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ÖN SÖZ / PREFACE
Tarih ve matematik bilimleri görünüşte pek yan yana
gelemezler. Ancak söz konusu göç olduğunda
matematiksel bir denklem kurmakta bir beis yoktur.
Tarih=göç dersek yanlış bir denklem kurmuş olmayız. Zira
insanlar yaradılıştan itibaren sürekli hareket halinde
olmuşlardır. Milyonlarca insan doğdukları yerlerden
başka yerlerde öldüler. Milyonlarca insan tüm yaşamını
bilmedikleri topraklarda sürdürdüler ya da sürdürmeye
zorlandılar. Gerek Türklerin gerekse Balkan milletlerinin
tarihi bu durumun somut göstergesinden başka bir şey
değildir. 2000 yıl evvel Orta Asya’nın geniş bozkırlarında
yaşayan Türkler bugün ana yurtlarından binlerce km
uzakta Anadolu’yu yurt tutmuşlardır. Bununla da
yetinmeyip milyonlarcası Avrupa’da yaşamayı tercih
etmiştir. Balkan milletlilerinin Karadeniz’in kuzeyinde
başlayan macerası ise bugün yoğunlukla Adriyatik ve
Tuna Havzası’nda devam ediyor.
Gerek Türklerin gerekse Balkan milletlerinin
Doğu’dan Batı’ya yürüyüşleri esnasında Balkan toprakları
önemli yer tutar. Kültürün, dinin, milletlerin geçiş,
birleşme ve ayrışma noktası yarımada için bu olağan bir
durumdur. Burada kim kimdir belli olmadığı gibi, kimin
kimden ayrılacağı da belli değildir. Bu gerçeği bir kez de
2019 yazında Budva’da konakladığımız Hotel Oliva’nın
sahibi Branco’nun ağzından duymak bizi hiç şaşırtmadı.
Konuşurken Branco bize, “Türk kim? Karadağlı kim? Ben
Türk, siz Karadağlı” dedi ve ekledi “Biz istesek de
istemesek de ortak geçmişimiz bu”. Evet, ortak geçmiş
onun dediğiydi. Ancak gerçek bu kadar romantik mi? Tabi
ki hayır. İnsanları birbirinden ayırmak güç olsa da bu
oluyor, en çok da Balkanlar’da oluyor. Barnco’nun
dediğinin aksine insanlar egemenlik için, irade için,
yiyecek için, din için, düşünce için oradan oraya
sürüklenmeye devam ediyor. VII. Uluslararası Balkan
Tarihi Araştırmaları Sempozyumu (UBTAS)’nun bu yılki

konusu tam da budur. Sayıları milyonları bulan göçmenler
geride binlerce hatıra, iz ve acı bırakarak savrulmaya
devam ediyor. Göç Balkanlar’da yaşamla o kadar iç içe
geçmiştir ki neredeyse ailesinden göç hikâyesi olmayan
tek bir kişi dahi yoktur.
2 cilt olarak hazırlanan bu kitapta birbirinden kıymetli
alanında uzman akademisyenler tarafından VII. UBTAS’a
sunulan bildirilerin tam metinleri yer almaktadır. Bu
bildirilerde insanla göçün harman olduğu Balkanlar’da
göçün mahiyeti, geçmişi ve insanlar üzerindeki etkisi
incelenmiştir.
UBTAS’ın düzenlenmesinde emeği geçen UBTAK
(Uluslararası Balkan Tarihi Araştırmaları Komitesi)
üyeleri her yıl geleneksel olarak UBTAK Balkan Tarihine
Katkı Ödülü ile UBTAK Balkan Tarihine Hizmet Ödülü
vermektedir. UBTAK 2019 yılında Balkan Tarihine Katkı
Ödülü’’nü Prof. Dr. İlber Ortaylı’ya; UBTAK Balkan
Tarihine Hizmet Ödülü’nü ise Dr. Öğr. Üyesi Bülent
Akyay’a vermeyi uygun gömüştür. Ödüller sempozyumun
açılışında Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan
Tabakoğlu tarafından İlber Ortaylı’ya; Burdur Mehmet
Akif Ersoy Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Adem Korkmaz
tarafından Dr. Öğretim Üyesi Bülent Akyay’a takdim
edilmiştir.
VII. UBTAS’ın düzenlenmesinde değerli katkılarda
bulunan Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan
Tabakoğlu’na; Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi
Rektörü Prof. Dr. Adem Korkmaz’a; Tuzla Üniversitesi
Rektörü Nermina Hadžigrahić’e; Osijek Üniversitesi
Rektörü Prof. Dr. Vlado Guberac’a; Türk Tarih Kurumu
Başkanı Prof. Dr. Refik Turan’a; TİKA Başkan Vekili
Serdar Kayalar’a; TİKA Başkan Yardımcısı Prof. Dr.
Birol Çetin’e teşekkür ederiz. Olağanüstü çabaları ile
sempozyumun her aşamasında katkıda bulunarak
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sempozyumun başarılı bir şekilde gerçekleşmesine vesile
olan Trakya Üniversitesi Balkan Araştırma Enstitüsü
Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Bülent Akyay’a teşekkürü borç
biliriz.

Prof. Dr. Zafer Gölen & Doç. Dr. Abidin Temizer
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ARŞİV BELGELERİ IŞIĞI ALTINDA XIX.
YÜZYILDA LİMNİ ADASI’NIN DEMOGRAFİK
DURUMU VE MUHACİRLER
In the Light of Archival Documents the Demographic
Situation of the Island of Lemnos and Immigrants in the
XIX Century
Sabri Can SANNAV*
Öz: Bilindiği gibi, Ege adalarında, ilk çağlardan itibaren yoğun
bir nüfusa rastlanmamakta ve mevcut nüfus da bir iki kale ve
kasaba ile birkaç köyde toplanmakta idi. Ege Denizi’nin stratejik
öneme sahip bulunan Limni Adası’na ait erken tarihli bir tahrir
defteri adada Osmanlı hakimiyetinin başladığı ilk dönemlerde
712 hâne ve 79 bekâr nüfusun olduğunu göstermektedir.
Bununla birlikte durumun böyle olmadığı adalar da vardır.
Meselâ Bozbaba’nın XV. yüzyılın başlarında boş olduğu, İpsara
ve Furni gibi adalarda da kimsenin yaşamadığı bilinmektedir.
Limni ve Bozbaba’nın nüfus bakımından desteklendiği dönemin
XVI. yüzyılın sonlarından itibaren olduğu anlaşılmaktadır.
Limni Adası, Midilli ile birlikte ilk sivil Türk yerleşimine tanık
olan adalardandır.
Ege adalarındaki nüfus yapısı ağırlıklı olarak Ortadoks-Rum
ahâliden meydana gelmekle birlikte, Latin hakimiyetinden
kalma olan ve Osmanlı kaynaklarında “Frenk” olarak
adlandırılan Katolik zümrelere de rastlanılmaktadır. Limni ve
Midilli’de de Latin izlerine tesadüf edilmektedir. Fakat bu
zümrelerin
yoğunluk
kazandığı
adaları
Siklatlar
oluşturmaktaydı. Yunan ana karasına yakın bulunan ve daha çok
Eğriboz önlerindeki adaların Ortodoks ahâlisinin önemli bir
kısmı Arnavut asıllı ailelerden meydana gelmekteydi. Henüz ilk
ele geçen adalara öncelikle muhafız grupları, sonrasında sivil
Müslüman aileler iskân edilmeye başlanılmıştır. Adalar ahâlisi
(Dr.Öğr.Üyesi); , Trakya Üniversitesi Balkan Araştırma Enstitüsü,
Edirne, Türkiye. E-mail: sabricansannav@trakya.edu.tr
*
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içinde, Osmanlı hakimiyeti altında Müslümanlığı seçenlerin
sayısı az olduğu gibi, bu hareket daha ziyade birkaç büyük adada
görülmüştür. Limni Adası’nı da bu şekilde düşünmemiz
mümkündür.
Anahtar Kelimeler: Limni, muhacir, göç, iskan, nüfus.
Abstract: As it is known, since the early ages in the Aegean
islands, there was no dense population and the existing
population was gathered within one or two castles, towns and
some villages. An early historical writing of the strategically
important Lemnos Island of the Aegean Sea, shows that the
island had 712 households and 79 single populations in the early
periods of Ottoman rule. However, there were also islands where
this was not the case. For example, it is known that Bozbaba was
empty at the beginning of the 15th century and that nobody lived
on the islands such as Ipsara and Furni. It is understood that
Lemnos and Bozbaba, in terms of population were supported
since the end of 16th century. Lemnos Island along with Midilli
were some of the islands that witnessed the first civil Turkish
settlement.
Along with the arrival of the Orthodox-Greek community that
takes place in the dense population structure of the Aegan
islands, we run across Catholic clans known as “Frenk” in the
remaining Latin sovereignty and Ottoman sources. There are
also Latin traces in Lemnos and Midilli. However, the density of
the islands won by these clans was constituted by Siklats (Nonbelievers). A significant part of the Orthodox inhabitants of the
islands in front of Egriboz which was close to the Greek
mainland, was consisted by Albanian families. These islands
were firstly conquered by the guard groups and after them civil
Muslim families started to settle. Throughout the communities
of these islands during the Ottoman reign, though the number of
those that converted to Islam was small, this movement was seen
mostly in some large islands. It is possible to think of the
Lemnos island in this way.
Keywords: Lemnos, immigrants, immigration, settlement,
population.
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Giriş
Bilindiği gibi, Ege adalarında, öteden beri yoğun bir
nüfus bulunmamakta ve mevcut nüfus da bir iki kale ve
kasaba ile birkaç köyde toplanmakta idi. Limni’ye ait
erken tarihli bir tahrir defteri adada 712 hâne ve 79 bekâr
nüfusun olduğunu göstermektedir. Bununla birlikte
durumun böyle olmadığı adalar da vardır. Meselâ
Bozbaba’nın XV. yüzyılın başlarında boş olduğu, İpsara
ve Furni gibi adalarda da kimsenin yaşamadığı
bilinmektedir.1 Limni ve Bozbaba’nın nüfus bakımından
desteklendiği dönemin XVI. yüzyılın sonlarından itibaren
olduğu anlaşılmaktadır. Limni Adası, Midilli ile birlikte
ilk sivil Türk yerleşimine tanık olan adalardandır. 2
Ege adalarındaki nüfus yapısı ağırlıklı olarak
Ortodoks-Rum ahâliden meydana gelmekle birlikte, Latin
hakimiyetinden kalma olan ve Osmanlı kaynaklarında
“Frenk” olarak adlandırılan Katolik zümrelere
rastlanılmaktadır. Limni ve Midilli’de de Latin izlerine
tesadüf edilmektedir. Fakat bu zümrelerin yoğunluk
kazandığı adaları Siklatlar oluşturmaktaydı. Yunan ana
karasına yakın bulunan ve daha çok Eğriboz önlerindeki
adaların Ortadoks ahâlisinin önemli bir kısmı Arnavut
asıllı ailelerden meydana gelmekteydi. Henüz ilk ele geçen
adalara öncelikle muhafız grupları, sonrasında sivil
Müslüman aileler iskân edilmeye başlanılmıştır. Adalar
ahâlisi içinde, Osmanlı hakimiyeti altında Müslümanlığı
Sırrı Erinç-Tâlip Yücel, Ege Denizi Türkiye İle komşu Ege Adaları,
Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü Yayınları (TKAEY), Ankara
1988, s. 75; Ege Adalarının Egemenlik Devri Tarihçesi, Stratejik
Araştırma ve Etüdler Millî Komitesi (SAEMK), (Ed. Cevdet Küçük)
Ankara 2001, s. 53.
2
Türk Hakimiyetinde Ege Adaları'nın Yönetimi, Stratejik Araştırma ve
Etüdler Milli Komitesi, Araştırma Projeleri Dizini 2/2002, (Ed. Cevdet
Küçük) Ankara, 2002, s. 71.
1
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seçenlerin sayısı az olduğu gibi, bu hareket daha ziyade
birkaç büyük adada görülmüştür.3 Limni Adası’nı da bu
şekilde düşünmemiz mümkündür.
1. Limni’nin Demografik Durumu ve
Mahalleri

