 43.
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Bizans, Hı ristiyan dinini, kendine tabi olan halklara ve civar bölgelerin
halkları na etki yapmak için kullandığı vası talardan biri haline getirdi.
Araplar da bu topluluklardan birisiydi ki, bir kı smı Bizans'a, diğer kı smı da ya
Fars Devletine bağlı ydı ya da bu iki devletin (Bizans ve Sasani) nüfılz alanını n dışı nda kalmış tı .
Araplar, milattan önce geçim sı kı ntı sı ve kendi kabileleri arası nda meydana gelen olaylar sebebiyle Arap Yarı madası 'mn dışı na yarlmış lardı '". Tarih
ve coğrafyar ele alan kaynaklarda, özellikle de İslam'ı n ortaya gkışı ndan az
önceki dönemde yaşayan kabilelerin ve oturdukları bölgelerin büyük kı smı
zikredilmektedir. Şam'da Kuda'a'ya bağlı bazı kabileler ikâmet etmekteydi ki,
Kı nnesrin ve Haleb dolayları nda yerleşen Tenülı onlardandı r' 7. İslam fetih
hareketinin baş ladığı güne kadar Süleyh kolu da burada ikâmet ediyordu'".
Cüheyne de bunlardandı r ve İslam'ı n zuhuru ve Hz. Peygamberin Medine'ye
hicret ettiği zamana kadar bu kabilenin ikâmet yeri, Beli ve Cüzam kabilelerinin yakı nı ndaki bir çiftlik bölgesindeydit". Behra Kabilesi'nin ikamet yeri
ise, Beli Kabilesi'nin ikâmet ettiği bölgenin kuzeyinde, Yenbu'dan Akabetu
Eyle'ye kadar tı zanı yorclu2". Kelb Kabilesi'nin ikâmet bölgesi, Cahiliye devrinde Dumetü'l-Cendel, Tebük, Suriye dolaylarmdan Tayy Kabilesi'nin bulunduğu yere kadar uzanı yordu2 '. Sonra Tenülı ve Siileylf den sonra Gassân
Kabilesi de Suriye'ye yerleş ti. Bu kabilenin ikâmet yerinin Yermük, Culân,
Ğotatu Dı maş k, Belka' ve Ürdün'de olduğu zikredilmiş tir22. Cüzâm Kabilesi
de, Suriye'nin güneyinde yer alan Eyle ile Medyen, oradan Tebiik'e, oradan
da Ezrulf a uzanan Hasmi bölgesindeydi 23 . Tayy Kabilesi, Beni Esed
Kabilesi'nin yakı nı na yerleş miş ti ve burada bulunan Ecâ ve Selma adı ndaki
iki dağa hâkim olmuş tu. Bu kabile mensupları , İslam fetihlerinin yapı ldığı
et-Taberi, "Tarih", c. II, s. 43; el-İ sfahani, "Tarih", s. 86.
İ bn Kuteybe, "el-Me'arif', s. 278-279; el-Mes'udi, "Murüc", c. I, s. 365-366; İ bn
Abdirabbih, "el-İ kdu'l-Fericl", (Thk: Ahmed Emin-Ahmed ez-Zeyn el-Ebyâri), Kahire, (Trz.), c.
17

II, s. 371-374.
18 el-Belazuri, "Fütühu'l-Buldan", (Thk: Abdullah Enis et-Tabbâ'-Ömer Enis et-Tabbâ'),
Mısı r, 1957, s. 150-151; el-Kalkasandi, "Subhu'l-A'sa fi Sı na'ati'l-İ nsâ", Mı sı r, (Trz.), c. I, s. 318.
19 el-Bekri, "Mı l'cemıl mâ İ sta'cem Juin Esmai'l-Bilâd vel-Mevazi", (Thk: Mustafa es-Sakka),
Mısı r, 1945, c. I, s. 50.
2() el-Kalkasancli, "Subh", c. I, s. 317.
21 el-Bekri, "Mu'cem", c. I, s. 50; el-Kalkasandi, "Subh", c. I, s. 316.
22 el-Mes'udi, "Murüc", c. I, s. 367; el-Ya'kubi, "Tarih", c. I, s. 205-207.
23 el-Heı nclani, "Sı fatu Cezireti'l-Arab", Mı sı r, (Trz.), s. 129.
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zamana kadar bu bölgede yaşadı lar, bu tarihten sonra da buradan ayrı ld ılar2 '. Bazı Araplar da Rakka Şehrine yerleş tiler25.

Araplar Irak'a da yayı lmış lardı , onlardan Eyâd Kabilesi el-Cezire toprakları ile Basra toprakları arası nda yer alan İ rak Sevad'ı na yerleş miş ti'''. Sonra
bazı ları buradan ayrı larak Fı rat Ceziresi'ne, diğerleri de Suriye'ye geçti".
Rabia'ya bağlı kabilelerden olan Bekr, Anze ve Zubey'a Kabileleri, Tağlib
Kabilesi'ni mağlup ettikten sonra Yemâme'den başlayarak İ rak Sevadı 'mn etrafı na, oradan da Eyle ve Hit'e kadar uzanan bölgeye yayı lmış lard128. Hire
ş ehri, Temim, Tayy, Gassân, İ bâd ve diğer kabilelerin karışı mı ndan meydana
gelen Araplar ı barı ndı rı yordu2". Tenûh da Enbar bölgesinden ayrı larak
Hire'ye yerleş ti. Onlarla Lahmiler ve Farslar arası nda savaş lar çı kmış tı . Bu
sebeple Tenûll'a bağlı bir topluluk buradan ayrı larak Suriye'ye geçti30. Rabia
ve Mudar Kabilelerine mensup bazı Arap toplulukları da Fı rat ve Dicle arası nda yer alan el-Cezire bölgesine yerleş tiler ve burada yurtlara ve meralara
sahip oldular3 '. Yı ne Yemen, Rabia ve Mudar Kabilelerine bağlı bazı kitleler
Suriye bölgesine yarldı lar32 . İ rak, Suriye ve Yemen Ovası 'nda bulunan bölgelerde, meraları ndan ve suları ndan yararlanı p da, Arapları n yerleş mediği bir
yer kalmamış tı 33. İş te Arapları n bu bölgelere yayı lması ndandı r ki, Yunanlı lar
ve Romalı lar, Arapları n yaşadığı toprakları , Arap Yarı madası ve Şam Bölgesi
(Bugünkü Suriye, Lübnan, Ürdün ve Filistin toprakları nı kapsı yor) olarak
görmüş ler ve tanı tmış lardı r3 t.

İ rak ve Şam mı ntı kalarma yayı lan Arap Kabilelerinin Bizans'la, İ ran arası nda yer alan bir bölgede yerleş meleri, araları ndaki siyasi nüfûz ve karşı lı kl ı
çı kar sebebiyle her iki devletin de ilgisini çekiyordu35. Bu sebepten dolayı da
21 el-Kalkaşandi,

"Subh", c. I, s. 320.
"Fütüh", s. 237.
26 el-Ya'kubi, "Tarih", c. I, s. 208.
27 İ bn Klı teybe, "eş-Sir ve'ş-Şu'ara", (Thk: Ahmed Muhammed Şakir), Mı sı r, 1966, s. 199200; el-İ sfahani, "Tarih", s. 85-86.
28 el-Bekri, "Mu'cem", s. 85-86.
29 Ebu Ubeyd, "Kitabu'l-Emval", (Thk: Muhammed Halil Heras), Mı sı r, (Trz.), s. 39.
3(1 et-Taberi, "Tarih", s. 42.
31 el-İ stahri, "el-Mesâlik ve'l-Memâlik", (Thk: Muhammed Gabir Abdul'al el-Hüseyn), Mı sı r,
1961, s. 20; İ bn Havkal, "Kitâbu Suretil-Arz", Beyrut, (Trz.), s. 29.
32 el-İ stahri, "el-Mesalik", s. 26; İ bn Havkal, "Kitab", s. 29.
33 İ bn Havkal, "Kitab", s. 41.
31 Cevad Ali, "el-Mtifassal", c. I, s. 21.
35 Irfan Kawar, "The Arab kingdom of Ghassan", Tlı e Muslim World. 1956, Vol. 46, pp.
202.
25 el-Belazuri,

874

MUHAMMED DAYFALLAH EL-BATAYİ NE—ABDULHALİ K BAKIR

adı geçen devletler, diğer kabileler üzerindeki otoritelerini tanı mak ve yı llı k
bazı maddi yardı mlar karşı lığı nda bazı kabileleri müttefik ilan edip, sı nı rları
ve korunması güç olan bölgeleri korumak ve baş ka kabilelerin buralara yapmış oldukları saldı rı ları püskürtmek maksadı yla onlara yetki vermeye baş ladılar. Bizans ve Sasani Devleti'nin, bu kabilelere karşı tutum ve davranış ları ,
onları n siyasi, dini ve ekonomik durumları nı büyük bir ihtimalle etkilemiş tir.
Hatta bu etkinin bazı uzantı ları nı , daha sonra bu kabilelerle İ slam Devleti ve
İ slam'ı n yarlış hareketi arası ndaki iliş kilerin yapı sı nda görmemiz mümkündür:4".
Islam'ı n ortaya çı kışı na yakı n bir dönemde Lahmiler Irak'ta Farslarla,
Gassâniler de Suriye ve civarları nda Bizans'la ittifak oluş turmuş lard137.

İ bn Habib'in, el-Muhabber adlı eserinde konuyla ilgili zekrettiği bir rivâyet, yukarı da belirtilen müttefikler arası ndaki iliş kilerin bazı yönlerini ve hedeflerini anlatmış olsa gerektir. İ bn Habib burada: "Gassân Kabilesi, Süleyh
Kabilesini mağlup edince, Bizans hükümdarı , Gassânilerin Farslarla yakı n
iliş kiler kuracağı ndan korktu ve onlara şöyle bir mektup yazdı : "Ben sizleri
Süleyh Kabilesinin bulunduğu konuma getiriyorum". Ayrı ca kendisiyle onlar
arası nda imzalanacak şu anlaş mayı yazdı : "Araplardan size herhangi bir tehlike gelirse kı rkbin Bizans askeriyle sizi desteklerim. Araplardan bize yönelik
bir tehlike söz konusu olursa, siz de bize yirmi bin askerle destek olacaksı nı z.
Buna mukabil, bizimle İ ranl ı lar arası ndaki meselelere karış mayacaksı nı z"
şeklinde bilgi verir. Rivâyetin devamı nda onlar da bu anlaşmayı kabul ettiler
ve iki taraf arası nda bazı yarış malar gerçekleş tirildi denilmektedir38.
Anlatı lan yardı m hacmindeki abarn açı kça görülmektedir. İ ki taraf arası nda bir anlaş ma yapı lmış olsun veya olması n, nakledilen haber, araları nda
imzalanan anlaş man ı n hedeflerini yansı tmaktadı r. Gassânilerden, Bizansla
İ ranlı lar arası na girmemelerini istemeye gelince, bununla Bizans'a karşı
İ ranlı lardan yana taraf olmak kastediliyorsa, bu doğrudur. Yok eğer bununla
tarafsı z kalmalar ı kastediliyorsa, bu olay, Gassânilerin İ ranlı lar'a karşı ,
Bizans'ı n yanı nda yer almaları nı gösteren tarihi gerçeklere ters düş mektedir.

Philip Mayerson'un belirttiğine göre Bizans imparatoru Justinianos (m.
527-565), el-Hâris el-Gassâni'yi müttefiki yaptı ve bu şahsı n bütün Arap
31; C,evad

Ali, "el-Mufassal", c. II, s. 4-42, 601-604.
"Tarih", c. II, s. 149; "Trimingham", Christianity, p. 180.
38 İ bn Habib, "el-Muhabber", (Thk: Eliza Lichtenstater), Haydarabad, 1942, s. 371.
37 et-Taberi,
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Kabileleri üzerine kabul ettireceği otoritesini tan ı dı . Justinianos,
Gassânilerin, İ ranlı ları n müttefikleri yaptı kları ve Bizans sı nı rları na başarı lı
baskı nlar düzenlettikleri Lahmilerle eş it duruma gelmeleri için bu yola başvurdu. Bundan baş ka Justinianos, savaş tekniğini iyi bilen bir düşmana karşı
sı nı rları savunmak için Arapları savaş ta kullanma siyasetinin askeri ve ekonomik yönden pratik ve sonuç verici bir çözüm olacağı nı kavrı yordu".
Bizans'ı n, Gassânileri, diğer Arap kabilelerine karşı desteklemesi karşı sı nda et-Taberi, tarihle ilgili eserinde 40, İ ranhları n, Şam toprakları nı ve kendilerine yakı n iliş kide bulunmayan Arapları n yurtları m ele geçirmek maksadı yla Lahmi emirinin emrine iki bölük asker verdiklerini ve bu bölüklerin
ed-Duser ve eş-Şehba diye adlandı rı ldı kları nı zikretmektedir. İ bn Abdirabbih
ise el-İ kdu'l-Ferid" adlı eserinde, adı geçen iki bölüğe es-Sanki' ve el-Vezâi'
şeklinde anı lan iki bölük daha eklemektedir.

Lahmilerle, İ ranlı lar ve Gassânilerle, Bizans arası ndaki köklü iliş kiler, bu
kabilelerin siyasi hayatı nda yeni bir sayfa açmış oldu. Tabii ki, bu iliş kilerde
her iki Arap Emirliği'nin de Bizans'a ve İ ranlı lara bağı mlı lığı söz konusudur'''. Bu durum, aynı zamanda iki emirliğin kendi araları ndaki karşı lı klı ilişkileri ve bu iliş kilerin, Bizans ile İ ranlı lar arası nda savaş ve barış şeklinde devam eden durumdan etkilenmesini de kapsı yordu. Hatta bu durum
Lahmilerle, Gassânilerin diğer Arap Kabilelerini kendi hâkimiyetleri altı na
alma çabaları nı da içine alı yordu. Elbette ki, bu çabalar, içiçe bulunan iki daire şeklinde yürütülüyordu. Bunlardan birincisi Lahmilerle Gassânilerin çıkar ve nüfüzlarmı temsil ediyor, bunu içine alan diğer ikincisi de ayrı ayrı
İ ranlı larla, Bizans'ı n çı kar ve nüfüzları m gözetmekteydi.
39 Bkz. Philip Mayerson, "The First Muslim Attacks on Southern Palestine" " A.D. 633-634".
1964, pp. 188-189.
et-Taberi, "Tarih", c. II, s. 67; el-İsfahani, "Tarih", s. 88.
41 İ bn Abdirrabbih, "el-İ kd", e. Il, s. 234. İ bn Abdirabbih, "el-İ kdu'l-Ferid" adlı eserinde esSanai. kavramı nı , en-Nu'man'a katı lan Araplar olarak tan ı mlarken, el-Vezâi' kavramı nı n daHire'de, en-Nu'man'ı n yanı nda ikamet eden Araplar için kullan ı ldığı nı ifade etmektedir. (Bkz.
İ bn Abdirrabbili, el-İ kd, c. Il, s. 234). El-Meydani'nin, "Mecma'u'l-Emsal" adlı eserinde, es-Sanâi'
için şöyle denmektedir: Salebe'rlin iki oğlu Bener Kays ve Ben() Temimul-Lat demektir. Onlar
kral ı n has adamlar ı ndand ı lar ve kapı sı n ı hiç boş bı rakmazlard ı . El-Vezai' ise, Fars
hükümdarı nı n, Arap emirlerini korumak maksad ı yla Hire'de yerleş tirmiş olduğu bin kişiden
oluşan Fars birliğidir. Bu birlik, bir yı l boyunca bu görevi sürdürdükten sonra memleketine
döner, yerine yine bin kişiden meydana gelen yeni bir birlik gelirdi. Bkz. el-Meydani, Mecma'u'lEmsal, Kahire, 1342, c. I, s. 124.
42 R.N. Frye: "The Cambridge History of Iran", Vol. 4, pp. 2.
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Buna rağmen adı geçen iki emirliğin gücünü ve otoritesini fazlaca büyütmememiz gerekir. Bağı mlı lı ldan yanı nda, tabi olmanın devamlı lığı ve bekası her zaman metbu'un (tâbi olunan) insiyatifı ne bağlıdır. Bu iki emirliğin yetkileri, merkezi hükümetin tayin etmiş olduğu idarecinin yetkilerine
bağlı yd144 . Bunları n yanı nda, İranlı larla, Bizanslı ları n, kendi bölgelerinde
saldırı larda bulunan düşman kuvvetlerini püskürtmek için kullandı klan bazı
karakollar ve müstahkem şehirler de bulunmaktaydı 45. İ bn Havkal ve elİstahri, Arapların bu bölgedeki durumunun, Arap kabilelerinin buradaki iki
büyük devletin tâbiiyetinde olmaları ve dinlerinden etkilenmeleri sebebiyle,
İ ranlılarla Bizanshlara bağı mlı lı ktan ibaret olduğunu söylemektedirler.

İ bnu'l-Esir47 ise, bu konuda şöyle der: Gassâniler, Hire emirleri ve
Araplar, şahsi ve milli bakı mdan bir karış toprakta bile bağı msız değillerdi.
Arap Yarı madası , özellikle de stratejik bölgeler sonunda iki büyük devletin ilgi odağı haline geldi. Böylece Yemen bu iki devletin nüfüzlanmn çakışması neticesinde büyük çalkantılara maruz kaldı ve topraklarında başkaları na
bağı mlı siyasi idareler kuruldu. Buradaki çalkantı lann tesiri Hicaz bölgesine
de sıçradı . Neticede Habeşistanlı Ebrehe Mekke'yi ele geçirmek istedi, fakat
bunda başarı lı olamadı . Bizans, Mekke'yi hâkimiyeti alanı na sokmak istedi. O
da bunu başararnadı . Bizans'ı n, Mekke'yi kendi mihverine almak istediğini
gören bazı kanı tlar bulunmaktadı r. İbn Kuteybe, el-Me'arif48 adlı eserinde
Huzâahlann bu dönemde Kâbe'yi idare ettiklerini ve bu esnada putları buraya yerleş tirdiklerini, sonra Kusay'm Mekke'yi ele geçirerek onlarla savaştığı nı ve bu savaşta Bizans hükümdarı Kayser'in ona destek sağladığı nı nakletmektedir. İ bn Kesir, el-Bidâye ve'n-Nihâye49 adlı eserinde el-Amidi'den
naklettiği ve şaşı rtı cı haber olarak nitelendirdiği bir rivâyeti kaydetmektedir.
Bu rivâyetin özeti şöyledir: Osman b. el-Huveyris Hı ristiyanlığı seçti ve kendi
kavrni olan Kureyş'e karşı Kayser'den yardı m istedi. Bu durum üzerine
Kayser şam'daki Arapları n meliki İbn Cüfne'ye bir emir vererek Kureyşle savaşmak için bir ordu hazı rlaması nı talep etti. Fakat bu hamle gerçekleşe13 Cevad Ali, "el-Mufassal", c. II, s. 604.

41 Nöldeke,

"Umerâu Gassân", (Trc: Bendli Cevzi-Kostantin Zurayk), Beyrut, 1933, s. 16.
"el-Allbaru't-Tivar, Kahire, (Trz.), s. 117; İ bn Rilste, "el-ATâku'n-Nefise",
Leiden, 1891, c. VII, s. 108.
İbn Havkal, "Kitab", s. 29; el-İ stahri, "el-Mesâlik", s. 50.
47 İ bnu'l-Esir, "el-Kamil", c. I, s. 303.
48 ibn Kuteybe, "el-Me'arif', s. 279.
İ bn Kesir, "el-Bidâye ve'n-Nihâye fi't-Tarih", Mı sı r, 1932, c. İİ . s. 243.
45 ed-Dineveri,
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medi. Zira bedeviler, Mekke'nin azametini ve Allah'ı n, fil ordusunu nası l cezalandı rdığı nı gördüklerinden, İ bn Cüfne'yi böyle bir işe kalkış maktan menettiler.
Eğer bu haber doğruysa, bu hâdise el-Bekri'nin" işaret ettiği gibi
Ebrehe'nin Mekke'yi ele geçirmek için başlatmış olduğu başarı sı z muhasaradan sonra meydana gelmiş tir. Bir habere göre en-Numan b. el-Hâris elGassâni Vâdi'l-Kura ve orada yaşayan insanlar üzerine bir saldı rı düzenlemek
istemiş ve bunun için de hazı rlı klar yapmış tı r. Fakat Zübyân Oğullar'ı ndan
bir şahı s onu, bu konuda uyarmış tı . Bu haber, İ bn Kesir tarafı ndan nakledilen habere tı patı p uymaktadı r. Her ne ise, gerçek odur ki, Hicaz Bölgesi, adı
geçen iki devletten hiç birinin nüfûzuna tâbi olmamış tı rm. Buna rağmen taraflar arası nda özellikle de ticari konuları kapsayaıı bazı iliş kiler sürdürülmekteydi.
İş te komşuluk zorunlulukları nı n ve problemlerinin yapı sı nda büyük rol
oynadığı bu siyasi ortamda, dini düş ünceler, bağı mlı durumdaki müttefikler
ve komş ular arası nda yayı lı yordu. Bu akı mlar genellikle güçlüden zayı fa
doğru yönelmekteydi. Ticaret ve misyonerlikte -daha ziyade Hı ristiyanlı k için
geçerlidir- bu düşüncelerin Arap Kabileleri arası nda yayı lması nı sağlayan diğer faktörlerdi.

Arap kabileleri -bir dine intibaklarmı gösteren özelliklerin büyük kı smı nı
ölçü olarak değerlendirirsek-putperestliği seçmiş lerdi. Sonra araları nda
Hı ristiyanlaş ma belirtileri görülmeye başladı . Böylece sı rası yla Tenûh, Süleyh
ve Gassân Kabileleri Bizans'ı n hâkimiyeti altı nda bulunan Şam'a yerleş tiler ve
Hı ristiyan oldular". Eyâd, Bekr ve Tağlib kabileleri de Sindad da bulunan
Zal-Ka'bât putuna tapı yorlardı 53. Eyâd kabilesinden bir topluluk Şam'a gideTağlib Kabilesi, el-Cezire bölgesine yerleşerek
rek orada Hı ristiyanlığı
burada Hı ristiyanlaş tı 55. Bu sı rada Fels adı nda bir puta tapan Tayy Kabilesi de
Hı ristiyanlığı kabul etti 5". Arkası ndan Mezhiç, Behra', Lahm, Cüzam, Beli"
r;<) el-Bekri, Mu'cem, s. 50.
51 Ahmed İ brahim eş-Şerif,

Kureyş, s. 35.
İ bn Kuteybe, "el-Me'arif', s. 278-279; el-Mes'udi, "Mudic", c. I, s. 365-366.
53 İ bn Hişam, "es-Siretü'n-Nebeviyye", (Thk: Mustafa es-Sakka ve arkada şları ), Beyrut, 1971,
c. I, s. 79-81; Trimingham, Christianity, p. 118-122.
5 el-Bekri, "Mu'cem", c. I, s. 75-76.
55 İ lmi Havkal, "Kitab", s. 29; el-İ stahri, "el-Mesâlik", s. 20.
51' İ bn Hişam, "es-Sire", c. I, s. 89; İ bnu'l-Kelbi, "Kitabu'l-Esnâm", (Thk: Ahmed Zeki Pa şa),
Kahire, 1924, s. 61.
57 el-Ya'kubl, "Tarih", c. I, s. 257.
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ve Vedd58 adı nda bir puta tapan Kelb Kabilesinin büyük bir kısmı Hıristiyan
dinine girdiler'''. Yı ne bu esnada Dumetül-Cenderde ikamet eden Ükeydir
kabilesi de Hı ristiyanlığı seçmiş ti60. Irak'ta Sasanilerin hakimiyeti altı nda bulunan Arap kabilelerine mensup bazı Araplar, Bizans'ı n, kendi çı karlarını
gözetmek maksadı yla" desteklediği kişisel ve resmi misyonerlik faaliyetler62
ve Bizans ile Sasani Devleti arası nda yürütülen ticari hareket63 neticesinde
Hı ristiyanlığı kabul ettiler. Hire'de de Hı ristiyanlık görülmeye başladı ve burada Allah'ı n kulları anlamı na gelen ibâd kelimesinin kullanımı yaygmlaştı".

Hı ristiyanlı k, Arap Yarı madası 'nda da yayı ldı . Bunun sonucunda Bekr b.
Vâil ve Abdulkays kabilelerinden bir çok kişi Hı ristiyan oldu". Yemen'de
Necrân bölgesinde yaşayan el-Haris b. Ka'b oğulları gibi bazı Necranlı lar da
Hı ristiyanlığı seçtiler60. Bu arada Kureyş Kabilesine mensup birkaç kişi de
aynı dine girdi"'.
Hı ristiyanlığa dönüşteki bu gelişmeye rağmen, diğer kabilelerde ş irk ve
puta tapma geleneği devam etti. Görünen odur ki, Hı ristiyanlı k, Arap kabileleri arası nda aynı derecede yarlmamış ur. Bu gelişmenin seyri, Şam'da
İ rak'tan, Arap Yarı madası'nı n etrafinda, bu bölgenin iç lusı mlarından, Bizans
ve Sasani toprakları na yakı n kritik ve işlek bölgelerde, diğerlerinden daha
hı zlı olmuş tur. Hatta Arap kabilelerindeki Hı ristiyanlaşma olayı , Bizans'ı n siyasi nüfûzunun çizgisi ile parelellik gösterir görünümdedir. el-Yakubi, İbn
Havkal ve el-İ stahri,68 bu konuya temas etmişlerdir. Fakat bu gelişme hiçbir
58 İ bn

Hişam, "es-Sire", c. I, s. 80.
İ bn Hazm, "Cemheretil Ensâbil-Arab", (Thk: Abdussellâm Muhammed Hariln), Mısı r,
1981, s. 491.
eş-Şafil, "Kitabu'l-üm, Kahire", 1968, c. IV, s. 96; İ bn Hişam, "es-Sire", c. IV, s. 169.
61 el-Mes'udi, "Murtı c", c. I, s. 235.
112 Cevad Ali, "el-Mufassal", c. II, s. 627, c. III, s. 533, c. IV, s. 171, c. VI, s. 533; İ srail
Welfonson, "Tarihu'l-Yahıld tl Bilâdi'l-Arab fil-Cahiliyye ve Sadı-ı'l-İ slam', Kahire, 1927, s. 41.
63 Selmanu'l-Farisi hakkı ndaki haber için bkz. İ bn Hişam, es-Sire, c. I, s. 229-232.
64 el-Bekri, "Mu'cem", c. I, s. 23-24. İ bnu'l-İ bri, "Tarihu Muhtasan'd-Dilvel" adlı eserinde
şunu nakleder: " el-İ bad, çeş itli kabilelerden koparak biraraya toplanan ve Hire dışı nda
kendilerine ihtişamh evler yapan Arap Hı ristiyanları ndan bir topluluktur. Onlar bu ismi, kelime
olarak sadece Yaratan'a izâfet edilebildiği için kullanrnışlardı r ". Bkz. ibnu'l-İ bri, Tarih, s. 144.
65 İ bn Hazm, "Cemhere", s. 491.
66 eş-Şafil, "Kitab", c. IV, s. 95; el-I3elazuri, "Ffı tiı h", s. 90-91; İ bn Sa'd, "et-Tabakâtu'lKubra", Leiden, 1325, c. I, s. 339; el-İ sfahani, 'Tarih", s. 113.
67 İ bn Hişam, "es-Sire", s. 238-247.
68 İbn Mutahhar el-Makdisi, "el-Bed' ve't-Tarih", Paris, 1916, c. IV, s. 31.
09 el-Ya'kubi, 'Tarih", c. I, s. 254; İ bn Havkal, "Kitab", s. 29; el-İ stahri, "el-Mesâlik", s. 20.
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zaman süreklilik ve bütünlük arz etmemiş tir. Zira bu gelişmede, diğer bazı
sebep ve şartlar neticesinde ortaya çı kan istisnalar da rol oynamış ur.
Siyasi ortamı n tesiri, Arap Kabilelerinin dini durumundan kayarak ekonomik kaynaklara yöneldi. Bilindiği gibi Bizans ve Sasani Devletleri, Arap
kabilelerinin büyüyüp gelişmesinden ve bu kabilelerin askeri faaliyetlerinden
rahatsı z oluyorlardı . Zaten adı geçen iki devletin, bu düşmanca faaliyeti
frenlemesi ve kendi lehlerine çevirmesi de, Lahmi ve Gassani Emirliklerinin
kurulmasını n sebeplerinden birini teşkil eder. Bunun sonucunda da her iki
emirlik te, iki devlet (Bizans ve Sasani) arası nda yer alan bölgedeki Arap
Kabilelerine, otoritelerini kabul ettirdiler, aynı mı nukada ticaret kervanlarının geçişlerini teminat altı na aldı lar", kabilelerin bu ticaret kervanları ndan
fazla vergi almalarını engellediler ve onlara ve şehirlerde yaşayan insanlara
eziyet etmelerini durdurdular". Görülüyor ki, Gassanilerle Lahmiler, zarar
vermek maksadı yla bazen bu kabilelerden bir miktar para topluyorlar" ve
bazı meraları kendi hayvanlanna tahsis ederek, başkalarını da ancak kendilerinden izin almaları neticesinde buralardan yararlanabileceklerine milsade
ediyorlardı".

Bu görevlerin yerine getirilmesi, genellikle bu emirlilder ile kabileler ve
bir emirlik ile diğeri arası nda savaşları n meydana gelmesine sebep oluyordu".

Arap Emirlikleri, tabi oldukları devletten maddi destek alı yorlardı". Bu
emirlikler, maddi kaynak elde etmek için herhangi bir kabilenin veya emirliğin üzerine baskı n düzenlemeyi meşru bir davranış olarak telakki ediyorlardı ". Onlar bunu, saldı rı ya maruz kalan kabilelerden temin ettikleri gibi,
baslunlara katı lan askerlere dağı tmak bahanesiyle tabi oldukları devletten de
alıyorlardı . Bazı kabileler de ganimet toplamak için savaşlara kaullyordu".
70 R.N. Frye, "The Cambridge History of Iran", Vol. 4, pp. 2.
71 et-Taberi, "Tarih", s. 169; Cevad Ali, "el-Mufassal",

c. II, s. 605-606; el-Bicâvi ve
arkadaşları , "Eyyâmu'l-Arab fil-Cahiliyye", Kahire, (Trz.), s. 2-3.
72 el-isfahani, "Tarih", s. 84435; İ bnu'l-Esir, "el-Kamil", c. I, s. 305.
73 Nöldeke, "Umera", s. 41.
74 ibnu'l-Esir, "el-Kamil", c. II, s. 334-335; "el-Kalkaşandi", Subh, c. 1, s. 391; el-İsfahani,
"Tarih", s. 90-92; İbn Kuteybe, "el-Me'arif', s. 284-285.
75 et-Taberi, "Tarih", c. II, s. 95-96; Noldeke, Umera', s. 25; Cevad Ali, el-Mufassal, c.I1, s. 3.
76 Nöldeke, Umera', s. 25.
77 el-Bekri, Mu'cem, c. I, s. 70-71.
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Görülüyor ki, devletin, kendine tâbi olan emirliğe verdiği bu parasal
yardı mlar, emirliğin iktisadi geliri yönünden önemli bir maddi kaynak teş kil
ediyordu ve bağı mlı olduğu devlet ile olan iliş kilerinde de büyük rol oynuyordu. Hatta bu devlet, kendine tâbi olan emirliğin en ufak bir kusuru söz
konusu olduğunda, bu yardı mları , kı lı ç gibi, emirliğin üzerine musallat ediyordu. Şüphesiz ki, bu parasal yardı mlar, emirliği, tâbi olunan devlete bağlayan güçlü etkenlerden biriydi ve onu, zor günlerinde yanı nda durmaya zorluyordu. Bunun karşı lığı nda tabi olan emirliğe, yardı mı n kesilmesi ve ödemede kusur görülmesi de iki taraf arası ndaki iliş kilerin bozulması nı gerektirecek sebeplerdendi 78.
Yukarı daki bilgilerden, bir emirlik ile diğeri ve aynı zamanda bunlarla,
tâbi oldukları devletler arası ndaki iliş kilerde, Lahmilerde iktidar ve maddi
güç, Gassânilerde de iktidar, maddi güç ve dinin temel unsur teş kil ettiğini
görüyoruz.

Herhangi bir güce bağı mlı olan kabilelerin durumuna gelince, onlar,
kendi araları ndaki bir geleneğe göre -tâbi olunan emirlik, bu kabileleri birarada tutabildiği ve onları askeri hamlelerde organize edebildiği sürece şu
veya bu emirliğin himayesine giriyorlardı . Bu kabileler güçlü bir duruma
geldiklerini veya tâbi oldukları emirliğin zayı f düş tüğünü hissettikleri an, ona
karşı düş manca tutum sergilemeye kalkışı yorlardı .
Burada şuna değinmek gerekir ki, Şam sı nı rları içinde yerleşerek burada
ziraatle 7" uğraşan ve medeniyet açı sı ndan diğerlerinden daha ileride olan
Tenülı gibi bazı Arap Kabilelerinin, direkt olarak Gassâniler Emirliği'nin
otoritesi altı nda olmadığı görülmektedir". Bu gibi istisnaları ve bir emirlik
ile ona tâbi olalı kabileler arası nda meydana gelen ayrı lı k durumları nı bir
yana bı rakı rsak, iki taraf arası ndaki iliş kiler, genellikle bir emirlik ve ona tabi
olan kabileler ile tâbi olunan devletler arası ndaki iliş kiler ş eklindeydi.
Görülen odur ki, iki taraf arası ndaki iliş kilerin dayandığı temeller, bu iliş kilere ayı n derecede etki yapmaktaydı . Bunlar arası nda yer alan din faktörü ise,
zikredilen faktörlerin sonuncusu olarak görülmektedir.
78 Cevad

Ali, "el-Mufassal", c. Il, s. 631, 643; Nöldeke, Umera', s. 31-32. Ayrı ca bk. Philip

Mayeıson, "The First Muslim Attacks on Southern Palestine". (A.D. 633-634) Vol. 95, 1964, pp.
158.
78 Cevad Ali, "el-Mufassal", c. II, s. 38.
Nöldeke, "Umera", s. 44; R. Beli. "The Origin of Islam in its Chridtian Environment".
Tlı e Gıııı i ıı g lectures Edinburgh Universsity 1928 Frant Cass and Co. Ltd 1968, pp. 22-23.
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Farsları n hâkimiyeti altı ndaki toprakları n çok yakı nı nda yer alan bölgeye
yayı lan Arap Kabilelerine mensup bazı insanlar Hı ristiyanlı k.' seçmiş lerdi.
Onlar, Farslarla olan iliş kilerinde kardeşleri putperest Arapları n yaşadı kları nı
yaşadı lar. Rivâyet edilir ki, Havze b. Ali el-Hanefi bir Hı ristiyandı ve Farslarla
çok yakı n iliş ki içerisindeydi. Kisra ona taç giydirmiş ve Beni Temim
Kabilesini bertaraf etmek maksadı yla her iki tarafta bir pakt kurmuş lardı"'.
Yine bir rivâyete göre el Münzir b. Sâvi Hı ristiyanlı k' seçmiş ti ve Farslar adı na
Bahreyn Valisi olarak görev yapı yordu82 . Aynı zamanda Hı ristiyan bir Arap
topluluğu olan el-İ bad'Iar Hire'de ikamet ediyorlardı ve Farslar, onları , kendileri ile Araplar arası ndaki yazış malar için tercüman olarak görevlendirmişlerdi83. Ayn ı zamanda Lahmiler de putperest bir topluluktu ve idareciler olarak Farslar için çalışı yorlarch8

Burada bu iliş kileri yorumlarken, Farsları n hâkimiyeti altı ndaki Arap kökenli Hı ristiyanları n büyük bir bölümünün, Bizans'ı n resmi mezhebine karşı
olan (Nasturi) mezhebinin yandaş ları olduğunu söylemek mümkün değilBizans'ı n, sı nı rları dışı nda uyguladığı siyaset, mezhebi ne olursa olsun
Hı ristiyanlı k' desteklemeye yönelikti. Hatta Bizans imparatoru, hâkimiyeti altı nda bulunan bütün topraklarda kendini Hı ristiyanlığı n bir numaralı hâmisi
olarak görüyordu". Ayrı ca görülüyorki, Farsları n hâkimiyeti altı ndaki Arap
kökenli Hı ristiyanlar, birbirleri ile olan iliş kilerinde kabile teşekkülü çerçevesinde yaşamış lar ve çevreyi asla aşmam ış lardı r. Hatta Benü Tağlib gibi
H ı ristiyan kabileler, diğer Arap kabilelerine karşı baskı nlar düzenledikleri
gibi, din faktörüne bağlı kalmadan Gassânilere karşı Lahmilerin yanı nda savaşa da katı lmış lardı r87.
Bizans'ı n hâkimiyeti altı nda bulı man Arap kökenli H ı ristiyanlar
-kendileri ile Bizanslı ları H ı ristiyanlı k kaynaş urdığı halde- kabile sistemi çerçevesinde yaş amaya devam ettiler. Onları n, Lahmilerle olan savaş ları
-genellikle Bizans-Sasani iliş kileri milı verinde döndüğü halde- kabile taassubuna dayanı yordu ve bu savaşı n çı kması nda kabile lehine öç alınak ve kabilenin çı karları nı savunmak gibi sebepler kış kı rtı cı amil olarak rol oynuyordu.
81 et-Taberi,

"Tarih". c. II. s. 169.
el-Belazuri, "Fütt-th", s. 89.
83 Cevad Ali, "el-Mufassal", c. III, s. 171.
81 R. Beli, "The Origin of Islam", pp. 26-27.
İ bit Haldun, "Tarih", c. II, s. 216.
Esed Rüstem, "er-Riun ve Stlâtihim bil-Arab", Beyrut, 1955, c. I, s. 168.
87 Philip Hitti, "Tarihu'l-Arab el-Mutavval", Beyrut, 1965, c. I, s. 31.
Belleten C. LXIII, 56
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Bizans ile Farslar arası nda savaş olmaması na rağmen bu kesimler arası nda
çarpış malar meydana gelebiliyorduss. Yukarı daki bilgiler, bazı ları tarafı ndan
ileri sürülen Justinianos ve kendisinden sonra iktidara gelen halefieri dönemindeki Bizans devleti ile el-Hâris b. Cebele ve halefleri" gibi Gassâni emirleri arası nda meydana gelen anlaş mazlı kları n, Bizans'ı n iç bünyesinde baş
gösteren mezhebe dayalı bölünmelerden kaynaklandığı düş üncesine ters düşebilir. üstelik Bizans bu dönemde Ortadoks mezhebini kendine resmi mezhep olarak seçmiş ti". Aynı zamanda kendi vatandaşları nı resmi kilisenin
bünyesine çekmeyegt, diğer mezheplere karşı da kaba kuvvet kullanarak
mensupları nı sindirmeye çalışı yordu. Buna mukabil Gassân Emirleri, monofizit mezhebinin yandaşlanydı lar92. Bu esnada onları n ilgi ve alakaları neticesinde bazı dini gruplar faâliyet halindeydi. Ayrı ca bu emirler, devlet tarafı ndan uygulanan baskı lara maruz kalan adı geçen mezhep taraftarları nı korumaya çalışıyorlardı . Bu davranış ise, söz konusu emirlerin dini duyguları nı n
sağlam ve mezheplerine bağlı lı kları nı n kuvvetli olduğunu ve her şeye rağmen onu koruduklannı göstermektedir.

Nöldeke, bu krizi ele alı rken Yuhanna el-Efesrnin konu hakkı nda yazmış
olduğu bilgilere dayanmaktadı r. Yuhanna el-Efesi (M. 505-585) monofizit
mezhebine bağlı bir tarihçiydi. Justinianos, onu İstanburcla bulunan monofizit yandaşları nı n grubuna baş kan yaptı". Bu şahıs Gassân Emirliği'nin ateş li
savunucuları ndand194. ibnu'l-İ bri de monofizit mezhebinin yandaş ları ndandı". Bu Tarihçi de görevi gereği, Yuhanna el-Efesrden naklediyordu.
Görülüyor ki, Bizanslı larla Gassân Emirleri arası ndaki mevcut anlaş mazlığı ,
dini bir yoruma tabi tutmak, Yuhanna el-Efesrnin eğilimlerine uygun düşmekteydi. Yuhanna'nı n, Gassân Emirlerini, monofizit mezhebinin savucuları
ve uğrunda hayatları nı feda eden ve yandaşlannı korumaya çalışan kimseler
olarak göstermesi, onun bu düş ünceyi desteklemesi, yandaş lannı meş hur
etmesi ve onları savunmaya çalış ması ile ilgili olabilir. Onun bu düşünce sa-

Nöldeke, "Umera", s. 24-25, 81; "Trimingham", Christianity, p. 197.
ilınu'l-İ bri, "Tarih", s. 87; Nöldeke, "Umera", s. 21-33.
Abdulkâdir Ahmed el-Yusuf, "el-imbaratoriyyetül-Bizanuyye", Sayda-Beyrut, (Trz.), s. 78.
91 Oman, C.W.C, "el-İ mbaratoriyyetill-Bizanuyye", (Trc: Mustafa Bedir), Beyrut, 1953, s.

88
89

82.
İ bnu'l-İ bri, "Tarih", s. 87.
New Columbia Encyclopedia" adlı eserde geçen John Ephesus maddesine bakma.
91 Nöldeke. Umera', Hâsiye kı smı , s. 25, 29.
"Tarihu Muhtasari'd-Dfıvel" adlı eserinin mukaddimesine bakı nı z.
92

93 'The
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hiplerini böyle tanı tması nı n başka amaçları da bulunmaktadı r. O, bu davranış ları yla, mensubu olduğu mezhebe bağlı kimselerin çekmiş olduğu sı kı ntıları ortadan kaldı rmak gibi güçten de mahrum olduğunu anlatmaya çalışmaktadı r. Son olarak da bu olayı anlatı rken, kabahatı , monofızit mezhebinin
karşı tları olan Bizans Devlet adamları na bağlamak ve bu sı ralarda meydana
gelen anlaşmazlı kları n sorumluluğunu ve vebalı nı onlara yûklemek istemektedir.

Fakat Bizans'ı n, bu anla.şmazlığa kucak açan miladi altı ncı yüzyı ldaki genel durumunu ele almadan, bu anlaşmazlığı ve onu ortaya çı karan sebepleri
kavramak mümkün değildir.
Justinianos (M. 527-565), berberilerin Roma toprakları ndan kopardı kları yerleri almakla meşguldü ve o bu yönde büyük başarı elde etti. Onun
bu başarısı , Farsları korkuttu ve projesini tamamlamadan onunla çatışmaya
girmelerine sebep oldu97. Böylece Justinianos, Farslarla savaşmak ve neticesinde de M. 532 yı lı nda onlarla barış andaşması imzalamak zorunda kaldı".
Sonra M. 542 yı lı nda Bizans, üçyüz yı ldan beri emsâli görülmemiş bir veba
salgı nına maruz kaldı . Bu salgı n hastalığı n neticeleri, Prokopiyos'un belirttiğine göre Bizans.' zayı f düşûrmedeki etki bakı mı ndan diğer herhangi bir
amilden daha şiddetli olması hususunda şilpheye mahal bı rakmamaktadı r99.
Bu sı rada Farsları n, Bizans'a karşı saldı rı ları da şiddetlendi. Böylece
Justinianos M. 545 yı lı nda onlarla barış andaşması imzalamaya mecbur
edildi. Hatta onun anlaşmayı imzalamadan önce Farslara büyük miktarda altı n verdiği de söylenirm.