Yerleşim

Osmanlı idaresi boyunca Limni’nin değişmeyen
sakinleri Türkler ve Rumlar olmuşlardır. Bunlara bir kısmı
Müslüman olan az sayıdaki kıptî4 ile arşiv belgelerinde
pek sözü edilmeyen, ancak adaya XIX. yüzyılın ikinci
yarısında yerleştikleri sanılan küçük Musevi cemaatini de
eklemeliyiz. Ermeni olan birkaç memur hâriç tutulacak
olursa, Limni’de yerleşik bir Ermeni cemaatine ise
rastlanılmamaktaydı. 5
Limni’nin 1805 yılına ait kayıtlarında Müslüman
nüfusun 307 kişiden ibaret olduğu belirtilmektedir.6 1821
Rum İsyanının başladığı dönemde Limni Adası Muhafızı
Ege Adalarının Egemenlik Devri Tarihçesi, s. 55.
1857 (1274) yılında Limni’deki erkek kıptî nüfusu 51 kişiden ibaretti
bkz. Başbakanlık Osmanlı Arşivi (BOA), Sadâret Evrâkı Mektûbi
Kalemi Meclis-i Vâlâ Kısmı (A.MKT.MVL), nr. 103/51).
5
Limni’nin 1893 (1311) yılına ait nüfus kayıtlarına göre adadaki
Ermeni nüfusu şu isimlerden meydana gelmektedir: Liva
tercümanlığında müstahdem Rusçuk’lu Ohannis Efendi ile validesi,
telgraf memurluğunda müstahdem İstanbul’lu İbro Efendi ile teyzesi ve
ceza reisinin yanında misafir olarak ikamet etmekte olan Mardinli
Agop. Aynı tarihte Limni’nin Bozcaada Kazası’nda ikâmet etmekte
olan Ermenilerden Acı Tekova, 1872 (1289)’de ailesi ile birlikte
Gelibolu’dan; Vartan ile oğlu Agop ise 1879 (1297)’da Ezine’den göç
etmişlerdi ve ticaret ile meşgul olmaktaydılar. Bunlardan başka
Bozcaada’da Ermeni nüfus olarak; Mahallî telgraf memurluğunda
müstahdem İstanbul’lu Mazlum Efendi ile ailesi, Duyun-ı Umûmumiye
memurluğunda müstahdem Kal‘a-i Sultaniye’li Kari ile ailesi, Telgraf
memuru Arslan ve Duyun-ı Umûmiye Kolcusu Mikail bulunmakta idi
(bkz. BOA, Yıldız Perakende Evrakı Umum Vilayetler Tahriratı
(Y.PRK.UM), nr. 28/14; 35/116).
6
BOA, Cevdet Bahriye (C.BH), nr. 7546.
3
4
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olan Vezir Nurullah Paşa, İstanbul’a gönderdiği bir
ârizasında; adadaki reâyâ sayısının 4.000’den fazla,
Müslümanların ise 800 kişiden ibaret olduğunu ifade
etmektedir.7 Bununla birlikte Limni ve ona bağlı
mahallerin demografik durumu hakkındaki ilk resmî
bilgiler 1831 yılı nüfus sayımı sonuçlarıdır. 8 Bu sayıma
göre9 adada: 511’i Müslüman, 4.937’si Rum ve 43’ü de
kıptî olmak üzere toplam 5.491 kişi yaşıyordu.
Bozbaba’da ise 310 Rum vardı ve bu adada öteden beri
Müslüman nüfus bulunmuyordu.10

BOA, Hatt-ı Hümâyun (HH), nr. 39949-M.
1831 sayımında Limni ile birlikte Midilli, Kalonya, Molva, Yunda,
Bozbaba, Taşoz ve Semadirek adalarının tahririne Mevâliden Çerkeşî
Mehmed Efendi memur edilmişti. Bundan başka; Rodos’a Hâcegândan
Dürrî Efendi, Sakız’a Mevâliden Halim Molla, Kıbrıs’a Hâcegândan
Abdürrauf Hâleti Efendi, İstanköy’e de Hâcegândan Kemankeş Derviş
Bey, Bozcaada ve İmroz adalarına da Hâcegândan Sahab Efendi tahrir
için görevlendirilmişlerdi (bkz. Mahir Aydın, “Sultan II. Mahmud
Döneminde Yapılan Nüfus Tahrirleri”, Sultan II. Mahmud ve
Reformları Semineri, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih
Araştırmaları Merkezi, 28-30 Haziran 1989, İstanbul 1990, s. 104;
Enver Ziya Karal, Osmanlı İmparatorluğu’nda İlk Nüfus Sayımı 1831,
Başvekalet İstatistik Umum Müdürlüğü, Ankara 1943., s . 211).
9
Kemal Karpat, Ottoman Papulation 1830 – 1914, The University of
Wisconsin Press 1982, s. 114; E.Z. Karal, a.g.e, s. 158.
10
Bunlar erkek nüfus olup haneler 5 ile çarpılarak çocuk ve kadınların
sayısı hesaplanmaktaydı.
7
8
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GRAFİK-I
1831 YILI SAYIMINA GÖRE LİMNİ'NİN ERKEK
NÜFUSU ORANLARI
Kıpti
%1

Müslüman
%9

Hristiyan
%90

Limni’de vilâyet düzenlemelerinin yapıldığı tarihlere
kadar gerek toplam nüfusta ve gerekse bu nüfusun
içerisindeki Müslümanların oranında bir durağanlık
gözlemlenmektedir. 1875 (1292) yılına ait Cezâyir-i Bahri Sefîd Salnâmesi’nde adadaki erkek nüfusun toplamı
10.155 olarak verilmiştir. Bozbaba’da ise 560 erkek Rum
yaşamaktaydı. Bu toplamın dinlere göre dağılımı ile
mahalle ve köy sayıları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir: 11

11

Cezâyir-i Bahr-i Sefid Salnâmesi (CBSS), Sene 1292, s. 115 (tablo

I).
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TABLO –I
1875’DE LİMNİ’DEKİ NÜFUS, HANE, MAHALLE VE
KARYE SAYILARI
Nüfu
s

Hane

Mah
alle

Karye

917

405

2

3

Rum

9.18
5

4.086

2

38

Kıptî

53

21

-

-

10.1
55

4.512

4

41

Müslüman

Toplam

BOZBABA NAHİYESİ
Rum

560

252

1

-

Toplam

560

252

1

-

Limni’de mutasarrıflık görevinde bulunan Ali Rıza
Bey, 8 Aralık 1880 (6 Muharrem 1298)’de Limni’nin
erkek nüfusunu konu alan bir lâyiha kaleme almıştır. Rûmi
1293-1296 (1876-1879) yıllarını kapsayan bu layihaya
göre; Limni ve ona bağlı mahallerin toplam erkek nüfusu
16.598 kişiden meydana geliyordu. Bu nüfusun 9.034’ü
Limni Adası, 561’i Bozbaba Nahiyesi, 1.446’sı Bozcaada
Kazası, 2.946’sı İmroz Kazası ve 1.068’i de İmroz’a
mülhak olan Semadirek nâhiyesinde bulunuyordu. Toplam
erkek nüfusunun 1.485’i Müslüman-Türk, 57’si
Müslüman-Kıptî, 15.055’i Rum ve 1’i de Ermeni idi. 12

12

BOA, Yıldız Esas Evrakı (Y.EE), nr. 100/37 lef: 3.
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Buna göre Limni’de 1875’de tespit edilen erkek nüfusa
göre 1.115 kişilik bir eksilme söz konusudur .
Grafik II
1876-1879 Yılları Arası Limni'de Erkek Doğum
Sayıları
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Yıllar

Ali Rıza Bey, lâyihasında Limni’de bulunduğu 4 yıllık
sürece dair bir de ölüm ve doğum cetveli düzenlemiştir.
Buna göre; Rumi 1876 senesinde Müslüman nüfus içinde
11 doğum, 16 ölüm; 1877’de 11 doğum, 10 ölüm; 1878’de


Her iki nüfus sayımı arasında % 9’luk bir azalma olduğu
görülmektedir. Ancak bu azalmanın sayımdan mı yoksa başka
nedenlerden mi ileri geldiğini tespit etmek mümkün olamamıştır.
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7 doğum, 11 ölüm; 1879’de 9 doğum, 7 ölüm meydana
gelmiştir. Yine Rum nüfus içerisinde 1876’da 35 doğum,
15 ölüm; 1877’de 36 doğum, 25 ölüm; 1878’de 29 doğum,
23 ölüm; 1879’da da 35 doğum, 32 ölüm gerçekleşmiştir. 13
Grafik III
1876-1879 Yılları Arasında Limni'de Erkek Ölüm
Sayıları
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1298 (1880/81) yılında basılan Cezâyir-i Bahr-i Sefîd
Salnâmesi’nde Limni ile ona bağlı mahallerin toplam
nüfusu 34.820 kişi olarak tespit edilmiştir. 14

13

BOA,Y.EE, nr.100/37 lef:1.
CBSS, sene 1298.

14
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TABLO –II
1881’DE LİMNİ VE BAĞLI MAHALLERİNİN NÜFUSU
Müslüman

Rum

Ermeni

Kadın

Erkek

Kadın

Erkek

Kadın

Erkek

Limni

944

1.048

9.539

10.101

-

-

İmroz

46

53

4.603

4.754

-

-

Bozcaada

629

618

1.163

1.316

3

3

1.619

1.719

15.305

16.171

3

3

Toplam

34.820

Genel Toplam

1885 (1302)’de gerçekleştirilen kapsamlı nüfus
sayımında ise 34.413 kişi olarak belirlenen Limni
nüfusunun 969’i erkek, 918’i de kadın olmak üzere
1.887’si Müslümanlardan; geriye kalanların 9.815’i erkek,
9.571’i kadın olmak üzere 19.386’sı da Rumlardan
meydana gelmekteydi. Bu sayımda, adadaki kıptî nüfus
sayılmamıştır.15

15

BOA, Yıldız-Mütenevvi Mârûzat (Y.MTV), nr. 17/78.
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Grafik IV
1885 Yılı Sayımına Göre Limni'nin Nüfus Oranı

Müslüman
%9

Hristiyan
%91

Bu tarihten 8 yıl sonra, 1892 (1310)’da adanın
nüfusu 34.452’ye, 1895 (1313)’de 37.365’e, 1908
(1326)’de de 39.437’ye yükselmiştir. 1892 yılında
Limni’de bulunan ve fakat ada nüfusuna kayıtlı olmayan
365 kişinin 223’ü Müslümanlardan, 137’si Rumlardan, 5’i
de Ermenilerden meydana geliyordu. Ada nüfusuna kayıtlı
olmayan ve fakat ticaret, tarım, hayvancılık, inşaat gibi
sektörlerde çalışmak üzere buraya gelenlerin miktarı ise
1895’de 239 olmuştur. Bunların 92’si Müslüman, 126’sı
Rum, 9’u Bulgar, 7’si Musevi ve 5’i de Ermeni idi. 16
Limni’nin söz konusu yıllardaki nüfus kayıtlarının dökümü şöyledir:
1892 yılı Müslüman erkek: 1.607, kadın: 1.510, toplam: 3.117; Rum
erkek: 16.093, kadın: 15.236 toplam: 31.329; Ermeni erkek: 3, kadın:
3, toplam: 6. 1895 yılı Müslüman erkek: 1.788, kadın: 1711 toplam:
3.499; Rum erkek: 17.273, kadın: 16.572 toplam: 33.845; Ermeni
erkek: 3, kadın: 8 toplam 11 (bkz. BOA, Sicill-i Nüfus Kalemi
16
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Grafik V
1881-1895 Yılları Arasında Limni'nin Nüfusu
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Anadolu’nun kıyı şeridinde bulunan adalar ile Anadolu
arasında ticaret ve işçi olarak belirli sürelerle gidip
gelmeler olmaktaydı. Limni ahâlisinin özellikle Ayvalık
ile kuvvetli ticarî bağlarının bulunduğu bilinmektedir.
Limni reâyâsının bir kısmı, Ayvalık’a iş imkânı için geçici
sürelerle gitmekteydi. Ayrıca Limni ile diğer adalar
Müteferrik Evrakı (DH.SN.M), nr. 17/18; CBSS, sene 1310, s. 241;
1313, s. 318 vd.).
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arasında da devamlı surette geçici olarak gidiş gelişler de
söz konusu olmaktaydı.17
Adalarda nüfusa dair görülen bir başka hareketlilik de
ada içerisindeki bölgeler ve yerleşim yerleri arasında
meydana gelmekteydi. Bilhassa has ve vakıf köyler veya
bölgeler vergi muafiyeti nedeniyle cazip hâle gelmekteydi.
Fazla vergi vermek istemeyen veya adlî kovuşturmadan
kaçanlar için buralar birer sığınak olmuştu. Limni’deki
ahâlinin bir kısmı da, vergiden kaçmak için köylerini
bırakıp Köprülü Mehmed Paşa’ya temlik edilen köylere
yerleşmek suretiyle vergi muafiyetinden istifade etme
yoluna gitmişlerdir.18
Limni’nin nüfus yapısı içinde, muallimlik yapmak
üzere gelen ve buradaki reâyânın kızları ile evlenerek
adaya yerleşen Rumlar’a da rastlanılmaktadır.19
Limni’de, az da olsa yerleşik bir Musevi nüfusun
bulunduğundan yukarıda söz etmiştik. İlk olarak XIX.
yüzyılın ikinci yarısında birkaç Musevi ailesi Limni’ye
yerleşmiştir. Önceleri 10 hane ve birkaç bekâr nüfustan
meydana gelen bu cemaatin 1904’de 62 kişiden ibaret
olduğu ve bunların İstanbul, Çanakkale, Selanik, Gelibolu,
İzmir, Sakız ve Rodos’tan gelerek adaya yerleştikleri