Justinianos'un, Bizans'', doğuda bulunan İrarı ve batıda yer alan İ talya ve
Afrika gibi düşmanlarlyla çetin bir savaşa sürükleyen proje ve ihtiraslar', devlete pahalıya mal oldu. Böylece M. 556 yı lı ndan itibaren devlet bir kargaşa ve
gerileme dönemine girdi.
Justinianos daha ölmeden önce büyük çabalar neticesinde meydana getirdiği gelişme grafiği gerilemeye başladı . Böylece Bizans, içte mali ve askeri
açı dan iflası n eşiğine geldigini duyurdu. Bu olay akabinde de Fars tehlikesi
96 Norman H. Baynes, "el-İ mbaratoriyyedi'l-Bizanuyye", s. 49.
97 Oman, C.W.C., "el-imbaratoriyyetül-Bizannyye". s. 77.

9s iba Haldun, "Tarih", c. II, s. 218-219.
99 Norman H. Baynes, "el-imbaratoriyyetill-Bizanuyye", s. 51; °man, C.W.C., "elimbaratoriyyetfil-Bizannyye", s. 79.
IQ° Oman, C.W.C., "el-İ mbaratoriyyetül-Bizanuyye", s. 78.
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korkunç bir ş ekilde devletin üzerine çöktül"1 . Justinianos'dan sonra iş başı na
gelen idareciler, bu kötü durum karşı sı nda onun siyasetini ve Farslarla uğraşmayı bir kenara bı raktı lari"2. Onlarla savaş maya mecbur edildiklerinde de
hemen kendileriyle barış antlaş ması imzalamaya başladı lar1"3. Bununla birlikte, Gassân Emirliği'ne tahsis edilen maddi yardı mları da kı stı lari".
Bizans'ı n Miladi altı ncı yüzyı lı n ikinci yarı sı nda geçirmiş olduğu bu kötü mali
krizi gösteren bir görüntü de, Justinianos'dan sonra iktidara gelen hükümdarlarm mevcut ekonomik durumu düzeltmemeleridir. Ekonomideki bu yı kı m durmadan devam etti. Akabinde de Bizans, Herakleios'ım iktidarı nı n ilk
yı lları nda Başkent halkı na dağı tı mı yapı lan gı da maddelerinin alı mı için ayrılan ödenekleri durdurdum5.

Daha önce de ele aldığı mı z gibi Bizansla Iran arası ndaki barış döneminde Gassanilerle Lahmiler arası nda bazı savaş lar meydana gelmiş tir°"".
Ayrı ca Gassani emin i el-Münzir b. el-Hâris, Lahmilerle savaş yapmak için
Bizans'tan kredi talebinde bulunmuş, fakat Bizans, bu savaşı n sorumluluğunu
ona yükleyerek para yardı mı nı geri çevirmiş tim. Ve nihayet Farsları n, M.540
yı lı nda yaptı kları gibi, Gassanilerle Lahmilerin birbirine yönelik olumsuz
tutumları nı bahane ederek, kendisiyle müttefiklerine karşı savaş açma
ihtimalinden çekinen Bizans, İ ranlı lara karşı düş manca tavı r takı nmaktan
korkuyordut"8.
Gassanilerin, Bizanshlarm yanı nda yer alarak Farslara karşı olumsuz tavı rları mevcuttu. Nöldeke, Gassaniler hakkı nda " el-Hâris b. Cebele, devlet
kilisesi ile Ya'kubiler Kilisesi veya devlet kilisesi ile Ya'kubiler Kilisesinin bölünmüş olduğu diğer gruplar arası ndaki anlaş mazlı klara yol açan problemlerin mahiyeti konusunda fazla bilgi sahibi değildi. Buna mukabil o, siyasi
nedenlerle böyle hareket ediyordıı ."100 yorumunu yapmaktadı r. Aynı yazar,
el-Münzir b. el-Hâris'in bir kaç kadı nla evlendiğinim° ve en-Numan b. el1°1 Charles Diehl, "el-ı mbaratoriyyetül-Bizanuyye", Kahire, 1955, s. 333.
102 Bu halefler ikinci Justinianos (M. 565-578), Tiberios (M. 578-582) ve Maurikios (M.
582-602)'dur.
I()3 Normal' Baynes, "el-İ mbaratoriyyetül-Bizannyye", s. 52.
LOu
Rom Landau, "el-İ slam ve'l-Arab, (Trc: Münir el-Balebekki)", Beyrut, 1977, s. 25.
1()5 Norman Baynes, "el-İ mbaratoriyyetül-Bizanuyye", s. 160.
ı ()'' Nöldeke, "Umera", s. 18; "Cevad Ali, el-Mufassal", c. III, s. 413.
107 Cevad Ali, "el-Mufassal", c. III, s. 413.
I08 Oman, C.W.C., "el-İmbaratoriyyenYI-Bizanuyye", s. 77.
"19 Nöldeke, "Umera", s. 22.
ı l° Nöldeke, "Uınera", s. 31.
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Münzir'in, babası nı n intikamı nı almak maksadı yla kardeşleri ile birlikte
Bizans'a karşı ayaklandığı m ileri sürmektedirui. Bununla birlikte Hişam b. elKelbil", el-Hâris b. Cebelen3 olarak tanı nan İbnu'l-Hâris b. Ebi Şimr hakkı nda: " bu şahı s Menât veya Fels putuna iki kı lı ç hediye etti. Sonra
Müslümanlar bu putları lurdı lar ve tapı nmalarmı ortadan kaldı rarak bunları
beraberlerinde götürdüler." şeklinde bir haber naldeder.
Bizans'ı n yukarı daki durumu ile daha önceki durumu arası nda bir bağlantı kurarsak ve bunlara son haber ve yorumları da eklersek, netice itibarıyla
Gassan Emirliği ile Bizans Devleti arasında var olan anlaşmazlı kları n dini sebeplerden ziyade siyasi sebeplerden kaynaklandığı görülecektir.

Tritton, bu kabilelerin Hı ristiyanlığa karşı soğuk tutumları nı dile getirmiş ve şöyle demiştir: "Onların bu dine karşı sempatileri ismen mevcuttu."'
Richard Bell ise bu konuda şu iddiada bulunmuştur: "Kilise, hiçbir zaman
kendini Araplara kabul ettirmeyi başaramamış ur. "115. Richard Beli, aynı zamanda Lewis Şeyho'nun bu kabilelerin Hı ristiyanlığı hususundaki tezini asla
kabul etmemiş ve bu konuda şöyle demiş tin "Bu kabilelerin hayatı nda din
faktörünün önemli bir yer tutmadığı nı söylemek mihnkündür"6. Welfonson
ise bu konuda şu iddiayı ileri sürmilş tür: "Ben, Hı ristiyanlığı n Arapları yenemediğine inamyorumul.
Belki de Hı ristiyanlığı n, bir din dili olarak Arapça yerine, Aramca'yı
seçmesi, İ ncil'in Arapça tercümesinin Araplar arası nda bulunmayışı , Arap
kabileleri arası nda milli bir kilisenin faaliyet göstermemesi'18 ve gerçeği yorumlama konusunda sadece kendi görüşünün doğru olduğunu iddia eden
Hı ristiyan toplulukları arası nda hüküm süren çekişmeler"9, bu kabilelerde
Hı ristiyanlı k etkisinin zayı flaması nda bir nebze de olsa sorumluydu. Bütün
bu faktörlerin dışı nda Hı ristiyanlı k, vicdana dayalı bir inançur, ondan hayatı n bütün problemlerine çözüm getirmesi beklenemez ve aynı zamanda
Nöldeke, "Umera", s. 32.
"İ bnu'l-Kelbl", Kitab, s. 15, 62.
115 Nöldeke, "Unıera", s. 22, 57.
I Tritton. The Caliphs and Their non-Muslim Subject. Frank Cass and GO Ltd 1970, pp.
I

112 Bkz.

76.
115 R.

Beli. 'The Origin of Islam", pp. 16.
R. Beli. 'The °ligin of Islam", pp. 17.
117 Bkz. israil Welfonson, Tarih, s. 37.
115 Trimingham, "Christianity among of Araba", p. 17, 79.
119 Rom Landau, "el-İslam", s. 40.
1141

MUHAMMED DAYFALLAH EL-BATAYİ NE—ABDULHALIK BAKIR

886

Arapları n yaşama tarzları na meydan okumaya ve hayatları nda uyguladı kları
sitili değiş tirmeye gücü de yetmez120 .
Miladi altı ncı yüzyı lı n son demleri, Arap, Fars ve Bizans iliş kilerinde sarsı ntı lara şahit oldu. Kisra Perviz, Lahmileri tasfiye ederek yerlerine İyas b.
Kabisa et-Tai'yi Hire'ye vali yaptı 121 . Lahmilerin nüfUzunun ortadan kaldı rı lması na yol açan sebepler hakkı ndaki haberler çeliş kili ve farklı bir görünümdedir.

en-Ntı 'man b. el-Münzir'in, Behram'dan kaçan Kisra Perviz'e, ihtiyaç
duyduğu desteği sağlamadığı söylenir. Halbuki İ yas b. Kabisa, ona, ihtiyaç
duyduğu bütün yardı mları yaptı 122, Kisra tacı m geri aldı ktan sonra otoritesini
elinden almak suretiyle el-Nu'man'ı cezalandı rdı , İ yas'ı ise idareci sı fatı yla
görevlendirerek ödüllendirdi. Bunun Lahmi ailesini iktidardan uzaklaş urmak için yeterli bir sebep olmadığı aş ikardı r. Bu konuyu, en-Numan b. elMünzir'i düşürmek için doğru haber olarak kabul etsek bile, Lahmi ailesinin
otoritesini bütünüyle ortadan kaldı rdığı m kanı tlamak için onun yeterli bir
delil teş kil ettiğini kabul edemeyiz.
Yine denilir ki, en-Numan, en-Nu'rnan'ı n hapishanesinde öldürülen babası Adi'nin intikarnı m almak ve en-Nu'man'ı tahtı ndan düşürmek maksad ı yla Kisra'nı n tercumanları ndan olan Zeyd b. Adi el-İ badi'nin, aleyhinde
baş latmış olduğu komplonun kurban ı olmuş tur123.
Bu konu, el-Alı barı ft-Tı val°2 ° adlı eserde yer alan ve Kisra'nı n, şiraveyh'e
cevabı olarak gösterilen belgede "Lahmilerin iktidardan uzaklaş tı rı lması , enNuman ve yakı n akrabaları nı n Araplarla samimi iliş kiler kurmaları neticesinde siyasi otoritenin Farslardan Araplara geçebileceğini tahmin etmelerinden kaynaklanmış tı . İş te bu sebeple onları n iktidarı na son vermiş ler ve bu
önemli hususu kavramaktan aciz olan İyas b. Kabisa'yı iktidara getirmiş lerdir"
ş eklinde anlaulmaktadıı

en-Numan ve yakı n akrabaları nı n, siyasi otoritenin Farslardan Araplara
geçiş ini tahmin etmeleri hususunu ileri sürmek sağlı klı bir tez olmasa gerek12()

Trimingham, "Christianity among of Arabs", p. 308-309.
"Tarih", c. Il, s. 213; el-Mes'ucli, "Murüc", c. I, s. 363; el-İ sfahani, "Tarih", s.

121 et-Taberi,

96.
122

et_Taberi, "Tarih", c. II, s. 206.
"Tarih", c. Il, s. 193.
121 ed-Dineveri, "el-Ahbar", s. 109-110.
123 et-Taberi,
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tir. Zira o dönemde insanları n kalplerine, Farslara ait siyasi otoritenin
Araplara geçeceği umudunu yerleş tiren ve bu gibi beklentiyi harekete geçiren bir Arap kuvveti bulunmamaktaydı . Belki de Farslara ait iktidarı n,
Bizanslı lara geçme beklentisi, Araplara geçişinden daha da yakı ndı .
en-Nu'man'ı n mesele hakkı nda uyanı k, İyas'ı n ise kavramaktan aciz olduğunu gösteren rivâyete gelince, eğer bununla kabilelerin İyas'tan memnuniyetsizliği kastedilmiyorsa, bu husus haberin doğruluk derecesini zapflatmaktadı r.

Belki de Lahmilerin otorite kaybı , onları n Arap kabilelerini kontrol
edememeleri ve bu kabilelerin, Fars bölgelerine yaptı kları akı nları durdurmaktan aciz olmaları ndan kaynaklanmaktaydı '25. Lahmilerin iktidarı kaybedişleri, Kisra ile Bizans imparatoru Maurikios arası nda -birinci şahsı n, tahtı nı
geri almak maksadı yla ikinci şahsa yardı m etmesi ve bu olay akabinde de iki
taraf arası nda iyi dostluk durumunun ortaya çı kması şeklinde- gelişen iliş kilere karşı lı k, Kisra'nı n ödün vermesi sonucunda gerçekleş miş olabilir.
Böylece Kisra, Gassânilere karşı düşmanca tavı r takı nan ve iki taraf arası nda
savaşa sebep olan Lahmileri, iktidardan uzaklaş tı rdı ve onları n yerine de İyas
b. Kabisa et-Tai'yi idareci olarak atadı .
Durum ne olursa olsun, İyas b. Kabisa, Farslara karşı düşmanlı klan artan
kabileleri kontrol altı na alma hususunda başarı lı olamadı . Kisra, İ yas b.
Kabisa'ya bağlı kuvvetler ile Arap-Fars Bölgesi'ndeki diğer Arap idarecilere
bağlı güçleri ve Tağlib ve İyâd gibi bazı Arap Kabilelerini silah altı na alarak
Farslara karşı ayaklanan Arap Kabilelerini'2" bastı rmak maksadıyla onları bir
Fars ordusuyla desteklemeye çalış tı ysa da, onun bu planı büyük bir ihtimalle
M. 604-61 1 yı lları arası nda meydana gelen Zikâr Savaşı 'nda başarı sı zlı kla sonuçland1127. Burada Bekr b. Vâil Kabilesi'ne bağlı kuvvetler büyük bir başarı
elde ederek Farslar'ı destekleyen kuvvetleri hezimete uğrattı lar128. Farslar'ı
destekleyen kuvvetlerin yenilgiye uğraması ş u sebeplerden kaynaklanmış
olabilir: Bu kuvvetlerin, ayaklanan kabilelerin önünde zayı f görülmeleri ve
bu kabilelerin Farslara ve onları n yandaş lanna karşı cesurca davranmaları ,
Farslarla, yandaş lan arası nda siyasi kopukluğun var olması . Ayrı ca Bekr b.
125 Cevad Ali, "el-Mufassal", c. I, s. 169.
126 et_Taberi, "Tarih", c. II, s. 207; İ bnu'l-Esir,

"el-Kamil", c. I, s. 290.
N. Frye, "The Cambridge History of Iran", Vol. 4, pp. 4.
128 ibn Habib, "el-Muhabber", s. 360; et-Taberi, "Tarih", c. II, s. 213.

127 R.
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Vâil Kabilesinin Fars Bölgesini fethetmeye gönderilen İslam ordusunun en
ön safları nda yer alması da bu konu ile iliş kili olsa gerektir.
Bütün bu olaylar Farsları , Hire'deki idari iş lerin yetkisini Arap idarecilerin elinden alarak bir Fars idareciye teslim etmeye zorladı "' .

Yemen'de ise, Seyf b. Ziyezen'in, orada insanlara zulmeden Habeş lileri
ülke dışı na atmak maksadı yla Kayser'den yardı m almak için ona gittiği söylenir. Seyf in bu maksatla Kayser'e gittiği haberi doğru ise, Habeş lilerle
Bizanslı lar arası ndaki ıyi ilişkilerden dolayı , onun bu davranışı nı bir gaf olarak yorumlamak gerekir. Ayrı ca Kayser, Seyf den şüphelenmiyordu, aynı zamanda Seyf, bu hareketiyle ondan istediğini elde edememiş tir'30. Aksine ona
destek, Bizanslı ları n düş manı olan Farslardan gelmiş tir. Bu olay neticesinde
de Habeşliler Yemen'den kovuldular. Fakat bu ülke, bundan sonra Farslar tarafı ndan atanan bir vali tarafı ndan idare edilmeye başland1131 .

Bizans'ı n hâkimiyeti altı ndaki bölgelerde yaşayan Arap Kabilelerine gelince, onları n, el-Münzir b. el-Hâris'in tutsak alı nması ve oğlu en-Nu'man'ı n
yakalanarak hapse aulması ndan sonra çeş itli yörelere dağı ldı kları söylenir.
Onlardan bir kı smı Farslara yanaşı rken, diğer bir kı smı da çöle yerleş ti. Bu
değiş iklik, ister istemez daha önce Gassâniler tarafı ndan baskı nlardan korunan bölgede siyasi durumu etkiledi. Böylece bu bölgede başı boşluk ve kargaşa görüldü ve burası bedevilerin baskı nlanna ve Farsları n valilerinin saldırı ları na maruz kaldı . Bu durum karşı sı nda Bizans, menfaatlanna diğer Arap
kabilelerinden daha fazla hizmet ettikleri için Gassânileri yeniden iş başı na
getirmek mecburiyetinde kaldı m.
Fakat Farslar bölgeyi ihmal etmediler ve buraya M. 610-619 yı lları arası nda baskı nlar düzenlediler ve özellikle Kudüs şehrinde Hı ristiyanlara karşı
bir dizi katliamlar gerçekleş tirdiler°33. Farsları n, Şam ülkelerini ele geçirdikleri dönemle ilgili haberlerde bölgedeki Arap Kabileleriıı iıı durumu hak123 el-Mes'udi. "Murüc", c. I, s. 363; el-İ sfahani, "Tarih", s. 96; William Muir. The
Caliphade. İ ts Rise, Dedine and Fay With Anew Introduction by: Zeine Beirut, Khayats 1963, pp.
58.
131) İ brı Hisarn, "es-Sire", c. I. s. 64-70; el-İsfahani, "Tarih", s. 114.
131 İ bn Hişam, "es-Sire", c. I, s. 71.
132 Nöldel "Umera", s. 33, 45-46.
133 et-Taberi, "Tarih", c. II, s. 175-182; el-Mes'udi, "Muriı c", c. I, s. 206-207; 'binin-Esir, "elKamil", c. I, s. 191-192; °man. C.W.C., "el-İ mbaratoriyyetül-Bizanuyye", s. 103; Butler, "The
Arab Conguest of Egypt", pp. 58-60.
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kı nda açı k ve net bir bilgiye rastlamak mümkün olmamaktadı r. Buna rağmen
bu kabilelerden bazı askerlerin Bizans ordusu safları nda yer aldı kları muhakkaktı r'34. Belki de bu kabileler, Farsları n ve beraberlerindeki karşı t bazı
Arap Kabilelerinin saldı rı lan neticesinde taarruza geçen düş man orduları na
tutsak olmamak için çöle doğru çekilmiş ler, sonra Fars saldı rı sı ndan dolayı
meydana gelen kargaşa ortamı nı fı rsat bilerek şehirlere saldı rmış lardı r'".
Fakat görüldüğü gibi bu sı ralarda Gassânilerin iktidarı na son verilmiş ti'.
Burada Bizans'ı n, Şam ülkelerini yeniden Farslardan geri aldı ktan sonra
Gassânfleri iktidara getirmesi ihtimal dahilindedirm. Hatta bazı kaynaklarda
bazı Arap iradecilerinin Bizans Devleti tarafı ndan görevlendirildiklerine dair
işaretler bulunmaktadı r ki, Ferve b. An-ı r el-Cüzami bunlardan biridir. Bu valinin görev yerinin, bir rivâyete göre Belka' (bugünkü Ürdün toprakları )
bölgesinde bulunan Me'an'38, diğerine göre aynı bölgede yer alan Arnman'3"
ş ehrinde olduğu söylenir. Farslarm, Şam toprakları nı ele geçirmeleri ve bu
olay neticesinde Bizanslı lann önlerinden kaçmaları , yirmi yı la yakı n bir süre
boyunca Bizans'ı n Arap Kabileleri üzerindeki otoritesinin kalkması ve bu
devletin karşı laş mış olduğu problemler sonucunda bu kabileler Bizansla olan
ilişkilerinde daha da bağı msı z oldular ve onunla münâsebetleri önceki dönemlerden daha da zayı f bir duruma geldi. Fakat onları n Farslar ve
Bizanslı larla olan iliş kilerindeki bu azalma, aynı Arap Kabileleri arası ndaki
iliş kilerin kuwetlenmesi ile paralellik göstermedi ve bu söz konusu iliş kiler
eskisi gibi bozulmuş bir şekilde devam etti. Bu arada şahsi çı karlar, yine eskisi
gibi kabile geleneğini belirlemede ve bu çı karlara hizmet etmek maksadı yla
kabile bağı msı zlığı nı pekiş tirmede etkisini göstermeyi sürdürdü. Kabileler
arası ndaki antlaş malar da bu kavrama dayanı yordu. Hatta neredeyse kabileler arası nda meydana gelen anlaş mazlı klar' ve kabileye karşı duyulan taassub
sı nı rı nı aşmı yordu.

H., "Dirasât fi Hadaretil-İ slam", (Trc: İ hsan Abbas), Beyrut, 1964, s. 64.
Philip Mayerson, "The First Muslim attacks on outhern Palesdne" (AD. 633-639) pp.

131 Gibb,

135

191.
1.3( ' Nöldeke, "Umera", s. 45-46.
137

Nöldeke, "Umera", s. 35; Abdulaziz Salim, "Dirasât fi Tarihi'l-Arab", Mısı r, 1967, e. I, s.

293.
138 İ bn Hişam, "es-Sire", c. IV, s. 237-238; el-Ya'kubi, "Tarih", c. I, s. 79; en-Ntiveyri,
"Nihâye", c. XVIII, s. 29; İ bn Seyyidii'n-Nâs, "Uyunu'l-Eser fi Funönfl-Meğâzi ve'ş-şemail ve'sSiyer", Beyrut, 1974, c. Il, s. 244.
139 İ bn Sa'd, "et-Tabakât", c. I, s. 262.
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Şunu açı kça söylemek gerekir ki, Arap, Fars ve Bizans iliş kilerinin dayandığı temeller maddi kaynak, otorite ve dinden oluş maktaydı ve bu temeller, hiç bir zaman Arap Kabilelerinin, Bizans ve Fars toplumu içerisinde erimelerine yol açmadı . Aynı zamanda onlara güç de katmadı ve onlara has bir
toplum da meydana getirmedi. Aksine bu temeller, etkisi kabilelere uzanan
bir sarsı nuya maruz kaldı . Bu sarsı ntı , onları (adı geçen temelleri) zarflatu,
fakat tamamen ortadan kaldı rmadı veya onlara karşı herhangi bir tepkiyi körüklemedi. Arapları n hayatı nda görülmeye baş layan kuvvet, bu kabilelerden
ve Fars ve Bizans nüfüzu alanı ndan uzakta yer alan Hicaz bölgesinde ortaya
çı ktı ve İslam'ı n doğuşu ile kendini göstermiş oldu.
İslam'ı n ortaya çı kışı , bir yandan kendisi ile Arap Kabilelerine adet ve gelenek ş eklinde intikal eden inançlar arası nda, diğer yandan kendisi ile kitap
ehli olarak tanı mlanan yahudi ve Hı ristiyan kesimlerin ve onlara söz ve inanç
yönünden bağlı bulunan Araplar'ı n inançları arası nda büyük bir çauş mar
başlatmış oldu. Taraflar arası ndaki bu mücadele baş langı çta düşünceye dayanmı yordu. Fakat bu mücadele şekli kı sa süre sonra fikri ve askeri bir eyleme dönüş tü. Bu yeni inanç sistemi (İslam) insanı n diğer yaratı klara ve
Yaratan'a bakışı m ele aldı . Böylece Kuran ı n çeşitli ayetleri bu inanç ekseni
etrafı nda döndü ve aklı ve fı trau, Allah ı bir bilmeye ve bunu savunmaya çağı rdı , aynı zamanda konuyu hükümdar ve inanç sahipleri ile ele almaya ve
tartış maya da baş ladı .
İslam Devleti tarihinin ilk yı lları nda görülen odur ki, İslam'a karşı düşmanca tavı r takmanlar, Kureyş Kabilesi mensupları ve ona destek veren diğer
Arap Kabilelerinden oluş maktaydı ve bunları n tümü putperestti.

Bunlara zaman zaman, Müslümanlarla sürtüş me durumundaki bazı yahudiler yardı m ediyorlardı . Görülüyor ki, İslamla, düşmanları arası ndaki çatış ma dönemlerinden biri olan bu dönemde, Hı ristiyanlardan hiç söz açı lmamaktadı r. Hatta Allah'ı n Elçisi (A.S.)'nin, Müslümanları n ilk hicretlerini
gerçekleş tirmeleri için Hı ristiyan Habeş istan'ı seçtiğini ve buranı n o andaki
hükümdarmı övdüğünü görüyoruzi"'.
k m ilı n Hişam, "es-Sire", c. I, s. 344. et-Taberi, "Camiu'l-Berân fi TeMli'l-Kur'an" adlı
eserinde, Maide suresinin 82. ayetinde geçen " Ey Muhammed! İ nananlara en şiddetli düşman
olarak, insanlardan yahudileri ve Allah'a eş koşanlan bulursun. Onlardan, inananlara sevgice en
yak ı n "Biz H ı ristiyan ı z" diyenleri bulursun. Bu onları n içinde bilginler ve râhibler
bulunması ndan ve büyüklük taslamaları ndandı r." şeklindeki açı klamaları tefsir ederken, Said b.
Cübeyr, Mucâhid, İ bn Abbas, es-Sediy ve Ata'dan gelen rivâyetlere dayanarak şöyle der: " Bu
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Düşünce alanı nda ise, Yahudilere değinen Kur'an ayetleri, inançla ilgili
hususlara temas ederken Hı ristiyanları da anlatrnayı ihmal etmemiştir"' ve
bu iki kesim (Yahudi ve Hı ristiyanlar) hakkı nda birşeyler anlatmak istediğinde "Ehl-i Kitap" deyimini kullanmış tı r"2.
Arap Yarı madası 'nda bulunan diğer Arapları n büyük bir kı smı da
Müslümanlarla Kureyş ve müttefikleri arası nda meydana gelen siyasi olayları
dikkatle izliyordu. Bu konuyu İ bn İshak şöyle anlatı r: "Araplar İslam'ı ,
Kureyş'in bu kesimini (Müslüman olanları ) ve Allah'ı n Elçisi'nin durumunu
dikkatle izliyorlardı ve ancak Müslümanlar Kureyş'i yendiği takdirde Hz.
Muhammed'in doğru söylemiş olacağı nı ve Peygamberliğini ispadamış olabileceğini düşünüyorlardı ''.
Kureyş'in, Müslümanlar karşısı nda savaşı kaybederek Mekke'nin fethi
esnası nda İslam'ı kabul etmesi ve Müslümanları n Kâbe şehri Mekke dahil
Hicaz'ı ele geçirmelerinden sonra, İslam'ı n durumu önceki devrelerden
daha iyi bir konuma yükseldi, Müslümanları n ağı rlığı daha da arttı ve bu
yükselişin yankısı Arap Yarı madası 'nı n bütün yörelerine yayı ldı . Hatta bu
çerçeveyi de aşarak Gayr-i Müslim toplumlarla sıcak temasa geçildi ve bu ilişkiler normal bir çizgi üzerinde yürümeye başladı . H. 9 yı lı nda nâzil olan
teybe suresinin ayetleri, putperest Araplar dahil müşrilderle olan iliş kilerin
boyutları nı smı rlandı rmış oldu. Bu ayetler aynı zamanda Hı ristiyanlar dahil
ehl-i kitap'la olan ilişkileri de sı nı rlandı rdı , müşriklerin Beytill-Harâm
(Kâbe'ye) giriş lerini yasakladı ve İslam'ı kabul etmelerini sağlamak maksadıyla onlarla savaşma)/ duyurdu ve Müslüman olmaları veya Müslümanlara
cizye ödemelerine kadar Ehl-i kitab (Yahudi, Hı ristiyan ve diğerleri)'a karşı
cihada katı lmayı emrettit ".

Bu kesin tutum, Arap elçilik heyetlerinin Medine'ye sı k sı k gelmelerinin
diğer bir sebebini teş kil etse gerektir. Böylece Medine, Arap Yarı madası 'nda
Arap Kabilelerinin gözlerinin devamlı baktığı ve elçilerinin sı k sı k uğradığı
ayetin, Habeşistan Kralı en-Necâşi ve onunla birlikte İslam'ı kabul eden arkadaştan hakkı nda
nâzil olduğu söytenmektedir. " Bkz. et-Taberi, "Camiu'l-Beyhan fi Te'vili'l-Kur'an", Beyrut, 1992,
c. V, s. 3.
I Il Bkz. Bakara, 62, 113, 120; Mide, 18, 51, 82; Hac, 17; Teybe, 30.
142 Bkz. Al-i İ mrân, 64, 67, 69, 70, 71, 98, 110, 111, 113, 171, 199; "Mide", 5, 65, 68.
"3 İ bn Hişam, "es-Sire", c. IV, s. 205; İ bn Sa'd, "et-Tabakât", c. I, s. 335; en-Nüveyri,
"Nihâye", c. XVIII, s. 95.
144 İ bn Hişam, "es-Sire", c. IV, s. 188-193.
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bir merkez haline geldi. Burada Hı ristiyanlı kla ilgisi olan veya ilgisi olduğu
söylenen ve İslam davetini olumlu karşı layan Arap elçilik heyetlerini anlatmakla yetineceğiz.

Necrânlı lar, Medine'ye elçilik heyeti gönderen Yemenlilerden bazı larlydı lar. Hı ristiyanlı k onlara Suriye, iki nehir arası (Dicle ile Fı rat arası nda yer
alan el-Cezire bölgesini kasdediyor) ve Habeşistan'daki Hı ristiyan merkezlerden nüft'ı z etmiş ti"5. Tarihi rivâyetler, iki Necrân elçilik heyetinin Medine'ye
geldiğini bildirmektedir. Bunlardan biri Benıl el-Haris b. Ka'b heyetiydi.
Bunlar daha önce Hı ristiyanlığı kabul etmişlerdi' i". Allah'ı n Elçisi, Müslüman
olmaları için onlara Halid b. el-Velid'i gönderdi ve bu çağrı yı kabul ettiler.
Arkası ndan onlara ait elçilik heyeti Medine'ye geldi. Sonra Hz. Peygamber,
Amr b. Hazm'i, onları din konusunda bilgilendirmek, sünneti ve İslam'ı n
genel prensiplerini öğretmek için gönderdi ve onlara İslam'ı n hüküm, kural
ve kanunları nı ihtiva eden bir mektup ta yazdı ' '7.
İ kinci heyet ise Necrân Hı ristiyanları ndan altmış kişiyi kapsamaktaydı .
Bekr b. Vailoğullarma mensup Ebu Hal-ise b. Alkama da bunlar arası ndaydı .
Bu adam, adı geçen topluluğun piskoposu, bilgini ve idarecisi konumuna
sahipti. Onu bizzat Hı ristiyan krallar yüceltmiş ve Hı ristiyanlara ruhani lider
yapmış lardı . Heyet arası nda diğer bazı kişiler de yer alı yordu ki, adları , Arap
kökenli oldukları nı rahatça göstermektedir. Mesela EVS, el-Haris, Yezid, Kays,
Amr, Halid ve benzeri adlar taşı yan kiş iler onları n arası nda yer allyorduN8.
Bu heyette bulunan kişiler Medine'de günlerce kalarak Allah'ı n Elçisi ile bazı
itikadi meseleleri tartış tı lar. Hatta Kur'an-ı Kerim'de yer alan "Al-i İ mran suresinin seksen küsur ayetinin bunlarla ilgili olarak indiği söylenir. Buna rağmen heyet mensupları Müslüman olmadı lar. Ebu Hârise, buna sebep olarak
bu konuda kavminin kendisine karşı oldukları nı , dinini değiş tirmesi halinde
yetkilerinin elinden alı nacağı nı Allah'ı n Elçisi (A.S.)'ne bildirdi H". Fakat
Necrân Bölgesi ile dışı nda yer alan bölgeler arası ndaki iliş kilerin bunda etkili
olduğu da göz önünde bulundurulmalı dı r.
115 Richard Beli, "The Origin of Islam", p. 17, 36.
en-Nisabüri, "Meğazi'n-Nebiyy", Defterdâr Hakim oğlu Ali Paşa. Ktb. Nu. 804, İ stanbul,
I
s. 326 b.
"7 İ bn Hişam, "es-Sil-e", c. IV, s. 239-242; İ bn Sa'd, "et-Tabakât", c. I, s. 339; en-Niı veyri,
"Nilı â'ye", c. XVIII, s. 103; el-Kilâ'i, "el-İ ktifau fi's-Siyer ve Meğ'azi'l-Hulefais-Selâse", Ayasofya Ktb.
Nıı . 2972, İ stanbul, c. II, s. 49 a; İ bı llı 'l-Esir, "el-Kamil", Beyrut, (Trz.), c. II, 200.
"8 İ bı l Hişam, "es-Sire", c. II, s. 222-224.
I P-1 İ bn Hişam, "es-Sire", c. Il, s. 995-232.
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Heyet, Allah'ı n Elçisi'nden, kendilerine dokunulmayacağma dair söz
aldı . Bunun karşı lığı nda da onlara baş vergisi olarak toplam seksenbin dirhem nakit veya bu miktar nisbetinde mal ödemeleri şartı konuldu. Bu meblağ ikibin hulle (değerli elbise) olarak tespit edildi, bunun yarı sı nı Safer, diğer yarı sı nı da Receb ayı nda Müslümanlara teslim ediyorlardı ". Ayrı ca
Yemen'de savaş meydana geldiğinde Müslümanlara ödünç olarak otuz zı rh,
otuz at ve otuz deve vermeleri şartı da getirildi. Ebu Davud, Sünen'inde: "Ve
savaş larda kullandı kları silahları n her türünden otuz silah" şeklinde bir
madde de eklemektedir151 . Müslümanlar, onlardan ödünç alı nacak bu savaş
araç ve gereçlerini geri vereceklerine ve olumsuz bir tavı rları söz konusu olmadı kça ve faiz yemedikleri müddetçe dini hürriyederine dokunulmayacağı na, bir papazı n sürgüne gönderilmeyeceğine ve kendileri ile yapı lan herhangi bir antlaş manı n iptal edilmeyeceğine dair söz verdiler152 . Bu andaşma
yapı ldı ktan sonra heyet Yemen'e geri döndü. Allah'ı n Elçisi'nin, Ebu Ubeyde
b. el-Cerrah'ı , mallardan dolayı anlaş mazlığa düş tükleri bazı problemleri
çözmesi için onlarla gönderdiği de rivâyet edilir153.

el-Cezireenin doğusundaki bazı Arap Kabileleri de iyi niyet heyetlerini
Medine'ye gönderdiler. Abdulkays Kabilesi'ne bağlı heyette el-Carüd b. Biş r
b. el-Mu'alla bulunmaktaydı . el-Carfıd Hı ristiyandı . O, yeni dinin, kendi dininden daha zayı f bir din olduğundan korkuyordu. Fakat Allah'ı n Elçisi, onu
bu konuda ikna etti ve İslam'ı n, inanmakta olduğu dininden daha hayı rlı olduğunu haber verdi. Böylece el-Carüd ve beraberindekiler Müslüman oldular-154. Bu durum üzerine Allah'ı n Elçisi onlar hakkı nda şöyle buyurdu: "Hiç
bir maddi menfaat dilemeden bana geldiler ve onlar doğu insanları nı n en
harrldarı dı rlart 55.

el-Carüd güçlü bir iman ve güçlü bir inançla tanı nı r. Bazı insanlar arası nda dinden dönme olayları yayı ldığı nda, o, İslam'ı n yanı nda durdu, kavBkz. "et-Taberi' Camiu'l-Beyâı l", c. III, s. 298.
Davud, "Sünen", (İ stanbul, 1992, c. 111, s. 430).
152 et-Taberi, "Tarih", c. III, s. 139; el-Ya'kubi, "Tarih", c. II, s. 83; İ bı lu't-Talla', "Akd ı yatu
Resulillah", (Thk: Muhammed Ziya el-A'zami), Kahire, 1978, s. 277-278.
153 İ bn Hişam, "es-Sire", c. II, s. 233.
151 İ bn Hişam, "es-Sire", c. IV, s. 222; İ bıı Sa'd, "et-Tabakât", c. I, s. 314; et-Taberi, "Tarih",
c. III, s. 136; ed-Diyarbekri, "el-Hamis fi Ehvali'n-Nefsi'n-Nefis", Kahire, 1302, c. II, s. 547 ; elKilâ'i, "el-İ ktifa'', c. II, s. 103 a.
155 en-Nuveyri, "Nihâye", c. XVIII, s. 65.
151 Ebu
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mine bir konuşma yaptı ve onları Müslüman olarak kalmaya ve mürtedlerle
mücâdele etmeye çağı rdı '56.
Allah'ı n Elçisi, H ı ristiyan olduğu söylenen Havze b. Ali el-Hanefi'ye
Müslüman olması için bir mektup yazmış tı . Havze, Hz. Peygamber'in bu davetini olumlu karşı lamış tı . Fakat o, bu çağrı yı kabul etmek için Allah'ı n
Elçisi'nden, vefatı ndan sonra kendisine bir yerde idarecilik vermesini istemiş ti. Allah'ı n Elçisi de onun bu isteğini geri çevirmiş ti. Havze Mekke'nin
fethi sı rası nda öldü' 57 ve idarecilik tutkusu onu Müslüman olmaktan alı koydu. Bu şahı s öldükten sonra Benü Hanife mensupları , İslam'ı kabul ettiklerini bildirmesi maksadı yla elçilik heyederini Medine'ye gönderdiler. Bu heyet memleketine geri döndükten sonra ş ehir kilisesini mescide dönüş türdüler ve içinde ezan okumaya başladı lar. Bu kilisede Hı ristiyan ayinlerini yerine
getirmekle görevli papazı n yabancı olduğu görülmektedir. Zira o, yeni gelişmeyi farkedince Bent'l Hanife ülkesini terketti".

Hı ristiyan olduğu söylenen Bahreyn Kralı el-Münzir b. Sâvi el-Abdi
Müslüman oldu. Onunla birlikte kavminden İslam'ı seven ve beğenen bazı
şahı slar da Müslüman oldular. Bir rivâyete göre burada bulunan Arapları n
tümü İslam'ı kabul ettiler°5". el-Münzir, bölgesindeki bu gelişmeyi Allah'ı n
Elçisi'ne bildirdi ve toprakları nda mecusi ve yahudiler bulunduğunu ve onlar
hakkı nda ne düş ündüğünü sordu. Allah'ı n Elçisi de ona cevap olarak bir
mektup gönderdi ve nası l hareket edeceğini gösterdi".

Arap Yarı madası 'nııı kuzey bölgelerine yerleşen Arap Kabilelerine gelince, İslam fütühatı hicretin beşinci yı lı ndan itibaren buralarda görülmeye
başladı . Daha sonra da bu bölgelerde Allah'ı n Elçisi'nin seriyye ve gazveleri
artmaya baş ladı ve O'nun vefatı na kadar da hiç kesilmeden devam etti.
Halbuki ayn ı geliş me Farslara yakı n Arap bölgesinde veya Arap
Yarı madası ' nı n güneyinde meydana gelmedi. Bu Bölgenin bir özelliği de
Hicaz'la Şam arası nda yapı lan ticaret yolunu temsil etmesidir. Burada ikâmet
eden Arap Kabileleri, ister istemez ekonomik yönden Şamla yakı n iliş kiler
el-Kilâ'i, "el-İ ktifa', c. II, s. 103a.
İ bn Sa'd, et-Tabakât, c. I, s. 262; İ bn Seyyidüen-Nâs, Uyün, c. II, s. 269; en-Nüveyri,
Nihaye, c. XVIII, s. 166; İ bnu'l-Esir, el-Kamil, c. II, s. 146.
158 en-Nüveyri, Nihâye, c. XVIII, s. 72.
159 el-Belazuri, Fütfı h, s. 91.
16f) İ bn Sa'd, et-Tabakât, c. I, s. 263; İ bnu'l-Esir, el-Kamil, c. II, s. 203; ed-Diyarbekri, elHamis, c. II, s. 478; en-Nüveyri, Nihâye, c. XVIII, s. 166.
156
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kurmaktaydı lar. Böylece bu kabileler arası nda yayı lan Hı ristiyanlı k, dolaylı
bir şekilde Bizans ve çı karları ile içiçeydi. Ayrı ca burada zamanla Araplaşan
Yahudi toplulukları da bulunmaktaydı . Bunlar Hicaz'ın kuzeyinde yer alan
köylerde yaşıyorlardı ve Filistin'deki Yahudilerle sı kı ilişkiler içindeydiler161 .
Diğer yandan Müslümanlarla iç içe yaşayan Yahudiler hileye dayanan bir
siyâset takip ederek antlaşma ve sözleşmeleri bozdular ve imzalamış oldukları
belgelere aykı rı hareket ettiler. Böylece Allah'ı n Elçisi onlardan Kaynuka'
okullarını Dibab'a, el-Nadiroğulları'm da Ezru'at Bölgesi'ne göç ettirdim. Bu
topluluklar gittikleri yerlerde putperest Arapları , Müslümanlara karşı kışkı rtmaya başladı lar ve onları Medine üzerine yürümeye teşvik ettiler.
Müslümanlara karşı yapı lan bu tahriklerde Ka'b b. el-Eşref ve Hayber'de
ikârnet eden ve aynı zamanda Şamlı larm meşhur tüccarı olan Selam b. EbrlHukayk gibi yahudiler büyük rol oynadı lart 63 . Sonra Hendek Savaşı 'nda
Kureyzaoğulları , Kureyş le işbirliği yaparak tuzak hazı rladı lar ve Medine'de
Müslümanlara hiyanet ettiler ve neticede öldürülmelerine karar verildi.
Bütün bu olaylar, yahudileri Müslümanlara karşı daha da düşmanca bir tavır
takınmaya ve hakları nda kötü propaganda yapmaya sevketti. Hatta onları n
bu propagandası baş langı çta Müslümanlara karşı nefret uyandırmaya ve onları kötü göstermeye yol açmış olabilir. Bir rivâyete göre Tayy Kabilesi başbu kabile mensupları nı n Hayber, Fedek ve
kanı Adiyy b. Hatim et
Teyma' Yahudileri ile komşuluk münâsebetleri bulunmaktaydı- Allah'ı n
Elçisi'ne karşı büyük düşmanlı k beslemekteydi ve kendisi Hıristiyan& Bu şahı s, İslam ordusunun Tayy Kabilesi'nin putunu kı rmak için gelmekte olduğunu duyunca, ağı rlı kları nı alarak Şam'a kaço1 "4. Diğer bir rivâyete göre
Cüzam Kabilesi'ne bağlı Zübeyboğulları ndan bazı kimseler, Rüfa'a elCüzami'ye gelerek ona şöyle dediler: "Sen burada oturmuş keçi sağıyorsun,
Cüzam kadı nları ise tutsaktı r. Onları bu hale düşüren, getirmiş olduğun
mektubundur"6565 . Onlar, bunu söylemekle suçu, Allah'ı n Elçisi'nin mektubuna göre hareket eden Rüfa'a'ya yüklemek istemişlerdi. Onlara göre
Rüfa'a'nın böyle davranmaması gerekirdi.
161 Brokelmann, Carl, "Tarihu'l-Edebi'l-Arabi", (Trc: Abdulhalim en-Neccar), Mısı r, 195962, c. I, s. 121.
I" et-Taberi, "Tarih", c. II, s. 479-481.
163 et-Taberi, "Tarih", c. II, s. 550-553.
164 ed-Diyarbekri, "el-Hamis", c. I, s. 380.
165 İ bn Hişam, "es-Sire", c. IV, s. 225; İ bn Sa'd, "et-Tabakât", c. I, s. 322.
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Şüphesiz ki, Yahudiler Arap Yarı madası ile Şam toprakları arası nda yer
alan bölgelerde Müslümanlara karşı sürdürdükleri bu yı kı cı faaliyetlerinde
fazla zorluk çekmiyorlardı . Zira akrabaları nı n barı nakları bu bölgelerde bulunuyordu.