17

BOA, Maliye Ceride Muhasebesi (ML.CRD), nr.1088, (bkz. Ek-9);
nr. 614; Kâmil Kepeci (KK), nr. 6486.
18
Ege Adalarının Egemenlik Devri Tarihçesi, s. 54 vd.
19
Yerli ahâliye göre eğitim düzeyleri daha yüksek olan bu kişilerden
bazıları, II. Abdülhamid’in tahttan indirilmesinden sonra bir komite
oluşturmuşlar ve Limni’nin Yunanistan’a bağlanmasına zemin
hazırlayabilecek bir ortam oluşması için uğraş vermişlerdir. Söz konusu
komitenin çalışmaları İskenderiye’ye kadar uzanmıştır. Nitekim,
burada yayınlanmakta olan Anayatis isimli Rum gazetesi’nde bu
komitenin faaliyetlerini destekler mahiyette haber ve yorumlar kaleme
alınmıştır (bkz. Şurâ-yı Ümmet, 29 Teşrin-i Evvel 1325, nr. 194).
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bilinmektedir.20 Kastamonu Vilâyeti Mektupçusu
Arifpaşa-zâde Ali Fuat, 1922’de kaleme aldığı bir risâlede
adadaki toplam Musevi nüfusunu 68 olarak vermektedir.21
Bununla birlikte adada Musevilere ait bir sinegog ve
mezarlık bulunmuyordu. 1904’de Musevi cemaatini
yöneten Haham İsaac Juda Abravaya kendi evini bir
ibâdethâne haline getirerek bu sorunu aşma yoluna
gitmiştir. Musevi cemaatinin önde gelenleri, 1898’de
mezarlık için bir arsa satın alma girişiminde bulunmuş,
ancak gerekli parayı temin edemedikleri için bu gayretleri
sonuçsuz kalmıştır. Sonrasında Hermendad isimli bir
dernek kurmuşlar ve bu dernek vasıtasıyla mezarlık için
800 akçe toplamışlardır.22 Musevi cemaatinin mezarlık
problemi, 1909 (1327)’da Limni Kasabası’nda ikâmet
eden İshak Efendi’nin tarlasını, Musevi cemaatine
mezarlık olarak tahsis etmesine kadar devam etmiştir. 23
Limni’de bulunan museviler genellikle ticaret ile
meşgul olmaktaydılar. Ayakkabıcılık, terzilik ve
tenekecilik bu cemaatin iltifat ettiği mesleklerdendi.
1904’de adanın saygın musevi tüccarlarından bazıları şu
isimlerden meydana geliyordu: Abravaya, Gormisano,
Yocoel, Mayo, Comidi, Albelda, Calvo, Salmana,
Eskenazi ve Habib. Bürokraside ilerleme kaydeden
musevilere örnek ise 1904 yılında Cezâyir-i Bahr-i Sefîd
Vilayeti’nin Adliye Müfettiş yardımcılığı görevini yürüten
Yusuf Selami Gabbai idi. Bununla birlikte, musevi
nüfusun adadaki varlığı uzun sürmemiştir. 1912’de
başlayan Balkan Savaşı esnasında, Yunanlıların Limni’yi
Abraham Galanté, Hıstoire des Juifs de Rhodes, Chio, Cós etc.,
İstanbul 1935, s. 167.
21
Arifpaşa-zâde Ali Fuad, Adalarımız Türkiye’den, Anadolu’dan
Ayrılamaz, Kastamonu Matbaası , Kastamonu 1338, s. 63.
22
A. Galanté, a.g.e, s. 167.
23
BOA, Şurâ-yi Devlet Evrâkı (ŞD), nr. 2368/4; İrade-Adliye ve
Mezahib (İ.AD.MZ), nr. 1327/10.
20
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de işgal etmeleri üzerine can ve mal güvenliklerinden
endişe duyan musevi cemaatinin önemli bir kısmı adayı
terk etmiştir.24
Limni’nin erkek nüfusunun 25.000’den az olması 1912
(1330)’de yapılacak olan Meclis-i Mebusan seçimleri için
bir problem oluşturmuştur. Zira intihâb-ı mebusan
kanununun yedinci maddesi gereğince; erkek nüfusu
25.000’den az olan mahallerin mebus çıkartmaları
mümkün değildi. Bu husus, Dahiliye Nezâreti tarafından
17 Şubat 1912 (4 Şubat 1327)’de tezkere halinde Meclis-i
Vâlâ gündemine getirilmiş ve burada müzâkere edilerek,
Limni’nin Biga Sancağı ile birleştirilip, bir seçim bölgesi
oluşturulmasına karar verilmiştir. 25
1831’deki genel nüfus sayımından sonra yapılan
tahrirler, nüfus yoklamaları şeklinde cereyan etmiştir. Bu
yoklamaların önceleri üç ayda bir yapılması düşünülmüş,
ancak bunun imkânsızlığı anlaşılınca altı ayda bir defa
uygulanmasına karar verilmiştir.26
Limni ile ilgili olarak elimizde mevcut bulunan iki adet
nüfus yoklama defterinden ilki olan 1258 (1842) yılının ilk
altı aylık dönemi ile ilgili olanına göre adada; 148’i Rum,
6’sı Müslüman olmak üzere toplam 154; Bozbaba
Adası’nda ise 18 doğum vakası gerçekleşmiştir. Doğan
Rum çocukların 18’i üst, 147’si orta ve 1’i de alt gelir
ailelere mensuptular. İlgili dönemde adanın Müslüman ve
BOA, Cevdet Dahiliye (C.DH), nr. 1871; A. Galanté, a.g.e, s. 167 vd.
Aynı problem Taşoz Sancağı için de geçerliydi. Dahiliye Nezaretinin
zikredilen tezkeresinde bu adadan da bahsedilmiş ve Meclis, Taşoz
Adası’nın da Drama Sancağı birleştirilerek bir seçim bölgesi haline
getirilmesine karar vermiştir (bkz. BOA, Meclis-i Vükelâ Mazbataları
(MV), nr. 162/8; DH.SN.M, nr. 17/18). İntihab-ı Mebusan Kanunu
hakkında daha fazla bilgi için (bkz. Tarhan Erdem, Anayasalar ve
Seçim Kanunları (1876-1982), İstanbul 1982).
26
M. Aydın, a.g.m, s. 92.
24
25
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Rum erkek nüfusunun ortalamasının 6.000 olduğu
düşünülecek olursa; altı aylık periyotta doğan 172 erkek
çocuğun genel nüfusa oranının yaklaşık % 2,8 olduğu
görülecektir. Bu bilgileri liste halinde şu şekilde
belirtebiliriz:27
TABLO-III
LİMNİ MAHALLE VE KÖYLERİ DOĞUMLARI
Müslüman Doğumları
(01.01.1258 – 26.06.1258 [13.02.1842-04.08.1842] Arası 6 Aylık)
Babanın Adı ve Babası
Çocuğun
Babanı
Mahalle
Mesleği
nın
Adı
n Vergi
veya Köyü
Yaşı
Düzeyi
Cami-i
Hüseyin oğlu
Salih
Atik Mah. rençber Mustafa
“
Molla Mahmud
53
Mehmed
oğlu rençber
Hasan
“
İzzet oğlu
27
Ahmed
gemici Ahmed
Cami-i
Molla mahmud
46
Mustafa
Cedid
oğlu rençber
Mah.
Arif
Lere ve
Osman oğlu
31
Ali
Koroni
rençber Ali
Karyesi
“
Numan oğlu
18
Emin
demirci Emin
Rum Reâyâ Doğumları
(01.01.1258 – 26.06.1258 [13.02.1842-04.08.1842] Arası 6 Aylık)
Mahalle
Babanın Adı ve Babası
Çocuğun
Babanı
veya Köyü
Mesleği
nın
Adı
n Vergi
Yaşı
Düzeyi
Varoş
Terzi Antuan
28
Dimitri
Üst
Mahallesi
oğlu Keraklu
“
Tüccar Yani
36
Kartoz
Üst
oğlu Visar
“
Niyaki oğlu reis
30
Katanaki
Orta
Atnas
27

BOA, ML.CRD, nr. 614.
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“
“
“
“
“
“
“
“
“
Endroni
Mahallesi
“
Paşa
Limanı
Karyesi
"
“
“
“
Tanoz
Karyesi
“
“

Yorgoz oğlu
Dükkancı
Pandini
Hristoki oğlu
gemici Dimitri
Dimitri oğlu
kürekçi İspiro
Apostol oğlu
ekmekçi Kosta
Yani oğlu tüccar
İstimat
Karyako oğlu
gardiyan Toma
Angeleto oğlu
gemici
Konstantin
Paleko oğlu
rençber Nikola
Konstantin oğlu
gemici Vasil
Yani oğlu
yemenici Yorgi
Vasil oğlu
duvarcı İstirato
Hristo oğlu
ekmekçi Mihal

28

Yorgi

Üst

37

Duma

Orta

35

Apastol

Orta

34

Yorgi

Orta

32

Yani

Orta

40

Yani

Orta

41

Todori

Orta

33

Konstanti

Orta

35

Nikola

Orta

23

Yani

Orta

23

Metro

Orta

30

Haralanbo

Üst

Zafir oğlu
Rençber Yani
Dimitraki oğlu
yemenici Atnaş
Trantafli oğlu
rençber Lafet
Yorgi oğlu
gemici Anton
Yorgi oğlu
rençber Ankaş
Yorgaz oğlu
rençber Yani
Konstantin oğlu
çoban Penayot

40

Haralanbo

Orta

39

Dimitraki

Orta

36

Atnaş

Orta

25

Yorgi

Orta

36

Yorgi

Orta

38

Yorgi

Orta

25

Yorgaki

Orta
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Kandiye
Karyesi
“
“
“
“
“
“
“
“

Cemandary
a Karyesi
“
“
“
“
“
“
Bortayono
z Karyesi
“
“

Dimitri oğlu
rençber Yorgos
Niyaki oğlu
rençber Kozino
Yorgo oğlu
çoban Panalgo
Zagot oğlu
çoban Yorgi
Penayot oğlu
rençber Minol
Pitar oğlu çoban
Yani
Maveridi oğlu
rençber Dimitri
Caneti oğlu
duvarcı Penayot
Kantakuzeno
oğlu rençber
Komino
Angeleno oğlu
değirmenci Niko
Yorgo oğlu
rençber Nikola
Pitar oğlu çoban
Menol
Konstantin oğlu
rençber Anton
Angileto oğlu
bakkal Yorgi
Penayot oğlu
çoban
Konstantin
Atnaş oğlu
rençber Anastas
Trantaflo oğlu
reis Yani
Angeleno oğlu
rençber
Konstanti
Kominaki oğlu
rençber Andrea
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39

Haralanbo

Orta

43

Dimitri

Üst

25

Yorgo

Orta

25

Dimitri

Orta

42

İstavraki

Orta

28

Pitar

Orta

33

Yorgi

Orta

42

Dimitri

Orta

28

Dimitri

Orta

38

Orta

27

Temostafl
a
Andon

28

Todori

Orta

38

Konstanti

Orta

40

Angileto

Orta

23

Angaş

Orta

28

Simiyos

Orta

42

Yorgı

Üst

28

İliya

Orta

45

Atnaş

Orta

Orta

“
“
“
“
“
“
“
Ankarbono
z Karyesi
“
“
Leyvedaho
r Karyesi
“
Sarbi
Karyesi
“
“
Mondros
Karyesi
“
“
“
“

Nikolaki oğlu
çoban Peyakami
Karaflo oğlu
rençber Niyaki
Angaş oğlu
rençber Dimitri
Aleksandır oğlu
çamurcu Petro
Kiryoka oğlu
bahçıvan Paligo
Angeli oğlu
çoban Trantaflo
Yorgo oğlu
çoban Atnaş
Niyaki oğlu
Rençber Nikola
Tantafli oğlu
çoban Yorgi
Atnaş oğlu
rençber Yani
Korofla oğlu
terzi Mihal
Sava oğlu
rençber Nikolaki
Penayot oğlu
rençber
Tarantaflo
Yani oğlu
yemenici Sava
Anton oğlu
rençber Mihal
Angeleto oğlu
rençber Penayot
Aleki oğlu
rençber
Tarandaflo
Komyaki oğlu
rençber Dimitri
Konstantin oğlu
rençber Niyaki
Konstanti oğlu
rençber Yorgoz
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28

İliya

Orta

41

Konstanti

Orta

40

Endonaki

Üst

32

Yani

Orta

28

Penayot

Orta

25

Yani

Orta

22

Dimitraki

Orta

38

Ankaş

Orta

21

Pandanli

Orta

40

Konla

Orta

27

Yorgi

Orta

22

Konstanti

Orta

32

Penayot

Orta

30

Haralanbo

Orta

30

Pandili

Orta

25

Angeleto

Orta

28

Nikola

Orta

30

Yani

Orta

33

Trantaflo

Orta

23

Angeleto

Orta

“
“
Ayasofya
Karyesi
“
İskandal
Karyesi
“
Kamiken
Karyesi
“
“
“
“
“
“
“

Orsebol
Karyesi
Orminez
Karyesi
“

Nikolaki oğlu
rençber Dimitri
Manal oğlu
gemici Penayot
Konstanti oğlu
rençber Nikola
Konstanti oğlu
rençber Paligo
Yorga oğlu
çoban
Komniyaki
Gayton oğlu
rençber Yorgaki
Nikolaki oğlu
Rençber Niyaki
Yorgi oğlu
çoban Kominaki
Angeleto oğlu
çoban Veloti
Kiryakoz oğlu
rençber
Konstanti
Vasili oğlu
rençber
Dimitraki
Sotiro oğlu
rençber
Kominaki
Esteradi oğlu
rençber
Kantokuzino
Kantokuzino
oğlu rençber
Penayot
Niyaki oğlu
rençber Lefter
Trantaflo oğlu
rençber Acı
Yorgi
Yorgot oğlu
rençber Anderia
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34

Vasil

Orta

32

Metro

Orta

48

Atnaş

Üst

53

Yorgi

Orta

24

Atnaş

Orta

30

Dimitraki

Orta

42

Konstanti

Orta

20

Vaskil

Orta

28

Yorgo

Orta

26

Haralanbo

Üst

38

Atnaş

Üst

49

Trantaflo

Orta

28

Trantaflo

Orta

24

Konstanti

Orta

35

Haralanbo

Orta

49

Vaskil

Üst

34

Yorgot

Orta

Kalyop
Karyesi
“
“
“
“

Kondibol
Karyesi
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
Ayobat
Karyesi
Rubakid
Karyesi

Yani oğlu
rençber Kominu
Hristofi oğlu
rençber Torondo
Nikolaki oğlu
rençber Savasto
Caneti oğlu
çoban Anton
Panayot oğlu
rençber
Aleksandır
Anderea oğlu
rençber Anton
Atnaş oğlu
rençber İstifani
Yorgaki oğlu
rençber Pelanbor
Penayot oğlu
rençber Aristo
Penayot oğlu
rençber Vaskil
Laskar oğlu
rençber
Konstanti
Anton oğlu
rençber
Konstanti
Ağrasto oğlu
rençber
Manolaki
Trantafli oğlu
Haralanbo
Yani oğlu
rençber Dimitri
Zarandino oğlu
rençber Angeli
Vasil oğlu
rençber Hristofi
Diyakomi oğlu
Bahçeci
Konstantin
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33

Konstanti

Üst

30

Atnaş

Üst

38

Nikolaki

Orta

20

Aspir

Orta

58

Kantekuze
n

Orta

28

Dimitri

Orta

41

Yani

Üst

30

Yorgaki

Orta

30

Estilano

Orta

32

Haralanbo

Orta

29

Niyaki

Orta

38

Todori

Üst

34

Anton

Orta

33

Dimitri

Orta

20

Felis

Orta

23

Anton

Orta

38

Savasto

Orta

35

Yorgaki

Orta

“
“
Lihne
Karyesi
“
Karpaş
Karyesi
Açkı
Karyesi
“
“
“
“
“
Şiyordeba
Karyesi
“
Katlakoz
Karyesi
“
“
“
“
“
“

Mihal oğlu
rençber
Konstanti
Konstanti oğlu
rençber Manko
Penayot oğlu
bahçıvan Nikola
Konstanti oğlu
çoban Dimitraki
Kominaki oğlu
rençber İstilato
Apostal oğlu
rençber
Trantoflo
İstimat oğlu
rençber Sava
Karaflo oğlu
duvarcı Niyaki
Pallagora oğlu
çoban Yorgaki
Dimitraki oğlu
rençber Manol
Hristofi oğlu
rençber Yani
Karaflo oğlu
rençber Niyaki
Yorgot oğlu
rençber Nikola
Vasil oğlu çoban
Atnaş
Yani oğlu
rençber Yorgi
Maveridi oğlu
çoban Konstanti
Penayot oğlu
rençber Mosko
Yorgaki oğlu
çoban Ağrosto
Niyaki oğlu ırgat
Vebdi
Anton oğlu
rençber Atnaş
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31

Vaskil

Orta

48

Yani

Orta

43

Atnaş

Orta

21

Konstanti

Orta

26

Yani

Orta

30

Konstanti

Orta

43

Atnaş

Orta

23

Estirati

Orta

19

Trandaflo

Orta

40

Anton

Orta

38

Haralanbo

Orta

28

Velodi

Orta

25

Anton

Orta

24

Digor

Orta

28

Anton

Orta

33

Anton

Orta

29

Haralanbo

Orta

29

Nikola

Orta

48

Yani

Orta

38

Karaflo

Orta

Saroz
Karyesi
“
“
“
“
“
“
“
“

Kornoz
Karyesi
“
“
“
“
“
“
“

Kabka
Karyesi

Nikola oğlu
duvarcı
Trantaflo
Dimitri oğlu
rençber Yorgi
Papa Yani oğlu
çoban Pandili
Yorgaki oğlu
rençber Sava
Yorgot oğlu
duvarcı Atnaş
Kolnar oğlu
rençber
Karamani
Angeleto oğlu
rençber Karaflu
Yorgot oğlu
yazıcı Angoş
Trantaflo oğlu
rençber
Konstanti
Dimitri oğlu
rençber Niyaki
Komyaki oğlu
bahçıvan Niyaki
İragoblu oğlu
rençber Pandili
Konstanti oğlu
kiremitçi
Trantaflo
Nikola oğlu
rençber Atnaş
Penayot oğlu
rençber Nikola
Anton oğlu
rençber Kiryako
Angeli oğlu
rençber
Konstanti
Nikola oğlu
rençber Vasili

475

22

Trantaflo

Orta

27

Nikola

Orta

48

İstefani

Orta

34

Komyaki

Alt

39

Nefraki

Orta

35

Nikola

Orta

39

Vasil

Üst

48

İstilano

Orta

39

Yani

Orta

38

Angeloki

Orta

28

Metro

Orta

38

Anton

Orta

28

Nikola

Üst

26

Nikola

Orta

26

Penayot

Orta

40

Nikola

Orta

30

Aleki

Orta

43

Karaflo

Orta

“

Atnaş oğlu
35
Paligo
Orta
bahçeci Nikola
“
Konstanti oğlu
25
Manol
Orta
çoban Anton
“
Niyaki oğlu
38
Yorgi
Orta
rençber Atnaş
“
Anton oğlu
43
Pandili
Orta
rençber Atnaş
“
Mihal oğlu
25
Vasil
Orta
bahçeci Yorgi
“
Yorgi oğlu
28
Atnaş
Orta
rençber
Trantaflo
“
Angeli oğlu
38
Atnaş
Orta
rençber Yorgi
“
Niyaki oğlu
28
Angeli
Orta
rençber Atnaş
“
Nikola oğlu
30
Panayot
Orta
rençber Yorgi
“
Nikola oğlu
32
Konstanti
Orta
rençber Niyaki
“
Yani oğlu
29
Atnaş
Üst
rençber Dimitri
“
Dimitri oğlu
34
Dimitri
Orta
rençber Vasil
“
Tuma oğlu
27
Yani
Orta
çoban Kiryako
“
Dimitri oğlu
24
Haralanbo
Orta
rençber Nikolaki
Limni’ye Bağlı Bozbaba Adası
Rum Reâyâ Doğumları
(01.01.1258 – 26.06.1258 [13.02.1842-04.08.1842] Arası 6 Aylık)
Babanın Adı
ve Mesleği
Niyaki oğlu
çiftçi Dimitri
Manoli oğlu
çiftçi
Haralanbo
“

Babasını
n Yaşı
40

Çocuğun Adı
Manoli

Babanın
Vergi Düzeyi
Orta

38

Yani

Orta

“

Apostol

Orta
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Yorgi oğlu
37
Dimitri
Orta
çiftçi Manoli
Yani oğlu
22
Kosta
Orta
değirmenci
Dimitraki
Palur oğlu
39
Nikolaki
Orta
çiftçi Atnaş
Palur oğlu
30
Yorgi
Orta
çiftçi Trantaflo
Yorgi oğlu
37
Totori
Orta
çoban Yani
Apilo oğlu
35
Haralanbo
Orta
çoban
Konstanti
Konstanti oğlu
30
Nikola
Orta
çiftçi Niyaki
Yani oğlu çiftçi
40
Sava
Orta
Manoli
Angeli oğlu
38
Dimitri
Orta
rençber Pandari
Peyati oğlu
35
Konstanti
Orta
rençber
Mihalaki
Kolnar oğlu
42
Aristo
Orta
çoban Eftalya
Keparisi oğlu
40
Penayot
Orta
gemici Estoraki
Petro oğlu
45
Petro
Orta
gemici Taraflo
Niyaki oğlu
30
Dimitraki
Orta
değirmenci
Yorgi
Yorgaki oğlu
38
Yorgi
Orta
demirci Minol
6 aylık dönemde doğan Müslim-Gayrimüslim çocuk sayısı: 172

1263 (1846) yılının ilk altı aylık döneminde Limni’de
14’ü Müslüman, 151’i de Rum olmak üzere toplam 165;
Bozbaba Adası’nda ise 12 Rum bebek dünyaya gelmiştir.
477

Dünyaya gelen Rum çocuklarının 16’sı üst, 143’ü orta
sınıfa ait ailelerin çocukları idiler. Doğan iki bebeğin ailesi
ise Rusya tabiiyetine mensup bulunmaktaydı. Adada
bulunan erkek nüfusun ortalama 6.000 civarında olduğu
düşünülürse 177 erkek çocuk doğumunun genel nüfusa
oranı yaklaşık % 2,95 olarak gerçekleşmiştir.28

TABLO-IV
LİMNİ MAHALLE VE KÖYLERİ DOĞUMLARI
Müslüman Doğumları
(01.01.1263-29.06.1263 [20.12.1846 – 13.06.1847] Arası 6 Aylık)
Mahalle
Babanın
Babasını
Çocuğun
Babanın
veya Köyü
Adı ve
n Yaşı
Adı
Vergi
Mesleği
Düzeyi
Cami-i
Şerif
29
Mustafa
Atik
Osman oğlu
Mahallesi
İbrahim
Ethem
(Topçu)
“
Mustafa
19
Hüseyin
Reis oğlu
İbrahim
Reis (topçu)
“
Ahmed oğlu
16
Ahmed
gemici Halil
(topçu)
“
Mustafa
25
Mustafa
oğlu
kuyumcu
Hasan
(topçu)
“
Derviş
21
Hasan
Süleyman
oğlu Derviş
Mehmed
(çavuş-ı
evvel)
28
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Veli
17
Süleyman
Mustafa
oğlu Ahmed
Abdullah
31
Hasan
oğlu
kahveci
Mehmed
(topçu)
Kornoz
Ömer oğlu
30
Yusuf
karyesi
rençber
Halil
(topçu)
“
Hasan oğlu
28
Mehmed
rençber Ali
Astaratı
Ahmed oğlu
21
Ahmed
Karyesi
rençber
Hasan
(topçu)
Lere
İbrahim
21
Hasan
Karyesi
oğlu
rençber
Hüseyin
“
İbrahim
19
İbrahim
oğlu
rençber
Süleyman
“
Veli
29
Salih
Mehmed
oğlu
rençber
Abdülkerim
“
Kara
31
Mustafa
Mustafa
oğlu
rençber
Hüseyin
Rum Reâyâ Doğumları
(01.01.1263-29.06.1263 [20.12.1846 – 13.06.1847] Arası 6 Aylık)
Mahalle
Babanın
Babasını
Çocuğun
Babanın
veya Köyü
Adı ve
n Yaşı
Adı
Vergi
Mesleği
Düzeyi
Cami-i
Cedîd
Mahallesi
“
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Varoş
Mah.
“
“
“
“