Öte yandan bu bölgedeki kabileler, çı karları nedeniyle Şam Bölgesiyle
sı kı iliş kiler içindeydiler. Bu kabilelerden bir kı smı nı n baş kanları Bizans
devleti adı na valilik görevinde bulımmaktaydı ki, Me'an ve civarları nda görev
yapan Ferve b. Amr el-Cüzami bunlardandı r. Yı ne bunlardan olan Kuda'a ve
ona bağl ı Süleym, Beli, Kelb, Uzre ve Behra' kollar ı da Kuzey Arap
Yarı madası ile Şam mı ntı kası arası nda yer alan bölgeye yayı lmış lardı .
Bunlardan bazı ları Bizans devletinden yı llı k maddi yardı m alı yorlardı .
Bizans'ı n resmi dini olan ve aynı zamanda Şam'da güç kaynağı nı teş kil eden
H ı ristiyanlı k, sı nı rlı bir ş ekilde bu putperest kabilelerinin bazı fertleri arası nda yayı lmış tı . Bu yüzden bu kabilelerin ve bu kabileler bünyesinde yer
alan Hı ristiyan Arapları n gözünde, Hı ristiyanlı k.' bı rakı p İ slam'a yanaş mak,
dolayl ı ve dolaysı z bir şekilde Bizans açı sı ndan çı karları na zarar verir anlamı nı taşı maktaydı . Hatta bunu, güçlerinin üstünde bir olay olarak görüyorlar
ve bu gibi tabiliği kabul etmek için daha kendilerini hazı rlı klı görmüyorlardı .
Onlar, diğer tarafı n (Müslümanlar) böyle bir boş luğu dolduracağma da
inanmı yorlardı . Allah'ı n Elçisi, Adiyy b. Hâtem et-Tâi'ye: "Ey Adiyy! Belki de
onlar (Müslümanlar) ı n maddi sı kı ntı lar içinde olmaları seni bu dine
( İ slam'a) girmekten alı koymaktadı r. Allah'a yemin ederim ki, çok yakı nda
malları öyle çoğalacak ki, hatta o malları alacak bir kimse bulunmayacaktir.""
şeklinde hitab ederken sanki bu noktaya temas etmektedir.
Aynı zamanda Bizans, Hı ristiyanlı kı din olarak seçmeyen ve bu dönüş ümün (Hı ristiyan Arapları n İ slam'ı kabul etmelerinin), Arapları , kendilerine
karşı cesaretlendirip üzerlerine gelmeleri dışı nda Arap kökenli
H ı ristiyanlarm din değiş tirerek İslam'a girmeleri ile ilgilenmeyen Farsları n
tersine bu dönüş üme iyimser bakmı yordu.

Bu sebeple bu mı ntı kadaki Arap Kabileleri baş langı çta İslam fetih hareketine karşı düş manca bir tutum sergilediler, bazı ları da Mu' te Savaşı 'nda
Müslümanlara karşı Rumları n yanı nda yer aldı .
İ bı l Hişam. "es-Sire", c. IV, s. 227; ilgimi-Esir,

c. I, s. 195.
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Konunun diğer bir boyutu da bu bölgenin Hicaz ile Şam arası ndaki ticaret yolunu temsil etmesidir. Bölgenin bu konumu Allah'ı n Elçisi devrinde de
devam etti ve Kureyş, Müslümanlar tarafı ndan ticaret kervanları nı n geçiş i
engellenince büyük zararlara uğradı '"7. Allah'ı n Elçisi, Müslümanlar'a maddi
yarar sağlamak ve tüccarlar vası tası yla İslam Devletini yaymak maksadı yla burada güvenliği tesis etmeye ve ticari alış veriş in sağlı klı yürütülmesine özen
gösterdi. Bölgenin güvenliğini bozmaya çalışanları cezalandı rmak ve tüccarlardan oluşan yolcuları korumak için Dumetü'l-Cendel'e gönderilen orduyu
bizzat kendisi (Hz. Peygamber) idare etti°68. Ayrı ca Zeyd b. Hârise'yi aynı
amaçla önce Vâdi'l-Kura yöresinde yaşayan ümmü Kı rfe'nin üzerine, sonra
da yine Vâdi'l-Kura'nı n arka tarafı nda bulunan Hisma bölgesine gönderdi''.

Buna karşı lı k ed-Diyarbekri'nin belirttiğine göre Hı ristiyanlar gibi bazı
çevreler bölgenin bu ticari özelliğini istismar konusu yapmaktaydı lar. Bu çevreler, Medine'ye ticaret maksadı yla giden Nabatlı tüccarları n önünde
Bizarıs'ı n Medine'yi ele geçirmek için büyük bir ordu hazı rladığı şaiasmı ortaya atı yorlardı . Görülüyor ki, onlar, Medine'ye giden yol boyunca yerleşen
kabilelerin içine korku salmak, onları İ slam'dan uzaklaşurmak ve araları nda
yayı lması nı engellemek maksadı yla böyle bir faaliyette bulunuyorlardı u".
Bölgedeki kabilelerin İslam fetih hareketine karşı tutumları nda yavaş yavaş yumuşaklı k görülmeye baş ladı . Onlardaki bu değiş iklik, özellikle
Mekke'nin fethinden sonra Müslümanlar'ı n güçlerinin artması nı hissetmelerinden ve İslam'ı n amaçları nı ve bu dine girenlerin durumları nı öğrenmelerinden sonra gerçekleş ti. Ayrı ca Bizans'ı n bölgede de güç kaybı na uğraması
ve bu kabilelerin, özellikle Farslar'ı n Şam'a karşı düzenlemiş oldukları saldı rı dan sonra Bizans'la iliş kilerinin zayı flaması da bunun gerçekleşmesinde
etkili amil olmuş tur.
Bir rivâyete göre Adiyy b. Hâtim'in kı z kardeşi, Şam'da bulunan kardeş ini ziyaret ederek onu Medine'de Allah'ı n Elçisi'ne gitmemesi ve O'nun yanı nda rahatlı k ve huzura kavuşmaması ndan dolayı kı nadı . Zira kendisi de
Allah'ı n Elçisi'nden iyi muamele görmüş tü. Adiyy, kı z kardeş inin bu tavsiye";7 et-Taberi, "Tarih", c. Il, s. 646.
" et-Taberi, "Tarih", c. II, s. 564.
el-Belazuri, “Ensabu'l-Eşrar, (Thk: Muhammed Harnidullah), Mısı r, 1959, c. I, s. 377378; ed-Diyarbekri, el-Hamis, c. I, s. 377-378.
I711) ed-Diyarbekri, "el-Hamis", c. II, s. 484. Ayrı ca bkz. Abdulkadir b. Ahmed Bedran,

"Tehzibu Tarih ilın Asâkir". Beyrut, 1979, c. I, s. 110.
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sine uyarak kabilesinden bir heyetle Medine'ye geldi ve Allah'ı n Elçisi ona
ilgi gösterdi ve kendisiyle gelen heyeti de iyi karşı ladı . Böylece Adiyy ve kavrni
Müslüman oldular. Allah'ı n Elçisi, onu kabilesine zekât amili olarak görevlendirdi. Bu gelişme sonucunda onun, Allah'ın Elçisi'ne karşı önceki kini ve
nefreti, İ slam'a olan düşmanlığı , onlara karşı sevgi ve imana dönüş tüm.
Başka bir rivâyete göre onun kabilesi, Hz. Ebu Bekr döneminde bazı insanları n yaptığı gibi malları nı n zekâtı nı vermemeye kalkış tı lar. Fakat Adiyy onlara
Hz. Peygamber'le yapmış oldukları antlaş mar hatı rlattı ve şöyle dedi:
"Adiyy'in nefsi elinde olan Allah'a yemin ederim ki, onu (zekâtı ) zenci bir
adama bile versem, aynı miktarda vereceğim ve miktarı nı asla azaltmayacağı m. Eğer bu konuda bana karşı gelirseniz, sizinle savaşı rı m". Onun bu hususta ısrarlı olduğunu görünce de, ona uydular ve malları nı n zekâtı nı hemen
kendisine teslim ettiler. Adiyy bu malları Hz. Ebu Bekr'e götürdil°72.
Hicretin dokuzuncu yı lı nı n Receb ayı nda Müslümanlar Tebük Seferi'ne
çı ktı lar ve bu sefer esnası nda taraflar arası nda herhangi bir savaş meydana
gelmedi. Fakat onlar bu esnada Dumetü'l-Cendel hükümdarı ükeydir b.
Abdulmelik'i ele geçirdiler. Rivâyete göre fl'keydir, Gassân veya Kinde kabilesine mensup bir Araptı ve aynı zamanda Hı ristiyandı . Bu şahı s cizye ödemek
karşı lığı nda Müslümanlarla bir anlaşma yaptı m. Bu durum karşı sı nda
Allah'ı n Elçisi onun kanı nı n dökülmesini yasakladı ve onu serbest bı raktı .
Böylece o, bu olaydan sonra köyüne döndü. İ bn Hişam el-Kelbi ise, Ükeydir
b. Abdulmelik'in Müslümanlığı seçtiğini rivâyet eder174 .

Allah'ı n Elçisi, Eyle hükümdarı Yuhanna b. Ru'be ile de anlaşma yaptı .
Yuhanna Hı ristiyandı . Allah'ı n Elçisi tarafı ndan onunla yapı lan anlaş ma
metnine Müslümanlara karşı kolaylı klar sağlaması ş artı konuldu' 75 .
Mayerson, bu anlaş mayı ele alı rken, onun, Filistin ve Sina'nı n arka kapı ları nı
Müslümanlara açtığı nı ileri sürmektedir"6.
171 İ bn Hişam, "es-Sire", c. IV, s. 225-228; İ bn Sa'd, et-Tabakât, c. I, s. 321-322; İ bn
Abdirabbih, el-İ kd, c. III, s. 399; en-Nüveyri, Nihâye, c. XVIII, s. 78-79.
172
el-İ ktifa', c. II, s. 82 b.
173 eş-Şafil, el-Üm, c. IV, s. 192; Halife b. Hayyat, Tarih, (Thk: Ekrem Ziya' el-ömeri)
Beyrut, (Trz.), s. 92; İ bn Hişam, es-Sire, c. IV, s. 169; et-Taberi, Tarih, c. III, s. 108; en-Nüveyri,
Nihâye, c. XVII, s. 352-357; A.L. Tibawi, "Christians under Muhammad and his First Two
Caliphs". İslamic Quarterly. Beirut,1961, Vol. 6, p. 33.
174 Abdulkadir b. Ahmed Bedran, Tehzib, c. III, s. 973.
175 İ bn Hişam, es-Sire, c. IV, s. 159; el-Ya'kubi, Tarih, c. II, s. 68; el-Belazuri, Fütüh, s. 79430;
Abdulkadir b. Ahmed Bedran, Tehzib, c. I, s. 115.
1711 Mayerson, Philip, "The First Muslim Attacte on Southern Palesdne", p. 173.
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Kelb Kabilesinin elçilik heyeti Medine'ye geldi ve Allah'ı n Elçisi onlara,
Dumetül-Cendel halkı na ve bu bölgenin havalisinde oturan Kelb kabilesine
bağlı topluluklara bir anlaş ma belgesi gönderdi'".

Ayrı ca Gassân Kabilesinden üç kiş i Medine'ye gelerek Müslüman oldular
ve sonra Şam'da oturan kavimlerinin yanı na döndüler178.

Sonra Me'ân Bölgesinde Bizanslı lar'ı n oradaki Arapları idare etmek için
tayin ettikleri Ferve b. Amr b. en-Nâfire el-Cüzami, bir mektup göndererek
İslam'ı kabul ettiğini bildirdi ve Allah'ı n Elçisi'ne de bir hediye gönderdi.
Bizanslı lar, onun Müslüman olduğunu duyunca kendisini yakalayarak götürdüler ve hapse attı rdı lar, sonra ondan İslam'ı bı rakması nı ve eski dinine
dönmesini istediler. Fakat o, bunu kabul etmedi. Böylece onu öldürdüler179.
Bölgedeki kuvvet dengesinin Müslümanları n lehine dönüşmesi olayı Hz.
Ebu Bekr zamanı nda gerçekleş tirilen İslam fetih savaş ları esnası nda had safhaya ulaş tı ve Hicaz ile el-Urbe arası nda yer alan bölgeler savaş yapı lmadan
Müslümanları n eline ge0180

Sözün özeti; Hz. Peygamber döneminde Arap Yarı madası ndaki Arap
Hı ristiyanları nı n meselesi, genel olarak Arap Kabilelerinin konusu ve bu kabilelerin İslâm fetihlerine karşı tutumu ile iç içe olmuş tur. Aslı nda bilinen
tarihi kaynaklar, araş urmacı ya, Arap Yarı madası 'nı n Farslara yakı n bölgesinde veya Bizans sı nı rları na yakı n yerlerinde bir Hı ristiyan Arap gücünün
varl ığı n ı hissettirmemektedir. Aksine o (araş t ı rmacı ), çoğunlukla
Hı ristiyanlığı , Kabileler arası nda seyrek bir şekilde Hı ristiyan olarak yaşayan
bazı fertler de görür. Üstelik bu fertlerin toplumları ndaki olaylara katkı ve
etkileri de söz konusu değildir. Bu fertlerin İslam'a karşı tavı rları , çoğunlukla
Arap kabilelerinin tavı rları ile uyum içindeydi. Kabileler anlaş mak maksadı yla Medine'ye gittiklerinde, onlar da gittiler. Bu kabileler İslam'ı kabul
edince, onlar da ayn ı davranış ta bulundularlm. Onlardan Müslüman olmayanlar ise -ki, onları n sayı sı çok azdı r- zimmi statüsüne uydular, Allah'ı n Elçisi
177

İ bn Sa'd, "et-Tabakât", c. I, s. 335.

178 İ bn Sa'd, "et-Tabakât", c. I, s. 338; en-Nüveyri, "Nihâye", c. XVIII, s. 98.

179 İ bn Hişam, "es-Sire", c. IV, s. 237-238; İ bn Sa'd, "et-Tabakât", c. I, s. 355; el-Ya'kubi, c. Il,
s. 79; İ bn Seyyidü'n-Nâs, "Uyun", c . II, s. 344; en-Nüveyri, Nihâye, c. XVIII, s. 29; İ bnu't-Talla',
Akdiya, s. 274.
18° el-Belazuri, "Fütüh", s. 117.
181 Richard Beli, "The °right of Islam", p. 182.
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ile barış anlaş ması imzaladı lar, İslam bayrağı nı n gölgesine girdiler ve İslam'ı n
yayı lması na ve fetihlerinin genişlemesine asla engel olmadı lar.
Sonra Allah'ı n Elçisi vefat etti. Şüphesiz ki O'nun vefatı Müslümanları n
hayatı nda kimsenin dolduramayacağı bir boş luk bı raktı . Zira düşünceye bağlı lı k birliği ile siyasi otoriteye bağlı lı k birliğini temsil eden Müslümanları n
birliği, O'nun (Hz. Peygamberin) şahsı nda toplanmaktaydı . Fakat birlik kavramı , sadece Allah'ı n Elçisi için geçerli olduğuna inanan bazı Müslümanlar
tarafı ndan iyice anlaşı lmamış tı 182 . Bu birlik kavramı nı temsil eden düşünceye
bağlı lı k ve Allah'ı n Elçisi'nden sonra idareyi ele alan idareciye bağlı lı k, onlarca aynı oranda algı lanmamış u. Mal (zekat) konusu, onlar tarafı ndan birlik
kavramı nı n deney geçirdiği en belirgin meselelerden biriydi'83. Bu mesele
önce siyasi bir boyut kazandı , daha sonra râviler ona dini bir boyut eklediler.

Şüphesiz ki, Arap kabileler büyük miktarda maddi destek alı yorlardı .
Onlar birbirlerine karşı savaşı rken ganimet ele geçiriyorlardı . Bunun dışı nda
onlar Fars ve Bizans toprakları na yaptı klan baskı nlar esnası nda bol miktarda
maddi kaynak elde ediyorlardı . Bazen de adı geçen devletlerin toprakları na
saldı rı da bulunmamak veya bu devletlere hizmette bulunmak maksadı yla
maddi destek alı yorlardı . Arap Kabilelerine bağlı elçilik heyetleri Medine'ye
geldiklerinde Allah'ı n Elçisi'nden hediye ş eklinde maddi ve ayni destek te
aldı lar. Fakat Allah'ı n Elçisi, bu ziyaret esnası nda onlara yı llı k maddi yardı m
(maaş ) bağlamadı . Aksine İslam'a girmeleri hükmü gereğince onlar malları ndan bir kı smı nı devlete vermeye baş ladı lar. Bu kabilelerin İslam devletine
bağlı lı k ve itaatleri, Allah'ı n Elçisi'ne bey'atleri hükmünce geçerliydi. Allah'ı n
Elçisi vefat edince, onlar, Hz. Ebu Bekr'in O'na halef ve yerine halife olması na karşı çı ktı lar. Devlet baş kanı na olan eski bağlı lı k ruhunu kaybettiler.
Hatta onları n bu tutumu savaş çı karacak kadar ilerledi. Onlar bu kavramı ,
ona bağlı kalı nacak bir din olarak algı ladı lar.
Böylece onu savunmak için kı lı çla= çektiler. Neticede ortalı k karış tı ve
devlet açı sı ndan insanları kontrol etmek ve anlaşma ve sözleşmeler gereğince
onlardan hesap sormak zorlaş tı , bu da siyasi otoritenin zarflamasma sebep
oldu. Bu durum ise, Hı ristiyan olarak hayatı nı sürdürmeye devam eden
Arapları n bu dönemdeki tavı rları nı öğrenmeyi zorunlu kı lmaktadı r.
/82

Bkz. el-Ezdi, "Fütühu's-Şam", (Thk: Abdulmünim Abdullah en-N4ir), Mısı r, 1970, s. 2.
et-Taberi, 'Tarih", c. III, s. 259.

183 Bkz.

ARAP KÖKENLI HIRİ STİ YANLAR

901

İ lk olarak Arap Yarı madası 'nda Müslümanlarla içiçe yaşayan Necrân
H ı ristiyanları nı ele alalı m; Allah'ı n Elçisi'nin vefatı ndan önce, Mezhic
Kabilesi'nin desteği neticesinde Necrân'da Abhele b. Ka'b'ı n başı nı çektiği
ayaklanmalar hakkı nda Yemen'den haberler gelmişse delm, bu olay kesinlikle
Necrân Hı ristiyanları nı n da bu karışı klı klarda rol aldı kları nı veya fiilen bu
hâdiselere katı ldı kları nı göstermez. Onlar, Hz. Ebu Bekr'in hilafeti boyunca
ve Hz. Ömer'in hilâfetinin ilk yı lları nda evlerinde sâkin bir şekilde yaşadı ları n. Sonra Hz. Ömer, onları n Irak'a ve Şam'a çı karı lmalarmı emretti.

Necrân Hı ristiyanları nı n yurtlarmdan çı karı lmaları konusunda çeliş kili
harberler yer almaktadı r. İ bn Sa'd Tabakât'ı nda ve Ebu Davud Sünen'inde,
onları n, Hz. Peygamber zamanı nda yapı lan anlaşma metinlerinde faiz yememeleri şartı konmuş tu, fakat onlar bu şarta uymadı lar ve Hz. Ömer döneminde faiz yemeye başladı lar. Böylece hâlife de onları sürgüne gönderdi
şeklinde nakletrnektedirl8".
en-Nüveyri ise bu konuyu; Necrân Hı ristiyanları , Allah'ı n Elçisi'nin onlara yazmış olduğu anlaş ma metnine, sadâkat gösterdiler ta ki, O, vefat etti.
Sonra Ebu Bekr halife oldu ve ölümü sı rası nda onlara iyi muamele edilmesini tavsiye etti. Sonra onlar Hz. Ömer zamanı nda faizle ticaret yapmaya başladı lar. Bu durum karşı sı nda halife, onları göçe zorladı şeklinde zikretmektedir187.

Bir rivâyete göre Ömer b. el-Hattab, Necrânlı Hı ristiyanları n yurtları ndan çı karı lmaları nı , bu yönde Hz. Peygamber'den nakledilen bir hadis gereğince uygulamaya koymuş tur.
Abdurrezzak es-San'ani, el-Musannaf adlı eserinde, Ma'mer'den, oda ezZühri'den, oda İ bn el-Museyyib'den bir mürsel hadis naklederek Allah'ı n
Elçisi'nin: "Arap toprağı nda (veya Hicaz toprağı nda) iki din birarada olmayacaktı r." şeklinde bir söz söylediğini zikreder. Sonra Ömer, kendi döneminde bu hadisi incelettirdi ve doğru olduğunu tespit etti. Bu konuda ezZühri "İş te Ömer bu sebepten dolayı onları göçe zorladı ." demektedir'sg.
181 ez-Zehebi,

174.

"Tarihu'l-İ slam ve Tabakâti'l-Meşâhir vel-Alâm", Kahire, 1367-69, c. II, s.

18i1 en-Nisaburi, "Meğâzr, s. 326 b.
188 İ bn Sa'd, "et-Tabakât", c. I, s. 358;

Ebu Davkl, Simen, ( İstanbul, 1992, c. III, s. 430-431).
187 en-Ntiveyri, "Nihâye", c. XVIII, s. 137.
188 Ebu Ubeyd, "el-Emvar, s. 144.
189 es-San'ald, "el-Musannar, (Thk. Habiburrahman el-A'zami), Beyrut, 1970-2, c. VI, s. 53,
54, 57-58.
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Müslim'in Sahih'inde geçen bir habere göre Câbir b. Abdullah, Ömer b.
el-Hattab' ı n, Allah' ı n Elçisi'nin: "Yahudi ve Hı ristiyanları Arap
Yarı madası ndan mutlaka çı karacağı z ve burada Müslümanlar dışı nda kimseyi bı rakmayacağı z." şeklinde konuş tuğunu duyduğunu kendisine haber
verdiğini bildirmektedir19°.
Allah'ı n Elçisi (A.S.)'ne nisbet edilen hadisler, Hz. Peygamber'in Arap
veya Hicaz toprakları nda İslam'ı tek din kı lma gayreti dışı nda, Necrânlı
Hı ristiyanlan yurtları ndan çı karmak hususunda herhangi bir sebep üzerinde
durmamaktadı r. Ebu Ubeyd ise, Allah'ı n Elçisi'nin, bu sözü Necrânlı
Hı ristiyanlarm bir anlaşmayı bozmaları veya taraflarca baı-ış yapı ldı ktan sonra
herhangi bir hâdise çı karmaları sonucunda söylemiş olabileceği görüşündedir°91. Büyük bir ihtimalle Ebu Ubeyd'in ileri sürdüğü olay meydana gelmiştir. Böylece bu olay Allah'ı n Elçisi'ni, diğer din mensupları nı Arap
Yarı madası 'ndan çı karma kararı nı almaya zorlamış , fakat erken vefat' neticesinde O, bu kararı nı uygulama safhasma geçirememiş ti°92. Hz. Ebu Bekr de
hilâfeti sı rası nda karşı laş tığı problemlerden dolayı yine bu kararı uygulamaya
koyamamış u. Hz. Ömer döneminde, faiz yemek gibi bazı ihlaller, ikinci defa
Necrânlı Hı ristiyanlar tarafı ndan gerçekleş tirilmiş olabilir. Böylece, faiz yedikleri için Ömer, onları yurtları ndan uzaklaş urdı diyenler, bunun, çı kanlmalanmn sebebi olduğunu zanettiler.

Ebu Ubeyd'in Necrân Hı ristiyanları nı n Müslüman olmaları , sonra irtidat
etmeleri ve Hz. Ömer'in bu konuda onlara mektup göndermesi ve onları
yurtları ndan çı karması hususunda zikrettiğine gelince'93, eğer onlar
Müslüman oldularsa, bunu, çı karı lmaları na dair bir niyetin bulunduğunu
duyduktan sonra göstermelik olarak yapmış lardı r, daha sonra da bundan
vazgeçmişlerdir. Üstelik onlardan bazı ları Müslüman oldular ve bunu devam
ettirdiler ve bu şahı sları n hiç biri göçe zorlanmadı . Zira bilindiği gibi bir ceza
olarak göçe zorlamak, Müslüman olup, sonra bundan vazgeçenlere uygulanan bir hüküm değildir.
Hz. Ömer, Necrân Hı ristiyanları nı n akarları nı ve malları nı satı n aldı ve
onlara yurtları ndan ayrı lmaları için belli bir süre tan ı d ı . Ayrı ca hak ve Şam
valilerine emir vererek kendilerine çiftçilik yapmaları için geniş topraklar
" Muslim, "Sahib", (İ stanbul. 1992, c. II, s. 1388.).
Ubeyd, "el-Emval", s. 144-145.
192 et-Taberi, "Tarih", c. III, s. 21.
I93 Ebu Ubeyd, "el-Emval", s. 145.

191 Ebu
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tahsis etmelerini istedi'''. Hz. Ömer, topraklardan elde ettikleri gelirleri, onlara sadaka ve toprakları nı n bedeli olarak bı raktı , kendilerine zulmedenlere
karşı yardı mcı olunması nı emretti ve onlardan yirmidört ay cizye (baş vergisi)

İslam halifeleri nasfa (gelirlerinin yarı sı nı devlete ödemeleri) olaymdan
sonra Necrân Hı ristiyanları na karşı daha yumuşak ve musamahalı davranmaya baş ladı lar. Osman b. Affan'ı n, Allah rı zası için onlardan cizye olarak
alı nan vergiden ikiyüz hulle (takı m elbise)lik, toprak kaynaklı gelirlerinden
de bir miktar indirim yaptığı nı öğrenmekteyiz. Aynı şekilde Muaviye b. Ebi
Süfyan da, onlardan bazı ları nı n Müslüman olması neticesinde vergilerinden
ikiyüz hullelik daha indirim yapmış tı r. Onları n, çevrelerinde cereyan eden
olaylara karşı Irak'ta kendileri dışı nda diğer Arap toplulukları ndan daha ilgisiz oldukları söylenemez. Haccac b. Yusuf es-Sakafi, onları , kendisine ve
Ümeyye Oğulları 'na karşı baş latmış olduğu ayaklanmada Abdurrahman b.
Muhammed b. el-Eş'asla işbirliği yapmakla suçladı . Ayrı ca onları eskiden olduğu gibi cizyelerini tam olarak ödemeye mecbur etti. Ömer b. Abdulaziz
halife olunca, Necrân Hı ristiyanlar el-Haccac'ı n kendilerine yaptığı zulümden ve sayı ları nı n eksikliğinden şikayet ettiler. Bunun üzerine halife onları n
sayı lması m emretti. İ lk sayı ları nı n ondabiri kaldı kları nı görünce, onları n değeri sekizbin dirhem olan ikiyüz hulle (elbise) ödemelerine karar verdi""'.
Arap Yarı madası 'mn doğusunda ise, nakledilen haberlere göre Arap
Kabileleri kendi araları nda Medine'deki devlet yanlı sı ve karşı tı olarak ikiye
bölündü. Ternimoğulları 'ndan olduğu söylenen Secah bint el-Haris ve grubu
dışı nda, hiç bir H ı ristiyan grup bu hareket içinde yer almadı 197 . Secah
Hı ristiyan inanana aşı rı derecede bağlı bir kadı ndı 1"8. O, Irak'ı n kuzeyinde
bulunan (Dicle ile Fı rat nehirlerinin arası nda yer alan ve bugün Türkiye,
İ rak ve Suriye toprakları nda kalan el-Cezire'nin Irak'taki kı smı kasdediliyor)
el-Cezire Araplar'ı ndan bir toplulukla Medine'de Hz. Ebu Bekr'e karşı harekete geçmek için Temimoğulları 'mn bulunduğu bölgeye geldi. Bu da ilk bakış ta, İslam Devletine karşı bir düş man Hı ristiyan Arap hareketinin varlığı nı
I" el-Belazuri, "Futüh", s. 85-89.
ı sı en-Nüveyri, "Nihâye", c. XVIII, s. 137.
ıı t el-Belazuri, "Fütüh", s. 89-91; İ bnu'l-Esir, el-Kamil, c. II, s. 201.
197 el-Eş ref Ömer b. Yusuf, "Tarfetü'l-Ashab fi Temyizi'l-Ensab", (Thk: K. W. Zettersteen),
Dimask, 1949, s. 63.
198 et-Taberi, "Tarih", c. III, s. 272.
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çağrış urmaktadı r. Fakat Secah'Ia ilgili haberler, bu varsayı mı desteklememektedir. el-Belâzurrnin belirttiğine göre o, kendini kahin olarak kabul ettirdi. Böylece Temimoğulları ile annesi tarafı ndan yakı nlar ı olan
Tağliboğullarma mensup bazı gruplar ona uydular").

Secah, Müseyleme ile evlendi ve kendi dini ile onun dinini birleş tirdi.
Ebu Ca'fer et-Taberi"'nin bir rivâyetine göre, o (Secah) Peygamberlik iddiası nda bulundu ve Tağliboğullarfndan el-Hüzeyl b. İ mrân Hı ristiyanlığı bı rakarak onun dinine girdi.
en-Nüveyrim'nin bir rivâyetine göre o (Secah), Müseylime ile evlendikten sonra kabile mensupları , ona, mihrini sordular. Bunun üzerine o da tekrar Müseylime'ye giderek ondan mihrini istedi. Müseylime, ondan müezzinini talep etti, böylece bu görevli hemen oraya çağrı ldı . Müseylime, Ona:"
Arkadaşları n arası nda, Allah'ı n Elçisi Müseylime, Muhammed'in getirdiği
namazlardan sadece iki vakit namazı nı ; sabah ve yatsı yı size farz kı ldı diye bir
açı klamada bulun. " şeklinde emir verdi.

Büyük bir ihtimalle Secah tarafı ndan başlatı lan hareket bir Hı ristiyan
hareketi değildir. Belki de Allah'ı n Elçisi'nin vefatı ndan sonra Kuzey Arap
Yarı madası 'ndaki Arap Kabileleri arası nda baş gösteren kabile çekişmesi,
onu, bu gibi davranışa itmiş tir. Onun, Müslümanlara karşı çalış mak maksadı yla Farslar veya Bizanslı lar tarafı ndan kiralanmış olması da mümkündür.
Secah, Müseylime'yi terk ederek kendi kabilesi olan Tağliboğullarf na geri
döndü. Hatta bir rivâyete göre o, sonradan Müslüman olmuş ve bu inancı na
bağlı kalmış tı r".
Arap Yanmadası 'mn Kuzey Bölgesine gelince, konu ile ilgili rivâyetlere
göre burada Vadra el-Kelbi adı nda bir şahı s, kendine destek veren Kelb kabilesinden bazı kiş ilerle irtidat etmiş ve zekât vermeyi reddetmiş tir203.
Görülüyor ki, Dumetü'l-Cendel emini Ükeydir b. Abdulmelik, dayı ları olan
Kelb Kabilesi mensupları nı n bu eyleminden cesâret almış ur20 '. Cizye vermeyi
durduran bu şahı s, Müslümanlarla yapmış olduğu anlaş mayı bozdu ve
ıı el-Belazuri,

"Funih", s. 108.
et-Taberi, "Tarih", c. III, s. 269.
2<" en-Nüveyri, "Nihaye", c. XIX, s. 79.
2" el-Belazuri, "Fütith", s. 108.
203 et-Taberi, 'Tarih", c. III, s. 403.
"Ahbaru'l-CiLad fi Fethil-Bilad". Laleli Ktb. Nıı . 1994, İ stanbul, s. 41 a.
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Dumetü'l-Cendel'den ayrı larak Hire şehrine geçti205 veya İ bn Hişam elKelbrnin rivâyet ettiği gibi Müslümanlığı bı rakarak irtidat etti2°°. Sonra İyâd
b. Ganm ve Halid b. el-Velid'e karşı savaşan ve Kelb, Behra', ez-Zaca'im ve
Gassân ve Tenilh'a bağlı bazı gruplardan oluşan topluluğa katı ldı . Savaş sonunda bu topluluk yenilgiye uğradı ve Ükeydir b. Abdulmelik öldürüldü207.
Fakat Arap olduğu söylenmeyen Yulı anna b. Ru'be Müslümanlarla yaptığı anlaşmaya bağlı lı k göstererek savaşa katı lmadı .

Hz. Ebu Bekr Ridde ayaklanmaları na son verip, Araplar ona itaat edince,
Arap Kabilelerini cihada çağı rdı . Böylece Arap Yarı madası 'nı n çeşitli bölgelerinden ona akı n akı n askerler gelmeye baş ladı . O da bu askerleri hemen
Şam'a ve Irak'a gönderiyordu. Müslümanlar Şam'a doğru yol alı rken, Arap
Kabilelerinin yoğun bir şekilde yayı ldığı Şam sı nı rları nı n doğu bölgelerinden
geçiyorlardı . Sadece Amr b. el-As, bu yolu takip etmeyerek Eyle'den
Filistin'in güney bölgesine girdi.
Tarihi rivâyetler, Müslümanları n Şam beldelerine ilerleyiş ini, buralardaki hâkim unsurlar ve onlara tabi olan bölge halkı nı n, İslam fetih hareketinin baş langı cı ndan Şam beldelerinin fethinin tamamlanması na kadar,
kendilerine karşı göstermiş oldukları direnişi net bir şekilde sunmaktadı r.
İ bn İ shak (75/152), (688/761) şunları zikretmiş tir: Amr b. el-As
Müslümanlarla birlikte Medine'den çı karak Gamru'l-Arabat bölgesine geldi
ve buradan Bizanslı ları n durumunu Ebu Bekr'e iletti ve ondan yardı m istedi.
Aynı anda Ebu Ubeyde ve Yezid b. Ebi Süfyan Müslümanlarla beraber Şam'ı n
Busrâ şehrini kuşanyordu". Ebu Ca'fer el-Taberi İ bn İshak'tan naklettiği rivâyetinde, Müslümanları n Şam'a çı kış ları ndan Busra şehrine ulaşmaları na
kadar kayda değer bir direniş le karşı laşı p karşı laş madı kları konusunda herhangi bir mâlumat vermemektedir.
Ömer b. Şebbe (173/262), (788/875) ise, Ali b. Muhammed el-Medffini
(135/220), (788/839)'den ş unu rivâyet etmektedir: Müslümanlar Ebu
Ubeyde'nin komutası nda Meâb halkı ile çatış maya girdiler ve araları nda
barış yapı ldı . Bölgede bulunan Yezid b. Ebi Süfyan, Ebıl Umâme el-Bahili'yi
Filistin toprakları nda yer alan el-Arebe'deki Rum topluluğuna karşı gön205 el-Belazuri,

"Fiitüh", s. 73.
Abdulkadir b. Ahmed Bedran, "Tehzib", c. III, s. 97.
207 et-Taberi, "Tarih", c. III, s. 378.
208 et-Taberi, "Tarih", c. III, s. 405-417; el-Belazuri, "Füttih", s. 117.
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derdi. Bu kumandan onları n hepsini bertaraf etti2"9. Ömer b. Şebbe'nin verdiği bilgiye göre Meb halkı nı n İslam fetih hareketine karşı direnişi zayı f olmuş ve hemen anlaşmayla sonuçlanmış tı r. Fakat o (Ömer b. Şebbe), bu antlaşmaya katı lan tarafları n kimliklerini açı klamamaktadı r.
Fakat Muhammed b. Ömer el-Vakidi (130 / 207), (748 / 823), Yezid b.
Ebi Süfyan idaresindeki Müslümanlarla Tebük etrafı nda yığı nak yapan
Rumlar arası nda çarpış malar olduğunu zikretmektedirm. Aynca diğer bir çat ış manı n da Amr b. el-As kumandası ndaki Müslümanlarla Filistin'deki
Rumlar arası nda meydana geldiğini belirtir2 ".
el-Ezdrnin bir rivâyetinde de Ebu Ubeyde'nin idaresindeki
Müslümanları n Meâb'a ulaş uklan ve buradaki Rumları n onlara karşı direniş
gösterdikleri, sonra da iki taraf arası nda antlaş ma sağlandığı bildirilmektedir212.

Seyf b. Ömer et-Ternimi (200 / 815), konu ile ilgili şunu zikretmektedir:
Rumlar Halid b. Said b. el-As'a bağlı orduya yaklaş ukları nda kı rsal alanlarda
yaşayan Arap Kabilelerine haber göndererek yardı m istediler. Arap
Kabilelerinden Behra, Kelb, Süleyh, Tenüh, Lahm, Cüzlrın ve Gassân'a bağlı
kuvvetler üç gün önce Ziza bölgesine yakı n bir yerde Rumlarla beraber harekete geçmişlerdi. Bu adı geçen kabilelere daha önce Hı ristiyanlı k yayı lmış tı .
Seyf, diğer bir haberinde, Halid b. Said'in yaklaş ması neticesinde bu kabilelerin dağı ldığı nı ve Müslümanlara karşı toplananları n tamamı nı n İslam'ı seçtiğini zikreder2".

Bu bölgenin İslam fetih hareketine karşı göstermiş olduğu direnişle ilgili
bir söz söylemek gerekirse, el-Ezdi ve Ömer b. Şebbe direnişe katı lanları n
kimliğini açı klamadan bu direniş in çok zayı f olduğunu belirtmişlerdir. İ bn
İshak ise, bu konuda kayda değer bir bilgi vermemiş tir. Buna mukabil elVakidi, Tebük ve Arebe civarları nda direniş gösteren kuvvetlerin sadece
Rumlardan meydana geldiğini belirtmiş tir. Aynı zamanda Seyf de bu bölgedeki Arap Kabilelerinin Rumları n yanı nda yer aldı kları nı ileri sürmüş tür.
Burada Seyfin bu rivâyeti ile Müslümanları n Mü' te savaşı nda karşı laş tı kları
2°9 et-Taberi, "Tarih", c. III, s. 405-417; el-Belazuri, Fütüh, s. 117.
el-Vakidi, "Fütüh", s. 4-15.
2[1 el-Vakidi, "Fütüh", s. 4-15.
212 el-Ezdi, "Fütüh", s. 11.
213 et-Taberi, "Tarih", c. III, s. 388-389.
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direnişi anlatan haberler arası nda bazı benzerlikler görülmektedir211. Bu da
Seyf in, bu rivâyetinin, bölgedeki Arap Kabileleriıı in İslam fetih hareketine
karşı tavı rları konusunda, bu kabilelerin yeni tavı rları ndan ziyâde aynı kabilelerin daha önceki bir tavrı nı tekrarladığı düş üncesini doğurmaktadı r. Seyf in,
rivâyetinde belirttiği Arap Kabileleri, Mü'te savaşı nda Müslümanlara karşı
Rumları n yanı nda yer aldı kları söylenen kabilelerin aynı sı dı r215. Ayrı ca seyf
tarafı ndan nakledilen rivâyet, Müslümanlara karşı toplanan bu kabilelerin
tamamı nı n İslam'a girdiğini belirtmektedir. Bu ise kabul edilmesi asla mümkün olmayan bir iddiadı r. Zira bu kabilelerin Müslümanlara karşı savaşmak
için toplanı p ta bir anda ve böyle bir suretle İslam'a yönelmeleri akı l dışı bir
olaydı r. Fakat bu olay şu şekilde cereyan etmiş olabilir: İslam dini daha önce
bu kabileler arası nda yayı lmış , İslam ordusunu araları nda görünce cesâretleri
artmış ve böylece İslam fetih ordusuna katı lmaya karar vermişlerdir.
Müslümanlar Meâb'dan sonr,,. kuzeyden el-Câbiye'ye doğru ilerlemeye
devam ettiler216. Dı maşk'a kalar uzanan bölge, kendi toprağı nda Bizans'la,
Müslümanlar arası nda cereyan eden tn ş iddetli savaşlara şahit oldu. Burada,
bazı ları nı n, Şam beldelerinin gt:leceğinde baş rol oynayan çok önemli çarpış malar meydana geldi. Râvilerin, bu savaşları n meydana geliş tarihleri konusunda çeliş kili bilgiler nakletmelerine rağmenm, Yermük Savaşı hakkı nda
vermiş oldukları malumât, bunun, savaşları n en büyüğü ve bölgenin geleceğini etkilemesi bakı mı ndan en etkilisi olduğunu göstermektedirm. Bu savaştan önce meydana gelen diğer savaşlar, bölge halkı nı sindirmek için yeterli
214 İ bn

Hişam, "es-Sire", c. IV, s. 16-17; et-Taberi, Tarih, c. III, s. 37.

215 el-Vakidi, "Kitabul-Meğazi", (Thk: Marsden jones), Kahire, 1965, c. Il, s. 760; Halife b.
"Uyün", c. II, s. 153-157; en-Niı veyri, "Nihâye", c. XVII, s.
Hayyat, Tarih, s. 86; İ bn
277-282.
218 el-Vakidi, "Ffı tühu'ş-,,Sam". Kahire, 1373, s. 10; el-Ezdi, "Tarih", s. 11; el-Bikâ'l, "Ahbar",
s. 56 b.
217 örneğin Seyf b. Ömer (et-Taberi, Tarih, c. III, s. 241) ve Ömer b. şebbe (et-Taberi,
Tarih, c. III, s. 419) Yermük Savaşı nı n H. 13 yı lı nda meydana geldiğini belirtirken, İ bn İ shak (etTaberi, Tarih, c. III, s. 570-571),bu savaşı n H. 15'te, İ bn Hubeyş (el-Bikâ'i, Ahbk, s. 88 b) ise H.
13'te vukubulduğunu rivâyet etmektedir. Fakat belirtilen bu tarihlerden en uygunu H. 13 olarak
verilen tarihtir. Bir rivâyete göre Ömer b. el-Hattab, Ebu Ubeyde'ye bir mektup yazarak Halid b.
el-Velid'in silah arkadaşları olan Irakhları , İ rak toprakları nda bulunan Sa'd b. Ebi Vakkas'ı n
yanı na seyketnnesini istedi. Bu emir üzerine onlar da Hâ şim b. Utbe b. Ebi Vakkas
kumandası nda Irak'a giderek el-Kadisiyye Savaşı 'na katı ld ı lar (et-Taberi, Tarih, c. III, s. 542543). Kadisiyye Savaşı H. 14 yı lı nı n başları nda meydana gelmiş ti (et-Taberi, Tarih, c. III, s. 538).
Buna göre Yermük Savaşı 'nı n, belirtilen bu tarihten bir yı l önce vuku bulduğunu öğreniyoruz.
Bu ise, H. 13 yı la tekâbul etmektedir.
218 °malı, C.W.C., "el-İ mbaratoriyyetül-Bizanuyye", s. 126.
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olmamış tı r. Sonra Müslümanlar Bizans'a karşı üstünlük sağladı lar. Bu esnada
İslam ordu yönetimi, ş ehir ve müstahkem noktalara saldı rı yapmadan ve sadece kı rsal bölgelerle az nüfûslu yerleşim merkezlerine baskı nlar düzenlemek ve oraları n halkları yla anlaş malar yapmak suretiyle durumu kontrol altı na almaya çalışı yordu2 I 0 . Ayrı ca bu yönetim, Müslümanları n, bölgedeki
prestijini zayı flatacak ve bölge halkı nı n, onlara karşı cüretini aruracak bir
yenilgiye maruz kalmamaları nı sağlamak için de büyük gayret sarfediyordu.
Müslümanlar, Bizans saldı rı sı na karşı Yermûk savaşı na hazı rlı k yapmak maksadı yla nüfûz ettikleri bazı noktalardan çekilmek ve bir noktada toplanmak
ihtiyacı duydukları nda, daha önce kendileri ile ittifak kuran çevreler bu dialoğ-ıı bozmaya ve taraflar arası nda yapı lacak savaşı n kimin lehine sonuçlanacağı nı beklemeye baş ladı lar220. Aynı zamanda Bizans da bölge halkı ile olan
iliş kisini pekiş tirmekten geri kalmı yor, buradaki insanları Müslümanlara
karşı silah altı na almak için büyük para sarfediyordu22 I.
Bu bölgenin halkı olan Araplar, en baş ta da Gassân Kabilesi mensupları ,
iki tarafı n ilgi odağı haline gelmiş lerdi. el-Ezdi "Fütûhu'ş-Şam" adlı eserinde,
Bizanslı lardan Müslümanlığı seçen Cerceh adı ndaki bir kiş inin sözlerine dayanarak onları (bölgedeki Arapları ) üç kı sma ayı rı r: Müslüman olup ta
Araplarla birlikte hareket edenler, Hı ristiyan olup ta, Hı ristiyan olarak kalmak isteyen ve aynı zamanda Müslümanlara karşı Bizanslı larla birlikte mücadele verenler ve Hı ristiyan olup ta, Hı ristiyan olarak kalmak istemeyen ve fakat hem kendi dindaş ları durumunda olan Bizanslı larla, hem de kendi kavimleri sayı lan Araplarla savaş mayı tasvip etmeyenler222. Bu söz, buradaki
Arapları n İslam fethine karşı tutumunu şı klara ayı rması yanı nda, bu tutumun, değerlendirmesini ve İslam fetih hareketi açı sı ndan yorumunu da kapsamaktadı r. Belki de Dr. Esed Rüstem, Arap Hı ristiyanları n Müslümanlara
karşı Rumlar'ı n yanı nda yer almaları nı , dini bir sebebe dayandı rmak suretiyle taraflar arası ndaki savaşı dini bir savaş olarak yoruma tabi tutarken bu
noktadan hareket etmiş tir223. Halbuki Dr. ed-Duri, onları n bu tutumunu,
Arapları n şahlanışı nı , söz birliğini ve safları nı n birleş tirilmesini pekiş tiren bir
ortak proje olarak yorumlamış ur224.
et-Taberi, "Tarih", C. II, s. 408; el-Ezdi, "FütUh", s. 35.
el-Ezdi, "Fütüh", s. 54-56; el-Bik.i7, "Ahbar", s. 88 b.
221 1bnu'l-Bitrik, "Tarih", s. 13.
222 el-Ezdi, "Fütuh", s. 56.
223 Esed Rüstem, "er-Rum", c. I, s. 248.
224
"el-Cüzüru't-Tarihiyye 111-Kasmiyyeti'l-Arabiyye", Beyrut, 1960, s. 15-16.
219
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Görülüyor ki, Arapları n Yermük savaşı ndan önce bu bölgedeki İslam
fethine karşı tutumu, birçok sebepten kaynaklanmaktaydı . Bunları n en
önemlileri şt ı nlardı : Bizanshları n kuvvetine mukabil Müslümanlar ı n güçlü
durumu ve konumları , Bizans'ı n maddi kozu ve Gassân ve diğer kabilelere
bağlı bazı Arap emirleri ile olan siyasi iliş kileri, bu emirlerden bazı ları nı n,
Bizans'ı n vermiş olduğu maddi desteği göz önünde bulundıı rması ve İ bn
Seyyidü'n-Nâs'ı n " Onlar iktidarlarmı n devam etmesini ve Kayser'e yakı n olmayı seviyorlar "225 şeklinde söylediği gibi siyâsii otorite ve nüfüzlarmı n devam
etmesini sağlamak maksadı yla Bizans'a meyletmeleri. Ayrı ca iki tarafı n bölge
halkı yla kaynaş ması sı rası nda Müslüman askerlerin olumlu davranışı ve buna
mukabil Bizans askerlerinin olumsuz hareketleri. Bütün bu amiller bölgedeki
Arapları n İslam fetih hareketine karşı tutumunun aynı seviyede olması nı engellemiş tir.

Bir yandan İ bn Şebbe, İ bn İshak, el-Ezdi ve el-Vâkidi, Halid b. el-Velid'in
Merc RâIlı t yönünde Gassân Kabilesi ile savaşa giriş tiğini ve sonra onlarla barış antlaş ması imzaladığı nı zikrediyorlar ki, burada sadece el-Ezdi İslam'a
girdiklerini belirtmektedir. Bu konuda el-Ezdi ş unu zikrediyor: " Arap kökenli bazı Hı ristiyanlar Müslümanlara gelerek Müslüman oldular. " Ebu
Cafer et-Taberi de, İ bn ishak'dan gelen bir rivâyette Şam Araplarmdan birçok kimsenin Yermfik Savaşı esnası nda Müslümanları n yanı nda yer aldığı nı
belirtmiş ve bu kişilerin kabilelerinin adları nı da zikretmiş tir.
Buna mukabil Meb ve Dı maş k arası nda yaşayan aynı kabilelerin diğer
bazı fertleri de Yermiı k Savaşı 'nda Müslümanlara karşı Bizans'ı n yanı nda yer
aldı lar. İ bn İshak onları n sayı sı nı 12.000 olarak vermektedir. Bunun yanı nda
el-Vâkidi bu sayı yı 60.000'e kadar çı karmaktadı r. Bu da el-Vâkidi'nin,
Fütt'ı htı 'ş -Şam adlı kitabı nda, Şam'daki Arap Hı ristiyanlarm İslam fetih hareketine karşı tutumu hakkı nda vermiş olduğu rivâyetlerin çoğunda görülen
belirgin bir abartı dı r. Onun sunmuş olduğu bu rivâyetlerin büyük bir kı smı
Cebele b. el-Eyhem ve yan ı nda yer alan Hı ristiyanları n ve Lahm, Cüzam ve
Gassân mensupları nı n tutumları nı kapsamaktadı r. Mekan olarak onları n tutumunu ele alan rivâyetlerin kapsamı Yernı fik toprakları ndan baş lar,
Antakya'nı n kuzeyindeki Bizans topraklarıııııı içine doğru ilerleyen yollara
kadar tı zar. Zaman olarak da Müslümanları n Şam beldelerine giriş leri ile
Herakleios'un buradan çekilişi arası ndaki zaman dilimini kapsamaktadı r. el225 İ bı l

Seyyidü'n-Nâs, "Uyün", c. IL s. 256.-257.
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Valcidi konu ile ilgili rivâyederini şu sözlerle tamamlar: Cebele b. el-Eyhem ve
kabilesinden beşyüz kiş i kral Herakleios'un gemilerine bindiler ve elKostantiniyye'ye (İstanbul) gittiler. Bu da Şamedaki Arap Hı ristiyanları n, sonuna kadar İslam fethine karşı direndiklerini gözler önüne sermektedir.
İbn Sa'd, Tabalcât'ı nda bir çok senede dayanarak Cebele ile ilgili şunu
nakleder: Allah'ı n Elçisi (A.S.) Gassân emin Cebele b. el-Eyhem'e yazarak
onu İslam'a davet etti, o da Müslüman oldu. İbn Habib ise, Allah'ı n Elçisi (A.
S.)'nin Şucâ' b. Vehb el-Esectfyi, Cebele b. el-Eyhem'e gönderdiğini zikretmekte, fakat onun İslam'a girdiğini belirtmemektedir.
Verilen bilgilerden Cebele b. el-Eyhem'in, Hz. Peygamber hayattayken
Müslüman olduğu şüpheli görülmektedir. Onun bu dönemde Müslüman
olmadığı nı şu noktadan anlamak mümkündür: Cebele b. el-Eyhem'in
Bizansela çı kar bağlantı ları vardı ve onunla kabilesinin yurt olarak yaşadı kları
Şam beldeleri bu esnada daha Müslümanları n hâkimiyeti altı na girmemiş ti.
Ayrıca bazı haberler, Cebeleenin Müslümanlara karşı , BizansIdann yan ı nda
yer aldığı nı göstermektedir.
el-Taberi, Seyf den gelen bir rivâyette İbnu'l-Eyhem'in -Burada İbnu'lEyhem'in Cebele veya el-Hâris veyahut bunların dışı ndaki herhangi bir şahıs
olduğunu belirtmeden - H. 12 yı lı nda Dumetü'l-Cendel'de Gassân ve
Tenüh'a bağlı bazı kuvvederle Müslümanlara karşı savaş tığı nı zikretmektedir.
et-Taberi, İ bn İshak'tan gelen başka bir rivâyette Cebele b. el-Eyhem'in,
Yermük Savaşı 'nda, Araplaşan Şam Kabileleri ile birlikte Bizans'ı n yanı nda
yer aldığı nı belirtir. Aym haber el-Ya'kubi, el-Belâzuri ve el-Makdis1 tarafı ndan da nakledilmiştir226. Fakat Cebele b. el-Eyhem'in Yermük Savaşı ndaki direnişinin ne şekilde bittiği konusunda çelişkili haberler yer almaktadı r.

Bu konuda el-Belâzur1227 şunu nakleder: Cebele b. el-Eyhem Yermük
Savaşı esnası nda ensara doğru yöneldi ve onlara: "Siz bizim kardeşimizsiniz
ve babamı zı n oğulları sı nı z "dedi ve Müslüman oldu. Eğer rivâyet doğru ise,
bu bilgi Cebele'de kabilecilik ruhunun bulunduğunu gösterir. Buna rağmen
İbn Kuteybe228 ve el-Mesudi229 onun İslam'a girdiğini zikretmektedirler.
2'28 el-Makdisi, "el-Bed", c. V, s. 184.

227 el-Belazurl, "Filteı h", s. 141.
228 İ bn Kuteybe, "el-Me'arif', s. 281.
229 el-Mes'ucti, "Murfı c", c. I, s. 367. Ayrıca bk. İ bı l Al-xlirabbill, el-İ kd, c. II, s. 56-62.
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Cebele'nin Müslümanlığı seçtiğini zikredenler, onun daha sonra tekrar
H ı ristiyan dinine girdiğini ve rivâyetlerin bazen Dı maş k'ta, bazen de
Mekke'de olduğunu belirttikleri Müzeyne kabilesinden bir şahı sla düş müş
olduğu bir ihtilaftan dolayı Bizans'a kaçtığı nı belirtmiş lerdir. Ayrı ca bu haberi nakleden ravi, hukuki açı dan bu olaya bakan kiş iyi bir yerde Ömer b. elHattab, diğerinde Ebıl Ubeyde olarak gösterirken, üçüncü bir yerde duruşmamn Müzeyneli şahı s aleyhine, dördüncü bir yerde de Cebele'nin aleyhine
sonuçlandığı nı , fakat Cebele'nin bunu beğenmediğini ve bu kararı aşağı layı cı bulduğundan kabullenemediğini ve bu yüzden de Bizans toprakları na
kaçtığı nı ileri sürmektedir.
Fakat bazı rivâyetler, Cebele'nin İslam'a girmediğini açı klamaktadı r. El,
Ya'kubi230'den gelen bir habere göre Yezid b. Ebi Süfyan, vermesi gereken
cizyeyi ödemesi için Cebele'ye bir mektup yazdı - Cebele savaş tan sonra kabilesinden bazı kimselerle eski yerine dönmüş tü - Fakat o, bunu kabul etmedi
ve ona şöyle bir cevap yazdı : "Ancak çiftçilik yapan bir köle cizye öder, oysa
ben Araplardan biriyim. "

el-Kası m b. Sellâm231'in Said b. Abdulaziz et-Tenühi232'den naklettiği bir
rivâyetten, meselenin, Şam'a geldiğinde Ömer b. el-Hattab'a iletildiği anlaşı lmaktadı r. Ömer b. el-Hattab, Cebele'ye İslama girmek veya cizye ödemek
arası nda bir seçim yapması nı önermiş, o da Bizans'a gitmeyi tercih etmiş tir.

Bu haberler arası ndaki ortak yazgı , Cebele'nin, ferdiyetçiliğini düşünerek veya dinden uzak bir şekilde Arap milletine mensubiyetini öne sürerek
yeni rejimin (İslam devletinin) bazı uygulamaları nı reddetmesidir. Böylece o,
o dönemde Bizans olarak bilinen baş ka bir ülkeye sığı nmayı seçti. Fakat bu
rivâyetler, Cebele'nin Müslümanlara karşı Bizanslı ları n yanı nda tekrar savaş
meydanı na döndüğünü bildirmemektedir.

Cebele'nin, Bizans toprakları na döndüğü sı rada onunla birlikte Eyâd
Kudâ'a, Gassân, Lahm ve Cüzam Kabilelerinden yaklaşı k 40.000 veya 30.000
kiş inin de aynı ülkeye gittiği iddiası na gelince23:4, bu iddia şüphelidir. Üstelik
el-Ya'kubi, "Tarih", c. II, s. 142.
Ubeyd, "el-Emval", s. 42-43. Ayrıca bk. el-Belazuri, Fütüh, s. 189.
232 Said b. Abdulaziz et-Tenuhi ed -Dı maski, güvenilir bir râvidir, H. 167 yı lı nda ölmüş tür.
(el-BuharUnin et-Tarihu'l-Kebir adlı eserinde geçen Said b. Abdulaziz et-Tanuhi konusuna
23()

231 Ebu

bakı nı z.).
233 el-Bekri, "Mu'cem", s. 71; el-Belazuri, "Fütülı", s. 142; el-Ya'kubi, "Tarih", c. II, s. 147.
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gösterilen insan sayı sı nda da mübalağa vardı r. Seyf b. Ömer et-Temirni"' ve
el-Kelbrden235 gelen rivâyetlerde Ömer b. el-Hattab'ı n, Bizans kralı na bir
mektup yazarak yanı nda bulunan Arapları geri istediği belirtilmektedir. Bu
da Ömer'in, Arapları yanı nda toplamaya özen gösterdiğini kanı tlamaktadı r.
Ömer'in, onbinlerce insanı n elinin altı ndan çı karak düşmana katı lması na
göz yumması , onun yukarı daki siyasetiyle asla bağdaşmaz. Ayrı ca Seyf b.
Ömer Bizans toprakları na girenlerin az sayı da olduğunu ve el-Velid b.
Ukbe'nin el-Cezire bölgesine geldiği sı rada buradan ayrı lan Eyâd Kabilesine
bağlı bazı kimselerden meydana geldiğini zikretmektedir. İ bnu'l Kelbi ise,
Eyâd Kabilesi mensupları nı n İ slam fethinden önce orada ikâmet ettiklerini
bildirmektedir. Bu sebepten dolayı Cebele'nin oradan aynlışı büyük bir ihtimalle ferdi olarak gerçekleşmiş tir.

Yermük Savaşı 'ndan sonra siyasi denge Müslümanları n lehine döndü.
Bunun sonucunda da Bizanslı lara katı l ı mı teşvik eden sebepler,
Müslümanlar'ı n Yermük Savaşı 'nda elde ettikleri zafer karşı sı nda etkisini
kaybetmeye başladı . Böylece Lahm, Cüzam, Gassân, Kuda'a'dan Amile ve elKayn ve diğerlerinden oluşan Araplar Müslümanlara katı lmaya başladı lar.
Sonuçta sayı ları çoğaldı ve Müslümanlar, onlarla birlikte düş manlanna karşı
kuvvetli bir duruma geldiler23'.
Görülüyor ki bu bölgedeki Araplar kendi durumları nı Bizans'ı n durumundan ayrı ele almayı , ondan ayrı lmayı ve Müslümanlara katı lmayı uygun
görmeye baş lamış lardı r. Bu durum, Ömer b. el-Hattab'ı n Ebu Ubeyde'ye
emir vererek, Şam beldelerinin kuzeyinde vuku bulan meydan muharebelerinde Bizans'a karşı , Şam Araplanndan destek alması nı istemesi konusuna da
açı klı k getirmektedir237 .

Bizans, bölge insanları nı Müslümanlara karşı kış kı rtmaya ve onları bu
yönde iki bloka ayı rmaya devam etti238. Râvilerin dediklerine göre, Bizans,
Hı mı s ve Kı nnesrin'in kuzeyinde yeniden başlayan savaşlarda, Kı nnesrin'de
bulunan Tenüh Kabilesi ve diğerlerinin göndermiş olduğu kuvvetler dışı nda
el-Cezire halkı ndan da 30.000 kişinin katı ldığı büyük bir ordu meydana ge231 el-Bekri, "Mu'cem", s. 71; el-Belazuri, "Fütfth", s. 142; el-Ya'kubi, "Tarih", c. Il, s. 147.
235 et-Taberi, "Tarih", c. IV, s. 54-55.
236 el-Ezdi, "Filtüh", s. 36, 42; el-Bikâ'i, "Ahbâr", s. 78 b-80.b.

237 et-Taberi, "Tarih", c. III, s. 601.
238 et-Taberi, "Tarih", c. III, s. 601.
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tirmeyi başarabilmiş tir23". Bu askerler, Hı ms Bölgesi'nde Müslümanları muhasara ettiler ve onlara büyük zapat verdirdiler. Fakat sonra Şam'dan ve
İ rak'tan Müslümanlara nefer ve techizat bakı mı ndan büyük yardı mlar gelmeye başladı . el-Cezire halkı , Irak'taki Müslümanlarla Şam'daki Müslümanlar
arası nda sı kışı p kaldı klannı farkedince savaş meydanı nı bı rakarak şehirlerine
çekildiler ve Müslümanlarla anlaşma imzalamaya ve İ slam devletine cizye
vermeye razı oldular").
Tenüh ve diğer kabilelere bağlı Araplara gelince, onları n bu konudaki
genel tavı n daha da açı k daha da netti. Onlar, Müslümanlara karşı savaşmak
istemedikleri halde Bizans ordusuna katı ldı kları nı açı kladı lar. Onlar
Müslümanlarla işbirliği yapmayı kabul etmekle ve Bizansela olan ilişkilerini
onları n insiyatifine bı rakmakla, davranış ları ile de, açı klamış oldukları sözü
daha da kuvvetlendirdiler. Hatta Bizans yanı nda yer alanlar, savaş ta
Müslümanları n kendilerini yenilgiye uğratmaları nı da kabul ettiler ve onlardan bazı ları sonradan Müslüman oldu".

Büyük bir ihtimalle kuzey Şam bölgesinde samimi bir şekilde Hı ristiyan
dinine bağlı lığı n, Bizans siyasi nüfüzunun gel git olayı ile içiçe olması ve
İslama girme hürriyyeti veya cizye ödenmesi, Benü Süleyh gibi bazı kabilelerin Hı ristiyan olarak kalmaları na yardı mcı olmuş tur. Fakat daha sonra İ slam
dini onlar arası nda da yayı lmaya başladı ve Ebu Ca'fer el-Mansur'un oğlu elMehdi döneminde onları n büyük bir kı smı Müslüman oldular. Halep şehrinde yaşayan Araplar ise, başlangı çta cizye vermeyi tercih ettiler, fakat sonra
hepsi birden İslam'ı kabul ettiler242.

Irak'taki Arap kökenli Hı ristiyanları n İslam fetih hareketine karşı tutumları na gelince, buradaki olayları n akışı biraz farklı görülmektedir. Irak'ta
dikkatimizi çeken bir husus odur ki, burada otorite sahibi olan devlet
Hı ristiyan dinine bağlı değildi. Bu da Arap Hı ristiyanları nı n dini bir sebepten dolayı Farsları n yanı nda yer almaları yorumunu ortadan kaldı rı yor. Bu
husus ancak Arap Hı ristiyanlannı n, Farsları n yenilgiye uğramalan halinde,
kendilerine tanı mış oldukları ibadet hürriyetini ellerinden almaları ve buna
239 el-Bikâ'i,

"Ahbâr", s. 190.
"Ahbâr", s. 190.
241 el-Belazuri, "Fiit0h", s. 150.
212 el-Belazuri, "Fütılh", s. 151; en-Nüveyri, Nihâye, c. XIX, s. 165; el-Bikâ'i, Ahhâr. s. 193 a.
2 ig

Belleten C. LXIII, 58
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kı sı tlama getirmeleri korkusu söz konusu olduğunda geçerliliğini koruyordu.
Bu olgu gerçekleşse bile, Müslümanlar yönünden herhangi bir risk taşı mı yordu.

Hişam b. el-Kelbi, Ömer b. Şebbe, İ bn İ shak, Seyf b. Ömer ve elVakidrnin zikrettiklerine göre, Halid b. el-Velid H. 1 2 yı lı nda yanı nda,
kavrni, Bekr b. Wire bağlı Benü Şeyban'dan askerlerle el-Müsennâ b. Hârise
eş-Şeybani olduğu halde Irak'a yürüdü243. Seyf in zikrettiğine göre Hz. Ebu
Bekr, Halid b. el-Velid'e fetih hareketine Hindistan tüccarları nı n liman şehri
olan Ubulle'den baş laması nı emretti. Fakat Ebu Ca'fer et-Taberi, Seyf tarafı ndan nakledilen rivâyetin, Siyer tarihçilerinin bildirdikleri ve güvenilir kaynakları n sunduğu bilgilere aykı rı olduğunu bildirir ve Ubulle'nin fethinin H.
14 yı lı nda Ömer b. el-Hattab zamanı nda gerçekleş tiğini ileri sürer241. Bu da
Müslümanları n Irak'a doğru yol alı rken, Ömer b. Şebbe245'nin belirttiği gibi
Ubulle ve Fı rat'ı n batısı nda Basra-Kufe güzergâhı üzerinde yer alan bölgeden
veya el-Vakidi2 "nin rivâyetine göre Medine yolundan geçtiklerini göstermektedir. Bu bölge, bazı Arap kabilelerinin üzerinde yayı lmış olduğu ve daha
sonra da Basra ve Kufe'nin, toprakları üzerinde inşa edildiği aynı bölge olmaktadı r.
Irak fethinin bu safhası nda Müslümanları n Hire'yi ulaşı lması gereken
hedef olarak seçtikleri anlaşı lmaktadı r. Arap rivâyetçileri bu aşamadaki İslam
fetih hareketini ele almış lar, fakat fetih hareketi ve bu devrede
Müslümanları n karşı laş tığı direniş hakkı nda verdikleri bilgiler birbirinin ayn ı sı değildir. Ömer b. Şebbe ve el-Vakidi tarafı ndan nakledilen rivâyet,
Müslümanları n bu sı rada karşı laş tığı direniş konusunda herhangi bir bilgi
vermez. Buna mukabil İ bn İshak247, Sevâd toprakları nda yer alan Hire dışı ndaki Bankı ya, Bârüsma ve Allis köylerinin Müslümanlarla anlaş ma yaptı kları nı zikreden
Hiş am b. el-Kelbi"'nin rivâyetine gelince, burada Müslümanları n
Hire'ye varmadan önce Câyân komutası ndaki Fars askerlerinin direnişi ile
karşı laş tı kları , fakat sonra bu komutanı n yenilgiye uğratı ldığı , arkası ndan on213 et-Taberi,

"Tarih", c. III, s. 343-359.
"Tarih", c. III, s. 343-359.
s. 343-359.
2 15 et-Taberi, "Tarih", c.
2 16 et-Taberi, "Tarih", c. III, s. 343-359.
247 et-Taberi, "Tarih", c. III, s. 343-359.
218 et-Taberi, "Tarih", c. III, s. 343-359.
2-1 1 et-Taberi,
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ları n, adı geçen şehre yakı n bir yerde Azâzbeh idaresindeki baş ka bir kuvvetin direnişiyle karşı laş tı kları ve bu kuvvetin de yenilgiye uğrauldığı ve böylece
Hire'ye giden yolun Müslümanlara açı ldığı ifade edilmektedir.

Seyf in rivâyeti ise, diğer rivayetlerde bulunmayan geniş bilgiler ihtiva
etmektedir. Seyf'in zikrettiğine göre, Müslümanlar Hire'nin fethinden önce
Farslarla beş defa savaşa giriş tiler. Bunlardan birisinde ki, bu el-Velce vakasıdı r, Farslar Hire ile Kesker arası nda ikamet eden çöl bedevileri2 "ini yanları na
aldı lar. Bu savaş sı rası nda adı geçen bedevilerden Bekr b. \fail oğulları na
bağlı bazı kişiler, Müslümanlar tarafı ndan öldürüldü. Bu öldürülenler
H ı ristiyandı . Onları n ölümü kabilelerinde kabilecilik hissini kamçı ladı .
Ölenlerin akrabaları bu olaya çok kı zdı lar ve kendilerinde olan kabile taassubu, onları , Müslümanlara karşı Farslardan yardı m istemeye yöneltti. Fakat
bu topluluk Allis Savaşı 'nda yenilgiye uğradı ve onlardan çoğu bu savaşta öldürüldü.
Müslümanlar Hire'ye doğru yürümeye devam ettiler ve buradaki halkı n
savaşa hazı r olduğunu gördüler25°. Yukarı daki haberden sonra Hire halkı nı n
tutumu konusunda verilen rivayetler çeliş kili ve farklı bir görünüm arz etmektedir. Hişam b. el-Kelbrnin zikrettiği rivâyete göre, Amr b. Abdulmesih
(İ bn Bakile)'in araları nda bulunduğu Hire halkı nı n ileri gelenlerinden bir
grup, Müslümanlara gelerek cizye vermek ve onlar lehine casusluk yapmak
ve Farslara karşı kendilerine yardı mda bulunmak suretiyle anlaş ma imzaladılar251.
İ bn İshak'ı n zikrettiğine göre Hire'nin ileri gelenleri Müslümanlara giderek cizye ödemek suretiyle onlarla anlaşma yapular252. Seyf ise, Hirelilerle
Müslümanlar arası nda çarpış malar olduğunu ve Halid b. el-Velid'in Arapça
olarak onlara, kimlerden oldukları nı ve Müslümanları n onlara getirecekleri
adaleti haurlatuğı nı , böylece onlar da bu sözler karşı sı nda yumuşama göstererek anlaşma yapmaya razı oldukları nı anlatı r253. Belki de Hireliler cizyeyi
ağı r buldular. Ravilerin zikrettiklerine göre onlar Hz. Ebu Bekr'in vefaundan
sonra Müslümanlarla yapmış oldukları barış anlaşması nı iptal etmeye kalkışArabu'd-Whiye: Ba'diye ve köyden daha küçük yerleşim birimlerinde oturan Araplara
denilmektedir. Bkz. Cevad Ali, "el-Mufassal", c. I, s. 25.
250 ed-Dineveri, "el-Ahbaru't-Tı val", s. 112.
251 et-Taberi, "Tarih", c. III, s. 345; el-Belazuri, Fütöh, s. 339.
252 et-Taberi, "Tarih", c. III, s. 344.
253 et-Taberi, "Tarih", c. III, s. 361.
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tı lar. el-Müsennâ, Hire'yi fethedince bir anlaş ma metni yazd ı . el-Miisennâ
yenilgiye uğraymca, onlar Müslümanlara karşı Farslara yardı m ettiler ve anlaş ma metnini kaybettirdiler254. Sa'd b. Ebi Vakkas Irak'ı fethettikten sonra
Hireliler için yeni bir anlaş ma metni yazdı ve onları güçlerinin yettiği oranda
cizye vermeye mecbur etti255.

Enbar'da yaşayan Arapları n durumuna gelince, burada Fars korumacı lar ı n ı barı ndı ran bir merkez bulunuyordu. Enbar'daki Fars idarecisi
Müslümanlarla anlaş ma imzalamak ve burayı terketmek zorunda kaldı 2 .

İslam fetih hareketine karşı tutumları açı sı ndan, bâdiye ve köylerde yaşayan Araplar arası nda kabile duygusunun, ş ehirlerde yaşayan Araplar arası ndakinden daha belirgin olduğu görülmektedir. Bunlar arası nda kabile taassubunu harekete geçiren amiller ş unlardan oluş muş olabilir: Farslarm yan ı nda yer alan bazı Arapları n Müslümanlar tarafı ndan öldürülmesi,
Şeybanoğullarm ı n Müslümanlar arası nda bulunması ve İ slam fetih hareketi
bünyesinde aktif rol almaları , üstelik Şeybanoğulları , Arap Yarı madası ile
Irak arası nda kalan bölgede meydana gelen Besfis ve Zikâr gibi kabile savaşları nda taraf olmuş lardı .

Kabile taassubu, Akka b. Ebi Akka'mn, araları nda Şeybanoğullarm ı n hası mları olan en-Nemir, Tağlib ve Eyâd H ı ristiyanları 257nı n da yer aldığı kalabalı k bir Arap ordusuyla Aynu't-Temr savaşı nda Müslümanlara karşı koyması
esnası nda da belirgin bir ş ekilde kendini göstermiş tir258. Fakat onlar
Müslümanlar karşı sı nda yenilgiye uğrad ı lar ve Akka tutsak edilerek boynu
vuruldu. Onun el-Cezire Arapları ndan olan kavmi, bu olaya çok kı zdı lar ve
Farslar'la yazış maya baş ladı lar. Müslümanlar daha sonra onları Musayh,
Seniyy, Bişr, Hasid ve Henâfis bölgelerinde de takip ettiler. Savaş, Şam, İ rak
ve el-Cezire bölgelerine kadar uzandı ve bu esnada sı nı r boyunca Bizans sı nı r
savunma askerleri de Müslümanlara karşı savaşa giriş tiler.
Bu devrede Müslümanları n Farslara karşı miicâdelelerinde Arapları yanları na almada tamamen baş arı lı olmadı kları anlaşı lmaktadı r. Irak'ta yaşayan
el-Ya'kubi, "Tarih", c. II, s. 142.
"Tarih", c. 111, s. 364, 385.
et-Taberi, "Tarih", c. III, s. 364, 385.
257 Bkz. Yakutu'l-Hamevi, "Mu'cemu'l-Buldan", (Thk: Ferid Abdulaziz el-Cündi), c. I, s. 506507; el-Belazuri, Fütith, s. 249.
28
Bkz. el-Ya'kubi, "Tarih", c. III, s. 133; Ebu Ubeyde, "Nekffizu Cerit- vel-Ahtal", Beyrut,
1922, s. 227; el-Bekri, "Mu'cem", s. 71, 85-86; İ bn Abdirabbih, "el-İ kd", c. II, s. 216-220.
25 I

255 et-Taberi,
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Arapları n bu aşamada İ slam fetih hareketine karşı tutumu, onlarca bilinen
saldı rı kavramı ndan kaynaklanmış olabilir. Belki de bunu bir tuzak olarak
bizzat Farslar ve Bizanslı lar körüklemişlerdir. Ayrı ca Arap Yarı madası 'nı n
Irak'a yakı n bölgelerinde ikâmet eden Arap kabilelerinin fetih faaliyetlerine
katı lması da -ki onları n saldı rı düzenleme ve kabile savaşlannda tecrübeleri
de vardı - bu durumun ortaya çı kması na etki yapan amil olmuştur. Sı ffin de
Müslümanlarla en-Nemir ve Tağlib Araplareı arası nda meydana gelen kanlı
çarpışmalar da bu sözü destekler mahiyyettedir. Belki de bazı Müslümanları n
dili ile" Bir yangı na karşı bir suda boğdurma" darb-ı meselini hafı zanı n birikimlerinden sinyaller şeklinde gönderivermiş tir259 . Bunun, Cahiliye dönemi
ile ilgili olduğu şeklindeki iddianı n kabul görmesine rağmen. Bu iddia hiç
bir zaman, özellikle Müslümanlara karşı davranış ları nda, ikinci tarafı , saldı rganlı k suçundan kurtaramaz.

Bununla birlikte, Müslümanlar Şam cephesinde meşgul oldukları ndan
İ rak Savaşı 'na daha tüm ağı rlı kları nı koyamamışlard1260 . Belki bu durum,
Hı ristiyan olanları dahil İ rak Araplannı n, Müslümanları n gerçekleş tirmek istedikleri işin gerçek boyutunu ve onları n gözünde Farsları n muazzam gücü
karşı sı nda hangi kuvvetin bulunduğunu kavramaları na engel olmuş tur2"'.
Böylece onlar, stratejilerini ve tutumları nı tespit etmede eskiden yaptı kları
gibi yapmaya devam ettiler ve bu tutumlannda saldı rı ve işgal faktörü büyük
rol oynadı .
Fakat bu faktör, kabilenin geneli için geçerliyse de kabilede yer alan her
fert için geçerli olmayabilir; üstelik bu olgu, birisi kendini kabile sı nı rı dışı nda kabul ediyorsa daha da geçerlilik kazanmış olur. İşte bu sebepten dolayı el-Büveyb savaşı nda Tağlib ve en-Nemiroğulları 'ndan bazı gençler - bunlar bu esnada at ticaretiyle uğraşı yorlardı ve Hı ristiyandı lar - Gayr-ı Arap oldukları ndan Farslara karşı , kendileri gibi Arap oldukları için Müslümanları n
yanı nda yer aldı lar2"2 . Aynı zamanda el-Münzir b. Harmele (Ebu Zebid etTi), Hı ristiyan olduğu halde, el-Cisr savaşı nda Arapları korumak maksadı yla
Müslümanlarla birlikte savaşu2"3 .
et-Taberi, "Tarih", c. III, s. 476.
211° A.L. Tibawi, "Christians Under Muhammad and his First Two Caliphs". Vol. 6. 1961, p.

46.
261 Bkz. el-Belazuri, "Filtüh", s. 253.
21.'2 et-Taberi. "Tarih", c. III, s. 464-466; en-Ntiveyri, "Nihâye", c. XIX, s. 185-186.

2f>3 el-Belazuri, "Filtüh", s. 252; en-Ntiveyri, "Nihâye", c. XIX, s. 184.
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Müslümanları n, Yermük Savaşı 'nda Bizanslı lan yenilgiye uğratması ve
durumun lehlerine dönüşmesi neticesinde, İslam Devleti, Irak'a daha fazla
ilgi göstermeye yöneldi ve oraya sı k sı k asker ve muhimmât göndermeye
başladı . Ayrı ca Sa'd b. Ebi Vakkas'ı buradaki orduya kumandan yaptı . Farslar
da buradaki hazı rlı kları nı artı rdı lar ve buraya büyük ordular sevkettiler.
Onlar taht ve iktidar vadı yle el-münzir b. en-Nu'man'ı n bir torunu264 vası tası yla Araplarla iliş ki kurmaya çalış tı lar. Fakat onları n bu faaliyeti başarı lı olmadı ve daha beşikteyken etkisiz duruma getirildi. Böylece iki taraf Kadisiyye
Savaşı 'nda karşı laş tı ve Farslar yenilgiye uğradı lar, Müslümanlar ise zafer elde
ettiler.

Kadisiyye Savaşı Irak'taki durum açı sı ndan ele alı ndığı nda Müslümanlar
lehine yapı lmış bir savaş görünümündedir. el-Kadisiyye konusunda şunu da
söylemek gerekir: Araplar, Farslarla el-Kadisiyye'de savaş çı kacağı nı daha önceden tahmin edebiliyorlardı ve bunu dört gözle beklemekteydiler, hatta bir
kiş iye bir konu hakkı nda bir şey sorulduğunda şöyle cevap veriyordu: "
Kadisiyye'de meydana gelecekleri görmeden bu konu ile ilgilenmem mümkün değildir. "265.

Farslar yenilgiye uğrayarak Dicle'nin doğusuna, sonra Medâin'e sonra
Hulvan'a, oradan da Celülâ'ya çekilmek zorunda kalı nca, Müslümanlar
Dicle'den Arap toprakları na kadar olan bölgede serbest kaldı lar. Böylece sayı ları yüzbinin üstünde olan bölge çiftçilerine iyi muamelede bulundular, bu
arada dihkan (derebeği) lar da onlarla mektuplaş tı lar. Müslümanlar, onları
İslâm'a girmeye veya cizye ödemeye ve zimmi ve korunan insanlar statüsüne
dahil olmaya davet ettiler. Onlardan bazı ları cizye ödemeyi kabul ettiler, diğer bir kısmı da Müslüman oldu26". Sonuçta hepsi İslam Devleti'ne tabi oldular2"7.
Şüphesiz ki, özellikle Yermilk ve Kâdisiyye Savaşlanndan sonra Şam'da ve
Irak'ta elde edilen zaferler, bu iki ülkede yerli halkı n gözünde Müslümanları
birinci mevkiye yükseltti ve onları buralarda hâkim tabaka durumuna getirdi.
Böylece İslam Devleti de dinleyen kulaklar bulmaya başladı ve Arapları n
İslam fetih hareketine karşı tutumunda meydana gelen değişim de belirgin
hale gelmeye baş ladı . Bu değiş im özellikle de Irak, Şam ve el-Cezire bölgele2134

et-Ta beri, "Tarih", c. III, s. 489, 582.
"Tarih", c. III, s. 489, 582.
266 el-Belazuri, "Fütüh", s. 265.
267 et-Taberi, "Tarih", c. IV, s. 5.

265 et-Taberi,
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rinin sı nı rları na yakı n yerlerde kendini gösterdi. H. 1 6 yı lı nda Tekrit
Savaşı 'nda Tağlib, Eyâd ve en-Nemir Araplar ı ndan bazı casuslar
Müslümanlara gelerek, onlara, yanları nda bulundukları düşmanlardan bilgi
naldediyorlardı . Ayrı ca düş manlar tarafı nda bulunan Arapları n sevgilerini
iletiyorlar ve onlar için Müslümanlardan barış talep ediyorlardı .
Müslümanlar, onlara İslam'a girmeyi arz etmek suretiyle kendilerini imtihana
çekiyorlardı . Bu faaliyet neticesinde, bu casuslar Müslüman oldular ve
kavimlerine döndüler. Kavimleri de İslam'a girme konusunda onlara uydular. Müslümanlar tekbir getirerek kendi kavimlerinden olan toplulukları n
üzerine yürüyünce, Tağlib, Eyâd ve en-Nemir kabileleri de düş manı n arkası ndan tekbir getirdiler. Bu tekbir seslerini duyan düş man ordusu,
Müslümanları n kendilerini her taraftan sardı klannı zannettiler ve bunun neticesinde saflan dağı ldı ve yenilgiye uğradı lar268.
Irak'ı n kuzey cephesinde Müslümanları n zaferleri birbirini takip etti ve
sonunda İ rak cephesi, Şam cephesi ile birleşme noktası na geldi ve el-Cezire
halkı bu iki cephenin arası nda sı kışı p kaldı . Onlardan bazı ları Müslüman oldular, bazı ları da kendi dininde kalarak cizye vermeyi yeğledi. Fakat el-Cezire
Bölgesi'nde yaşayan Eyâd ve Tağlib gibi İslam'a girmeyen Arap Hı ristiyanlan,
bazı ihtilaf ve diploması faaliyetlerine konu olmaya devam ettiler.
Eyâd'la ilgili meseleye bakı ldığı nda iki rivâyet göze çarpar: Birincisi,
Seyf in rivâyetidir. O, burada şunu zikreder: Sayı ları az olan Eyâdoğulları ,
İslam ordusu el-Cezire bölgesine gelince, buradan ayrı ldı lar ve Bizans toprakları na girdiler. Ömer b. el-Hattab onlar hakkı nda Bizanslı lara bir mektup
gönderdi ve onları toprakları ndan atmalannı istedi. Bunu yapmadı kları taktirde, onları , İslam toprakları nda yaşayan Hı ristiyanlar' sürgün etmekle tehdit etti269.

İ kincisi ise, İ bnu'l-Kebrnin rivâyetidir. Bu rivâyet senet olarak Ali b. Viâb
el-Eyâdrye dayanmaktadı r. O da, babası ndan nakletmektedir. Rivâyet ş unu
içeriyor. Eyâd oğulları , İslam fethinden önce Bizans toprakları nda yaşı yorlardı . Ömer b. el-Hattab Bizans kralı na bazı mushaflar gönderdi ve bunları
oradaki Araplara (Eyâd oğulları ) sunması nı istedi. Ayrı ca Bizans kralı ndan,
onlardan Müslümanlığı kabul edenleri, İslam toprakları na girmeleri konusunda zorluk çı karmaması nı istedi ve bu isteğini yerine getirmediği takdirde
268 et-Taberi,
2(39

"Tarih", c. IV, s. 35-36; en-Nüveyri, "Nihâye", c. XIX, s. 236-237.
et-Taberi, "Tarih", c. IV, s. 55.
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Müslümanları n hâkimiyeti altı nda yaşayan Hı ristiyanları öldürmekle tehdit
etti. Böylece Eyâd kabilesinden birçok kişi Müslüman oldu ve onlardan dört
bin Müslüman oradan ayrı larak İ slam toprakları na geçti270.
Görülüyor ki, her iki rivâyet de aynı olay üzerinde duruyor. Her ikisi de
olayı n, Ömer b. el-Hattab döneminde cereyan ettiğini bildirmektedir. Seyf in
rivâyeti, el-Cezire'nin H. 17 yı lı nda (H. 19 yı lda olduğu söylenir) gerçekleşen
fethi ile ilgili haberle birlike geçmektedir. İ kinci rivâyet ise, tarihsiz olarak
verilmiş tir ve Eyâdoğullannı olayı n ekseni şeklinde sunar ve İslam toprakları ndaki Hı ristiyanları n, başkaları na karşı baskı ve tehdit aracı olarak kullanı ldı klannı öne sürer.

Oysa Seyf in rivâyetinde Eyâd kabilesine has tutumun, sonradan kabilenin övgülerinde ve geçmiş te yaptı kları üstün başarı ları yâd etme etkinliklerinde, İslam fetih hareketine bağlı lı k durumları nı n teş kil ettiği kabilevi duygulara yansı madığı görülmektedir. Bu rivâyette Eyâd Kabilesinden başlayarak
İ slam toprakları na geçiş isteğinin bulunduğuna ve Bizans'ı n buna karşı çı ktığı na dair bir imaj göze çarpı yor. Bu da rivâyette, Eyâd'ı suçsuz çı karma gibi
bir eğilimin bulunduğunu akla getirmektedir. Bunda şaşı lacak bir durum
yoktur. Zira birinci râvi, Eyâd Kabilesi'ne mensup bir kimsedir. Seyf in rivâyeti ise, Eyâd'ı n güç kullanı larak İ slam toprakları na dönüşünü zikretmekle
Seyfte var olduğu söylenen kabilecilik ruhundan etkilenmiş olabilir".
Görülüyor ki, her iki rivâyette yer alan gözdağı nı n bu dönemde fazla bir
etkisi olmamış ur. Zira İ slam-Bizans iliş kileri son derece düşmanca bir pota
içindeydi. Fakat Ömer b. el-Hattab'ı n konuya duyduğu ilgi (ki bu her iki rivâyette görülmektedir), bunun bu sebebe dayandığı nı göstermektedir. Bu sebep de Eyâdoğulları nı n Bizans tarafı na geçişleri ve bundan doğan problemlerden kaynaklanmış olabilir. Belki de Eyâdoğullan bunu, Bizans'ı n el-Cezire
halkı ile birlikte Müslümanlara karşı planladığı askeri faaliyetler neticesinde
ölümden korktukları için yapmışlardı r. Ayrı ca Eyâdoğıı llarfnı n az sayı da insana sahip olması buna engel olmaya imkân sağlamamaktaydı . Belki de
Müslümanlar Eyâdoğulları ile görüşmüş ler, onlara İslam'a girmeyi önermişler ve kendilerine destek vereceklerini vadetmiş lerdir. Böylece onlar da
Müslüman olarak toprakları na geri dönmüşlerdir. Zira her iki rivâyet de itti270 el-Bekri,

"Mu'rem", s. 75-76.
"Tarihu'l-Edebil-Arabi", c. III, s. 36; ed-Düri, "Nesetii ilmrt-Tarih

271 Brokelmann,

Arab", Beyrut, (Trz.), s. 37.
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fakla, onları n İslam toprakları na geri döndüklerini bildirmektedir. Bununla
birlikte Seyf in rivâyeti onlardan cizye alı ndığı na dair bilgi vermemektedir.
İ kinci rivâyet ise, onları n İslam'ı kabul ettiklerini zikretmektedir.