“
“
“
“
“
Çâşı Mah.
“
“
“
“

Anton oğlu
gemici
Vasil
“
“

34

Sotir

Orta

“
“

Anton
Haralanbo

Orta
Orta

Todori oğlu
dükkâncı
Yani
Acı Yorgi
oğlu
bezirgân
Yani
Yani oğlu
kaptan
Karaflu
Mavridi
oğlu gemici
Konstanti
Atnaş oğlu
gemici vasil
Mihalaki
oğlu gemici
Atnaş
Dimitri oğlu
Yorgancı
Penayot
Nikola oğlu
Kalburcu
Atnaş
Vasil oğlu
gemici
Andrea
Paligo oğlu
rençber
Nikola
Anton oğlu
kilerci
Anton
Duka oğlu
gemici
Yorgaki

44

Todori

Üst

36

Yorgi

Rusya
tâbiyetlis
i

40

Yani

33

Toma

Rusya
tâbiyetlis
i
Orta

32

Atnaş

Orta

32

Mihalaki

Orta

28

Dimitri

Orta

39

Aleksanri

Orta

24

Manoli

Orta

33

Atnaş

Orta

60

Ligor

Orta

39

Penayot

Orta
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“
“
“

Endironi
Mah.
“

“
“
Paşa
Limanı
Mah.
“
“

“
“
“
“
“

Siranato
oğlu gemici
Dimitri
Dokaki oğlu
gemici
Dimitri
Nikoli oğlu
gemici
Paligo
Acı
Konstanti
oğlu terzi
Acı Yorgi
Dimitraki
oğlu
rençber
Yani
Yani oğlu
gemici
Nikola
Anton oğlu
hoca Makro
Aris oğlu
gemici
dimitri
Pavtito oğlu
kalaycı
Pandili
Komyenaki
oğlu
rençber
vasil
Menol oğlu
Apostol
Todaraki
oğlu çoban
Yani
Anton oğlu
gemici
Vasil
“
“

34

Aleki

Orta

25

Penayot

Orta

21

Kosti

Orta

27

Penoyanaki

Orta

28

Dimitri

Orta

25

Aristo

Orta

23

Yani

Orta

25

Aris

Orta

25

Manoli

Orta

35

İstimat

Orta

15

Hristofi

Üst

18

Todaraki

Orta

34

Sotir

Orta

“
“

Anton
Haralanbo

Orta
Orta
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Tanoz
Karyesi
“

“

“
“
Kandiye
Karyesi
“
“

“
“
“

Bortayanoz
Karyesi
Ankaryano
z Karyesi

Hristo oğlu
bağcı
Yorgaki
Dimitraki
oğlu
rençber
Metro
Nikolaki
oğlu
duvarcı
Yani
Yani oğlu
çoban
Andrea
Dimitri oğlu
gemici Yani
Apostol
oğlu
demirci
Hristofi
Petro oğlu
Dimitri
Kantakuzin
o oğlu
rençber
Yorgaki
Caneti oğlu
duvarcı
Penayot
Yorgi oğlu
çoban
Metro
Bazbani
oğlu ırgat
Vasil
Vasil oğlu
çoban
Konstanti
Atnaş oğlu
çoban
Aleksi

38

Konla

Orta

25

Haralanbo

Orta

17

Nikoli

Orta

23

Saranzo

Orta

25

Dimitraki

Orta

21

Haralanbo

Orta

23

Nikola

Orta

43

Haralanbo

Orta

42

Nikola

Orta

25

Yorgi

Orta

27

Penayot

Orta

24

Vasil

Orta

15

Hristofi

Orta

482

“

Beşiragoz
Karyesi

Leyvadaho
r Karyesi
Sarbi
Karyesi

Mondros
Karyesi
“
“
“

“

“
“

“

Penayot
oğlu
rençber
Dimitri
Nikolaki
oğlu
duvarcı
Konstanti
Dimitri oğlu
çoban
Apastol
Karaflu
oğlu
çamurcu
Konstanti
Yorgaki
oğlu çoban
Trantaflo
Aleki oğlu
rençber
Trantaflo
Volastar
oğlu çoban
Haralanbo
Penayot
oğlu
rençber
Trantaflo
Trantaflo
oğlu
rençber
Yani
Niyaki oğlu
rençber
Kiryako
Dimitraki
oğlu
rençber
Yani
Yorgi oğlu
rençber
Vasligo

28

Atnaş

Orta

28

Sarandino

Orta

20

Sava

Orta

19

Paligo

Orta

21

Dimitri

Orta

28

Atnaş

Orta

16

Yorgaki

Orta

31

Panayot

Orta

25

Konstanti

Orta

30

Atnaş

Orta

20

Dimitraki

Orta

30

İstimat

Orta

483

“

Ayasofya
Karyesi
“
İskandal
Karyesi
“

“

Vişnoz
Karyesi
“

“
Kamiken
karyesi

Orsebol
Karyesi
“

Dimitri oğlu
rençber
Trantaflo
Andrea oğlu
rençber
Vasil
Aleksi oğlu
rençber
Atnaş
Yani oğlu
çoban
Anastas
Dimitraki
oğlu
rençber
Trantafli
Konstanti
oğlu
rençber
Dimitri
Paligo oğlu
rençber
Konstanti
Papa
Trantaflo
oğlu
değirmenci
Mihal
Yani oğlu
çoban Sava
Apostol
oğlu
rençber
Lefter
Mihalaki
oğlu
rençber
İstiradi
Lefter oğlu
çoban
Aleksandri

43

Nikola

Orta

33

Haralanbo

Orta

33

Menol

Orta

20

Konstanti

Orta

34

Sava

Orta

22

Yani

Orta

34

Yani

Üst

23

Yorgaki

Orta

17

Yani

Orta

40

Yorgi

Orta

40

Peraskiyog
a

Orta

18

Yani

Orta
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“

Orminoz
karyesi
“
“

“
“
“
“
“

Kalyop
Karyesi
“
“

“

Dimitri oğlu
rençber
Paligo
Diyakomi
oğlu çoban
Kalonar
Paligo oğlu
rençber
İstimat
Kalonar
oğlu
rençber
Aleksandri
Nikola oğlu
çoban
konstanti
Niyaki oğlu
çoban İspiro
Hristo oğlu
rençber
Dimitraki
Yorgos oğlu
rençber İris
Kominaki
oğlu çoban
Dimitri
Hristofi
oğlu
rençber
Trantafli
Kantakuzin
o oğlu
çoban Vasil
Penayot
oğlu
rençber
Yorgi
Penayot
oğlu çoban
Konstanti

36

Dimitri

Orta

20

Yani

Orta

28

Konstanti

Orta

38

Yani

Orta

23

İstavraki

Orta

16

Yani

Orta

42

Penayot

Orta

23

Yorgos

Orta

24

Konstanti

Orta

30

Aleksandri

Üst

23

Aleki

Orta

20

Penayot

Orta

23

Vasil

Orta
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Kondipol
karyesi
“

“

“
“
“

“
“

“

“
“

Ayobat
Karyesi

Andon oğlu
rençber
Tarantafli
Tarantafli
oğlu
rençber
Sava
Penayot
oğlu
rençber
İstilato
İstimat oğlu
rençber
Yorgi
Yani oğlu
rençber
Vasil
Ağrasto
oğlu
rençber
Manolaki
Dimitri oğlu
rençber
Paligo
Manolaki
oğlu
rençber
Haralanbo
Haralanbo
oğlu
rençber
İstirati
Mihal oğlu
rençber
Pereskiyoga
Yorgi oğlu
çoban
Paligos
Haralanbo
oğlu
rençber
Yorgi

35

Yorgi

Orta

38

Pimandi

Orta

33

Yani

Orta

21

Aleksandri

Orta

20

Vasil

Orta

43

Kostas

Orta

36

Haralanbo

Orta

38

Vasil

Orta

24

Dimitri

Orta

30

Niyaki

Orta

18

Vasil

Orta

28

Konstanti

Üst
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“
“

“
“

“

Rubakid
Karyesi
“
“

“

“

“
“

Anton oğlu
rençber
Dimitri
Konstanti
oğlu
çamurcu
Hristofi
Aleksi oğlu
rençber
Konstanti
Apostol
oğlu
rençber
Aleksandri
Aleksi oğlu
rençber
Kiryako
Kominaki
oğlu
rençber
Varasimo
Anton oğlu
rençber
Yani
Dimitraki
oğlu
rençber
Lefter
Sarazino
oğlu
rençber
Sava
Papayot
oğlu
rençber
Trantaflo
Yorgaki
oğlu çoban
Yani
Niyaki oğlu
rençber
Konstanti