Beni Tağlib Hı ristiyanları ile ilgili konuya gelince, Müslümanlarla olan
ilişkilerini düzeltmek maksadı yla görüş melere başlanmış ur. Seyf in zikrettiğine göre, el-Velid b. Ukbe, onlardan, Müslüman olmaları dışı nda başka birşey istemedi. Bunu duyan Ömer b. el-Hattab, ona bir mektup yazarak bu uygulamanı n sadece Arap Yarı madası sı nı rları içinde yaşayan Araplar için geçerli olduğunu ve onlar için böyle bir şeyin söz konusu olmadığı nı bildirdi272.

Görülüyor ki, el-Velid'in, Beni Tağlib Hı ristiyanları na karşı tutumunu
veya Hz. Ömer'in ona cevabı nı gösteren rivâyet, İslâm'ı n putperest Araplara
karşı tutumu ile onun Hı ristiyan Araplara karşı tutumunu birbirine karış urmaktadı r. Üstelik bu rivâyetin, el-Velid'in tutumu ve Hz. Ömer'in ona cevabı
konusunda vermiş olduğu bilgiler, Allah'ı n Elçisi'nin Arap Yarı madası ndaki
Araplara karşı tutumu ile de çeliş mektedir. Zira Allah'ı n Elçisi, Arap
Yarı madası 'mn içinde veya dışı nda yaşayan Hı ristiyan Arapları hiç bir zaman
İslam'a girmeye zorlamadı ve onlara karşı tutumu nesep değil dini kurallara
dayanı yordu. Belki de Müslümanları n, Beni Tağlib Araplarmı n Hı ristiyanlığı
hususundaki ş üpheleri, onları , Ehl-i Kitab (Yahudi, Hı ristiyan ve diğerleri)
çemberinden çı karmaları na sebep olmuş tur.

Anlatı lan şüphe ile ilgili duruma gelince, bu iki noktadan meydana gelmiş tir. Dine ihlaslı bir şekilde bağlı lı k ve ona intisâp etme zamanı . Ömer b.
el-Hattab'ı n, dine ihlasla bağlı lı k ile ilgili şöyle söylediği rivâyet edilir: "Arap
Hı ristiyanları Ehl-i Kitab'a dahil değildir. "273. Abdurrezzak es-San'ani,
Musannaf ı nda şunu nakleder: Ali b. Ebi Talib, Tağlib Hı ristiyanları nı n
kesmiş oldukları hayvanları n etinden yemezdi ve o, bu hususta onları n içki
içmek dışı nda Hı ristiyanlı kla ilgili hiç bir kurala uymadı kları nı söylerdi274.
İ bn Sirin'den rivâyet edilen bir habere göre Ubeyde'ye, Beni Tağlib tarafı ndan kesilen hayvanları n baş kaları tarafı ndan yenilmesinin câiz olup olmadığı nı sormuş, o da bu konuda şöyle demiş tin Onlar tarafı ndan kesilen hayvanları n eti yenilmez. Zira onlar içki içmek dışı nda Hı ristiyanlı kları ile ilgili hiç
bir prensibe bağlı kalmadı lar275. Hı ristiyan dinine intisap etme zamanı na geet-Taberi, 'Tarih", c. IV, s. 55.
"el-Üm", c. IV, s. 192.
271 es-Sariani, "el-Musamtar, c. VI, s. 55.
275 es-Şafri, "el-Üm", c. IV, s. 194.
272

273 es-Şafil,
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lince, bu konuda kimin Ehl-i Kitap'tan sayı ldığı ve kimin sayı lmadığı hususunda bazı bilgiler verilmiştir. Râviler, kimin İslam'ı n ortaya gloşı ndan önce
bu dine mensup, kimin İsrailoğullarmdan ve kimin diğer gruplardan olduğunu zikretmişlerdir276 . Fakat bu şüphe Beni Tağlib Hı ristiyanlannı Ehl-i
Kitab çemberinden çı karmaya kadar varmamış tı . Belki de Ömer b. elHattab'ı n onlar hakkı ndaki sözü, onları n tamamen Ehl-i Kitab olma özelliği
şaruna haiz olmamaları kabilindendir. Bu sebepten dolayı bu rivâyete güvenilmez. Avâne b. el-Hakem, ve Ebu Mihnef in zikrettikleri rivâyete göre
Tağlib Hı ristiyanlannı n meselesi, cizye ödeme esası na dayanarak çözüme kavuşturulmuş ve onlarla Ömer b. el-Hattab arası nda Müslüman olan bazı Beni
Tağlib mensupları arabuluculuk yapmış lardı r. Arabulucular arası nda bu meseleye ve çözümüne en fazla ilgi duyan şahı s en-Numan b. Zür'a idi277. Bu
şahsı n ismi Zür'a b. en-Nu'man şeklinde de geçmektedir. Kendisi Beni Tağlib
Kabilesindendir. Rivâyetlerin zikrettiklerine göre o, Ömer b. el-Hattab'a seslenerek şöyle diyordu: "Beni Tağlib kabilesi için senden kolaylı k bekliyorum"2".
Belki de Tağlib Hı ristiyanları nı n yiğitlik ve kahramanlı kla vası flandı rı lması ve
Bizanslı lar'a yanaş malanndan dolayı kendilerine şefkat gösterilmesi,
arabuluculann meseleyi bir an önce çözüme kavuş turmak istemelerinin sebeplerindendir. En-Nu'man'ı n veya oğlunun, bu meseleyi, Tağlib kabilesini
toparlamak ve diğer kabilelere karşı prestijini korumak amacıyla çözüme kavuş turmak istemesi de ihtimal dahilindedir.
Kabilecilik ve Bizansla olan komş uluk faktörleri de meselenin çözümünde rol oynamış ur. Bu iki faktörün tesiri, Müsliimanlann ödemekle mükellef olduğu zekâta benzer bir çifte verginin onlardan alınması nda da görüldü. Osman b. Affan, Beni Tağlib kabilesinden cizye olarak sadece altı n ve
gümüş alı nması emrini verince, güvenilir kaynaklar ona, Hz. Ömer'in onlar276 eş-Şafil, "el-Üm", c. W. s. 105; İ bn Teymiyye, "el-Fetavâ el-Kubra", Beyrut, (Trz.), c. IV,
s. 619. Ayrı ca et-Taberi ve el-Kurtubi tarafı ndan yapı lan Maide suresinin tefsirine bakma.
277 Nesebi şöyledir: En-Numan b.
b. Haremi b. es-Seli-ah b. Amr b. Ganm b. Tağlib b.
Vâil (İ bn Hazm, Cemheretil Ensabil-Arab, (Thk: Abdussellam Muhammed Harem), Mı sır, 1981,
, s. 306). Zikredilen rivâyetkre göre bu şahıs (en-Nu'man) Bekr b. Vâil oğullanm sermiyordu.
Hatta o, Zikâr savaşı nda Tağlib. Eyâd ve en-Nemir Kabileler• • başı olarak onlara karşı
savaşmış ur. (Bkz. İ bn Habib, el-Muhabber, s. 360-361; el-Mes'udi, Murüc, c. I, s. 209; Ibn
Abdirabbih, el-İ kd, c. II, s. 260-265). Hz. Peygamber kı rk yaşı ndayken Zikâr savaşı nı n meydana
geldiği gözönünde bulundurulursa en-Nu'man'ı n, Hz. Ömer dönemine kadar yaşamaması için
bir engel olmasa gerektir. Hz. ömer'le araları ndaki barış girişimini en-Nu'ma'mn oğlu da devam
ettirmiş olabilir.
278 Ebu Ubeyd, "el-Emval", s. 723; el-Belazuri, "Filtöh", s. 250-251.
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dan zekâun iki katı nı aldığı nı haber verdiler. Bunun üzerine o da bu uygulamaya son verdi279.

Bazı faldhler, Ömer b. el-Hattab'ı n Tağlib oğulları ile yaptığı anlaşmayı
ele almış lardı r. eş-şafırnin ziluettiğine göre Hz. Ömer, Tağlib oğullan ile onlardan zekâtı n iki kaunı almak suretiyle anlaşma yaptı . Onlardan bu vergiyi
zekât olarak değil, cizye olarak alı nması na ve isminin açı klanmaması na da
karar verildi280.

Ebu Ubeyd el-Kası m b. Sellâm'ı n zikrettiğine göre Hz. Ömer, Tağlib
oğulları nı n, bu verginin kendilerinden cizye şeklinde alı nması ndan rahatsı zlı k duyduklannı görünce, Müslümanlardan kopup Bizans toprakları na kaçacaklannı düşündü. Ayrı ca onlardan alı nan cizye miktarı na dokunmamakla
birlikte isminin değiş tirilmesinin Müslümanlara zarar vereceğini biliyordu.
Onun bu konudaki düş üncesi çok isabetli ve yerindeydi. Ayrı ca onun Tağlib
oğulları ile ilgili uygulaması sayı lmayacak iyiliklerinden biridir28'.
İ bn Kudâme ise, Tağlib oğulları ile ilgili uygulamanı n sebebi olarak
ş unu ileri sürer: Onlar güç ve otorite sahibi insanlardı , Bizans toprakları na
kaçtı lar, onlarla anlaş ma yapı lmadığı takdirde zararlı hale gelirler diye düş ünüldü. Böylece istekleri kabul edildi, Sahabilerden de kimse Hz. Ömer'in bu
uygulaması na karşı çı kmadı , böylece bu mesele icma' yolu ile çözülmüş

oldu282.

Hz. Ömer'in bu konuda şöyle dediği rivâyet edilmektedir: " Onlar (Beni.
Tağlib) ahmaktı rlar; manâya razı oldular, fakat ismi kabul etmediler "283.
Cerir'in Tağlib oğulları hakkı nda el-Ahtal el-Tağlibrye hitaben söylemiş olduğu şu beyitte de cizye sözcüğü yer almaktadı r: " Cizye alı nmasaydı Sevâd ve
Tağlib toprakları Müslümanlara dağı ulı rdı ve sizlerde kölelik statüsüne tâbi
olurdunuz. "

O, diğer bir sözünde de şöyle der: "Vergi toplamaya baş ladığı mı z da
Tağlib'li cizyesini getirir ve helâk (yok) olmayı bekler."
279 el-Belazuri, "Fütnh", s. 252.
280 es-şafi'i, el-Üm, c. IV, s. 194-195.
281 Ebu

Ubeyd, "el-Emval", s. 722-723.
İ bn Kudâme, "el-Muğni ve's-şerhu'l-Kebir", Beyrut, 1972, c. X, s. 592-594.
283 Ebu Ubeyde, "Neltaiz", s. 195.
282
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Hz. Ömer, Tağlib oğulları na vergi olarak zekâtı n iki katı nı uygulaması
dışı nda onlara çocukları nı vaftiz yapmamaları nı da ş art koş tu284. Zikredilen
rivâyetlere göre Tağlib oğulları na, çocukları nı vaftiz yapmamaları nı şart koşan ilk idareci Allah'ı n Elçisi'dir. Ebu Davud, Sünen285'inde Ziyad b. Hadir'in
Hz. Ali'den naklettiği bir rivâyette şöyle dediğini zikreder: "Yaşarsam Beni
Tağlib Hı ristiyanları üzerine ordu gönderir; silah tutan erkeklerini öldürüp,
kadı n ve çocukları nı da tutsak edeceğim. Zira onlarla, Hz. Peygamber arası nda imzalanan ve çocukları nı vaftiz yapmamaları nı şart koşan bir anlaşma
metnini bizzat kendi elimle yazdı m. "Fakat Ebu Davud bu hadisin münker
olduğunu söylüyor. Aynı zamanda Ahmed b. Hanbel de bu hadisi şiddetle yalanlamaktaydı . İ bn Sa'd'ı n, Tabakât286'ı nda, Tağlib heyetinin Allah'ı n Elçisi'ni
ziyaret etmeleri konusunda zikrettiği rivâyete gelince, bu haber eğer doğruysa, öncelikle Arap Yarı madası 'nı n etrafı nda yaşayan Tağliblilerden bir
grup için geçerlidir. Yoksa Fı rat Adası 'nda yaşayan Tağlib oğulları için doğru
olması mümkün değildir. Zira bu bölgedeki Tağlibliler, Allah'ı n Elçisi hayattayken daha Müslümanları n hâkimiyeti altı na girmemiş lerdi. Bu sebepten
dolayı büyük ihtimalle; Ömer b. el-Hattab'la Tağlib Hı ristiyanları arası ndaki
anlaş ma şartı , Fı rat Adası 'nı n fethedilmesinden sonra imzalanmış tı r. Böylece
Tağlib Hı ristiyanları , bu anlaşma gereğince kendileri dışı nda Tenûh ve Hire
İ bâdlarmı n durumunda olduğu gibi zimmi statüsüne girdiler287. Daha sonra
İ slam dini araları nda yayı lmaya baş ladı . Hz. Ömer Müslümanlara atiyye
(maaş ) dağı tmaya başlayı nca Hacer ve İ bâd halkı na 200 dirhem verdi. Bu da
onlardan bazı kimselerin İ slam'a girdiğini gösterir288. Zikredilen rivâyetlere
göre Ali b. Ebi Talib halife olunca, Beni Tağlib heyeti Kufe'ye gelerek
onunla, kendi dinlerinde kalmak ve çocukları nı Hı ristiyan yapmanıak şartı yla
bir anlaş ma yaptı lar. Görülüyor ki, onları n bu girişimi Hz. Ömer döneminde
Müslümanlarla yapmış oldukları anlaş manı n yenilenmesiydi. Sonra Hz. Ali,
onları n anlaş ma maddelerini ihlal ettiklerini duydu. Onları , üzerlerine yürüdüğü takdirde öldürmek ve tutsak etmekle tehdit etti. Hz. Ali, Muaviye'ye
karşı Sı ffin'e giderken, Tağlib toprakları na girdi. Onlardan Müslüman olan
bazı kiş iler kendisini karşı lamaya çı ktı lar. O, gördüğü bu duruma çok sevindi
28 I Yahya b. Adem, "Kitabu'l-Harac", (Thk: Ahmed Muhammed Şakir), Kahire, 1347, s. 6670; eş-Şafi'i, el-Üm, c. IV, s. 194; İ bn Kuteybe, el-Me'arif, s. 249; et-Taberi, Tarih, c. IV, s. 55.
285 Ebu Davud, "Sünen", ( İstanbul, 1992, c. 111, s. 429).
286 İ bn Sa'd, "et-Tabakât", c. I, s. 316.
287 et-Taberi, "Tarih", c. IV, s. 55.
288 en-Nüveyri, "Nihâye", c. XIX, s. 335.
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ve eski görüş ünden vazgeçti28". Onlardan bazı ları , daha önce Sa'd b. Ebi
Vakkâs, Medâin'deyken oraya göçmüş lerdi. Bu topluluk, daha sonra onunla
(Sa'd b. Ebi Vakkas) birlikte Kufe'nin temelinin atı lması na katı lmış lar ve bazı
kabile federasyonlanna intisap etmişlerdir2"°.
İ rak ve şam'daki fetih hareketi hedefini tamamladı . Bununla birlikte
imkânları n el verdiğince Arap H ı ristiyanları nı n ona karşı tutumları nı ve
kendileri ile Müslümanlar arası ndaki iliş kileri anlatmaya çal ış tı k.
Araş tı rmanı n tamamlanması için onlardan (Arap H ı ristiyanlar') H ı ristiyan
olarak yaşamaya devam edenlerin, ikinci aşamadaki İ slâm fetih hareketinde
oynamış oldukları rol üzerinde durmak gerekir.

Tarihi ve fı khi tespitler Müslümanları n, İslam fetih hareketinin gerçekleşmesinde onlardan destek aldı kları nı göstermektedir.

Bir rivâyete göre et-Nemir ve Tağlib kabilesine bağlı bazı gençler
Farslara karşı Müslümanları n yanı nda savaş mış lardı r ve bir Hı ristiyan olan
Ebu Zübeyd et-Tki Farslara karşı Müslümanları n yanı nda savaş mış tı r. Ayrı ca
Beni Tağlib'den Müslüman ve Müslüman olmayan bazı kimseler Bizanslı lara
karşı el-Velid b. Ukbe'nin yan ı nda yer aldı lar291 . Müslümanları n yanı nda
zimmi ve anlaş ma yapan kimselerin yer aldığı nı gösteren bir delil de Ömer b.
el-Hattab'ı n Ehvaz cephesinde bulunan Müslüman kumandanlardan birine
gönderdiği mektuptur. Ona, bu kumandan ı n orduyu aşı lması zor olan bir
dağa çı kardığı haberi gelir. Hz. Ömer bu kumandana bir mektup göndererek ne Müslüman ne de Hı ristiyan bir askeri yormaması nı ve onlar için kolaylı kla yapı lan ş eyleri seçmesini emrederm.
el-Ahtal et-Tağlibi293. Cerir'e karşı kavmini överek şöyle demiş tin

"Bazen korku veren yerlere gireriz, burada kahramanlı k ve alaca atları n
katı ldığı savaş lar bizden sorulur. "
Fı kı ll alan ı nda ise, fakihler Müslümanları n d ışı ndaki topluluklardan
yardı m alma konusunu tartış m ış lardı r. Eş-şafii'nin 2"4 , zikrettiğine göre
Allah'ı n Elçisi (.A. S.) Benisı Kaynuka Yahudileri ile birlikte bir sefer düzenNasr b. Muzahim el-Minkari, "Vak'atu Sı ffin", Mı sı r, 1365, c. III, s. 146.
et-Taberi, "Tarih", c. IV, s. 40, 48, 54, 78.
291 et-Taberi, "Tarih", c. IV, s. 48, 54, 78.
292 et-Taberi, "Tarih", c. IV, s. 48, 54, 78.
293 Ebu Ubeyde, "Nekâiz", s. 63.
2<-)1 eş-Şafi'i, "el-Üm", c. IV, s. 90, 177.
289
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lemiş tir. Eş-Şeybani, Allah'ı n Elçisi'nden bir hadis naklederek şöyle dediğini
zikreder: "Allah, bu dini, ahirette ahlaklan olmayan bir kavimle destekleyecektir."295. ez-Zühri'den, o da Said b. el-Museyyib'ten naklettiği bir hadiste
Ebu Hureyre'nin ş öyle dediğini zikreder: " Allah'ı n Elçisi (S. A. V.) şöyle
dedi: "Allah, bu dini fâcir bir kişiyle de destekleyecektir."296.
Said b. el-As, babası ndan, o da, dedesinden ş u rivayeti nakleder: Ömer b.
el-Hattab'ı n şöyle dediğini duydum: " Resulullah (S. A. V.)'ı n: " Allah
Tebâreke ve Te'ala bu dini (İslam'ı ) Fı rat kı yı ları nda yaşayan Rabia kabilesine mensup Hı ristiyan bir toplulukla koruyacakur. " şeklinde konuş tuğunu
duymasaydı m İslami kabul etmeyen bir arabı hayatta bı rakmayacakum. "2".
el-Kası m b. Sellâm bu rivayeti Beni Tağlib meselesi ile ilgili konu çerçevesinde ele almaktadı r. Bundan da Fı rat kı yı lar ı nda yaş ayan Rabia
Hı ristiyanları ndan maksadı n, Tağlib Hı ristiyanları olduğu anlaşı lmaktadı r.
Hadisin senedi, ravilerin Emevi yanlısı oldukları nı göstermektedir. Zaten
Tağlib Hı ristiyanları , Ümeyyeoğulları 'nı n müttefikleri ve hilâfetlerinin de
destekçileriydiler. Belki de adı geçen hadis, Beni Tağlib Hı ristiyanları nı n,
Ümeyyeoğulları 'na vermiş oldukları destek konusunda oynadı kları rolü ve
Emevilerin de onlara yapmış oldukları yardı mı göstermektedir.

İ bn Hazm'ı n zikrettiğine göre Amir eş-Şa'bi'ye, Ehl-i Kitap (yahudi,
Hı ristiyan ve saire)'la gazaya çı kan Müslümanlar hakkı nda bir soru soruldu.
Eş-Şa'bi de şöyle cevap verdi: " Fakih olan ve olmayan imam (alim)ları n
zimmilerle gazaya çı kuklannı gözlerimle gördüm."298 . Müslim b. Rabia da
onlardan yardı m alı rdı 2". Selman el-Farisrnin gazaları da Azerbaycan ve
İ rminiyye (Ermenistan)'ye doğru yapı lmış ur300. Fakat Fakihler, zimmilerin,
Müslümanlarla savaşa katı lmaları konusunda, onları n İslam bayrağı altı nda
savaş mamalan ve Müslümanları yenilgiye uğratma ve oyuna getirme gibi
olaylardan uzak olmaları şartı nı koymuş lardı r30 t.
295 eş-Şeybani, "Şerhii
(Thk: Salahaddin el-Müneccid), Kahire,
1971-2, c. IV, s. 150.
296 İ bn Hazm, "el-Muhallâ", Beyrut, (Trz.), c. VIII/11, s. 113.
297 Ebu Ubeyd, "el-Enwal", s. 722.
298 İ tı n Hazm, "el-Muhallâ", c. IV/7, s. 334. Eş-,Şa'bi, Hz. Ali'nin halifeliğiıı iıı ilk yı llar ı nda
doğmuş ve ondan sonra yaşayan sahabileri de ğörnniş tiir.Bkz. İ bn Sa'd, et-Tabakât, c. VII, s. 170.
29.) İ bn Hazm, "el-Muhallâ", c. I/1, s. 346.
3()() et-Taberi, "Tarih", c. IV, s. 246.
3°I Bkz. eş-Şaffi, el-Üm, c. IV, s. 89-90, 177; eş-Şeybani, Şerh, c. IV, 170.
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Cihad esnası nda onlardan alı nan yardı m karşı lığı nda kendilerine verilen
maa ş hususunda ise, ihtilafiı görüş ler vardı r. Zikredilen rivâyedere göre onlardan her birine ücret olarak belli miktarda para verilir". Bu Ebu Hanife,
Mâlik ve Şafirnin görüşüdür303. Diğer rivâyetlere göre onları n her birine
hisse şeklinde dağı tı m yapı lı r. Bu da Evzâ'i, Seyri ve Zühri'nin görüşüdür. Bu
ise, sı nı r boyları halkı ile cihad ve askeri seferler konusunda bilgisi olanları n
ictihadı r30 . Şüphesiz ki, bu fikhi araştı rmalar, zimmilerin, İslam fetih hareketindeki rollerini gösteren bir tarihi gerçeği yansı tmaktadı r.

Bütün bu anlatı lanlardan sonra şunu vurgulamak istiyoruz. Hı ristiyanlı k
Araplar arası nda, Arap Yarı madası sı nı rları içerisinde, etrafı nda ve bu bölgenin sı nı rları dışı nda yer alan İ rak ve Şam'da farklı derecede ve fakat birbirine
yakı n siyasi ve ekonomik şartlarda yarlmış ur. Fakat o (Hı ristiyanlı k), o dönemde kabile olarak temsil edilen cemaat şeklinde araları na nüfûz etmedi.
Aksine o fert bazı nda kalmaya devam etti ve onun siyasi, sosyal ve ekonomik
yönden etkisi fert çemberinden grup (cemaat) çemberine geçmedi. Ayrı ca
kabile çı karları Arap cemaatinin iş lerinde hakemliğini sürdürmeye devam
etti. İslam, Arapları n hayatı nda görülmeye baş layı nca, Arap Yarı madası 'nda
yaşayan Araplar ona (İ slam) karşı belli bir tutum içerisinde oldular.
Hı ristiyanlığı n bu tutumda aktif rol alması söz konusu değildir. Araplar arası nda Hı ristiyan olarak bulunan bir kişinin bu konudaki tutumu, kabilesiniıı
tutumuna bağlı ydı . Araplar fert ve gruplar halinde İslama girmeye baş layı nca, onlarla birlikte - Yemen'deki Necrân Hı ristiyanları ndan az bir kı sı m ve
Arap Yarı madası 'n ı n etrafı ndaki bazı ferdi durumlar hariç ki, bunlar da
Müslümanlarla anlaş malar yapmış lar ve onlarca zimmi statüsüne dahil edilmişlerdir - araları nda Hı ristiyan olarak bulunanlar da İslam'a dahil oldular.
İ rak ve Şam'daki duruma gelince, Görülüyor ki, bu iki ülkedeki İslam fetih olayları nı n akışı , Arap kökenli Hı ristiyanları n, Bizanslı ları n yanı nda yer
almaları nı , dini bir sebebe dayandı rmayı ve onları n bu davranışı nı n dine dayalı bir duygudan kaynaklandığı nı ve onlarla Müslümanlar arası ndaki savaşı n
bir dini savaş olduğu fikrini asla desteklememektedir. Aynı zamanda fetih
hareketini, bünyesinde Arapları n şahlanışı nı n ve söz birliğinin bir araya geldiği ortak bir proje olarak görmeyi de desteklemez. Aksine Şam ve Irak'ta
meydana gelen Mü'te, Yermük, Fihl, Kı nnesrin, Aynu't-Temr, Tekrit ve benc. IV, s. 89; eş-Şeybani, Şerh, c. III, s. 904.
302 Bkz. eş-Şafil,
303 Bkz. İ bn Hazm, "el-Muhallâ", c. IV/7, s. 346.
3111 Bkz. İ bn Kudâme, "el-Muğni", c. X, s. 457.

928

MUHAMMED DAYFALLAH EL-BATAYINE-ABDULHALIK BAKIR

zeri savaşlarda, Araplar arası nda topluluk psikolojisinden kaynaklanan bazı
tavı r ve davranış lar olarak ortaya çı kmış tı r. Üstelik bu savaşlarda grubun davranışı ile grupta yer alan ferdin davranışı aynı olmuştur. İ slam fetih hareketine karşı düşmanca bir tutum sergileyerek ve muhalefet ederek baş lamış ,
sonra onunla beraber hareket etmiş ve onunla uyum içinde olmuştur.

Görülüyor ki, her şeyden önce Hı ristiyan Arapları n tutumu, kabilenin
otoritesi, bağı msı zlığı , dilşmanlardan onun intikamı nı almak ve onun hayatı nı n devam etmesi uğrunda en iyi müttefikler seçmek şeklinde kabilenin çıkarlaıı nda kendini gösteren ferdi menfaatlerden kaynaklanıyordu. Arapları n
tahminine göre Farslar ve Bizanslı lar Müslümanlardan daha kuvvetliydiler,
bu yüzden de onlar için Müslümanlarla birlikte hareket etmek, Bizanslı larla
Farslar arası nda yaşayan Arapları n çı karları açı sı ndan bir tehdit oluş turmaktaydı . Bunun yanı nda özellikle İrak Arapları arası nda düşmanca bir karakter
taşı yan kabilecilik ruhu da yaygı ndı . Bu olgu ise, Farslarla Bizanslı lara karşı
üstünlüğü kanı tlama iş ini, ister istemez maddi ve fikri kaynaklara sahip olan
Müslümanları n omuzları na yüklemekteydi. Gerçekten de Müslümanlar bu
saldı rı yı askeri ve fikri yönden berteraf etmede başarı elde edince ve siyasi
durum yavaş yavaş lehlerine değişmeye başlayı nca, Araplar durumun değişmesi ile birlikte Müslümanları n tarafı na geçmeye başladı lar. Bir daha görüyoruz ki, Arap kökenli Hı ristiyanları n tutumu, kabilelerinin tutumu ile birleşmektedir. Elbette ki, Tağlib Hı ristiyanları nı n tutumu bunun dışı nda tutulamaz. Zira onları n meselesi, kabile çatı sı altı nda, Şeriat çerçevesinde ve
onun hükümlerine bağlı kalarak çözüme kavuş turulmuş tur.
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Kitap Tanı tma :
MARIA WANICS : A Kı-hıı i Ka"lı s4- a tizenöt e'ves hiborıı baıı : Akademiai
Kiadö, Budapest, 1994. Körösi Csoma Kiskönyvtâr 22. 235 sf. [=İVANİ Ç,
Mâria : Oıı beş yı llı k savaş ta Kı rı m Haıllığı: Akademi Yayı nı , Budapest, 1994.
Kööröş lü Çoma Cep Kitaplığı 22. 235 sf.]

Meryem [=Maria] İ VANİ CS bundan önce de Kı rı m konusundaki yayı nları yla tanı nmakta
ve halen Seged [=Szeged]'cleki Jözsef Attila Tudomanyegyetem Altaisztikai Tanszek [=Attila
YÖJEF Üniversitesi Altay Dilleri Anabilim Dalı , kısaltması : JATE]'cle çalış maktadı r. Başlı ca yayı nları tarih sı rası yla şunlardı r:

"Format and Linguistic Peculiarities of 17th Century Crimean Tatar Letters Adressed to
Princes of Transylvania [=Erdel beylerine gönderilen 17'nci yüzyı l Kı rı m Tatar yarlı klarmı n yapı
ve dil özellikleri], Acta Orientalia Academiae Scientiarum Hungaricae [=Macar Bilimler
Akademisi Doğ u Araş tı rmaları ]: Budapest, 1975, Tomus XXIX (2), 213-224. sf.
"Ket krimi-tatar oklevel BETHLEN Gâborhoz (=Gabor BETHLEN'e İ ki Kı r ı m-Tatar
Yarlığı ", Neprajz rs Nyelvtudomany / Nyelveszeti dolgozatok [=Etnografya ve Dilbilimi / Dilcilik
Çalış maları ] : Szeged, 1975-1976, 19-20. sy. 254-276. sf.

"Macaristan'daki Kı rı m Tatarları na Ait Vesikalar", VIII. Türk Tarih Kongresi: Ankara, 1981,
II. c. 1049-1503+423-426. sf.
"A földtulajdon a Krimi Kansagban", Nomad tarsadalmak es allamalakulatok:
(Tanulmânyok) Szerkesztette: TÖKEI Ferenc Akademiai Kiadö, Budapest, 1983, 237-253. sf.
Körösi Csoma Kiskönyvtar 18. (="Kı rı m Hanlığı 'nda toprak mülkiyeti", Göçebe Topluluklar ve
Devlet Yapı ları : (Makaleler) Düzenleyen: Ferents TÖKEL Akademi Yayı n ı , Budapest, 1983.
Kööröşlü Çoma Cep Kitaplığı 18. 237-253. sf.]
"Gazi Girâj kan s BATHORI Zsigmond szövetsegenek terve 1598-böl (=Gazi Giray Han ve
Jigmond BATHORI İ ttifakı nı n Planı 1598-den", Keletkutatas [=Doğ u Araş urmaları ]: Budapest,
1989 ösz [=Gilz], 27-59. sf.

"A csaszari felmentö sereg ntja Kanizsara egykorn abrazolasok tükreben (1600 szeptember
16 - oktâber 13)", Nagykanizsa török aloli felszbadulasanak 300. eı fordulöjan tartott nemzetközi
tudomanyos konferencia eloadasai (Nağykanizsa) 1990. 11. 30 - 12. 01. Zalai Mûzeum 4. 1992.
45-53. sf. (=Dönemin tasvir aynası nda çarı n Kanije seferine çı kan ordusunun yolu (1600 Eylül 16
- Ekim 13). Büyükkanije'nin Türk hakimiyetinden kurtuluş un 300. yı ldönümü çerçevesinde milletlerarası bilim kurultayı bildirileri (Büyükkanije) 1990. 11. 30 - 12. 01. Zala Müzesi 4. 1992. 4553. sf.]

"A tanığa töl a tugra ig. Gondolatok a krimi tatar oklevelek hitelesitö jegyeröl [=Tarağa daıı
tugra ya. Kı rı m Tatar Yarl ı kları Onay Belgesinden]". Keletkuta tas [=Doğu Araş tı rmalar ı ]:
Budapest, 1992 ösz, 92-100. sf.

"Die Beglaubigunsmittel der Krimtatarischen Urkunden [=Kı rı m Tatar Yarlı klarıııııı Onay
Bilgisi]", Proceedings of the 35nd Meeting of tha Permanent International Altaistic Conference
[=Uluslararası Sürekli Altaycacı lar Kurultayı nı n 35'inci Çalış ması ]: Taipei, September [=Eylül]
12-17, 1992. 175-182. sf.
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"Friedensangebot oder kriegerische Erpressung? (Briefwechsel des kaisers Rudolfs II. mit
dem Pasche von Ofen im Jahre 1595.) [Barış elçisi mi savaş tehditçisi mi? (Il. Rudolf Kayzer'in
1595'te Buda Paşası yla mektuplaş ması .))", Wiener Zeitschrift für die Kunde des Morgenlandes
[=Wien Doğu Bilimleri Dergisi] : Wien, 1992, 82. c. 183-199. sf.
Török 4s tatM- höditök. A vilagtörtenelem nagy alakjai. Budapest 1993. KOSSUTH
Könyvkiadö. 80 sf. (Dzsingisz kan, Timur Lenk, Gazi Giraj) HEGYI 1{..laraval es FODOR Pallal
közösen. [= Türk ve Tatar flakimiyetleri. Dünya tarihinin ana çizgileri. Budapeş t 1993. KOŞŞUT
Kitabevi. 80 sf. (Çinggis Han, Aksak Timür, Gazi Giray) Klarâ HEGY1 ve Pal FODOR ile birlikte.]

"A zsitvatoroki be'kehez vezetö nt. Az 1599. evi beketargyalasok", [=Jitva boğazı -Zitvatorokbar ışı na götüren yol. 1599. yı l ı barış görü ş meleri)", TörtC".nelıni Szemle [=Tarih Gözlemi] :
Budapest, 1993, 35. sy. 3-4. sayı 297-311. sf.

"Entstehung und Quellenwert der krimtatarischen tiyiş defteı s [=Kı rı m Tatar tiyiş defterinin ortaya çı kışı ve kaynak değeri)", Acta Orientalia Academiae Scientiarum Hungaricae:
Budapest, 1994, Tomus XLV11 (1-2), 105-112. sf.

"Hitharc vagy hadivallalkozas? "Nem bücsüzom", [=Din savaşı mı savunma ittifakı m ı ?
"Helal etmiyorum": Eınk•kkönyv BENDA Kalınan tisztelet6-e JUHASZ Gyula Tanarkepzö
Föiskola [=Kalman BENDA'nı n Saygı sı na Anma Kitabı . Gyula YUHAS Yüksek Öğretmen
Okulu]: Szeged, 1994, 29-23. sf.

"Hajdû
Haydn1", Acta Orientalia Academie Scientuı-aın Humgaricae: Budapest, 1995,
XLV111. c. 3. fasikül, 391-403. sf.
"Kı rı m tarihine ait kaynaklar: Mülknameler", Lucarile Siınpozionului International

Originea TatM-ılor Locul loı- in România şi in luınea tuı-ca (Constanta, 17-20 noieınbı -ie 1994):

Bucureş ti, 1997, 155-161. sf.

Şimdi elimizde genç araş uncı nı n yeni On beş yıllı k savaşta Kıı-ıın Hanlığı adlı bir yayı nı
var. Türk tarihçileri bu adı Osmanlı -Avusturya Savaşı (1593-1606) olarak kullanı yorlar. Buna
göre kitabı n ad ı "Osmanl ı -Avusturya Sava şı nda Kı rı m Hanlığı (1593-1606)" ya da Kı rı m
Hanlığı 'mn Kaulması diye çevrilebilir.

Kendileriyle ilgili olsun olması n Macarlar [=Mag-yarlarl öteden beri Türk tarihiyle uğraşagelmişlerdir. Eserine, "Kı rı m Hanlığı 'm anlatan Macarca yazı lmış kitap yoktu." yakı nması yla başlayan tarihçi Maria IVANICS, kitabı nı n kapak içindeki sunuş yazı sı nda ş unları söylüyor.
"Bugün dahi bir işi yapmaya zaman ı mı z var da acele etmek gerekmez demek istiyorsak
"Tatar kovalamı yor ya!" deriz. Gerçekten bir zamanlar Tatar adı ürküntü ve kaçış la eşleş miş ti.
Ataları mı z Tatar akı nları tehlikesinden az korkmannş lard ı r. Çünkü onlar, Osmanlı Türklerinin
16-17. yüzyı llardaki Macaristan akı nları nda, müttefik olarak bulundular ve Erdel kErdelyl'in
yazgısıııııı belirlenmesinde pek çok kez işe kanş ular...
Yazar ı kitabı nı n, "Macaristan ve özellikle de Erdel'in yazgısı n ı değiş tiren 1593-1606 arası nda on beş yı l süren Osmanh-Avusturya savaş ları nda Tatarlar'ı n üstlendikleri görevleri ele alı yor." vurgulaması yla ana konusunu belirttikten sonra, sözünde de üç ana konuya açı klı k getirmeye çabalad ığı m yaz ı yor.

- Hangi iç ve dış sebepler Tatarlar'ı Türklerin yanı nda yer alı p savaşmaya itti?
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- Osmanlı Türklerinin Macaristan akı nları sı rası nda Tatarlar'ı n görevi, yeri ve ödevi, daha
çok da askerlik bakı mı ndan değeri neydi?
- Savaşlar sı rası nda, Osmanlı Devletine bağlı devletlerden Kı rı m Hanlığı , Erdel, Eflak
[=Havasalföld] ve Buğdan Moldovarnı n birbirleri ve Osmanlı hükümeti E=Kapı ryla ilişkileri
nası ldı?

Sondann karşı lığı doğrudan verilmeyip, önsöz de katı lı rsa otuz iki başhk altı nda yapı lan
kısa kısa incelemelerde açı klanmaya çalışı lmaktadı r ki bunları n ilki Kırı m Hanlığı Tarihiyle Ilgili
Çalışmalar adı altı nda yazı lmış tı r. Halka yönelik ilk eseri Fransız krahmn elçisiyken Baron da
TOTT yazmış ° , bunu ünlü HAMMER'in 1856'daki bilim ağırlı klı eseri izlemiştir.
Avrupa Kı yı sı nda Göçebe Devlet ana başlığı nı n altında, 15-16. yüzyılda Doğu-Avrupa'nı n
siyaset ve iktisat yapı sı özedeniyor. Altı n Orda'nı n en zengin kültür bölgesi Kırı m yanmadasmı n
zenginliği, büyük devletin güçsüzleşmeğe yüz tuttuğu anda, yarı madadaki bağlamsızlaşma eğilimleri, Karadeniz kı yısı ndaki çok uluslu, Cenevizlilere ait gemilik, sömürge kentleri, Türklerin
Istanbul'u almasıyla sahiplerinin buraya ulaşmaları ndan ortaya çı kan yeni durum ve sorunlar ele
alı nıyor.
GIRAY Hanedanı için açı lan bastı ktan sonra, ilk han HACI Gİ RAYı n CENGIZ
E=Çİ NGGIS1 soyundan gelme olduğu belirtilip bunun babası Lehistan'a sığı nmış ken maiyetindeki DEVLET GELDİ 'nin tam da hac döniişiine rastlayan süreçte doğan çocuğa ilk ad olarak
HACI denildiğini2, yine bu saygı n kişinin soyu olan Kereit sözünfın o zamana değin değişen biçimi olan (kereit > kirey > kerey > keray > giray) değişiminden kaynaklanan Giray, Türkbilimci
Gyula NbvIETH [1890-1976]'e göre eski bir Moğol ulus adı ndan türemiş ve hanedanı n adı nı
oluşturmuştur". [15. sf.]
I Baron De TOTT [1733-1793] : Türkler ve Tatarlara Dâir Ilâtı ralar: Çeviren: Mehmet
R[eşat] UZMEN, [Istanbul] [1976 Ağustos 15], 323+[2] sf. Terciiman - 1001 Temel Eser Dizisi
89. -Kapakta : Türkler 18. y.yılda, Aslı: 1Wmoires sur les Turcs Et les Tartares: Amsterdam 1784-.
2 Adlannı hadiselere göre verildiği pek yabancı olmadığı mı z bir gelenektir. "Tiirklerde
umumiyetle ad verme âdederi şöyle idi: Çocuk doğduğunu babası haber aldığı vakit ne işle
meşgul ise veya neden bahsediyorlarsa onun ismi çocuğa konurdu". ORKUN, Hüseyin Namı k
[Ö. 19561: "Eski Türklerde isim Verme", Varlı k: İ stanbul 1940 (Temmuz 15) 11. c. 169. sy. 8-10.
sf.
TEMÜÇİ N [Çİ NGGİ S KAĞAN 1167-1227] Kereit ham TO'ORİ L HAN'a [ONG HAN Ö.
1203] giderken Kerülen'in kaynağı Bürgi kıyı sı nda karısı BÖRTE-ÜCİ N'i Merkit'ler tutsak etmiş
ve büyük oğlu COÇİ [0. 1227] Merkider arası nda doğmuş tu. COÇİ , beşiği ile birlikte Merkider
arası nda bulununca, bu da bir olca 'ganirnet' kabul edilmiş ve COÇİ 'konuk' adı verilmişti.
Tİ MÜR 1336'da TARAGAYı n oğlu olarak dünyaya geldiğinde babası onu şeyh
ZAHIDÜDDİ N'e gösterdi. Şeyh bu sı rada Kur'ân okuyordu ve tamurru 'geçerler' (27. Nami 88)
sözü üzerinde idi ve hemen durdu. Bu sözü hayı rlı bir fal sayarak yeni doğan çocuğa TIMÜR
'demir' adı nı verdi.
Tİ MÜR [Ö. 1405re 1377 yı lı nı n Ağustos 21'inde bir oğlu dünyaya geldiği haberi
verildiğinde satranç oynamaktaydı ve çoğunun adı nı ŞAH-RUX 'şâh-kale' adı nı koydu.
Ayı n birinci günü doğan kı z çocukları na da AYBİ KE 'ay hanı m' adı konulması
görenektendi.
3 Son olarak MEMEDEMİ N, Yaşar: "Ker" Sözünün Anlamı . (Sensul cuvântuli "ker").",
' Ila in Lumea Turcâ
Siınpozionul Internaşional "Originea Tâtarilor. Locul Şi Rolul Loı- in Româl
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Kırım Hanhginda Osmanlı Nüfuzu incelemesinde, bölgedeki Osmanlı nüfuzu Istanbul'un
aluuşı ndan hemen sonra, şehrin güvenliği için, donanmayı Karadeniz'e çıkarı p Ceneviz sömürgesi olan Kefe'yi kuşatmca Tatarlar da burayı arkadan sıluşurdılar. İ ki yana da vergi vermesi karşıhğı Kefe bir süre kurtulur; ama karşılı klı yarar esası nda Osmanh Kırı m ilişkileri de başlamış
olur. Hanhktaki taht kavgalannda Sultamn MENGLİ Gİ RAYa yardım etmesi, 1475le GEDIK
AHMED PAŞA.= Kefe'yi fethi iki ülke arası nda bir iç içelik doğurdu. Tatarlar, Osmanlı
Devleti'nin kuzey güvenliğini sağladılar. Kırı m Hanlan Osmanlı Devleti'nin Ruslarla olan ilişkilerinin aracısı oldukları gibi, iç-Asya Türk devlederiyle olan siyasederini de yürütmeye yardımcı
oldular. Böylece Orta-Asya'dan Hint Okyanusu'na değin gidip gelen ticaret ve hac kerranlannı n
güvenliğinin sağlanması nda dahi etkili olan Kı nmhlar, yine de Osmanlıları n Büyük Altın
Orda'nı n mirası na sahip akabileceği ve yardı m bahanesiyle kendi ülkelerinin de sultanı n toprakları na eklenebileceğinden korktular [24. sf.]
Kırım Hanhginın Deılet Düzeni incelenirken, üç yüz yıllı k Osmanlı etkisine rağmen hanplulışı na dek Altın Orda geleneğine bağlı kaldığı , Tahta hep Çİ NGG1S HAN'ı n büyük oğlundan gelen kişilerin oturabildikleri, Hanın seçiminde ve yerini koruması nda Şirin ulusu beyinin etkisinin büyük olduğu belirtilmiştir. Ayrıca Şirin beyinin topladığı kurultayda seçilen yeni
han, bir keçe hahya4 oturtulup, uçlannı ileri gelen dört ulusun beyi tutarak divanda kurulu
tahta eller üstünde taşı ndığı , İ slam inanana göre, cuma hutbesinde adı okunduğu ve sikke kestirildiği, hani& Osmanlı nüfusuna girince, sultan seçimi yerinde bulduğunu Istanbul'dan gönderilen tezhipli bir fermanla gılçIendirdiği söylenmiş tir. 16. yüzyı lı n üçüncü dördünfıne
'çeyreğine' değin Istanbul. Kı rım ulus beylainin seçimini tasvip ettiyse de yeni hanın oğullanndan birini rehin olarak Osmanlı Hilkiimeti'ne göndermesi de geleneldeşti. Sultanın başkentinde
eğitilen hanzadeler yurtta kalan kardeşlerine göre, seçilmede öncelik aldı larsa da bu yasal bir
hak değildi. 17. ylizyı hn ortaları na dek, Kı rı m hanı olacak kişilerin belirlenmesi hep, sultan ve
Kırı m ulus beyleri arası ndaki bir tür urış ma temelinde gerçekleşti. Ancak, Osmanlı sultanlannı n, devlet yapı sı nı oluşturan devlet çarlum denedeyerek elde tuttukları sı nırsız hakimiyet gücüne, Kırı m Hanlan asla sahip olamadılar. Hakimiyetin Altı n Orda'daki uygulaması na benzeyen
bölüşümüne, kağan ailesinin öteki üyeleri de katıldı lar. Seçimden sonra, Han kardeşleri ya da
bunları n oğullanndan en yaşlı birini "yönetim ortağı" olarak yanına aldı . Kalgay, Kalga denen
bu kişi, savaşta ordunun sağ kanadı nı han savaşa gitmemişse tümünü yönetirdi. Ğıncekinin ölümünden sonra, hanın stradaki yaşlı kardeşini değil, kendi oğlunu Kalgay alması görenek olmuştur. 1584'ten sonra, hanı n en yaşh oğluna da hakindyetten pay çı karı p Nureddin sıfatıyla ordunun sol kanadı nı n yönetimini verdiler. Aynı biçimde, Kalgay ve Nureddin için de sultan onaylayıcı ferman gönderirdi. Han yabancı ülkelere elçi gönderdiğinde yanı nda Kalga ve Nureddin'in
temsilcileri de bulunurdu [28. sf.].
(=Tatarlar'ı n Kökeni, Romanya ve Türk Dünyasındaki Yerleri] : Constanta 17-20 Kası m 1994.
Uniunea Democrata a Tatarilor. Tura-Musulmani Din Domania - Romanya Müslüman Tatar
Türklerinin Demokratik Birliği'nin Köstence'de düzenlemiş olduğu uluslararası sempozyumun
Muzeul de Istorie Nationala şi Arheologie [=Tarih ve Milli Eskibilimi Müzesi] binası nda yapı lan
19 Kası m günkü öğleden önceki oturumunda sunulan bildiri.
Metindeki manda derisi ifadesi bir yanı lma eseridir.
Çin'e 385-556 arası nda hakim bulunan ve çoğu boylannı n Türk olduğu bilinen Tabgaç
Devletrnde ve Kök-Türkler'de de katan seçilince, hah üzerinde havaya kaldırıldı . Böylece, halı ,
Doğu Asya'da Çinlileree "yabancı" soylarda aldığı tören unsuru görünümünü, Kök-Tılrkler'de de
korumuştu. ESIN, Emel [ö. 1987): "M. V-VII nci Ası rlardan Tarihi ve Arkeolojik Malzeme
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Kırı m ulusları arası nda Şirin, Barı n, Argı n ve Kı pçaklar önemliydiler. Başları ndaki beylere
karaçı denirdi. Bu dört ulusun baskaraçisı Şirinlerin beyi han seçme kurultayı n' toplar, hana
karşı kararlarda Kınm uluslannı sultan katı nda temsil ederdi. Yanmadamn Karasupazar ve Kerç
arasındaki bölgelerinde yerleşmiş olan $irinler, kağan ailesi üyeleriyle evlenebilme ayrı cahlkı m
da ellerinde bulundurdukları na göre, bu onları n öbürlerine üstünliiğiiniin kanı tı dı r.
Yanınadayı Şirinlerle paylaşan Bannlar, 16. yüzyı lda Argı nlar gibi sayı bakı mı ndan azalınaktaydılar. Bannlar Kı rım'ın merkezi alanları nda yaşarken, Argı nlar Eski Kı rı m'ı n batısı nda göçebeydiler. Yıne 15. yüzyıl sonunda, Kı rı m Tatarları'yla Ruslar arası ndaki barışçı süreçte, yanmadanı n
kuzey kesiminde yaşamakta olan Kı pçaklar. Tatarlar'ı n öne çı kması na yardı m etmiş oldukları
gibi, bir bakı ma önemlerini oturdukları bölgenin uygunluğuna borçlu olarak, hanlı k ile
Moskova'nın baş beyliği arası ndaki siyaset ilişkilerinde etkili oldular. 15. yüzyıl biterken Kınm'a
yeni uluslar göç etti. Bunlann en önemlisi "Siciudar" olup başkanları beşinci "kaıraçı" olarak, önceki ulus beylerinin arası na alı ndı . Toprakları büyük hayvan varhğına bağh göçebe yaşam sürdürmeye elverişli olmadığı ndan Kırı m ulusları tahıl tanım, sebze ve meyve iiretimiyle ilgilendiler. Kazan ve Astrahan'ın düşmesinden sonra Kafkas önlerindeki göçebe Nogaylar da Kırım'a
yaklaşıp biraz yukarlardaki odu bozlurlan ıssızlı ktan çı kardı lar. 18. yüzyı la erişildiğinde dahi göçebe yaşamları nı sCı rdtirmekteydiler. Yerleşim yerlerinden sonra, kaynaklar onları Kuban,
Yedişkul, Cambulak, Yedican ve Bucaklı Nogaylar'ı adlarıyla arumsaur [29. sf.].
Başlangıçta Mangı dar, sonradan Mansurlar denilen Kırı m ulusu, hanlı k tarihinin 17-18.
yüzyıldaki sürecinde yöneticilik görevini üstlendi. Kırım üst düzeyine kanşmayan Nogay yöneticileri, bu tutumları nı sonuna dek sürdürdü. Bunlar Kaıraçı beylere aldı rış etmeyince sı k sı k
hanla ters düştüler. Hanlar, Nogaylar'a devlet etkisini oğullanndan belirledikleri serasker aracıhğıyla iletti.
Karaçı beyler, ulusları nı n elindeki toprakları n gelirleriyle hüküm sfırerlerdi. Bunları n hanııııki gibi rnaiyederi vardı . Kalgay belirlemek yalnız Şirin ve Mangı tlar.da görülür. Ulus. beyi yönetiminde kendi bayrağı altında savaşa kaulı rdı . Beyliklerin iktisat, savunma gibi hukuk birimi
de vardı ve heyetler yargı lama işlerini de yeıriltürlerdi. Bu durumun istisnası yalnız Şirinlerde
görülür; çünkü onlar bu iş için kadıaskergörevlendirirlerdi. Kı rı m ulusları nı n başları hanlı ktaki
iktisadi yilkümlfı liiklerine uygun olarak yönetimde söz sahibi idiler. Sürekli üyesi bulundukları
hanhk divanı ndan uygun görmedikleri bir karar çı kamazdı . Bir yarhkta şirinlerin damga ve basan yoksa o belge onayh sayı lmazdı . Yabancı hılkümdarlarla yapı lan barış andaşmalannı n yaşama geçmesi, handan başka dört Karaça . nı n birer ant içmiş olması na bağhydı .

Buraya değin sıralanan bilgilerle Kı rı m Hanlığn'aı n gelişimini, 16. yüzyıla değinki Osmanlı
Devletrninken ayrı tutmak gerektiğini söyleyebiliriz. Hanlı kta hükmünü yürüten dört ulusun
oluşturduğu kurum, Altı n Orda çağuıdakinden daha çok eski zamanlara uzandığı halde, toplum
yapısı buna göre biçimlendi. Böyle sı nı rlı bir hakimiyede yapı lanı n hanlı k, sultanliğı n sı nı rsız
hakimiyetinde gerçekleşen gelişmelere erişemedi [31. sf.].
Kı rı m Hanlıği nı n Gelirleri bölümünde üç kaynaktan söz edilmektedir ki bunları n en
önemlisi komşu devletlerin ödedikleri cizyedir. önce Altı n Orda'ya vergi veren Rus beylikleri ve
Lehistan MENGLİ GIRAY zamanında Kı rı m Hanhğı'na ödeme yapmaya başladı lar. Ancak bunun düzenli duruma gelmesi 1521'de MEHMED GiRAYa zamanı nda gerçekleşmiştir. Leh krah
bu vergiyi "Kı rı m askerleri Litvan toprakları na saldı rmazsa" şaruna bağlamış u. Yı lda 15 000 ile
30.000 altın değerinde nakit para, iyi nitelikli kumaş, kürk ve altı n Lehistan'dan gelirdi. 1594'te

Işığı nda Taspar Kağan'ı n (M. 572-81) Kültür Çevresi", Türk Kültürü Araş tırmaları Prof. Dr.
Ibrahim KAFESO4LU'nun Ha-ol-asma Armağan XXIII/1-2: Ankara 1985, 236. sf.
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GAZİ Gİ RAYa kürk ve altı n Lehistan'dan gelirdi. 1594'te GAZİ Gİ RAY, Rus çanyla barışı n yenilenmesi karşı lığı 17 000 altı na uyuş tu. 1636'da Rusya'dan gönderilen vergi 10 000 rubleydi.
Ayrı ca, Eflak ve Buğdan da hana önemli ölçüde cizye ödemekteydi. Hanları n sultana bağlı bu
ülkelerden vergi alabilmeleri de ilgi çekicidir. 1699'dan sonra hem Lehistan kralı hem de Rus
çarı Kı rı m hanı na vergi vermediler [34-35. sf.I.
Hanlığm önemli bir gelir kaynağı da tutsak ticaretiydi. 16. yüzyı lda Kefe çok canlı bir tutsak pazarlydı . Savaşta ele geçirilen tutsaklar ya hemen saulı r ya da tarı m alanları nda çalış urı lı rdı .
Sonraları Leh ve Ruslarla tutsakları n soyluluk derecelerine göre ödenen bir fidyede anlaşı lmış tı .
Ticarette geçerli paranı n bir bölümü öteden beri Kı rı m'da kesilen sikke olmuş tur.

Osmanlı parasıyla aynı adı taşıyan Kı rı m akçasıııııı değeri aslı nı n üçte biri değerindeydi.
Osmanlı maddi desteği 1484'te Kefe gemiliği 'limanı ' gelirinden yı ldan yı la yapı lan bir ödemeyle
başlamış tı r. 1588'de tahta çı kan GAZİ Gİ RAYa gönderilen para 178 571 akçayken 1595'teki başarı lı bir sava ş tan sonra 500.000 akça verilmiştir. Osmanlı Hükümetinden Kı rı m'ı n öbür iki
önemli yöneticisi Kalgay ve Nureddin için de yı ldan yı la para gönderilmiş tir... [38. sf.J.

Kırı m Hanlığı 'nı n askeri gücü, içindeki ulusları nı n hafif atlı birlikleriyle benzer nitelikteydi. Bozkı rlardaki sava şlarda etkili vurucu güçleri vardı ve engelsiz arazilerde kolay geri çekilebiliyorlardı . Kazan ve Astrahan düş tükten sonra, Tatar ordusunun da saldı rı yönü değişti. Rusya
içlerine yaptı kları akı nlarda olduğu gibi, Osmanlı ları n batı ve güney yönlerine yaptı kları savaşlarda da büyük yankı uyandı rdı lar; ama artı k karşı ları nda etkili tüfek ateşi kusan yayalar vardı r
ve Osmanlı ağı rlığı da artı yordu. Bundan dolayı Tatar ordusunun oluşumu değişti, yayalar da
oluş turuldu. Bu sı nı fı fethedilen yerlerde itaat altı na alı nmış Çerkesler oluşturdu. Nogaylar sayı ca üstün oldukları ndan bunları divanda hanı n belirlediği kazasker temsil ederdi [42. sf.J.
Kı rı m ordusu han ailesi ve yakı nları , Karaçı lar yönetiminde ulusları n donattığı birlikler,
hanı n kendi çevresinde toplanan askerlerden [sekban] oluş maktay& Ham destekleyip korumak
üzere Osmanlı Hükümeti tarafı ndan belirlenen sekbanlar Türk'tıl. Ücretlerini Osmanlı
Hükümeti'nin ödediği bu askerler, hanı n güvenliğini sağlamanı n dışı nda, siyaset ve yönetim görevlerinde de bulunurlardı . İ lkin 1532'de SAHİ B Gİ RAYa destek için KANUNİ 'nin gönderdiği
bu askerler 60 topçu 300 tüfekçi, 40 müteferrika, 30 çavuş, 60 şarhlu (?), 1000 sekbanken zamanla ihtiyaca göre değişen sayı larda tutuldular [42. sf.J.

On beş yı llı k Osmanlı-Avusturya savaşı na, Çerkes ve Tatarlar'dan seçilen tüfekçi sayısı 500
kişi olup ücretlerini han öderdi. Han kulu da denen yedi ile on bin kişi arası ndaki hafif atlı lar
hükfundar ailesinden kişilerle bunları n maiyetlerindeki atlı lardan oluş urdu. Bu savaş öncesinde
Istanbul'dan gönderilen mektupta handan 50-60 000 asker istenmiştir [42. sf.l. Fakat gerçekte
en çok 20-25.000 asker gönderildi. Savaşı n sonları na doğru 3-5.000 Tatar askeri daha savaşa katı lmış ur [176-177. sf.I.
Sultamn buyruğu ulaşı nca han akı lla gidileceği duyurusunu yaptı rı r, gerekirse her on beş
yaşı nı bitirmiş erkek, asker olmaya mecbur tutulurdu. Bir asker için en önemli donanı m at olup,
azı k ve savaş gereçleri üç dört haftada hazı rlanı rdı . Savaş tan önce arpayla (!) ş iş manlaulan atlardan her asker, saldı rı rken, kaçarken gerektikçe değiş tirebilmek içiıı , 2-4 hayvanla savaşa gittiğinden, Tatar ordusu olduğundan daha çok ve korkutucu görünürdii. Yıyeceklerini karları n altı nda bile eşeleyip bulabilen dayanı klı Tatar atlarıııııı nala ve örtilye ihtiyaçları yoktu. Savaşa giderken düzeni bozmadan ilerlerler, ı rmakları yüzerek güvenle geçerlerdi. Su geçişlerinde eşyaları n' deri bir torbaya yerleş tirilen savaşçı , atıııııı kuyruğuna yapışarak karşı kıyı ya kolayca ulaşı r& Zenginler, dört ucu, dört ata bağlanmış manda derisinden bir gerecin üstünde karşı ya ge-
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çirilirdi. Amaca uygun, yalı n, rahat, eyer ve koşum takı mları Tatar yapı mı olup zenginlerinki süslenirdi de [49. sf.].

Ok ve yayla silâhh askerin marağı nı n ucunda dilşmamm azı ndan düşürmek için çengel de
bulundururdu. Varlı klı lar kösele ya da hafif metal tulga ve zı rh da kuşanı rlardı . Yiyecekleri en
başta güneşte kurutulmuş et, kavrulmuş darı idi. Danyı el değirmeniyle(!) çekip sulandı rarak
[boza yaparak] da içerlerdi. Kı mız ise üst tabakamn ve varhklı kesimin içeceğiydi [51. af.].

Tatar ordusunun yönü genellikle Lehistan ve Rusya içlerine yönelikti. Bozkırda yaya askerleri için, beş tilfekçi oturttuklan arabalardan da yararlanarak yapuldan akınlarda, yedek güç alacaldarsa, Akkirman'daki Osmanlı gemilerinden yararlanarak ()zil [=Borysthennes, Dnyeper] Irmağı boyunca taşı tı rlardı . Macaristan yönüne gidilecekse, Eflak ve Buğdan sı nı rı ndan geçip
Belgrad'da Osmanlı ordusuyla birleştirildi [51. sf.).
On beş yılhk Osmanlı-Avusturya savaşı öncesinde Osmanlı-Tatar ilişkileri daha sı klaşmaya
yüz tutmuştur. Çünkü, devlette gerilemenin ilk belirtileri başlamış , artı k savaşlarda eskisi gibi
çabuk sonuç alı namaına baş göstermiştir. On iki yıl süren Iran savaşları kazançtan çok kayba yol
açmış tı r. Daha önceleri yabancı asker gücüne pek bağlı olmadı kları halde, on beş yı llı k OsmanlıAvusturya savaşı nda Kı rı m ordusu vazgeçilmez bir yedek güç derecesine yükseldi [57. sf.].

16. yüzyı lı n son dördilne dek, Gİ RAY hanedanı nı n özel gayreti Türk harbiyesinin isteklerini karşılamaya yetti. 1578'deki İ ran alunı nda ise Osmanlı Hükümeti, hanlığı n bozlurlardaki
görev ve sorumlulukları nı göz önünde bulundurmadan, Tatar askeri varlığı nı yalnız kendi istekleri doğrultusunda kullanmak istedi. Savaş uzarnca Türk askeri yetkilileri, Kı rı m ordusunu yabancı topraklarda kışlatmar denediler. Kı rı m hani Il. MEHMED Gİ RAY (ŞIŞMAN MEHMED
Gİ RAY) 1579 luşı nı Şimn'da geçirdi; ama 1583'te yurduna izinsiz dönünce, OZMEMİ ROĞLU
OSMAN PAŞA akı mn başansızlığı nı Tatarlar'a yükledi. Bunun üzerine III. MURAD HAN,
MEHMED Gİ RAYı n azliııi ve yerine kardeşi ALP Gİ RAY'ı n oturtulması nı istedi. Durumu erken
öğrenen MEHMED Gİ RAY, "Adı na hutbe okunan, sikke kesilen müstakil hilkilmdan kim azledebilir?" diyerek baş kaldırı p Kefe'yi kuşatuysa da Tatarlar'ı n kale fethindeki geleneksizlilderi,
içerdekilerin direnmesi, OSMAN PAŞA'mn yetişmesi sonucu kaçmak zorunda kaldı , sonra da
öldürüldü [54. sf.).

II. MEHMED Gİ FtAYdan sonra, İ stanbul han adı na cuma hutbesi okunması m kaldı rdı ,
yalnız sikke kesmesine dokunulmadı . Bundan sonra hanlar Osmanlı isteklerine uymaya daha
çok özen gösterdiler. Söz gelişi GAZİ Gİ RAY bir ay aksama dışı nda, (1588-1608) arası nda on beş
yıllı k Osmanlı-Avusturya savaşları nda hep bulunmuştur. Kazan'ı n kaybedildiği yıllarda doğan
DEVLET Gİ RAYı n oğlu GAZİ Gİ RAYTürkçe, Arapça, Farsça bilen, şiir yazan, bilim adamlarıyla
(ulema) tartışan Çerkesler'den Seslen oymağı nda askerlik eğitimi görmüş, İ ran savaşları nda bulunmuş, 1571'de İ ranlı lara tutsak düşüp beş yı l Kahkaha kalesine kapatı lmış , buradan bin bir
güçlükle de olsa Erzurum'a kaçmış , Kı rı m hanlı k ailesinin oturduğu Yanbolu'ya vardığı nda da
Kı nm'da olaylar çabuk gelişmiş, hanlı k sı rası kendisine gelmiştir. Küçük kardeşi FETH Gİ RAY'
Kalgay, İ ran savaşları sı rası nda şehit olan kardeşinin oğlu BAHT Gİ RAY! Nureddin seçen GAZİ
Gİ RAY, 1571'de başarı sız bir Moskova'yı alma denemesine dahi girişmiştir. Değerini yalnız Türk
ve Tatar kaynakları değil, Macarlar da doğrular [55. af.].

16. yüzyı lı n sonunda Kı rı m'ı n Hı ristiyan komşuları yeni savunma hatları kurdular. Ruslar
Tatarlar'ı n akı n yoluna Ten E=Don) Kozakları 'm yerleştirdiler. 1590'daki Rusya alunı ndan bizzat
hanı n kendisi dahi yaralı döndü. 1592'de Lehlilerle barış imzalandı . Bir yı l sonra da Ruslarla
anlaşarak ülkenin kuzeyi gilvene alı ndı . Yı ne bu sırada İsveç'le ittifak edildi. Artı k sultanı n desteğine gidilebilir ve yeni doyumluklar 'ganimeder' elde edilebilirdi [57-58. af.].
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beytinin Macarca çevirisinin de yapıldığı , Tatarlar Osmanlı Yayılınacıhtı nı n Hizmetinde
adı altında, Osmanlı-Avusturya ilişkilerinin 1574, 1583, 1591 andaşmalanyla ulaştığı boyut incelenmektedir. Artı k savaş teknikleri gelişmiş, silahları daha iyi olan Hristiyan orduları karşısı nda
Türklerin zafer kazanmalan gıkleşmişse de Osmanlı uç kalelerindeki deneyimli paşalar biraz da
merkezden gönderilen yardı mlarla kuşatmalara direnebilmektedirler; ama Kı rı m Hanlığı'mn
yedek asker gücüne daha çok gereksinme vardı r ve 1594 yı lı ndaki Macaristan akı nı na sultan
mektubuyla GAZİ GIRAY HAN çağrıhr [59-62. sf.].
Kı rı m ordusunun Macaristan'a gideceği öğrenilen Hristiyan topraklarında onları n geçişini ölemek için dağlardan yollara kayalar yuvarlamak, ormanlar dolusu ağaçlar kesip döşemek gibi önlemler alı nı rsa da Türk yanı Lehlilerle anlaşarak, han ordusunun gecikmesiz olarak o sı rada Yanı k [=Györ] kalesini kuşaunış olan Sİ NAN
PAŞA'yla buluşması nı sağlar. Daha önceki Macaristan alunlarmı n hiçbirinde hanı n
bulunması görenek olmadığı ndan GAZİ GIRAY Macaristan'a giden ilk Kı rı m ham
olarak özel törenle karşı lanı r. Kendisine sunulan pek çok armağan arası nda sultanı n
gönderdiği beş bin altı n dahi vardı r 175. sf.].

SINAN PAŞA Yanı k fethinin şerefi kendisinin olsun diye, GAZİ GIRAY' askerinin bir kesimiyle Papa kalesinin kuşatmasma gönderir. Han kaledeki savunmacı lara MALKOÇOĞLU'nu
gönderip Yanı k'ın düştüğünü bildirince, korumalar korkudan bir gecede Papa kalesiııi bı rakıp
kaçarlar. Papa'nı n fethi Tatarlar'ı n kendi savaş güçleriyle elde ettikleri bu tür başanlarm seyrek
örneklerinden biridir. Daha sonra GAZİ GIRAY bu kaleyi Rumeli beylerbeyi HASAN PAŞA'ya
teslim etmiştir [80. sf.].
1594 kışı n' Macaristan'da geçirmesi için GAZİ Gİ RAYa sultandan buyruk ulaştı nhrsa da o,
bunu tehlikeli bulduğundan askerinin büyük bölümüyle yurduna döner. Kırı m ordusunun gelişi
gibi dünkü de geçtiği toprakları n yağma ve talanı demek olduğundan yine yolları nı değiştirmek
için engeller çı karı lı r. Onlardan yalnız Hristiyanlar değil, bağlı beyliklerdeki Türkler de korkar,
bulundukları yerin uzağı ndan geçmeleri için rüşvet dahi verirlerdi [82. sf.).

Bu sırada Habsburglar, Osmanblara bağlı beyliklerden Erdel, Eflak ve Buğdan't Türklere
karşı bağlarnsızlı k ayaklanmalanna yöneltme denemesine girişti. Istanbul'da III. MURAD ölmüş,
III. MEHMED han olmuştur. Yeni han SINAN PAŞA'nı n yerine savaş karşı tı FERHAD PAŞA'yı
gelirim de bir süre sonra mühril yine ona geri verir. SINAN PAŞA hemen yola çı kar. Erdel beyi
şahsen uyarılı r. Eflak üzerine Osmanlı ordusu, Buğdan'a Tatarlar gönderildi ise de GAZİ GIRAY
Yanı k dolayı sıyla SINAN PAŞA'ya kı rgı n olduğundan intikali gecikti ve sultandan Eflak ve
Buğdan tahdamu kardeşlerine istedi. 1596'da SINAN PAŞA öldüğünden, bu sırada geçici de
olsa Estergon [=Esztergom] ve Vişegrad [=Vısegrad] kaleleri de yitirildiği için, 1566'dan beri görülmeyen bir olay gerçekleşti ve III. MEHMED HAN ordusunun başı nda aluna çı ktı . 1596
Ekim'inde Mezöökeresteş [=Mezökeresztes] savaşı giderek şiddedendi ve Ekim 25-26'daki çarpışmalar Avııstaryahlara büyük kayı p Türklere kesin zaferi getirdi. Türkler bu zaferi Çaldı ran ve
Mohâç [=Mohacs] zaferi gibi önemli bulurlar [91. sf.].
Kınm Hanhp'nda Taht Kavgaları başlığı n' yine bir beyit izlemektedir:
"Kan ile kanun eyleme
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ayan ilehun eyleme"
(Nuruosmaniye Ktp. 4292. sy. 131) yr.)

Seyit
"Kan eyle kanun eyleme

ayin ile hun eyleme"
[=Kan dök töre koyma.

Tören ile kan akı tma.]
biçiminde okunmallyd ı .

Mevlanacı lı kta tarikat töresine yeni bir töre eklemenin aleyhine söylenmiş bir sözdür.
Öldüren bile bağış lamr, ancak töreye aykı rı bir davranış ta bulunan, üstelik bir töre koymaya
kalkışan, öldürenden daha suçludur, bağış lanmaz anlam ı na gelir5. Nitekim bunu destekler mahiyette beyitler bulunduğ u gibi,
Sonraları 'kı lı ç zoruyla yasayı korumak' anlamı na da gelmiş,

Hatta kanunu 'çalgı aleti' olarak anlayı p söz oyunu da yapmış lard ı r.
Her üç anlamı da içeren kullamşlar tarih sı rası yla ş imdilik şunlardı r:

Kanumı dök itme nalan hecr ile kanün gibi
Çün meseldür didiler kan eyle kantin eyleme
[=Kanunı dök, kanun gibi ayrı lı kla inleme.

Atasözüdür derler, kan dök kanun koyma.]
Karamanlı N İ ZAMİ 6

Didüm iy dil-her çü kanün eyledüfi kan eyleme
Didi kim 'adet durur kan ide kanün eyleyen
[=A güzel, madem yasayı uygulad ı n bari kan dökme, dedim.
Görenektir, yasayı uygulayan kan döker, dedi.]

SULTAN CEM 7

5 GÖLPINARLI,

Abdülbâki ro. 19821: Mevlana'dan Sonra Mevlevilik: 3. bs. İ stanbul 1983,

438. sf.
[Hazı rlayan:] Halûk İ PEKTEN [ö. 19921,
(' Karamanlı NIZAM İ [ö. 1473 (?)]:
Karamanlı Nizamf Hayati, Edebi Kişiliği ve Divanı , Ankara 1974, 256. sf. D.Ş.X.
7 CEM SULTAN [Ö. 1495]: Dinin: Hazı rlayan: İ [brahim] Halil ERSOYLU, Cem SultanM
Türkçe Divan'i, Ankara 1989, 175. sf. G. CCXXXV1I/2.
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Can ise ıınaksüdufi al cânâ cefa resmin götür
Nev-cuvânsı n döstuın kan ile kanun eyleme

[Ey sevgili, maksad ı n can ise al da cefa töresini kaldı r.

Yeni yetmesin, dostum, kan dökerek kanun uygulama.]

AHMED PA.
. ŞA8
Niçe AMRİ niçe anufi gibiler ma ğbün olur
Hay efnedim hay begüm kan eyle kân-un eyleme

İ =Pek çok AMRİ ve onun gibileri şaş kı na dönerler, ah beyim

kan eyle kanun eyleme]
AMRİ 9

Çeng-i ış k ı nia düşen cânı halâs eyleyemez
Ne iki kendin-le kan itmegi kanün itdüö

) ,-Aş k savaşı na düşen canı kurtaramaz.

Niye ki kendine kan dökmeği kanun ettin.]
HAYRETİ ' 4"

Kâmetüm çeng oldı tap yak 'nd-veş ey Zöhre-ruh
Çal öldür kı l kerem ka ıı eyle kânün eyleme

kEy Çolpan yı ldı zı gibi parlak yanakh, boyum çeng gibi iki büklüm oldu, öd gibi iyice yak.
Vur öldür, kerem et, kan dök kanun koyma.]

Alma âlum ralun kı l yazukdur ey şâtunı benim
Nev-cuvânsı n döstum kan ile kâninı eyleme
8 .kHMED PAŞA [Ö. 1497]:
[Hazı rlayan:] Ali Nihad TARLAN [ö. 1978] „Ahmed
Pasa Dilan], İ stanbul 1966, 302. sf. G. 276/4.
AMRI İ ö 15231: Div.in: Hazı rlayan: Mehmed ÇAVUŞOĞLU [Ö. 1987], 31. sf. KAS. VE
MUS. 6. V/2.
1 " HAYRETİ Iö. 1534): Dinin: Hazı rlayanlar: Mehmed ÇAVUŞOĞLU [i. 1987]-M İ ehmet)
Ali TANYERI, Havreti Dilwı Tenkidli Bası m, İ stanbul 1981, 272. sf. G. 223/4.
ZATİ
1546]: Dil-an: Il!. c. [Haz ı rlaya ı dar:] Mehmet ÇAVU ŞOĞLU [6. 1987]M[ehmet] Ali TANYERİ , İ stanbul 1987, 219. sf. G. 1346/2.
Öbür örnekler ş u eserdendir: EYÜBOĞLU, E. Kemal: On üçüncü yüzyı lı-laf ı günümüze
kadar Şiirde ve Halk Dilinde Atasözleri ve Deyimler Birinci Kitap: Istanbul 1973, 146-147. sf.
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[=Ey şahı m, benim ahı mı alma, acı , yazı kur.

Yeni yetmesin, dostum, kan dökerek kanun uygulama.]
ŞAH! [ö. 1559]
Tek raklbe virme yüz 'idiyye kurban it belli

Ey şeh-i mülk-i vefâ kan eyle kanün eyleme

[=Beni bayram kurbanı et yalnı z rakibe yüz verme.
Ey vefa mülkünün şah', kan dök yeni töre getirme.]

G1YAS
Firkat adet olması n kan eyle kanün eyleme.

ŞEYH GALİ B I2
Eyü itdün ser-i küyufida öldürdün beni

Kan dökmek resmini ey şah kaniı n eyledüii
[=Sizin yolun başı nda beni öldürdün ne iyi ettin.
Ey şah, kan dökmek göreneğini töreleştirdin.]

DANİŞ [ö. 1829]
Hakk-ı insaf ile kan itmeden itdin kânCı n

Oldı batı l işi cellad-1 leİ miii battal
Öyle kanün-ı miieyyed ki virür ez-ser-i nev

Devlet ü milke bekâ saltanata istiklal
[=İ nsaf ölçüsü ile kan dökrneden kanunu uyguladı n
alçak cellad ı n se‘imsiz işine gerek kalmadı .
Öylesine sağlam kanun ki yeni baş tan
devlete ve ülkeye beka, saltanata istiklal verir.]

Şİ NASİ [Ö. 1871]

Macarca çevirisi başa yazı lan bu şiirin HOCA SADEDDİ N'in GAZİ Gİ RAY HAN'a gönderdiği mektupta bulunduğuna değiniliyor. III. MEHMED HAN savaşa kendisi gelmeyip Kalga kardeşini gönderen GAZİ Gİ RAYı n yerine FETH GIRAY' han olarak belirledi. Kı rı m tahmini mirası geleneğinde, ham ister ulusları belirlesiıı isterse sultan önersin ölene dek yerini koruması
alış kanlığı yerleş miş ti. Bunun tek istisnası Il. MEHMED Gİ RAYı n sulta ııııı buyruğun ıı dinleme12 ŞEYH GALIB [Ö. 1799]: Dinin: Hazı rlayan: Abdidbaki GÖLPINARLI [ö. 1982]
Seçmenler, İ stanbul 1971, 42. sf. X/2.

Belleten C. LX111, 60
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mesinden başka bir de Kefe'yi kuşatmış olması dolayısıyla öldürülmesi olmuştu. GAZİ Gİ RAYı n
ise böyle bir suçu yoktu. O sultan çağrı sı na kardeşini gönderirken kendisi de Silistre'de Buğdan
voyvodası m itaate ikna etmekle uğraşıyordu. Buna rağmen Osmanh Hükümeti kendisini gözden
çı karmak istiyordu. GAZİ GIRAY halkı ve ordusu nezdinde duruma hâkim olarak kardeşine yerini bıralunaz. İ stanbul'dan gönderilen buyrultuları n biri kendisini, öbürü kardeşini han olarak
belirlerken çı kan anlaşmazlı klardan sonra duruma hâkim olarak kardeşi FETH GIRAY ve yakınları nı öldiirtür. Yukarı daki beyit böyle kanlı olayları n olmaması temennisiyle yazı lmıştı r. [92-100.
sf.].

Anadolu'da Celâli Ayaklanmalanyla da uğraşan Türk ordusunun Kı rı m askerleriyle takviyesini önlemek isteyen Avusturya çeşitli oyunlar çevirir. Buna Kı rı m tahıl üzerinde oynanan yanlış
oyunlar da eklenince bizzat GAZİ GIRAY, Erdel-Tatar ittifakı için girişimde bulunur. Ancak,
Orta Avrupa'da çok çabuk değişen siyaset dengeleri dolayı sı yla hem bu girişim hem de
Avusturyalı lann çabaları istenen sonucu vermez. Ancak, çoğu kez Osmanhların Kı rı m hanı ndan
bekledikleri yardı m geciktirilir. Bunda düşman tarafı nı n hana ödediği gizli rüşvederin etkisi büyüktür [115. sf.].
Özellikle 1603'ten sonra gücünü İ ran cephesinde harcayan Osmanlı Hükümeti, yeterince
para ve asker gönderemeyince on beş yı llı k Osmanlı-Avusturya savaşı nı n bütün girişimi
Temeşvâr [=Temesvâr] paşasıyla savaşma gücü düşük Kı rı m askerinin eline geçti. Bu süreçte
Macaristan'da iki kez kışlamış olan GAZİ GIRAY HAN, hem asker hem de devlet adamı olarak
şartları kendi lehine kullanmayı iyi bildi. Başlangı çta armağan olarak yararlanmaya başladığı
Eflak ve Buğdan gibi Osmaıdı lara bağh beylikleri, sonradan düzenli vergiye bağladı . Kı rı m hanları bu vergiyi 18. yüzyı lda bile almışlardı r [202. sf.).

Sonuç olarak, Kı rı m Hanlığı 'mn on beş yı llı k Osmanlı-Avusturya savaşı ndaki yeri ve öneminden söz etmek gerekirse: Yazara göre Tatarlar için bu savaş yalnı z savaşmak, Türklere yardı m
etmek, doyum almak için değil, daha çok "Avrupa'ya giriş"le sonuçlandı . Savaş boyunca
Osmanh-Habsburg barış görüşmeleri arası nda Macaristan'da luşlayan Tatar Ham aracı lı k yaparken Habsburglarla diplomatik ilişkiler kurdu. Bu ilişkiler 1682'ye değin sürdü. Tatar elçileri 17.
yüzyı lda Isveç, Danya, Avusturya, Lehistan yoluyla gidip gelirken Avrupa ülkeleriyle sürekli ilişkide bulunurlardı . Böylece, Kı rı m Hanlannı n değeri arttı , gerektiği zaman onlarla ittifak ettiler
(sözü!' gelişi 1657'de Lehistadı basan Isveç kralı ile Erdel hakimi aleyhine Avusturya ve Danya
ile ittifak eden Tatarlar Lehlerin yanı nda savaş ular). Kı rı m Hanlığı 'mn Avrupa ülkeleriyle kurduğu diplomatik ilişkiler aynı zamanda Osmanlı Hükümetine karşı büsbütün değilse de
Kırı m'ı n bir mertebe bağmsulığı nı gösteriyor. 16. yüzyı l sonunda bozlurlardaki rolü, Karlofça
Anlaşması 'yla (1699) Orta ve Doğu Avrupa'daki önemini yitirip tecrit edilmiş duruma gelen
Kı rı m Hanlığı 18. yüzyı lda kendisi de hasta olan Osmanlı Devletinden başka hiç kimseden yardı m bekleyemediği için ister istemez Rusları n eline düştü.

Eserin sonunda Belgrad Andaşmasma Değin Tatar Hanlan [207-211. sf.], Onbeş yı llı k savaşta Osmanlı sadr-ı aranı lan [212. sfl, Onbeş yı llı k savaş boyunca Buda'daki Osmanlı paşalar,
[213. sf.), Tatar elçileri [214-215. sf.], Tatar tarihleri [216-217. sf.] listeleri bu el kitabı nı n belki
en önemli sayfalandı r.
Macarca böyle bir kitap yazı lmış olduğunu bilmek biz Türkleri sevindirse de içeriğinden
aktarı lan bölümlerden anlaşı lacağı gibi bunu Türkçe'ye kazandı rmanm da yararlı olacağı inancı ndayız. Resimli, haritalı kitap, alanı nda önemli bir boşluğu dolduracak nitelikte titiz ve yansu
bir çalış manı n ün-müdür.

MUST'AFA S. KAÇALİ N

SHAİ HAR-EL; Struggle for Domination in the Middle East The
Ottoman-Marnluk War, 1485-1491" E.J. Brill, Köln, Leiden New York, 1995.
Yazarı tarafı ndan anne ve babası na ithaf edilen eser "Ortadoğu'da Hakimiyet Mücadelesi,
Osmanlı-Memlük Savaşı 1485-1491" adı nı taşı maktadı r. Önsözünden anlaşı ldığı na göre Shai
Har-El doktora ö'ğrenimini ve çalış masıııı , dünyaca ünlü tarihçimiz, Prof. Dr. Halil İ nalcı k'ı n nezaretinde gerçekleş tirmiş tir. Bası mı Hollanda'da yapı lan bu eser normal ebatta ve 20+239 sayfadan ibarettir.

Eser, önsöz, giriş ve iki ana bölümden ve her bölüm dörder kısı mdan meydana gelmektedir. Giriş ten önce bir transliterasyon alfabesi, resim ve tablolar listesi ile kısaltmalar yer almaktadı r. Girişte Osmanlı -Memlük ihtilafı nı n kaynakları ve kavramlar sistemli bir biçimde ele alı nmıştı r.
Birinci bölüm "Güneydoğu Anadolu'yu Ele Geçirme Mücadelesi" başlığı nı taşı maktadı r. Bu
ana ba ş lı k altı nda 1. Anadolu'da Memlük Uc Politikası , 2. Erken Osmanlı -Memlük
Münasebetlerinde Uzla ş ma ve Çatış ma, 3. Karaman ve Dulkadir Beyliklerini Ele Geçirme
Mücadelesi, 4. Savaşa Mukaddeme konuları ele alı nmaktadı r.

İ kinci bölüme gelince, bu bölüm "Birinci Osmanlı Memlük Savaş" bastığı nı taşı maktadı r.
Bu genel başlı k altı nda da sı rası yla 1. 1485-1487 tarihlerinde Osmanlı lar ı n Çukurova'r istilaları ,
2. 1486-1488 arası nda diplomatik sahada mücadele, 3. 1488 tarihli Ağaçayı rı Savaşı ve 4. 14891491 tarihleri ihtiva eden savaşı n sona ermesi konuları işlenmiş tir.

Esere, 1491-1516 yı lları arası nda, çeyrek ası rlı k bir barış dönemini ele alan, bir değerlendirme ile son verilmektedir. İ kinci Osmanlı Memlük savaşı nı n kaynakları , Osmanlı tarihçisi
Tursun Bey'e göre Osmanlı donanmasmı n tasviri, Osmanlı donanması ile ilgili olarak Venedik
istihbarat raporu ve Osmanlı Memlük savaşı üzerine Datum Rhodi'nin raporu gibi dört tane zeyl
ilave edilmiş tir. Birinci ve ikinci elden kaynakları n yer aldığı bir bibliyografya ile yer ve şahıs adları nı ihtiva eden dizin ile eser bitirilmektedir.

Türkiye'de gerek Memlılklar, gerekse Osmanlı-Memlük münasebetlerine dair araştı rmaları n henüz yeterli sayı da ve seviyede bulunmadığı düş ünülecek olursa, tanı tuğı mız bu eserin söz
konusu sahada önemli bir eksikliği gidereceğinde ş üphe yoktur. Böyle kı ymetli bir eseri ilim
dünyası na kazandı rdığı için sayı n Shai Har-Ere teşekkür ediyor, bundan sonraki çalış maları nda
da başarı lar diliyorum.