26

Digor

Orta

25

Aleksandri

Orta

43

Aleksi

Orta

22

Atnaş

Orta

28

Niyaki

Orta

28

Niko

Orta

25

Vasil

Orta

18

Haralanbo

Orta

18

Panayot

Orta

38

Haralanbo

Orta

17

Angelaki

Orta

21

Niko

Üst
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Lihne
Karyesi

Varoz
Karyesi
“

“
“
Karpaş
karyesi
“

“

Ackı
Karyesi
“
“
“
“
“

Konstanti
oğlu
rençber
Trantaflo
Nikola oğlu
rençber
Vasil
Trantafli
oğlu
rençber
Karaflo
Yorgi oğlu
çoban
Niyaki
Kiryako
oğlu çoban
Atnaş
Niyaki oğlu
çoban Yorgi
Konstanti
oğlu
rençber
Anton
Bimandi
oğlu
rençber
Anton
Manol oğlu
rençber
İstifan
Niyaki oğlu
duvarcı
Mihal
“
Paligo oğlu
duvarcı
Nikolaki
Papa Atnaş
oğlu yazıcı
Hristaki
Nikolaki
oğlu

43

Metro

Orta

32

Haralanbo

Üst

40

Haralanbo

Üst

17

Konstanti

Orta

18

Konstanti

Orta

18

Trantaflo

Orta

27

Arhencalos

Orta

25

Dimitri

Orta

25

Yorgi

Orta

42

Panayot

Üst

“
16

Yorgi
Dimitri

Üst
Orta

28

Penayotaki

Üst

30

Konstanti

Orta
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Katlakoz
Karyesi
“
“
“
“

Saroz
Karyesi
“

“

“

“
“
“

rençber
yorgaki
Trantafli
oğlu
rençber
Anton
Dimitraki
oğlu çoban
Vasil
Karamani
oğlu çoban
Konstanti
Yorgi oğlu
çoban
konstanti
Dimitri oğlu
çoban
Nikola
Sarandino
oğlu çoban
Dimitri
Angeleto
oğlu
değirmenci
Mihal
Trantafli
oğlu
rençber
Yorgot
Dimitraki
oğlu
rençber
Karaflo
Vasil oğlu
çoban
Dimitraki
Paligot oğlu
yemenici
Paligo
Mihal oğlu
duvarcı
Manol

33

Yorgot

Orta

19

Vasil

Orta

23

Niyaki

Orta

21

Nikola

Orta

26

Kiryako

Orta

27

Mihal

Orta

23

Yani

Üst

24

Aspiro

Orta

35

Anton

Orta

20

Paligo

Orta

25

Andrea

Orta

30

Mihal

Orta
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Kornoz
karyesi
“
“
“
“
“
“
“
“
“

Kabka
Karyesi
“
“
“

Trantafli
oğlu Yorgi
Karaflo
oğlu çoban
Nikola
Karaflo
oğlu çoban
Trantafli
Mihal oğlu
gemici
Metro
Nikola oğlu
rençber
Atnaş
Kostas oğlu
rençber
Trantafli
İsbero oğlu
bağcı
Nikola
Sava oğlu
rençber
Toma
Nikola oğlu
çoban Yorgi
Trantafli
oğlu çoban
Niyaki
Niyaki oğlu
rençber
Nikola
Paligo oğlu
çoban
Kantakuzen
Anton oğlu
rençber
Andrea
Haralanbo
oğlu çoban
Aristo

30

Atnaş

Üst

14

Haralanbo

Orta

23

Pandili

Orta

16

Yorgi

Orta

26

Konstanti

Orta

35

Nikola

Orta

39

Mavridi

Orta

26

Metro

Üst

21

Nikola

Orta

19

Anton

Orta

33

Dimitri

Orta

23

Dimitri

Orta

43

Dimitri

Orta

28

Panayot

Orta
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“

Nikola oğlu
28
Vaısil
Orta
yemenici
Sava
“
Vasil oğlu
29
Atnaş
Orta
rençber
Dimitri
“
Yorgi oğlu
28
Penayot
Orta
rençber
trantaflo
“
Niyaki oğlu
28
Konstanti
Orta
rençber
Atnaş
“
Mesko oğlu
32
Yani
Orta
rençber
Pavli
“
Angeli oğlu
31
Vasil
Orta
rençber
Sarandino
“
Menol oğlu
21
Yani
Orta
çoban
Hristo
Limni’ye Bağlı Bozbaba Adası
Rum Reâyâ Doğumları
(01.01.1263-29.06.1263 [20.12.1846 – 13.06.1847] Arası 6 Aylık)
Baba’nın Adı
Babasının Yaşı
Çocuğun
Babanın
ve Mesleği
Adı
Vergi
Düzeyi
Konstanti oğlu
30
Yorgi
Üst
çiftçi İstirati
Yorgi oğlu çiftçi
33
Atnaş
Üst
Mihal
Vasil oğlu çiftçi
30
Nikola
Orta
Yorgaki
Nikolaki oğlu
23
Pandili
Orta
çoban Mihal
Yorgaki oğlu
18
Yorgi
Orta
çiftçi Dimitri
Kalomani oğlu
20
Konstanti
Orta
çoban Konstanti
Manol oğlu
17
Kominaki
Orta
çoban Konstanti
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Yani oğlu
gemici Pandari
Dimo oğlu
çoban Konstanti
Yorgi oğlu
duvarcı Kaparisi
Anton oğlu
duvarcı Manol
Mihal oğlu çiftçi
Konstanti

35

Yani

Orta

20

Dimo

Orta

19

Yorgi

Orta

28

İstirati

Orta

35

Mina

Orta

Limni’nin demografik yapısını sağlıklı bir biçimde
değerlendirilebilmesi için ölüm oranlarını da göz önünde
bulundurmak yerinde olacaktır. 1842 (1258) yılının ilk altı
aylık döneminde Müslüman ve Rum reâyâ ölüm oranlarına
bakıldığında Limni ve Bozbaba adalarında meydana gelen
50 ölüm vakasından 4’ü Müslüman, 46’sı da Rumlardan
meydana geliyordu. Adada çocuk ölümlerinin çokluğu
dikkat çekmektedir; doğum esnasında ya da çeşitli
hastalıklar neticesinde hayatlarını kaybeden 0-7 yaş arası
erkek çocuk ölümlerinin toplam sayı içerisindeki miktarı
16 olup, toplam ölüm vakalarının % 32’sini
oluşturmaktadır. 40 yaşın üzerinde ölenlerin sayısı 15 kişi
idi. Bu da % 30’luk bir dilimi meydana getirmektedir.
Aynı tarihte adanın erkek nüfusu ortalama 6.000 olarak
tahmin edilecek olunduğunda, 6 aylık periyottaki toplam
ölüm miktarı genel erkek nüfusunun yaklaşık % 0,8’inin
oluşturmaktadır. Kayıt altına alınan Rumların 26’sı orta,
3’ü üst ve 3’ü de alt düzey gelir seviyesine sahip
bulunmaktaydılar.29
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TABLO-V
LİMNİ MAHALLE VE KÖYLERİ ÖLÜMLERİ
MÜSLÜMAN ÖLÜMLERİ
(01.01.1258 – 26.06.1258 [13.02.1842-04.08.1842] Arası 6 Aylık)
Ölenin MesleğiMahalle veya Köyü
Yaşı
İsmi
Hasan oğlu rençber
Cami-i Atik Mah.
50
Abdülkadir
Hüseyin oğlu Hasan
“
12
Arnavut Hüseyin
“
45
oğlu Hamal Mustafa
Süleyman oğlu
“
1
Hasan
RUM REÂYÂ ÖLÜMLERİ
(01.01.1258 – 26.06.1258 [13.02.1842-04.08.1842] Arası 6 Aylık)
Ölenin MesleğiMahalle veya
Yaşı
Vergi
İsmi
Köyü
Düzeyi
Mihalaki oğlu
Varoş Mahallesi
1,5
Yorgaki
Dimitri oğlu gemici
“
40
Orta
Sava
Nikola oğlu
“
39
Orta
Frençerko
Niyaki oğlu gemici
“
19
Orta
Mihalaki
Kantakuzen oğlu
“
60
Orta
gemici Konstanti
Nikola oğlu Acı
Çaşı Mahallesi
1
Dimitri
Anderia oğlu gemici
“
25
Orta
Metro
Gemici Vasil oğlu
“
10
Orta
Konstantin
Marangoz Tarantafli Endroni Mahallesi
2
oğlu Vasilaki
Çiryako oğlu Kaptan
“
58
Orta
Yani
Konat oğlu Niyabot
“
1
Yani oğlu Vasilaki
“
70
Alt
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Mihalaki oğlu
rençber Paligo
Nikolaki oğlu Atnaş
Yani oğlu yemenici
Nikola
Konstantin oğlu
çoban Niyaki
Trantaflo oğlu
değirmenci
Dimitraki
Menol oğlu rençber
Kiryaki
Trantaflo oğlu papaz
Yorgi
Kantokuzino oğlu
ırgat Niyaki
Çoban Aleksandır
oğlu Penayot
Dukaki oğlu gemici
Dimitraki
Niyaki oğlu çoban
Sava
Rençper
Kantokuzino oğlu
Dimitraki
Anton oğlu rençber
Peyandi
Penayot oğlu
rençber Karaflo
Kominaki oğlu
çoban Nikola
Haralanbo oğlu
Dimitri
Yorgi oğlu rençber
Vasil
Nikolaki oğlu
rençber Apostol
Duvarcı Dimitraki
oğlu İstimat
İstimat oğlu gemici
Nikolaki