MUSTAFA KESKIN

Les vakı f de Serres et de sa region (XVe et Xlie
s.) -un premier inventaire- (Traduit par Edith Karagiannis), Athnes 1995,
EVANGELİA BALTA,

442 s.
islâmiyet dönemi Türk medeniyetinin eğitim-öğretimden mimariye, sosyal dayarnşmadan
şehirciliğe kadar her alana damgası nı vurmuş olan temel müesseselerinden birisi, hiç şüphesiz
vakıf müessesesidir. 1984'te Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün Vakı flar Haftası münasebetiyle dilzenlemiş olduğu sempozyuma sunmuş olduğum "Vakıf incelemelerinde metod araştırmaları"
adlı bildirimde [L Vakı f Haftası (3-9 Amhk 1984) Konuşmalar ve Tebligler. Ankara, 1985, s.1618] , bu ınfiesesenin ası l mahiyetini anlayabilmemiz için vakıf araştı rmaları nda denenebilecek
birkaç yaklaşım tarzı ileri siirmüştrim. Bunlardan biri de, Osmanh coğrafyası üzerinde bu coğrafyanı n değişik bölgelerini temsil edebilecek biçimde seçilmiş on onbeş dar mı nukadan her birinde kurulmuş bütün valuflan o mı nukamn kültür bütünlüğü içinde ve ilk kuruluşlarından
günümüze kadar geçirdikleri tarihi süreç çerçevesinde tahlil ederek anlamaya çalışmayı amaç
edinen bir yaklaşı m tarnydı . E. Baba'nın yukarıda kilnyesi verilmiş olan çalışması , benim tasarladığı m tarzdald bir araştırmaya yönelik önemli bir adı m sayı labilir. E.Balta'nı n Atina'da İlmi
Araştırma Milli Vakfı Neo-Helleniques Araştı rmalar Merkezi (Centre de Recherches WoHelleıdques Fondation Nationale de la Recherche Scientifıque) tarafı ndan yayı nlanan eseri' yıllarda Siroz ve bölgesinin vakı fion'dır. Siroz vakiflannı n ikiyüz yıllık
nin konusu. XV. ve XVL yüz
envanterini veren ve bunları n muhtelif açılardan değerlendirmesini yapan bu çalışma kaldığı
noktadan günümüze doğru geliştirildiğinde ve tahlil açısı ndan biraz daha derinleştirildiğinde,
şüphesiz vakıf olgusunu anlamada çok daha ileri bir seviyeye ulaşdacaktı r.
Balta'nı n kitabı nı n önsöz'iinden anlaşı ldığı üzere, yazar daha önce "Arkaik toplumdan
Bizans-sonrası topluma Siroz ve bölgesi" adlı bir çalışma yapmıştır. Bu araştırması sırasında bölgenin yer adları nı n Türk valuflanyla alâkah olduğunu, bunları n Türk vakıf kurucuları nı n veya
bu vakıflarla ilgili milesseselerin adı ndan geldiğini tespit etmiştir. Dolayısıyle bölgenin ve bölge
halkı nın tarihini daha iyi anlamak için bu çalışmayı yapmayı kararlaşunruşur.

Eserin Birinci Kısmı (s.26 vd), Siroz mkı fianndan hareketle adı m taşıyor. Bu kısı m üç bölümden oluşuyor. Birinci Bölürrı'de Siroz'un Türkler tarafı ndan fethi ve ilk iskanlan anlatı lıyor.
Burada kaynak olarak kullanılan 1454-55 tarihli Tahrir Defterinden hareketle Siroz'a yeni gelenler tanı tıhyor. Bunları n Istanbul'un fethinden sonra gelmiş olmaları gerektiği vurgulanıyor
[Fatih devrine'ait olan bu defter (TD 3, 1454-55 Tarihli) 1978 tarihinde A.Stojanovski tarafı ndan yayınlanmış tır].

Siroz Vakı fiarı nı n inşa süreçleri ve kurucular adı nı taşıyan II.Böliim'de, yukarı da adı geçen defterden hareketle gösterildiği üzere, Siroz'daki Türk valuflan buraya ilk gelen gaziler ve
Çandarh Halil Paşa tarafı ndan kurulmuştu. En eskisi Molla Bahaeddin Paşa'nı nkidir (1388).
Aynı devirde, yani I.Murad devrinde, sı nı r bölgelerindeki valuflarm tevliyeti ve Evrenos Bey'in silahla fethedilmiş toprakları nı n mülkiyed Candarlı Kara Halil Paşa'ya verilmiştir. Gazi Turahan
Bey'in vakfnun kuruluşu II.Murad devrine rasdar (s.35).
Balkanlann fethi sırası nda gözlenen önemli bir husus, Siroz örneğinde olduğu gibi, büyük
toprak mülkiyetlerinin sı nır bölgelerinde yer alması dı r. Bu uygulama fethi teşvik gayesi güdüyordu (s.35). Mesele sadece askeri değildi. Fetih öncesinde veya sonrası nda bölge, kültürel ve
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ideolojik açı dan Osmanlı sistemi ile biltilnleşmeye hazı r hale getiriliyordu. Sivil aristokrasiye ve
mahalli dini zilmrelere de imtiyazlar tanı nıyordu. Ve Küçük Asya'dan siı rgünle nüfus aktardıyordu (s.35-36). Bunlar arası nda dervişler, şeyhler, babalar, ahiler vardı . Bunlar bölgenin muhtelif yerlerine, özellikle stratejik noktaları na zaviyelerini kuruyorlardı . Siroz'da ilk zaviye Molla
Bahaeddin Paşa'nı nkidir. Sofu Ali Bey, Derviş Mustafa Çelebi, Mecnun Baba ve diğerlerininkiler
birbirini takip etmişlerdir. Bu kuruluşlar, yeni valuflarla destekleniyordu. Fethin tahkirninde vakfı n rolü önde geliyordu (s.36 vd.). Vakıf yerli halkı n islandaşması nda da rol oynamış u (s.37).
Siroz'da Çandarlı Kara Halil Paşa, oğlu Ali Paşa ve torununun oğlu İ brahim Paşa vakı flar
kurmuşlardı . Bu vakıflarla gerçekleştirilen kasaba ve şehirler, bölgenin gerçek iktisadi merkezleri
haline geliyordu. Siroz'da Ali Paşa Kervansaray, İ brahim Paşa Bezezten yapurtu. Bu kuruluşlar
vakıf gelirleriyle işletiliyorlardı (s.38). İ brahim Paşa'nı n kız kardeşi Eslime Hatun da Siroz'da bir
mescid yapurtu ve servetinin bir kı mı nı ataları tarafı ndan yapurı lmış valuflann bakuruna tahsis
etti (s.35).
III.Bölüm'de yazar, fetihten sonra Türklerin, daha önce Kilise'nin elinde bulunan malları n yine Kilise yararı na işletilen vakı flar haline dönüştürülmesi olgusunu Margarid Manasun
Vakfı ve Siroz metropoliti vakfı örneği çerçevesinde tahlil etmektedir (s.39). Gerçekten,
Osmanlı fethi sı rası nda, fethedilen bölgelerdeki insanlar ve emlak tahrir edilirken, kilise malları mülk, vakıf ve nadiren de umar olarak yazı lmış tır. Bu kayı tlar arası nda genellikle rastlanan
"vakıf' terimidir (s.39). Bazı manastır malları vakfa dönüştfınilmilştür. Manasurlar bu vakıf malları n miilkiyedne değil, tasarruf hakkı na sahip idiler (s.41). Osmanlı kaynaldannda, manastır
malları nı n kah vakıf kah mülk olarak tavsif edilmiş olması , Osmanlı fadhlerinin, kesinlikle daha
fetih sı rası nda manasurları n malları üzerindeki millkiyet hakkı nı tanı dı kları nı göstermektedir
(s.42).

1454-55 Tahririnde Margarid manastır' timar olarak yazı lmış tı r ama, keşişler Timar beyi
olarak görevlendirilmişlerdir. O halde manasunn malları miri mah olarak telakki edilmiş ve hizmetleri karşı lığı nda keşişlere bu malları n geliri timar olarak verilmiştir. Demek ki, bu uygulama
Manasurlara imtiyaz tammanı n bir formülü olarak kullanı lmış tır.

Sonradan bu imtiyaz kaldı rı lı yor. Bu topraklar baş kaları na timar olarak veriliyor.
Manastırlann elinde sadece öz mülkleri kalıyor. Diğer bir iffideyle geçimlerini sağlayacak kadar işleyecekleri arazilerin mülkiyeti. Daha geniş alanlar gayri sahih mülk ya da gayri sahih vakı f telakki
edildiğinden ellerinden alı nmış tır (s.43). Bu uygulamaya Trabzon'da da rasdanmaktadı r. Bu
dönüşürnler Fatih'in toprak reformu sı rası nda gerçekleştirilmiştir.
Hı ristiyanlara ait ası l vakı flar için, müslüman vakifları nda olduğu gibi vakfiyeler tanzim
edilmiş (Müslüman ve Hı ristiyan vakfiyelerinde hemen hemen aynı iadeler kullanı lmıştır) ve
bu sayede manastı r malları vakı f olarak Osmanlı devrinin sonuna kadar dokunulmaz bir biçimde
muhafaza edilmiştir. Bu uygulamalar, Osmanlı ları n farklı dinler ve kültürler karşı sı ndaki toleransı m göstermektedir.
Birinci Kı smı n
Kı r ya da şehir vakfı : bir şehir işi (s.49 -88) adı m taşıyor. Bu bölümün alt birimlerinde, vakı f ı n mülkiyetin patronajı ve yüce bir formu olduğu belirtildikten
sonra, Siroz şehrinde ve çevresinde 46 müslüman vakfinı n mevcut olduğu, bunları n Hayri ya da
ası l vakıflar ve Ehli ya da adi vakı flar diye iki kategoriye ayrı ldığı ; hayli vakı flann dini ~iller ya
da İ slamlaşurma ve fethiıı sağlamlaştı rı lması amacıyla ortaya çı ktığı; gerçekten kolonizatör gazi
ve denişlerle yüksek devlet adamları nı n valuflannı n bu sebeplerle varlı k bulduğu ve yaygı nlaştığı
temaları üzerinde durulmakta ve konu bu açı lardan tahlil edildikten sonra şöyle denilmektedir:
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Türkler, fetihten hemen sonra, bu siyaseti islamı n şefkat emriyle de birleştirerek, sosyal aksiyon lehine "yüce duyguları" geliştirdiler. Hakim sı nıfı n iktisadi durumunu garanti altı na almak
için Osmanlı İ mparatorluğu'nun Balkan şehirlerinin kallunması na katkıda bulundular. Hemen
fetih sonrası nda, mimari ve fonksiyonel açıdan önemli binaları ele geçirdiler ve onları fetheuniş
olan toplumun kültürel mühril olarak bu yapılara islami bir veche kazandırdılar (s.50-51).
Siroz'a , fetihden hemen iki yı l sonra (1383), Kara Halil Hayreddin Paşa, bir cami yapurıyor (Evliya Çelebi'nin bahsettiği Eski ya da Büyük Cami). 1388'de de Bahaeddin Paşa bir zaviye
kuruyor. Onu vakıflarla donatıyor. Kendisine ait köylerin (mesela Makeşi) ve şehirdeki bazı dükkanları n gelirlerini bu zaviyeye vakfediyor. Bahaeddin Paşa'nı n babası ilk fatihlerle birlikte
Makedonya'ya Tokat'tan gelmiştir (s.51).
Bu kısımın diğer bir bölümü Siroz'daki toprak vakıflarına aynlmışur. Burada Siroz vakıfları na
ait köy, mezrea ve çiftliklerin listesi veriliyor. Kimin vakfina ait oldukları da belli : Mesela Ali Bey,
Selçuk Hatun, Kamer Hatun, II.Bayezid, Koca Kadı , Bahaeddin Paşa, Eslime Hatun ( s.5557).

XVI. ası r tahrirlerine göre, Siroz'da 133 köyden ellisi vakıf. Bu da Osmanlı arazisinin üçte
birinin vakı f olduğu görüşünü doğruluyor (s.57-58).
Bölgede İ ki büyük vakı f dikkat çekiyor: II. Bayezid ve Çandarlı vakı flan. II.Bayezid'in
Siroz'daki arazi vakı flar' Istanbul'daki imaretine vakfedilmiş. Çandarlinı n vakfı n* 18 köy ve mahalle (varoş) bagh. Çandarlı vakfinı n gelirlerinin toplamı , 1334 dirlik ediyor. Geliri: 194.054 akçe.
II.Bayezid'inki, on köy ve üç yörük cemaaundan milteşekkil. Toplam 1295 'Lane, gelir ise, 104 876
akçe. XVI. ası r ortaları na ait verilere göre, bu iki vakı f Siroz'un arazi valuflannı n % 50'sini temsil
ediyor.

Çandarh Kara Halil'in valuflan muhtemelen Makedonya'nı n fethi sı rası nda I.Murad tarafı ndan Çandarlı 'ya tahsis edilen yerlerden ibarettir. Kendisine fetihdeki başanları ndan dolayı
mülk olarak verilmiş ve daha sonra Çandarlı tarafı ndan vakfedilmiştir. II.Bayezid'inkiler ise XV.
ası r ortası nda mülk veya timar arazilerdi. Buralar verimli topraklardı . II.Bayezid'in kızları Selçuk
ve Kamer Hatunlann vakıflar' orta halli valullardı . Siroz ve komşu kazalardan köyler ihtiva ediyorlardı (s.58-59).

Bu kısı mda, toprak valuflanndaki nüfus ve gelir hareketleri üzerinde de duruluyor. Burada
dikkat çekici bir tespit mevcut: bir köy vakıf statüsüne geçince nüfusu artıyor (s.60). Bunun sebebi, vakıf köylerdeki halkı n Tinıar beyleriıı iıı keyfi hareketlerinden kurtulmaları ; olağanüstü
vergi öclememeleri; ayrı ca vakıf kurucuları nı n bu köylere başka yerlerden nüfus transfer etmeleridir.

Burada bir diğer bölüm de Şehir Valuflan (s.71 vd)Ma ayrı lmış tır: Dükkanlar, atelyeler, evler, arsalar, vs... Osmanlı lar, şehirlerin ekonomik açı dan geliştirilmesine önem verdikleri için,
Küçük Asya'dan köylüleri değil esnafı getirmişler ve Balkan şehirlerine yerleştirmişlerdi (s.71).
Siroz şehrindeki vergilerin % 55,6 'sı vakı flara aitti. Bu durum Osmanlı şehir ekonomisinde vakfı n ehemmiyetiıı i gösteriyor (s.76). Yazar şehir vakıflar' konusunda şu sonuca varıyor:
Şehirler Osmanhlar için önemli idi. Idari, iktisadi ve demografik açıdan şehre hakim olmak
zorundalardı . Bu süreçde vakı flar önemli bir k Z.`l oynadı . Vakı f fetih mekanizmasıyla gerçekleştirilen kolonizasyonun ve sürgünlerin aleti oldu. Şehrin ve şehir şebekesinin gerektirdiği kamu çalış maları nı n müteşebbisi ve restoratörü oldu. Nihayet hakim tonlumun kültür kimliğini tesbit
eden ve sembolize eden müessese olarak görev yaptı .
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Vakfı n genel problemleri ve vakfın Balkanlarda ve özellikle de Siroz'da oynamış olduğu rol
konusunda genel değerlendirmelerini tamamlayan yazar, eserinin ikinci kısmı nda Siroz vakı flanalın ilk envanterini yapmayı deniyor . Ve her vakı f hakkı nda da arşivlerden derleyebildiği bütün
bilgileri vermeye çalışı yor. Yazann yaptığı tasnife göre, bu vakı flann listesini açı klamalara girmeksizin şöylece verebiliriz:

A. Siroz şehrinde hayrât binalannı n bakı mma tahsis edilmiş Siroz vakıflar' (s.92 vd.)

I.Bölüm : Camiler (s.92..)
1.Eski Cami (I.Murad'ı n camiiıı iıı vakı flar')

2.Siroz'da İ brahim Paşa Camii Vakı ftan (s.94). Bu vakfı n Bezestedi hâlâ şehrin
Arkeoloji Müzesi'dir.

11.Bölüm : Mescidler (5.97-112):
1.Debbağ Tannvermiş Mescidi Vakfı
2.Bedreddin Bey Mescidi Vakfı
3.Hacı Kurd Mescidi Vakfı

4.1-lazinedar Hacı Hayreddin Mescidi ve Muallimhâne Vakfı
5.Debbağ Murad Mescidi Vakfı

6.Bacdâr Hayreddin Mescidi Vakfı
7.Çaşnigir İ lyas Mescidi Vakfı
8.Hacı Ali Mescidi Vakfı

9.Küçük Haraccı Muhiddin Mescidi Vakfı
10. Siyah Hamza Mescidi Vakfı
11.Silleyman Bey Mescidi Vakfı

12.İ smail Bey Mescidi Vakfı

13.Tatar Hatun Mescidi Vakfı
14.Debbagan Mescidi Vakfı
15.Koyun Yusuf Mescidi Vakfı

16.Eslime Hatun Mescidi Vakfı

17.Ayşe Hatun Mescidi Vakfı
18.Baccrar Hayreddin oğlu Musa Çelebi Mescidi Vakfı

19.Salih Fakih Mahallesi Mescidi Vakfı

20.şeyh Kara Hasan Vakfı
21.Kullak Kası m Çelebi Mescidi Vakfı

22.Emir Hasan Mescidi Vakfı .
111.Bölüm : Zaviyeler (s.113-123)

1.Bahaeddin Paşa Zaviyesi Vakfı
2.Ali Paşa Zaviyesi Evkafi
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3.şeyh Bedreddin Zaıiyesi Vakfı
4.Koca Kadı Zaviyesi Vakfı

5.Al1 Bey Zaviyesi ve Hamza Bey Muallimhanesi Vakfı
6.Tabbah Mahmud Zaviyesi Vakfı

7.Yahşi Bey oğlu Derviş Mustafa Zaviyesi Vakfı

8.Siroz'da Mecnun Baba Zaviyesi Vakfı
9.Siroz'da Hatibeddin Zaviyesi Vakfı
IV.Bölüm : Medreseler (s.125-134)
1.Selçuk Hatun Mülkleri

2.Cami-i Kebir civanndaki Medrese Vakfı
: Muallimhane
1.Çakeri Sinan Bey Muallimhanesi Vakfı

VI.Bölüm : İ maret

1.Evrenos Bey İ mareti Evkafı

Yararlanam bilinmeyen vakı flar (5.145-148).

1.Darphane'nin Köhne Ernini Kemal Vakfı

2.Hacı Mehemmed Kı zı Nuri Hatun Vakfı
3.Eynedil Kı zı Hundi Hanı n Vakfı

4.Hayreddin Paşa Çocukları Vakfı

Diğer bölgelerdeki vakıflan desteklemek üzere kurulmuş Siroz vakıflar' (5.149-170)

1.Saruca Paşa İ mareti Vakfı (Gelibolu'da)

2.Kamer Hatun Millkü
3.Turhan Bey Vakfı (Malkara'da Medreseye ve Kı rk Kavak'da Zaviyeye)

4.Turahan Bey oğlu Ömer Bey Camii vakfı (Malkara'da Camiye)
5.Sultan Bayezid Han İ mareti Evkafi (Istanbul'da Bayezid Camiine)

IV. Evlatlı k vakı flar (5.171-183)

1.Hayreddin Paşa Evladı Vakıflar'

V.Manasur vakıflar! (s.185-211)
1.Margarid Manastı r' Vakı fları

2.Metropolid Manastı r' Vakfı

3.Kutlumus Manastı r' Çiftliği
Balta'nuı bu araştı rması , dokümanlann edisyonu ve upkı bası mları , Sözlük. Bibliyografya ve
Genel indeks (s.215-435) ile son bulmaktadı r.
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Sonuç olarak diyebilirm ki, Evangelia Baba'nı n bu araş tı rması , bir Balkan şehrindeki Türk
vakı flar' üzerine yapı lmış , bizzat Osmanlı arşivlerine dayalı son derece ciddi ve bilimsel bir ara şurmadı r. Siroz Türk kültür tarihinin araştı rı lması na önemli bir katludı r. Tabii bu tarih aynı zaman da Yunanistan'ı n tarihidir. Tarih araştı rması nda önemli olan, olanı olduğu gibi anlamaya
çalış maktı r. Baba'nı n yaptığı da budur. Eserin tercüme edilerek Türkçeye kazandı rı lması yerinde olacaktı r. Bir şehir vakı flar' üzerinde gerçekleş tirilen bu monografi, yukarı da belirttiğim
tarzda tamamlanmalı ve seçilecek diğer Balkan ve Anadolu şehirleri valuflan için de aynı yaklaşı m tarzı yla araştı rmalar yapı lmalı dı r. Bu tür ara ş tı rmalar sonucunda müslüman Türk dünyası nda hâlâ izleri mevcut olan vakı f olgusunun aslı ve bütün insanlığı n iyiiiği için eylem düş üncesine dayanan Türk kültürünün özü, eminim daha iyi anlaşı lacakur.
BAHAEDDİ N YEDİ YILDIZ

ALTAN Çİ Lİ NGİ ROĞLU, Urartu Krallığı Tarihi ve Sanatı , Yaşar Eğitim ve
Kültür Vakfı Yayı nı , İzmir 1997; 171 sayfa, 100 resim, 37 çizim, 1 harita.
Assur kralı Sargon'un M.Ö. 714 yı lı nda Urartu Krallığı 'na karşı düzenlediği ünlü seferini
kaleme alan baş katip NABU-ŞALLİ M-ŞUNU'ya armağan edilen Urartu Krallığı Tarihi ve Sanatı
kitabı 18 bölüm ve 'kaynaklardan oluşmaktadı r. Bölümler sı rasıyla Urartu Araştırmaları , Urartu
Coğrafyası , Urartu Tarihi, Kaleler ve Sur Duvarları , Tapı naklar, Saraylar, Siitunlu Salonlar:
Apadanalar, Kent ve Konut Mimarlığı , Mezar Mimarlığı , ölü Gömme Gelenekleri, Maden
işçiliği, Mücevher Sanatı , Çanak Çömlek, Heykel ve Kabartma Sanatı , Taş Kaplar, Fildişi Sanatı ,
Dil ve Yazı ile Din adları nı taşı maktadı r.
Urartu araştı rmaları nda, 1827 yı lı nda Fransız Asya Derneği tarafı ndan Doğu Anadolu'ya
gönderilen Friedrich Eduard Schulz ile başlayan geliş meler anlaulmaktadı r. Alman C.F.
Lehmann-Haupt ve W. Belck'in 1898 yı lı nda başlattı kları Toprakkale, 1939 yıhndan sonra başlayan Karmir-Blur ve arkası ndan da Altıntepe, Aznavurtepe, Giriktepe, Kayalı dere ve Urmiye Gölü
bölgesindeki Urartu kazı ve araş tı rmaları na değinilmektedir. Çilingiroğlu, 1984 yı lı ndan sonra
T. Tarhan, V. Sevin, O. Belli ve kendisinin önderliğinde başlatı lan "Van Projesi" kapsamı ndaki,
bir bölümü halen devam eden Van Kalesi, Aşağı ve Yukarı Anzaf, Dilkaya, Van Kalesi Hı5yilğil,
Karagündilz Höyüğil ve Ayams Kalesi gibi çalış maları yeni dönem Urartu kazı ları olarak tanı mlar ve bunları n üçüncü kuşak Urartuculann yetişmesini sağladığı nı belirtir.
Urartu Coğrafyası bölümünde yazar, krallığı n gerçekte en önemli başarısı nı n zorlu coğrafi
şartları ve doğal çevreyi kendi yararı na kullanabilme özelliğinin sonucu ortaya çı ktığı nı vurgulamaktadı r. Devletin egemen olduğu bölgeleri ise Doğu Anadolu, Van bölgesi, Yukarı Murat
havzası , Erzurum ve Kars havzası , Urmiye bölgesi, tarı m alanları ve yollar gibi alt başlı klarda değerlendirmektedir. Burada ayrı ca Urartu'nun güneyde Kelişin Geçidi'ne, doğuda Urmiye Gölü
bölgesine, batı da Elazığ Ovası 'na, kuzeyde de Erzurum, Kars ve Sevan Gölü havzası na ulaşmak
için kullandığı , genel olarak günümüzde de ana yolları n geçtiği hatları denetim altı na almak
için verdiği çaba ve inşa faaliyetleri tanı mlanmış tır.

Urartu tarihi, Van Gölü havzasmı n Tilkitepe ve Yı lantaş Höyüğti'yle temsil edilen Halaf
dönemi; Dilkaya, Van Kalesi, Karagündüz, Ernis ve Alacahan gibi merkezlerden tanı nan Erken
Tunç Çağı kültürü ve daha çok kurganlar ile boyalı çatlak çömlekleri aracı lığı yla tanı nan ikinci
bin yı h anlauldı ktan sonra ele alı nı r. Assur kralı I. Salmanasar (1274) döneminden itibaren yazı darda "Uruadri" ve arkası ndan da "Nairi" adları nı n görülmesi ile başlayan gelişmeler ile M.Ö.
9. yüzyı l ortaları nda Doğu Anadolu'da bir devletin ortaya çı kışı nı hazı rlayan etkenler daha çok
Assur yazılı belgeleri ışığı nda ozedenir. 111. Salmanasar'ı n yandarı nda geçen ilk Urartu başkenti
Arzaşkun'un Van Gölü'nün batı sı nda olması gerektiği belirtilir. Urartu kralı I. Sarduri ve Van
Ovası 'nda kurulan başkent Tuşpa'nı n anlatı ldığı satı rlar "yeni bir kral ve yeni bir hanedan" alt
başlığı ile verilmiştir. Bilindiği üzere Sarduri oğlu işpuini'den itibaren Urartu Krallığı 'na ilişkin
gelişmeler kendi dillerinde tuttukları kayı tlar aracı lığı ile izlenebilmektedir. Işpuini döneminde
güneye ve kuzeye yapı lan ilk seferler, Meher Kapı yazı unda tanrı lar ve kurban edilecek hayvanların listesi biçiminde düzenlenen devlet diıı iıı iıı doğuşu burada ele alı nı r.

Kral Menua'nı n Urartu tahuna geçişi ile birlikte yeni bir dönem başlar. Bu, Melina, Argişti
ve II. Sarduri dönemi boyunca krallığı n hem sı nı rları nı n genişlemesi ve hem de inşa faaliyetlerindeki aruşta kendini gösterir. Yazar Menua dönemi olaylannı Urmiye Gölü'nün güneyine
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Mana ülkesine, kuzeye Aras Vadisi'ne doğru Vı teruki, Luşa, Katarza ülkelerine, Erzurum bölgesindeki Diauehi Krallığı 'na ve batıya Melitealhe (Malatya) ülkesine karşı yapılan seferler kapsamı nda ele alı r. Bütün bu seferlerin organizasyonunu ise stratejik noktalarda kurulan kaleleri
değerlendirerek açıklar. Van Kalesi'ndeki uzun yıllığı ndan anlaşıldığı na göre I. ArgiştPnin eylemleri de babasnunkilerle aynı doğrultudadı r. Kuzeyde Diauehi Krallığı ağır vergiye bağlanmış ,
batıda Hate ülkesine tekrar seferler yapı lmış, kuzeyde Aras Nehri'nin ötesinde ilk yönetim merkezi olan Erepuni kuruhnuştur. Kuzeybatı Iran'da Mana ve Barşua ülkelerine, Assur'un yandaşlanna karşı başanh savaşlar yapı lmıştır. Ancak bu dönemde Medler ve Atlı Kavimler (Iskitler)
Urartu siyasi tarihi kapsamına problem olarak girmeye başlamışlardır.

Yazarı n burada değinmediği, Ali M. Dinçol ve B. Dinçol tarafı ndan Hanak'ta bulunan yeni
bir yazı t (bkz. Sedat Alp'a Armağan, Ankara 1992, s. 109 vdd.) ile Urartu izlerinin sı nı rları ,
Çildır'dan daha kuzeye Kura Nehri'nin kaynak bölgesine kadar ulaşmıştır.
I. Argişti'den sonra tahta geçen Il. Sarduri dönemi, özellikle krallığı n batısı ndaki gelişmeler açısı ndan dikkat çekicidir. Sarduri Elazığ'daki Izoli yazı unda anlattığı Malatya seferinden
sonra, Geç Hitit kralhklanndan Kummuh (Kommagene= Adıyaman) üzerine yiirCı milş ve bölgeyi haraca bağlamıştır. Kuzeyde ise bu kez Qulha adlı bir ülkeye ilk kez seferler düzenlenmiştir.
Genel kabul gören, yazarı n da işaret ettiği eşitlemeye göre Qulha, Doğu Karadeniz kı yısı ndaki Klasik Çağ'ı n Kolkhis'i ile aynı dır. Dolayısıyla, gerçekte yalnızca isim benzerliğine dayanan
bu öneri kabul edildiğinde, Urartu sı nırları nın da Batum'a kadar uzatılması gerekmektedir.
Ancak günümüze kadar, Erzurum Ovası 'mn kuzeyinde, Ardahan'ı n batısında, Kolkhis ülkesinin
bir bölümünü oluşturan Orta ve Aşağı Çoruh havzaunda herhangi bir Urartu kahnusı na rastlannuş değildir. Kammaca eldeki bulgularla bu eşidemeyi ve buna dayanarak yapı lan değerlendirmeleri ihtiyada kabul etmek gerekmektedir.
Urartu Krallığı 'nın ezdi düşmanı Assur tahuna M.Ö. 745 yılı nda III. Tiglat-Pileser'in geçişi. önce Kuzey Suriye'de kazanı lan avantajları n kaybedihnesine, arkasından da 735 yı lında başkent Tuşpa'nı n kuşaulması na kadar varan gelişmelere yol açmış tı r. Urartu siyasi tarihinde
Assur'a karşı ikinci büyük bozgun ise Kuzeybatı Iran bölgesinde yaşamr ve MÖ. 714 yı lında II.
Sargon'un ünlü sekizinci seferi ile kral I. Rusa dönemi de son bulur. Bu sefer sırası nda ünlü
Muşaşir (Ardini) Tapı nağı da yağmalanı r. I. Rusa'dan sonra Urartu tahuna çı kan II. Argişti,
Kimmer alunlannın hem Urartu ve hem de bütün Anadolu'yu etkilediği bir dönemi yaşamıştır.

Urartu'nun son güçlü kralı olan II. Rusa döneminden biraz daha vurgu ile
söz etmektedir. Bu döneme ışı k tutan yazı h belgelerin azhğına karşı lı k, inşa faaliyetleri ve yönetim merkezi niteliğindeki kalelerin çokluğu bu yaklaşı mı n kanı tı olarak sunıdur. Gerçekten de
kuzeyde Karmir-Blur (Teişebaini), Kuzeybatı Iran'da Bastam (Rusa-i Unı-Tur), Van-Toprakkale
(Qilbani Dağı önündeki Rusahinili), Adilcevaz-Kef Kalesi ve nihayet yazar başkanlığı nda bir ekip
tarafı ndan gün ışığı na çı karı lan Ayan» Kalesi (Eiduru Dağı önündeki Rusahinili) gibi önemli
merkezler bu dönemde inşa edilmiştir. Ayanıs kazdannı n sağladığı zengin buluntu topluluğu ve
özellikle de dendrokronolojik sonuçlar, Urartu'nun tarihleme açı sı ndan biraz daha esnek olan
bu dönemine sağlı klı veriler sunmuş ve kalenin MÖ. 655 ile 651 yı lı arası nda inşa edildiğini ortaya koymuştur. Ancak bu güçlü dönemi izleyen yı llarda, Yakı n Doğu'da dengeler değişmiş,
Iski. Med ve Babil güçleri ön plana çı kmış tı r. Urartu ise 7. yüzyı lı n sonları nda henüz tam olarak
aydı nlaulamayan bir biçimde tarih sahnesinden çekilmiştir.
Kaleler ve Sur Duvarları bölümünde Çilingiroğlu, Urartu mimarlı k kalı nulannı genel bir
sı ndlamaya tabi tutar. Bunlann temelde birer askeri üs, savaş zamanları nda halkı n sığınma yeri
ve yöneticilerin yaşadığı mekanlar olmakla birlikte farklı işlevleri de iistlendiklerini belirtir.
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Örneğin Ylı kan Muaf, Çavuştepe, Bastam, Kannir-Blur ve Ayanıs gibi, içinde idari binalar, depolar ve güçlü duvarları olan kaleler yöresel idari merkez olarak değerlendirilir. Bu bölümde, oldukça tartışmah olan Urartu'nun Van Gölü ile olan ilişkisini "kesin olmamakla birlikte" notunu
da ekleyerek Van Kalesi-Madırbuç, Amik Kalesi ve Erciş yalunlannclaki Argiştihinilrnin birer liman işlevi görmüş olabilecekleri yolundaki değerlendirmesiyle açı klar. Burada ayrıca Urartu kalelerinin yer seçiminde gözetilen özellikler, su kaynakları nı n rolü, tarı m alanlanıun sulanması
için oluşturulan göledere de değinilmiştir. Urartu mimarhğımn sağlam yapı sı nı n, her zaman
ana kaya üzerine oturtulan taş temellerle sağlandığı vurgulanmıştı r. Bu bölümde Ururtu sudan,
üzerindeki kuleler, kale kapılan ve taş temel üzerinde yükselen kerpiç bedenler örnekleri ile tamulmış ve duvarlann 20 m kadar yüksekliğe ulaşuklan belirülmiştir.
Tapı naklar bölümünde, Urartu Krallığı 'na ilişkin önemli kentlerden tanıdığı mız kare
planlı, kare cellah ve kule tipli 9 yapı ve bunlara benzemeyen iki istisna örnekten söz edilmektedir. Sıralamaya göre kule tipi tapı nakL1rdan Aznavurtepe, Körzilt ve Yukarı Anzaf M.<5. 9. yüzyıl
sonları nda, Çavuştepe'deki iki örnek ve Kayahdere II. Sarduri döneminde, Altı ntepe M.Ö. 8.
yüzyı hn ikinci yarısı nda (olauhltla II. Argişti döneminde), Toprakkale ve Ayarın tapı nakları ise
II. Rusa döneminde inşa edilmişlerdir. Bastam ve Verachram'da da benzer iki yapını n varhğma
değinilmiştir. Urartu tapı nak mimarisinin köken sorununun da tartışı ldığı bölümde, Anahluz,
Çavuştepe Yukarı Kale ve Altı ntepe örneklerinde olduğu gibi açı k hava tapı naklannı n da varlığı
belirtilmiştir.

Urartu Krallığı 'ıun hemen bütün önemli kale ve yönetim merkezlerinde karşı mıza çı kan
saray yapılan iki grup altı nda incelenmiştir: Erken saraylar ve 7. yüzyıl saraylar'. Urartu'da standart plana sahip olmayan yapı lann Çavuştepe'deki örneğe dayanarak iki katlı olabileceği belirtilmektedir. Yedinci yüzyı l saraylar' ise II. Rusa döneminde yapı lmış Adilcevaz-Kef Kalesi,
Kannir-Blur, Bastam ve Ayanıs gibi daha gelişmiş ancak plan anlayış' bakı mı ndan yine farklı örneklerden oluşur. Urartu döneminde "apadana" denen sutünlu yapı ları n kullamhp kullanı lmadığı sorununa Çilingiroğlu da değinmiş, Altı ntepe ve Argiştihinili (Armavir-Blur) kentlerindeki
iki yapı burada değerlendhilmiştir. Yazar bu yapı türünün Urartu'ya Iran'dan geçerek uygulandığma inanmaktadır.
Urartu araşurmalannı n kale ve saraylarda yoğunlaşması , günümüze kadar sivil mimari konusundaki bilgilerin son derece yetersiz kalması na neden olmuştur. Bununla birlikte büyük kalelerin eteklerinde sivil mimari örnekkrin bulunduğu da bilinmektedir. Körzilt Kalesi yakı nlannda, Yukan Anzaf Kalesi'nin eteklerinde, Çavuştepe yakı nlanndaki Eski Norgüh Kalesi'nde ve
Karmir-Blur'daki aşağı kent önemli örnekler olarak sayı lmışur. Ayrıca yazar, başkanlığı nı yaptığı
Ayanıs Kalesi eteklerindeki aşağı kent bulgulannı da bu bölümde vermiştir. Yazar burada ayrıca
Urartu mimarhğı açısı ndan tartışmalı olan Zernakitepe ve ızgara planlı şehir konusuna da değinmiş ve söz konusu merkezin Urartular tarafı ndan inşa edilmiş olabileceği ihtimalini canlı
tutmak gerektiğini vurgulanuşur. Urartu konutları n' ise genel hatlanyla ön ayinin ev tipi biçiminde tammlanuşur. İ ki odalı ön ayinin tip daha çok örneklendirihniştir. Bunlann erken örnekleri ile 7. yüzyı lda inşa edilenler arası nda gerek boyut ve gerekse oda sayılan açısı ndan farklılı klar bulunduğu belirtilıniştir.

Urartu mezar ınimarlığı ve ölü gömme gelenekleri, hem anı tsal kaya mezarlan ve hem de
zengin buluntu veren oda mezarları , ayrı ca çoğu kaçak kazı lar yoluyla dünyadaki hemen bütün
önemli müzelere dağılmış zengin mezar buluntuları nedeniyle pek çok araşurmacı nı n dikkatini
çekmektedir. Çilingiroğlu da kitabı nda bu konuyu mezar türleri, küp mezarlar, kaya mezarlan,
taş oda mezarlan, yakma geleneği. Dilkaya ve Karagiindüz mezarları , ölü yemeği, yakma mera-
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simi, libasyon: sıvı kurban merasimi ve libasyon stellerinin kökeni gibi oldukça ayrı ntı lı başhldar
altı nda incelemiştir.
Urartu'da bilindiği üzere yakmadan ve yakarak yapı lan iki tür ölü gömme biçimi bulunmaktadır. Yazar bu bölümde bunun ve farklı karakterdeki mezar ınimarlığı mn kökenlerini, hem
Urartu toplumunda bir çok etnik grubun ve hem de sosyal sı nıfı n varlığı nda aramaktadı r. Yani
yönetici ve soylu sı nıfı n başkent Tuşpa'da olduğu gibi anma' kaya mezarları na ve zengin hediyeli mezarlara, diğerlerinin ise taş oda, basit toprak veya küp mezarlara koyulduğuna işaret etmektedir. Urartu mezar mimarlığı ve ölü gömme gelenekleri konusunda oldukça yeni ve gerçekçi bilgiler edinmemizi sağlayan, bu arada soyulmuş kaya mezarlanndaki gömii geleneğini ve
odaları n fonksiyonlannı da anlamamı za yardı mcı olan Dilkaya ve Kargündilz mezarlı k kazı lanna
son yı llarda Van/ Altı ntepe kazı lan da eklenmiştir. Bu çalışmalar kanı mı zca Urartu mezar mimarlığı nı n dışarı da aranan kökeni sorununa da yeni çözümler getirecektir.

Maden İşOliğı bölümü, Urartu Krallığı 'nı n güçlenmesi, mimari alanda ortaya koyduğu
anı tsal yapı lar konusundaki başarısı nı n da dayanakları olarak ele alı nmaktadı r. Urartu bu anlamda Doğu Anadolu'daki demir, bakır, gümüş ve altı n yatakları nı işlemesini bilmiş ve bunlardan azami ölçüde yararlanmış tı r. özellikle Assur yazı lı belgeleri ve Urartu'nun Diauehi ve
Kummuh gibi krallı klardan aldığı tributlan gösteren Urartu yazı darı bu konuda fikir vermekte;
kazı larda ele geçen sayı sı z buluntu da bunu doğrulamaktadı r. Bunlar arası nda miğferler, kalkanlar, sadaklar (okdanlı klar) kemerler ve kazanlar ayrı başlı klar altında tanı ulmakta; ayrı ca Ayams
Kalesi'nde ele geçen yeni buluntulardan da söz edilmektedir. Bütün bu buluntular arası nda
özellikle kemerler, üzerlerindeki hayvan, karışı k yaratı k, tanrı , savaşçı , savaş arabası , süvari, av
sahneleri, dinsel motifler, geometrik ve bitkisel bezemeleri ile Urartu sanatı ve mitolojisi konusunda önemli bilgiler verirler. Urartu'dald mücevher sanatı örnekleri de gün geçtikçe artmaktadı r. Granillasyon tekniği uygulanmış kiipeler, hayvan başh bilezik ve süs iğneleri, kolye ve boncuklar ile altı n rozeder bu bağlamda değerlendirilmektedir.

Çanak Çömlek bölümünde Çilingiroğlu, Urartu'da yalnızca tek renkli örneklerin üretildiğini ve boyalı malları n varlığı na ilişkin gösterilen buluntuları n istisna denecek kadar az olduğunu belirtmektedir. Urartu olarak nitelenebilecek keramiklerin belki de lu-ali atölyelerde üretilen "kırmızı açlulı " türler olduğuna dikkat çeken yazar, bunları n dışı nda farklı renklerde günlük
kullanı m kaplan ve depo kiiplerinin de yaygı n olarak kullanı ldığı nı vurgulamaktadı r.

Urartu Krallığı 'ndan günümüze kalan çok sayıdaki buluntu arası nda heykel son derece azdı r. Gürcistan Müzesi'nde bulunan Van kökenli bir insan heykeli, son yı llarda bulunan Van/
Gevaş aslanı ve Van/ Alaköy'deki üç aslan protomu bu konudaki örnekler olarak tanı ulı r.
Kabartma sanau örnekleri arası nda ise Aldilcevaz'da bulunmuş olan ve günümüzde Van Müzesi
bahçesinde sergilenen boğa üzerindeki tanrı kabartması , Kef Kalesi'nden diğer kabartma örnekleri tanı tılmakta ve bunları n 7. yüzyı lda Il. Rusa döneminde geliştiği öne sürülmektedir. Tek örnekle temsil edilen Van Müzesi'ndeki savaş arabası kabartması nı n ise daha erken dönemde,
Kuzey Suriye etkili olarak yapı lmış olabileceği belirtilmektedir.

Urartu merkezlerinde günümüze kadar yalnızca Karmir-Blur ve Toprakkale'den birkaç
parça ile tanı nan "taş kaplar" koleksiyonu, Ayanı s buluntuları ile oldukça genişlemiş tir.
Çilingiroğlu, 7. yüzyı lı n ilk yarı sı na tarihlediği, üzerleri Urartu sanatı ndan tanı nan motiflerle
bezeli bu özel kapları n parf 'dm kutusu ya da süs eşyası olarak hizmet etmiş oldukları na inanmaktadın Benzer biçimde yalnı zca Altı ntepe, Toprakkale ve Karmir-Blur'dan tanı nan fildişi eserler
de Urartu'da fazla yaygı nlı k kazanmamış bir sanat dalı olarak ele alı nı r. Bunları n en yakı n benzerleri ise bilindiği üzere Kuzey Suriye sanatında bulunmaktadır.
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Urartıı Dili ve Yazı sı bölümünde yazar, Hurrilerle Urartular arası nda varlığı bilinen akrabaIlgı n yakı nlığı konusundaki önerileri tanışı rken Urartu dili ıı iıı günümüz Kafkas dilleri ile olan
benzerliğine de değinmiş tir. Urartuları n Assur'dan alarak dillerine adapte ettikleri çivi yazı sı d ı şı nda hiyeroglif yazı sı da kullandı kları nı belirten Çilingiroğlu, bunun kökeni konusunda Hitit
imparatorluğu ve özellikle de Geç Hitit Krallığı olduğunu öneren görüşleri değerlendirin

Kitabı n son bölümü Urartu dinine ayrı lmış ur. Urartu yazı tlarıııııı genel olarak fetihlerden
söz eden tek düze içerikleri yüzünden toplumdaki inanç biçiminin aynnulan konusunda fazla
bilgi bulunmamaktad ı r. Krallığı n başlangı cı nda Meher Kapı kaya nişi içine kazdı nlan tanrı lar
listesi ve sunulacak kurbanları gösteren yazı t bu konudaki en önemli belgedir. Burada ve hemen
bütün sefer rantları nda ilk üç sı rayı Tanrı Haldi, Teişeba ve şiuini paylaş maktadı r. Baş tanrı
Haldi, Urartular'ı n ulusal tanrı m olarak görülmektedir. Tanrı Teişeba ise Hurri kökenli olan ve
ikinci bin yı lda Anadolu'da tapı nı m gören Teşup ile aynı olnıahdı r. şiuini ise güneş tannsı olarak tammlarunaktadı r. Bunları n dışı nda Meher Kapı amunda 79 tann, tanrı ça ve tannsal özellik
sı ralanmaktadı r.
Uzun yı llardan bu yana Doğu Anadolu'daki Urartu merkezlerinde kazı ve araş tı rma yapı lması na karşı lı k bu konudaki eserler sayı ca fazla değildir. Son yı llarda kaleme alı nan Altan
Çilingiroğlu'nun Van (From Ancient Times to the end of the Urartian Times); Veli Serin ve
Ersin Kavaklı 'nı n Bir Erken Demir Çağ Nekropold: Van/ Karagünddz (İ stanbul 1996), Oktay
Belli'nin Anzaf Kaleleri ve Urartu Tannlan, ( İ stanbul 1998) adlı çalış maları ve tanı ttığı mı z eser,
Urartu Dünyası na ışı k tutma yolunda atı lmış önemli ad ı mlar olarak değerlendirilebilin Kitabı n
ilgili bölümlerinde yer verilen Ayanıs Kalesi'nin son derece de ilginç buluntuları ve bunlara ilişkin değerlendirmeler ise Urartu tarihi ve sanatı konusuna pek çok açı dan katkı yaparken, yeni
tartışma alanları da açmaktadı r.
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Vakfı Yurt yayı nları ; 52) ISBN 975-333-072-3 (A. VI/415).

AKSULU, N. MELEK : Mohaç esiı-i Bartlı olomaeus Georgievic (1505-1566) ve
Türklerle ilgili yazı ları / N. Melek Aksulu. — 1. bsk. — Ankara: Kültür
Bakanlığı , 1998. vii, 136 s.: res.; 24 cm. — (Kültür Bakanlığı yayı nları ;
2051. Yayı mlar Dairesi Baş kanlığı kültür eserleri dizisi; 214) Yazarı n tezi
(Doktora-Ankara Üniversitesi)'ne bağlı olarak. ISBN 975-17-1911-9 (A.
VI/308).
AKURGAL, EKREM : Anadolu kültür tarihi / Ekrem Akurgal. — 7. bs. —
Ankara: TÜBİ TAK, 1998, c 1997. [9], 417 s.: res.; 22 cm. — (TÜBİ TAK
Popüler Bilim Kitapları ; 67) ISBN 975-403-107-X (A. VI/480).

AKURGAL, EKREM : Hatti ve Hitit uygarlı kları / Ekrem Akurgal. —
İstanbul: Net, 1995. v, 110, [234] s.: res., lev.; 33 cm. ISBN 975-95024-0-2
(B. I/1589).
AKURGAL, EKREM : Türkiye'nin kültür sorunları ve Anadolu uygarlı klarmı n
dünya tarihindeki önemi / Ekrem Akurgal. — 1. bs. — Ankara: Bilgi,
1998. 223 s.; 24 cm. — (Bilgi yayı nları . Özel dizi; 37) ISBN 975-494-7295 (A. VI/470).
AKYILDIZ, ALİ : Mümin ve müsrif bir padişah kı zı Refia Sultan / Ali Akyı ldı z;
yay. haz. Ayşen Anadol. — İstanbul: TarihVakfı , 1998. xii, 215 s.: res.; 20
cm. — (Tarih Vakfı Yurt yayı nları ; 58) ISBN 975-333-081-2 (A. 'VI/400).

AKYURT,İ . METİ N : M.Ö. 2. binde Anadolu'da ölü gömme adetleri / İ .
Metin Akyurt. — Ankara: Türk Tarih Kurumu, 1998. xxvi, 243, [239] s.:
tab., hrt., şek., lev.; 28 cm. — (AKDTYK Türk Tarih Kurumu yayı nları ;
VI. Dizi — Sa. 49) ISBN 975-16-0884-8 (B. I/1619).
ALGAN, ERTUĞRUL : Kral Midas'ı n ülkesi: Frigya / Ertuğrul Algan, İ rfan
Ongar. — İ stanbul: Esbank, [119?]. xiii, 226 s.: res., hrt.; 28 cm. —
(Esbank Kültür yayı nları ; 4) ISBN 975-95772-3-2 (B. I/1603).

ALIOTO, ANTHON M. :A history of western sdence / Anthony M. Alioto. —
2nd. ed. — New Jersey: Prentice Hall, 1993. ix, 454 s.; 24 cm. ISBN 0-13388513-5 (A. VI/262).
ALTAY, HALİ FE : Anayurttan Anadolu'ya / Halife Altay. — Ankara: Kültür
Bakanlığı , 1998. xxiii, 522 s.: res.; 20 cm. — (Kültür Bakanlığı yayı nları ;
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354. Yayı mlar Dairesi Baş kanlığı Türk Dünyası Edebiyatı dizisi; 2) ISBN
975-17-1965-8 (A VI/319).
ALTSTADT, AUDREY L. : The Azerbaijani Turks: power and identity un der
Russian rule / Audrey L. Altstadt. — California: Hoover Institution,
1992. xxvi, 331 s.; 24 cm.Ş (Studies of Nationalities. Hoover Institution
Press publication; 410) ISBN 0-8179-9182-4 (A. VI/340).
Ankara İstiklal Mahkemesi zabı tları 1926 / yay. haz. Ahmed Nedim. — 1.
bsk.— Ankara: işaret, 1993. 391, [194] s.; 24 cm. — (işaret yayı nları ; 68.
Belgelerle İstiklal Mahkemeleri; 1) ISBN 975-350-042-4 (A. VI/478).

APAK, MELEK SEVÜKTEKİ N : Osmanlı dönemi kadı n giyimleri / Melek
Sevüktekin Apak, Filiz Onat Gündüz, Fatma Öztürk Eray. — Ankara:
Türkiye İş Bankası , 1997. 152 s.: res.; 24cm. — (Türkiye İş Bankası
Kültür Yayı nları Genel yayı n no.; 362. Sanat dizisi; 54) ISBN 975-458093-6 (A. VI/244).

ARİ KAN, ZEKI : Tarihimiz ve cumhuriyet: Muhittin Birgen (1885-1951) /
Zeki Arı kan; yay. haz. İsmail Hakkı Yükselen. — İstanbul: Tarih Vakfı ,
1997. xii, 262 s.; 20 cm. — (Tarih Vakfı Yurt yayı nlar; 45) ISBN 975-333065-0 (A. 'VI/414).

ASLANOĞLU, İ NCİ N. : Ankara Karaca bey külliyesi / İ nci N. Aslanoğlu. — 2.
bsk. — Ankara: Kültür Bakanlığı , 1998. x, 57 s.: res.; 20 cm. — (Kültür
Bakanlığı yayı nları ; 948. Yayı mlar Dairesi Baş kanlığı Tanı tma Eserleri
dizisi; 10) ISBN 975-17-0169-4 (A. VI/327).
Atatürk Kitaplığı Muallim Cevdet yazmaları alfabetik kataloğu / haz. Nail
Bayraktar. — İ stanbul: İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 1998. vi, 162s.:
rnk. res.; 28 cm. ISBN 975-8215-36-1 (B. 1/1602).

ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZI BAŞKANLİĞİ : 15. yı lı nda Atatürk Kültür
Merkezi / haz. Azize Aktaş-Yasa. — 1. bsk. — Ankara: Atatürk Kültür
Merkezi, 1998. xiv, 251 s.: rnk. res.; 24 cm. — (AYK Atatürk Kültür
Merkezi yayı nı ; 167) ISBN 975-16-1060-5 (A. V1/243).
Atatürk ve eğitim / haz. Ali Güler, Suat Akgül. — Ankara: Kara Harp Okulu,
1999. 274 s.; 24 cm. (A. VI/349).
Atatürk'ün Söyle' ve Demeçlerfnin konular indeksi / haz. Mehmet Evsile. —
Ankara: Atatürk Araş tı rma Merkezi, 1999. iv, 127 s.; 24 cm. ISBN 97516-1049-4 (A. VI/347).
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ATAÜNAL, AYDOĞAN : Türkiye'de yükseköğretim (1923-1998): Yasal düzenlemeler ve değerlendirme / Aydoğan Ataünal. — Ankara: Milli Eğitim
Bakanlığı , 1998. viii, 317 s.: tab.; 24 cm. (A. VI/412).

Attila and the nomad hordes / ed. Martin Windrow; text by David Nicolle
PhD; Colour plates by Angus McBride. — reprinted — London: Osprey
Military, 1997, c 1990. 64 s.: res. (kimi rnk.); 25 cm. — (Elite series; 30)
ISBN 0-85045-996-6 (A. VI/203).
AYVERDİ , SAMİ HA : Türk tarihinde Osmanlı ası rları / Samiha Ayverdi. — 4.
bsk. — İstanbul: Kubbealu, 1999. 837 s.; 24 cm. — (Ayverdi Enstitüsü
Neş riyatı ; 11. Samiha Ayverdi Külliyatı ; 18) ISBN 975-7663-52-2 (A.
VI/471).
BACİ NOĞLU, TAMER : The making of Turkish bogeyman: a unique case of
misrepresentation in Germanyjournalism / Tamer Bacı noğlu; translation from German Michael Brıı net. — lst ed. — İ stanbul: Graphis,
1998. 196 s.; 24 cm. — (Graphis yayı nları =Graphis publication; 6) ISBN
975-7783-09-9 (A. VI/285).

BAHŞALİ YEV, VELİ : Nah çı van arkeolojisi = The archaeology of Nakhichevan
/ Veli Bahşaliyev; çev. Chris Lightfoot; düz. Füsun Uluülke; ed. Nezih
Başgelen. — İstanbul: Arkeoloji ve Sanat, 1997. 128, [16] s.: res.; 20 cm.
— (Arkeoloji ve Sanat Yay. Der. Eleş tiri ve Tarih dizisi; 18) ISBN 9757538-89-2 (A. VI/212).

BAL, MEHMET SUAT : Türkiye Selçıı klulan'nda ticari hayat / Mehmet Suat
Bal. — [y.y.: y.y.], 1998. 125 y.; 29 cm. Tez (Yüksek Lisans) — Gazi
Üniversitesi. (B.1/1584).

BALDICK, JULIAN : Imaginary Muslims: the Uwaysi Sufis in Central Asla /
Julian Baldick. — London; New York: I. B. Tauris, 1993. vi, 266 s.; 22
cm. ISBN 1-85043-497-2 (A. VI/240).
BARTMAN, ELIZABETH : Ancient sculptural copies in miniature / Elizabeth
Bartman. — Leiden: Brill, 1992. xiv, 222, [96] s.: res.; 25 cm. —
(Columbia Studies in the Classical Tradition, ISSN 0166-1302; 19) ISBN
90-04-09532-2 (A. VI/487).

BASALLA, GEORGE.: The evolution of technology / George Basalla. — reprinted — New York: Cambridge University, 1997, c 1998. viii, 248 s.:
res.; 23 cm. — (Cambridge History of Science series) ISBN 0-521-296811 (A. VI/260).
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BAŞARAN, CEVAT : Anadolu kompozit başhkları / Cevat Başaran; haz. Füsun
Uluülke. — 1. bs. — İ stanbul: Arkeoloji ve Sanat, 1999. 84 s.: res.; 20
cm. — (Arkeoloji ve Sanat yayı nları . Başvuru ve el kitapları dizisi; 4)
ISBN 975-6899-36-0 (A. VI/436).
BAŞKAN, SEYFİ : Ankara Hacı Bayram-ı Veli Camii ve Türbesi / Seyfi Baş kan.
— Ankara: Kültür Bakanlığı , 1998. ix, 75 s.: rnk. res.; 24 cm. — (Kültür
Bakanl ığı Yayı nları ; 2026. Yayı mlar Dairesi Baş kanlığı Tamtma Eserleri
dizisi; 74) ISBN 975-17-1906-2 (A. VI/330).
BAŞ KAN, SEYFI : Tanzimat'tan Cumhuriyet'e Türkiye'de resim / Seyfi
Baş kan. — 1. bsk. — Ankara: Kültür Bakanlığı , 1997. xii, 146 s.: rnk.
res.; 28 cm. — (Kültür Bakanlığı yayı nları ; 1990. Yayı mlar Dairesi
Baş kanlığı Başvuru Eserleri dizisi; 150) ISBN 975-17-1789-2 (B.1/1590).

BAŞTAV, ŞERIF : Büyük Hun kağanı Attila / Şerif Baş ta' — 1. bsk. — Ankara:
Kültür Bakanlığı , 1998. vii, 210 s.; 20 cm. — (Kültür Bakanlığı yayı nları ;
2077. Yayı mlar Dairesi Baş kanlığı Kültür Eserleri dizisi; 218) ISBN 97517-1949-6 (A. VI/311).

Bektachiyya: e-tudes sur l'ordre mystiq ıı e des Bektachis et les groupes relevant de Hadji Bektach / reunies par Alexandre Popovic et Gilles
Veinstein. — İstanbul: Isis, 1995. xii, 476 s.; 24 cm. ISBN 975-428-078-9
(A. VI/175).
BELGE, MURAT : Boğaziçinde yahlar, insanlar / Murat Belge. — 1. bsk. —
İstanbul: İ letiş im, 1997. 288 s.: rnk. res.; 30 cm. ISBN 975-470-465-1 (B.
1/1626).

BELLİ , OKTAY : Anzaf Kaleleri ve Urartu Tanrı ları / Oktay Belli; yay. ve yöneten Nezih Başgelen. — 1. bsk. — İ stanbul: Arkeoloji ve Sanat, 1998.
104, xxxii s.: rnk. res., 1 katl. hrt.; 28 cm. — (Arkeoloji ve Sanat yayı nları . Eski Anadolu Uygarlı klar ı dizisi; 2) ISBN 975-6899-00-X (B.
1/1621).
BELLI, OKTAY : Nahcivan'da arkeolojik araş tı rmalar 1998 = Archaeological
survey in Nakhichevan, 1998 / Oktay Belli, Veli Sevin; yay. ve yöneten
Nezih Baş gelen. — İstanbul: Arkeoloji ve Sanat, 1999. 78, xxiv s.: rnk.
res.; 23 an — (Arkeoloji ve Sanat Yayı nları . Araş tı rma, İ nceleme ve
Belgeleme dizisi; 8) ISBN 975-6899-40-9 (A. VI/435).

BENSAUDE-VINCENT, BERNADETTE : A histoı y of chemistly / Bernadette
Bensaude-Vincent, Isabelle Stengers; translated by Deborah van Dam.
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Cambridge (USA): Harvard University, 1996. 305 s.; 24 cm. ISBN 0674-39659-6 (A. VI/289).
BILIM, CAHIT : Türkiye'de çağdaş eğitim tarihi (1734-1876) / Cahit Bilim.
Eskiş ehir: Anadolu Üniversitesi, 1998. xv, 316 s.; 24 cm. — (Anadolu
Üniversitesi yay.; 1067. Edebiyat Fakültesi yay.; 2) ISBN 975-492-823-1
(A. VI/247).

Bilim tarihine giriş / Sevim Tekeli... [ve başkj. — Ankara: Nobel, xvii, 451 s.;
20 cm. — (Nobel yayı nları ; 104) ISBN 975-591-082-4 (A. V1/490).

BINGÖL, ENSAR : Doğu Anadolu'nun Kafkasları n kilidi "Çı ldı r" / Ensar
—Ankara: [y.y.], 1988. 99 y.; 29 cm. (B.1/1573).
Biyoloji terimleri sözlüğü / yay. haz. Sevinç Karol, Zekiye Suludere, Cevat
Ayval ı . — Ankara: Türk Dil Kurumu, 1998. viii, 1067 s.; 24 cm. —
(AKDTYK Türk Dil Kurumu yayı nları ; 699) ISBN 975-16-1012-5 (A.
VI/268).
BOPPE, AUGUSTE : XVIII. yüzyı l Boğaziçi ressamları / Auguste Boppe; çev.
Nevin Yücel-Celbiş . — 1. bsk. — İstanbul: Pera, 1998. xv, 198 s.: rnk.
res.; 24 cm. — (Alaattin Eser kitaplığı ; 13. Çeviri eserler; 8) ISBN 9758065-14-9 (A. VI/324).
BORCHHARDT, JÜRGEN : Limyra / Jürgen Borchhardt; çev. Gülay Yiimer;
yay. ve yöneten Nezih başgelen. — 1. bsk. — İ stanbul: Arkeoloji ve
Sanat, 1999. 160 s.: res.: 5 katl. hrt.; 23 cm. — (Arkeoloji ve Sanat yayı nları . Antik Kentler dizisi; 2) ISBN 975-7538-88-4 (A. VI/424).
BOZBORA, NURAY : Osmanlı Yönetiminde Arnavutluk ve Arnavut
Ulusçuluğu'nun gelişimi / Nuray Bozbora. — 1 bs. — İstanbul: Boyut,
1997. 303 s.; 20 cm. — (Boyut Kitapları /Araş tı rma dizisi; 3) Yazarı n tezi
(Doktora-Marmara Üniv.)'ne bağl ı olarak. ISBN 975-521-053-9 (A.
VI/219).
BRUNO, LEONARD C. : Science&technology firsts / Leonard C. Bruno; ed.
Donna Olendorf. — Detroit: Gale, 1996, c 1997. xv, 636 s.: res.; 24 cm.
ISBN 0-7876-0256-6 (A. VI/344).
Bulgarian Academy of Sciences directory 1999 / Editorial board Naum
Yakimoff... [et. al]. — Sofia: Bulgarian Academy of Sciences, 1999. 242
s.; 24 cm. ISBN 954-430-612-9 (A. VI/348).
BURNABY, FRED : At sı rtı nda Anadolu / Fred Burnaby; çev. Fatma Taş kent.
1. bsk. — İstanbul: İ letişim, 1999. 424 s.; 20 cm. — (İ letiş im yayı nları ;
550. Tarih-politika dizisi; 23) ISBN 975-470-642-5 (A. VI/464).
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Bursa'da bir başka zaman / tasarlayan ve yay. haz. Ramis Dara. — 1. bs. —
Bursa: Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı , 1997. 190 s.; 24 cm. —
(Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı yayı nları ; 2) ISBN 975-7093-01-7
(A. VI/497).

Byzantium and Islam in Scandinavia: acts of a sympositı m at Uppsala
University / ed. Elisabeth Piltz. — Jonsered: Paul Aström, 1998. 139 s.:
res.; 28 cm. — (Studies in Mediterranean Archaeolog; v. 126) ISBN 917081-151-2 (B. 1/1568).
The Cambridge histoly of Egypt / general ed. M.W. Daly. — Cambridge:
Cambridge University, 1998. 2 c.; 24 cm. Içindekiler: c. 1: Islamic Egypt,
640-1517/ed. Carl F. Petry-c. 2: Modern Egypt, from 1517 to the end of
the twentieth century/ed. M.W. Daly. ISBN 0-521-47137-0 (1. c.) ISBN
0-521-47211-3 (2. c.) (A. VI/346).
CANSEVER, TURGUT : Islam'da şehir ve mimari / Turgut Cansever; yay. haz.
Mustafa Armağan. — İstanbul: İz, 1997. 248 s.; 20 cm. — (İz yayı ncı lı k;
221. Bütün eserleri; 2) ISBN 975-355-283-1 (A. VI/378).
CAPORAL, BERNARD : Kemalizmde ve Kem alizm sonrası nda Türk kadı nı
(1919-1970) / Bernard Caporal; çev. Ercan Eyüboğlu. — İ stanbul:
Cumhuriyet, 1999. 3 c.: tab.; 18 cm. (A. VI/332).

CARR, EDWARD HALLETT : Tarih nedir / Edward Hallett Carr. — Ey.y.:
y.y.] , 1996. ISBN 975-470-126-1 (A. VI/385).
CERRAHOĞLU, ZEHRA (YALÇINKAYA) : Birleşmiş Milletler gözetiminde
Kı brı s sorunu ile ilgili olarak yapı lan toplumlararası görüşmeler (19681990) / Zehra (Yalçı nkaya) Cerrahoğlu. — 1. bsk. — Ankara: Kültür
Bakanlığı , 1998. xvii, 283 s.; 20 cm. — (Kültür Bakanlığı yayı nları ; 2061.
Yayı mlar Dairesi Baş kanlığı Kültür Eserleri dizisi; 216) ISBN 975-17-

1900-3 (A. VI/315).
Clı iıı ese religion: an anthology of sources / ed. by Deborah Sommer. — New
York: Oxford University, [t.y.] xiii, 375 s.; 24 cm. ISBN 0-19-508894-8
(A. VI/488).

CLOGG, RICHARD : Modern Yunanistan tarihi /Richard Clogg; çev. Dilek
Şendil.. — 1. bs. — İstanbul: İ letişim, 1997. 312 s.: res., tab.;20 cm. —
(İ letiş im yayı nları ; 444. Araş tı rma İ nceleme dizisi; 68) ISBN 975-470624-7 (A. VI/376).
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Companion to the histary of modern science / ed. by R. C. Olby... [et alt
— London: Routledge, 1996. xxvi, 1081 s.; 24 cm. ISBN 0-415-0 1988-5
(A. VI 345).

COPEAUX, ETIENNE : Türk tarih tezinden Türk-İslam sentezine: tarih ders
kitaplarmda (1931-1993) / Etienne Copeaux; çev. Ali Berktay; yay. haz.
Tülin Altı nova, — İ stanbul: Tarih Vakfı , 1998. vii, 341 s.; 20 cm. —
(Tarih Vakfı yurt yayı nları ; 59) (A. VI/402).

Corpus of Mycenaean inscriptions from Knossos / J. Chadwick... [et al.] . —
Cambridge: Cambridge University; Pisa: Instituti Editoriali e Poligrafici
Internazionali, 1986-1998. 4 c.: res.; 28 cm. — (Incunabula Graeco; v.
58) içindekiler: 1. c.: (1-1063)-2. c.: (1064-4495)-3. c.: (5000-7999)-4.
(8000-9947) and index to volumes I-IV. ISBN 0-521-32022-4 (1. c.) ISBN
0-521-32023-2 (2. c.) ISBN 0-521-32024-0 (3. c.) ISBN 0-521-32025-9 (4.
c.) (B/9824).
CRISS, NUR BILGE : İstanbul under allied occupation 1918-1923 / Nur Bilge
Criss. — Leiden: Brill, 1999. xiii, 178, [4] s.; 25 cm. — (The Ottoman
Empire and Its Heritage. Politics, Society and Economy, ISSN 13806076; 17) ISBN 90-04-11259-6 (A. VI/482).

Cumhuriyetin 75. yılı dil bayramı / bilimsel koordinasyon ve yay. haz. İsmail
Parlatı r, İ brahim Birler. —Ankara: TBMM, 1998. x, 112 s.; 24 cm. —
(TBMM Kültür, Sanat ve Yayı n Kurulu yayı nları ; 85) ISBN 975-7479-705 (A. VI/358).

Cumhuriyetin 75. yı lı nda Van / M. Niyazi Tanı lı r... [ve baş k.]. — Van: Van
Valiliği Kültür Varlı kları nı Araş tı rma, deneme, tanı tma ve Yayı nlama
Merkezi, 1998. 461 s.: rnk. res., tab.; 28 cm. (B. I/1585).
Cumhuriyetin 75. yı lı nda yükseköğretim. — Ankara: Milli Eğitim Bakanlığı ,
1998. iv, 586 s.; 24 cm. — (Milli Eğitim Bakanlığı . Yükseköğretim Genel
Müdürlüğü) (A. VI/411).
Cybele, attis and related cults: essays in memoly of M.J. Vermaseren / ed. by
Eugene N. Lane. — Leiden: Brill, 1996. ix, 441 s.: res.; 25 cm. —
(Religions in the Graeco-Roman World, ISSN 0927-7633; 131) ISBN 9004-10196-9 (A. VI/484).
Cypriote archaeology in Göteboı g / ed. by Karin H. Niklasson. — Jonsered:
Paul Aströms Förlag, 1999. 109 s.: res.; 22 cm. — (Studies in
Mediterranean Archaeology and Literature. Pocket-book; 157) 20 Mayı s
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1998'de Göteborg'da yapı lan sempozyum tutanakları n ı içermektedir
(Symposium on Cypriote Archaeology held in Göteborg). ISBN 917081-146-6 (A. VI/453).
ÇAMBEL, HALET : Çok dilli arkeoloji sözlüğii = Multilingual dictionaıy of
archaeological terms = Dictionnaire multilingue d'archeologie =
Mehrsprachiges archaeologishes wörterbuch / Halet Çambel, Güven
Arsebiik, Sönmez Kantman; yay. haz. Nezih Baş gelen, Nuray Mestçi,
Aksel Tibet. — İ stanbul: Arkeoloji ve Sanat, 1994. 157 s.; 20 cm. —
(Arkeoloji ve Sanat yayı nları . Başvuru ve El Kitapları dizisi) ISBN 9757538-64-7 (A. VI/441).
ÇEÇEN, ANIL : Atatürk ve Avrasya / Anı l Çeçen. — İ stanbul: Cumhuriyet,
1999. 352 s.; 20 cm. — (Cumhuriyet kitapları ) ISBN 975-7720-75-5 (A.

VI/475).
ÇELIK, MEHMET : Türkiye'nin Fener Patrikhanesi meselesi / Mehmet çelik.
— İ zmir: Akademi, 1998. ix, 106 s.; 24 cm. — (Türk Tarihi
Araş tı rmaları ; 6) ISBN 975-7395-80-3 (A. VI/294).
DAIBER, HANS : Bibliography of Islamic philosophy / Hans Daiber. —
Leiden: Brill, 1999. 2 c.; 24 cm. — (Handbuch der Orientalistik: Abt. 1.
Der Nahe und Mittlere Osten = Hanbook of Oriental Studies. The Near
and Middle East, ISSN 0169-9423; Bd. 43) içindekiler: Alphabetical list
of publications (vol. 1) — Index of names, terms and topics (yol. 2)
ISBN 90-04-11347-9 (Tk.) (A. VI/449).

DEMİ Rİ S, BEDIA : Roma'nı n yurtsever tarihçisi Titus Livius / Bedia Demiriş;
yay. ve yöneten Nezih Başgelen. — 1. bsk. — İ stanbul: Arkeoloji ve
Sanat, 1998. viii, 136 s.; 20 cm. — (Arkeoloji ve Sanat yayı nları .
Deneme, Eleş tiri ve Tarih dizisi; 19) ISBN 975-6899-02-6 (A. VI 425).

DENIZ, BEKIR : Ayvacı k (Çanakkale) yöresi düz dokuma yaygı ları (kilim-cicim-zili) / Bekir Deniz; yay. haz. Erol Kalender. — Ankara: Atatürk
Kültür Merkezi, 1998. viii, 168s.: res. (kimi rnk.); 24 cm. — (AYK
Atatürk Kültür Merkezi yayı nı ; 169) ISBN 975-16-1061-3 (A. VI/304).
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Odekon. — New York: Greenwood Press, 1988. x, 221 s.; 24 cm. —
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MAKAL, AHMET : Osmanlı İmparatorluğunda çalışma ilişkileri 1850-1920:
Türkiye çalış ma ilişkileri tarihi / Ahmet Makal. — 1. bs. — Ankara:
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s.: rnk. res.; 24 cm. — (Sabah Kitapları . Olaylar İ nsanlar dizisi) ISBN
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Matematik und philosophie=Matematik ve felsefe=Mathematatics and philosophy: philosophischer kreis Wien-İstanbı ll=Viyana-ıstanbul felsefe çevresi=Viemı a-İstanbul philosophy circle / hrsg.=haz.=ed. Erwin Lıı cius,
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NOMİ KU, H.A. : Haçlı seferleri / H.A. Nomiku; yunancadan çev. Kriton
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Osmanlı İmparatorluğu'nda sosyalizm ve milliyetçilik (1876-1923),
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ÖZEN, MINE ESİ NER : Türk cilt sanatı / Mine Esiner Özen. — Ankara:
Türkiye İş Bankası , 1998. 92 s.: rnk. res.; 24 cm. — (Türkiye İş Bankası
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25 cm. ISBN 975-95457-80 (A. VI/354).
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975-353-138-4) (A. VI/320).

SEVİ N, VELI: Van-Karagündliz: bir erken demir çağ nekropolü = an early
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TEKİ N, OĞUZ : Bibliography of ancient numismatics for Anatolia = Antik
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(Tarih Vakfı Yurt yayı nları ; 55) ISBN 975-333-076-6 (A. VI/406).

UBICINI, JEAN-HENRY ABDOLON'YME : Osmanh'da modernleşme sancı sı /
Jean-Henry Abdolonyme Ubicini; çev. Cemal Aydı n. — 1. bsk. —
İstanbul: Timaş, 1998. 385, [4] s.: res.; 20 cm. — (Timaş yay.; 382. Tarih
Araş tı rmaları dizisi; 1) ISBN 975-362-282-1) (A. VI/213).
ULUSLARARASI TARİ H KONGRESİ (II: 1995: ANKARA) : Tarih eğitimi ve tarihte öteki sorunu / yay. haz. Ali Berktay, Hamdi Can Tuncer. —

İstanbul: Tarih Vakfı , 1998. viii, 421 s.: res., tab.; 20 cm. — (Tarih Vakfı

Yurt yayı nları ; 57) ISBN 975-333-083-9 (A. 'VI/409).

ULUSLARARASİ TARİ H KONGRESİ (I: 1993: ANKARA) :Osmanhdan ctı mhuriyet'e: problemler, araş tı rmalar, tartışmalar / yay. haz. Hamdi Can
Tuncer. — İstanbul: Tarih Vakfı , 1998. viii, 421 s.: res., tab.; 20 cm. —
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İngilizce özetler :

BİNNUR GÜRLER: Grave Finds from the Village of Eski Oba in the
District of Tire (pp. 721-724)
Ceramic grave finds recovered from the village of Eski Oba in the Tire
district of İ zmir province, which, today, are preserved in the Tire Museum,
comprise three lecythus specimens, two Ephesus-type oil lamps and one lantern. This group bears significance in the context of the chronology of Late
Hellenistic ceramics and the evolution of vessel types. It also sheds important
light on the site of Tire (Teira) itself, which boasts a number of ancient settlements.

Assignment of the group to the second half of the lst century B.C. was
determined by the formal characteristics of the vessels and their development with dated analogies from siı nilar contexts. The lecythus examples in
this grave assemblage conform to parallels from dated contexts at Ephesus,
Cyprus and Alexandria. As for the Ephesus-type oil lamps, analogies in terms
of form and decoration have been recovered at Ephesus, Sardis, Delos,
Pergamum, and Antioch. While the lecythus form is noted for its extended
persistence, the fact that the oil lamps are of the Euphesus type, whose occurrence was restricted to a brief time span, is important in view of their two
different forms, both from a typological standpoint and in terms of chronology. The chronological data supplied by the group seı-ve to assist in the dating of the lantern form.

OSMAN G. ÖZGÜDENLİ : An Anonymous Compilation of Financial
Record Exemplars from the II-Khanid Period: "Risâla al-Sahibiyya" (pp. 725743)

Persian historical writing exhibited significant advancement in the IlKhanid period (1256-1353). Besides political history, works in other genres,
such as literary composition, expository prose and financial recordkeeping,
also shared in this development. Bearing witness to this growth, the contents
of a compilation of exemplars will here be introduced, along with a presentation of a selected portion of its contents. Bound with an anonymous work
of expository prose and a collection of model letters and compositions deriving from A.D. 14th centuı y/H. 8th century, the compilation was placed bet-
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ween Safavid specimens of literary compositions and the second portion of
the "Sa'adat-nama" by Falak 'Ala-yi Tabrizi. The name of the compilation is
inscribed on leaf eleyen of the manuscript as "Risala al-Sahibiyya." Due to
missing leaves at the beginning and the end of this work, the name of the
compiler remains unknown.

To my knowledge, this compilation, which forms part of the manuscript
registered as no. 3697 and preserved in the National Library (Kitabhana-yi
Milli-yi Malik) at Tehran, is unique. The front and back matter of the manuscript is incomplete. Most of the eight individual works making up the
manuscript are missing their opening and concluding portions; in fact, some
of them consist in only one or two pages. Occupying leaves 10-72 of the manuscript, the sixth work—itself a compilation in five parts—is titled "Risala alSahibiyya.." An excerpt from the text of this compilation, published at the
end of this article and accompanied by my translation, represents the last
three sections of part five. The textual contents include model document
forms for diplomas (berat), identification records (yafte), transaction records (harid u furuş), rental contracts (icara-nama), manumission papers
(azad-nama), records of sales, divorce settlements (talak-nama) and debt
discharge certificates (bari-nama). These records serve to throw light on the
financial side of II-Khanid cultural history.
BANU MAHIR: Turkish Miniature Depictions of the Ceremonial
Bestowal of the Imperial Robe of Honor (pp. 745-754)

This article acquaints the reader with Ottoman miniature paintings documenting the uadition of the presentation by the sultan and the grand vizier of caftans, known as hil'at, for the purpose of honoring foreign envoys
and state officials and which occupied a prominent place in Ottoman Court
protocol until the reign of Sultan Mahmud I (1808-39).

Introduction to the subject comprises a summary of sources and published research on the occasions in Ottoman Court protocol at which the imperial robe of honor was bestowed and the various types of robes of honor.
This is followed by a discussion of the miniatures that depict the ceremonial
of the awarding of the robe of honor in the 16th-century illuminated albums
titled "Nusretnâme" [Book of Victor)] (Topkapı Palace Museum no.
H.1365), "Şecaatnâme" [Book of Valor] ( İstanbul University Library no.
T.6043), "Şehinşehnâme" [Book of the King of Kings) (Topkapı Palace
Museıı m no. B.200), "Tarih-i Feth-i Yemen" [History of the Conquest of
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Yemen] (İstanbul University Library no. T.6045) and "Surnâme-i Hılmayun"
[Book of the Imperial Circumcision Feast] (Topkapı Palace Museum no.
H.1344). In the light of the evidence of the miniatures, recipients of the imperial robes of honor and settings for their presentation included successful
Ottoman commanders in their imperial tents in the course of a campaign
and also foreign officials, signifying their political submission to Ottoman
rule. Moreover, evidence newly extracted from the miniatures discloses that
the custom of granting robes of honor at the circumcision feasts of the princes was not the preserve only of state officials and foreign envoys, but that
children of the poor and the imperial pages were also included.

In the ceremonial for the conferral of these robes--each enfolded in a
cloth wrapper—the person so honored was also invariably bestowed with a
sword and a horse with trappings and, from time to time, an aigrette and a
turban. Since the caftans as they appear in the paintiıı gs are gold in color,
they may have been fashioned from the silk fabric seraser, woven with gold
filament or silk thread wrapped in gold tinsel. In conclusion, it is demonstrated that these miniatures have the capacity to enlighten us in regard to this
tradition, which played a conspicuous role in the protocol of the Ottoman
Court. By offering evidence to support that furnished by the written record,
miniature paintings manifestly possess the authority of a documentary
source.
MCJBAHAT S. KCJTÜROĞLU: The Profit Tax Rolls of Non-Ottoman
Subjects at İzmir (pp. 755-773)

Due to the changes in the customary taxes following the Tanzimat era of
reforms initiated in 1839, a survey was begun in A.D. 1840/H. 1256 to determine the levels of income on which to base the new tax. In A.D. 1845/H.
1261, the survey procedure was revised to comprehend all Ottoman territories. As elsewhere, the survey was commenced at İ zmir in the same year, but
it proved impossible to complete at this time because of a fire that broke out
in the city, with the result that the survey was re-executed two years later.
Unfortunately, the tax survey registers for the Ottoman subjects are not available in that portion of the Ottoman Archives of the Turkish Prime Ministry
open to researchers. At present, the only profit tax (temettii) registers open
to examination are for the foreign subjects resident at İzmir. Entries in these
registers cover citizens and subjects of England, Austria, France, Russia,
Denmark, Prussia, Greece, the Netherlands and the Italian states of Naples,
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Tuscany, Genoa and Sardinia. Thus, we may gather data on such aspects as
the number of foreign residents and those under their protection (males
only), the property they owned, their income, the area of the city in which
they resided and their occupation. For instance, we learn that the greatest
proportion of non-Ottoman residents were citizens of Greece and that most
of them were native to the Aegean islands, but that their income levels were
comparatively lower than those citizens of the leading states. In any case,
those classified as foreign subjects were, by and large, originally Ottoman citizens subjects by birth, of which the largest group was composed of Greek
speakers. The number of Armenians and Jews was very much smaller. Most
of the Jews had originated from Tuscany. It appears that, by preference,
practitioners of certain occupations became subjects of a particular state. For
example, the most common occupation among those who were Greek subjects was shoemaking, while that of the French, the Austrians, the Genoese
and the Tuscans was brokerage, that of the Russians was the fruit and nut
trade and that of the English was tailoring and the manufacture and sale of
caiques.

Though at this time a prohibition against ownership of private land in
Ottoman territories was stili in force, many of the foreign subjects of İ zmir
possessed real estate property and the right to engage in tradeguild activit-y
in their own shop. The value of their property, however, was not very great.
The rental income of these properties was also entered. Both in terms of the
value of the property and the level of rental income, English subjects occupied the first ranks. Those who owned no property other than their own residence—unless they rented out rooms in their house-were not classified as
property owners. In the following article, individual figures are giyen for the
different kinds of property owned, such as consular residences, seaside villas,
Jewish communal lı ousing, residential housing for Europeans, caravansaries,
shops, storehouses, taverns, coffeehouses, bread bakeries, and eating establishments.

OSMAN KÖSE: The City of Canik and Provisioning during World War
One (19144918) (pp. 775-812)
Canik was a leading port town on the Black Sea, with inland communications to centers like Sivas, Çorum, Tokat and Amasya. Its importance in
this respect increased, particularly after the 19th century.
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The outbreak of the First World War imposed significant economic, political and social hardships on Canik as well as on other paris of the country.
The provisioning of Canik was dependent on both the production of nearby
fertile areas, like Çarşamba, Terme and Bafra, and, to a greater extent,
foodstuffs and grains transported from the interior-Amasya, Tokat, Çorum
and Sivas-and basic commodities that arrived by sea. In addition, Canik also
supplied the needs of the region lying between Canik and Trabzon.

During the early years of the war, both local production and the basic
commodities delivered by ship transport were sufficient. But, with the occupation of Trabzon by the R ,issians, the uncontrolled influx into Canik of
people in the region worked to upset the economic balance in Canik. Canik
was now compelled to meet not only the needs of the local residents, but also
those of the refugees who had newly settled in Canik and environs. In addition, the transformation of Canik into a transit zone for the emigrants on
their way to the interior resulted in a heavy economic burden on the region,
particularly after 1917.

In consequence of the defeats at the front, priority was awarded to military over civilian needs, and foodstuffs no longer flowed to Canik from the
interior. Because the basic provisioning requirements of the immediate region, which extended as far as occupied Trabzon, were also secured by way
of Canik, the coastal towns of the Black Sea were especially hardhit by the
scarcity in the food supply.
Though the government made an effort to handle the existing crisis by
the establishment of a provisioning organization, the situation continued
unchanged until the end of the war.

YÜCEL GÜÇLÜ: Fascist Italy's 'Marc Nostrum' Policy and Turkey (pp.
813-845)

Following his seizure of power in 1922, Mussolini began to pursue the
policy of 'mare nostrum' of the ancient Romans. He had an eye on the
Anatolian lands bordering the Mediterranean. Local symbol of the Italian
menace was the Dodecanese Islands which were started to be fortified in
1934. Mussolini's speech of that year showed that Italy did not renounce its
earlier designs on Turkish territory.
Atatürk did not take Mussolini's claims seriously, but the danger Italy
represented could not be ignored. During the Ethiopian crisis, Turkey sup-
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ported the League of Nations' sanctions against Italy and advocated the
principle of collective security. Facing Italian expansionism, Turkey requested the holding of an international conference in Montreux and succeeded
to obtain the right of bringing back the Straits to full Turkish sovereignty.
Turkey's distrust of Italy deepened in 1937 and 1938. Ankara disliked
the policy of Rome-Berlin axis. It did not acquit Italy of designs in the eastern Mediterranean.
Italian occupation of Albania in 1939 soon led to Turkey's signing of
mutual assistance agreements with Britain and France. Italy sharply denounced the Turco-Anglo-French rapprochement. For Turkey, as an ally in the
eastern Mediterranean, had the su-ength to tip the balance against Italy.

VELİ SEVİ N-AYNUR ÖZFIRAT- ERSIN KAVAKLİ : 1997 Report on the
.Excavation of the Karagiindiiz Tıımulus in Van Province (pp. 847-867)

Information of a more satisfying nature was obtained in 1997 regarding
the stratigraphy at Karagündüz, one of the few tumulus-type setdements in
the catchment area of Lake Van. Beneath the medieval layer composed of
two structural levels (1 and 2), ceramic vessels exhibiting rich, painted decoration in three distinct styles-the most interesting of which is that displaying
faunal motifs-were recovered from a Late Iron Age layer (structural level 3).
This level is contemporary with Hasanlı III A. Below this level occur layers associated with the Urartu period (4c, 4b and 4a). In one of these (4b), a large
structural complex with an enclosed courtyard was identified and finds of
note peculiar to the Urartu culture were retrieved. The most remarkable of
these were red burnished Urartu pots and an altar slab of bronze with a human visage in relief. This architectural complex is significant in terms of distinguishing the settlements established by the Urartus on tumuli outside the
great citadels. One of the most interesting outcomes of the 1997 season was
the uncovering of a thin structural level (5) below the Urartu layer, dating to
the Early Iron Age.
The sixth structural level in the north area of the excavated tumulus is
dated to the Middle and Late Bronze Ages. The traces of these layers are also
very slight. Hence, the Lake Van catchment basin, like nearly all of the
Transcaucasus and Northwest Persia in this period, is also represented by layers with very scant remains. A few painted shards of vessels in the UrmiyeVan style were discovered. Up to this point, the earliest structural level (7)
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belongs to the Early Transcaucasus period. Appearing in this structural level
is a rudimentary architecture, whose structures, without stone foundations,
are characterized by walls constructed entirely of mud brick.
MUHAMMED DAYFALLAH EL-BATAYİ NE (TRANSLATED BYABDÜLHALİ K
BAMR): Arab Christians and the Impact of the Islamic Conquest (pp. 869934)

The diffusion of Christianity among the Arabs in the Arabian peninsula,
Iraq and Syria assumed not only a distinct form but, at the same time, took
place under very complex political and economic conditions. In the preIslamic period, this diffusion tended to occur not on a communal basis, but
rather it exhibited a pattern marked by the conversion of isolated individuals. During the spread of Islam in the Arabian Peninsula, the native
Christians in the different regions here displayed no noteworthy reaction in
response to this new political formation. For instance, the Nadjran Christians
of Yemen either entered into agreement with the Muslims and assumed
dhimmi status or they converted to Islam and recognized the political and
religious authority of the Islamic state.
The military campaigns conducted by the Muslims in Iraq and Syria,
however, occasioned important battles, like those at Mu' ta, Yarmuk, Fihl,
Kinnasrin, Ayn al-Tamr and Takrit. In this series of engagements in these
two countries, the presence of Christians of Arab descent in the ranks of the
Byzantines and Sassanians represented a species of attitude and behavior
better explained by social psychology than religious faith. Both as groups
and individuals, such actions first emerged as an expression of hostile opposition to the Islamic conquest movement, but, in the end, they joined and
united with it.

In the wake of the great military victories by the Muslims in Iraq and
Syria, the change in circumstances led to a gradual reversal on the part of
the Christians, who now began to enter the Islamic armies. The policy implemented in regard to the Taghlib Christians, who adopted a different
stance vis-â-vis the Muslims, attained resolution within the framework of certain Islamic principles and Arab tribal customs and traditions.
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