Cemendarya
Karyesi
Bortayanoz
Karyesi
“

50

Orta

30

Orta

16

Orta

Beşiragoz Karyesi

15

Orta

“

60

Orta

Ayasofya Karyesi

52

Üst

Orsebol Karyesi

40

Üst

“

43

Orta

“

7

Orta

“

18

Orta

“

23

Orta

Kondibol Karyesi

2

“

23

Orta

“

21

Orta

“

18

Orta

“

1

Rubakid Karyesi

38

Orta

Açkı Karyesi

47

Orta

Pirbol Karyesi

1

“

19
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Orta

Atnaş oğlu Yorgaki
Katlakoz Karyesi
1
Hristo oğlu duvarcı
Saroz Karyesi
22
Orta
Trantaflo
Niyaki oğlu
“
78
Alt
değirmenci Yorgi
Kozino oğlu gemici
“
21
Orta
Aleksardri
Rençber İsperu oğlu
Kornoz Karyesi
1
Yorgi
Rençber Petro oğlu
“
1
Nikola
Konstanti oğlu
Kabka Karyesi
62
Üst
rençber Angeliki
Lefter oğlu Sava
“
4
Valoki oğlu rençber
“
62
Orta
Polligo
Yani oğlu çoban
“
22
Orta
Polligo
Sarandino oğlu
“
6
Panayot
Limni’ye Bağlı Bozbaba Adası
Rum Reâyâ Ölümleri
(01.01.1258 – 26.06.1258 [13.02.1842-04.08.1842] Arası 6 Aylık)
Ölenin Mesleği-İsmi
Yaşı
Vergi
Düzeyi
Koriba oğlu Angeli
75
Alt
Yorgi oğlu Yani
1
Rençber Niyaki oğlu Yorgi
1

1263 (1846) yılının ilk altı aylık periyodunda kayıt
altına alınan 143 ölüm vakasından 10’u müslüman, 3’ü
Kıptî ve geri kalan 130’u da Rumlardan meydana
geliyordu. Bu tarihte çocuk ölümlerinin sayısında gözle
görülür bir artış söz konusudur. 0-7 yaş arası gruptaki ölen
çocuk miktarı 78’dir ki bu rakamın genele oranı yaklaşık
% 54,5’lik bir dilimi oluşturmaktadır. Bir önceki nüfus
yoklamasına göre ölenlerin sayısındaki belirgin artışın
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kesin nedeni hakkında elimizde kesin bir bilgi mevcut
değildir.
40 yaş ve üzerindekilerin ölüm miktarı 30 olup toplam
ölüm vakalarının yaklaşık % 21’ini meydana
getirmektedir. Aynı tarihte adanın erkek genel nüfus
toplamının yaklaşık 6.000 olduğu tahmin edilecek
olunursa 6 aylık periyottaki erkek ölüm miktarının, genel
erkek nüfusa oranı yaklaşık % 2,3 olur. Ölen Rumların
kayıt altına alınanlarının gelir seviyelerinin 43’ünün orta,
7’sinin alt ve 4’ünün de üst seviye olduğu
anlaşılmaktadır.30

TABLO-VI
LİMNİ MAHALLE VE KÖYLERİ ÖLÜMLERİ
MÜSLÜMAN ÖLÜMLERİ
(01.01.1263-29.06.1263 [20.12.1846 – 13.06.1847] Arası 6 Aylık)
Ölenin Mesleği-İsmi
Mahalle veya Köyü
Yaşı
Mustafa Reis oğlu Ahmed
Cami-i Atik Mah.
3
Hasan oğlu Derviş
Cami-i Atik Mah.
53
Süleyman
Mehmed Ali oğlu Osman
Cami-i Cedîd Mah.
49
Ahmed oğlu Şeyh Niyazi
“
50
Şeyh Niyazi oğlu Tahir
“
18
Şeyh Niyazi oğlu Mustafa
“
2
İsmail oğlu Kasap Osman
58
Süleyman oğlu Hasan
“
1
Hasan oğlu Tahir
Astaratı Karyesi
2
Abdülkerim oğlu Ali
Lere Karyesi
1
KIPTî ÖLÜMLERİ
(01.01.1263-29.06.1263 [20.12.1846 – 13.06.1847] Arası 6 Aylık)
Ölenin Mesleği-İsmi
Mahalle veya Köyü
Yaşı
Salih oğlu Halil
Lere Karyesi
1
Hüseyin
oğlu
gemici
“
27
Feyzullah

30
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Ebubekir
Timur

oğlu

demirci

“

24

RUM REÂYÂ ÖLÜMLERİ
(01.01.1263-29.06.1263 [20.12.1846 – 13.06.1847] Arası 6 Aylık)
Ölenin MesleğiMahalle veya
Yaşı
Vergi
İsmi
Köyü
Düzeyi
Filadir oğlu dülger
Varoş Mah.
58
Orta
Nikola
Yani oğlu
“
6
Konstanti
Nikola oğlu Papaz
“
42
Orta
Todori
Atnaş oğlu Hristo
“
2
Konstanti oğlu terzi
Çaşı Mah.
49
Orta
Kominaki
Sava oğlu terzi
“
30
Orta
Toma
Metru oğlu gemici
“
73
Morayadi
Yani oğlu gemici
“
27
Orta
Konstanti
Hristo oğlu ihtiyar
Endironi Mah.
72
Dimitri
Boyraz oğlu Acı
“
68
Üst
Hristo
Tomar oğlu sabi
“
7
Alt
Digor
Yorgaki oğlu
“
22
Orta
gemici Hristoki
Pandili oğlu
“
4,5
Androni
Hristo oğlu gemici
“
59
Alt
Yorgi
Andrea oğlu
“
16
Orta
Kiryako
Atnaş oğlu sabi
“
11
Orta
Konstanti
Yani oğlu
Paşa Limanı Mah.
5
Haralanbo
Niyaki oğlu sabi
Tanoz Karyesi
10
Orta
Dimitri
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Anton oğlu Nikola
Yani oğlu Mihal
Nikolaki oğlu
boyacı Yani
Yorgi oğlu Nikola
Kantakuzino oğlu
Yorgaki
Yani oğlu
Konstanti
Komino oğlu
rençber Niyaki
Dimitri oğlu
kalaycı Konstanti
Aleksi oğlu rençber
Dimitri
Atnaş oğlu
Trantafli
Yani oğlu Vasil
Petro oğlu Mihal
Metro oğlu
Haralanbo
Yani oğlu sabi
Atnaş
Dimitri oğlu sabi
Atnaş
Ankanos oğlu
Dimitri
Gaytan oğlu
rençber Dimitri
Dimitraki oğlu
rençber Konstanti
Menolaki oğlu
rençber Mavri
Dimitri oğlu Yani
Lefter oğlu Aleko
Yorgi oğlu Vasil
Aleki oğlu İstirati
Aleki oğlu İstirati
Dimitri oğlu Pitar
Dimitri oğlu Sava
Yorgi oğlu Zalanbo

“
Kondiye Karyesi
“

0,6
2
29

“
“

0,9
2,5

“

45

Orta

Cemandarya
Karyesi
“

35

Orta

45

Orta

“

53

Alt

“

50

Orta

“
Bortayanoz Karyesi
“

3
0,2
1

Beşiragoz Karyesi

2

“

8

Leyvadahor Karyesi

7

Sarbi Karyesi

58

Orta

Mondros Karyesi

22

Orta

“

39

Orta

“
“
“
Ayasofya Karyesi
“
İskandal Karyesi
“
Vişnoz Karyesi

5
0,7
0,7
2
2,5
0,6
1,5
2
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Üst

Alt

Aleksi oğlu Niyaki
Dimitraki oğlu
Anastas
Karaflu oğlu Sava
Niyaki oğlu gemici
Karaflu
Atnaş oğlu Niyaki
Yani oğlu
Konstanti
Andrea oğlu
Savasto
Ağrasto oğlu
Konstanti
Dimitraki oğlu
Menol
Paligo oğlu Nikola
Yorgi oğlu
Dimitraki
Konstanti oğlu
Niyaki
Savasto oğlu Digor
İstilano oğlu Vasil
Hristofi oğlu
duvarcı Aleki
Papaz Lefter oğlu
Yorgaki
Atnaş oğlu Sava
Poligos oğlu
Manolaki
Niyaki oğlu rençber
Andrea
Konstanti oğlu vasil
Angeleto oğlu Yani
Lefter oğlu Aleksi
Konstanti oğlu
Haralanbo
Vasil oğlu Panayot
Yorgaki oğlu
Nikola
Dimitri oğlu
Nikolaki

“
Kamiken Karyesi

63
0,6

“
“

2,5
24

“
“

5,5
1

Orminoz Karyesi

3

“

17

Orta

Kalyop Karyesi

57

Orta

“
“

2
2

“

2,5

“
Kondipol Karyesi
“

2,5
1
23

“

1

“
“

1
4

Ayobat Karyesi

34

Rubakid Karyesi
“
“
“

2
3,5
10
4,5

“
“

1
4

“

4
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Orta

Orta

Orta

Orta

Orta

Manolaki oğlu
Trantaflo
Trantaflo oğlu Yani
Dimitri oğlu
İstoraki
Velestar oğlu
Lazaro
Dimitraki oğlu ırgat
Nikolaki
Anton oğlu
yemenici Nikolaki
Lefter oğlu duvarcı
Niyaki
Konstanti oğlu
rençber Nikolaki
Tarantafli oğlu
Konstanti
Nikolaki oğlu
İstilano
Penayot oğlu Mihal
Trantafli oğlu
Dimitraki
Vasil oğlu Yani
Panayot oğlu
rençber Yani
Niyaki oğlu çoban
Yorgi
Papa Yorgat oğlu
rençber Niyaki
Niyaki oğlu çoban
Digor
Kostas oğlu Dimitri
Karafli oğlu çoban
Angeleto
Yorgot oğlu çoban
Yani
Kostanti oğlu
duvarcı Yorgi
Nikola oğlu Atnaş
Angeleto oğlu
Panayot

Lihne Karyesi

1,5

“
“

0,9
0,7

“

1

Ackı Karyesi

43

Orta

“

63

Orta

“

18

Orta

Pirpol Karyesi

63

Üst

“

0,3

“

2

Şiyordeba Karyesi
Katlakoz Karyesi

0,2
3

“
“

1.5
28

Üst

“

55

Alt

Saroz Karyesi

48

Orta

“

19

Orta

“
“

43
9

Alt
Orta

“

13

Orta

Kornoz Karyesi

19

Orta

“
Kabka Karyesi

0,1
3
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Paligo oğlu çoban
“
15
Orta
Anderiko
Atnaş oğlu çoban
“
10
Orta
Dimitri
Nikola oğlu
“
2
Angeleto
Yorgaki oğlu
“
16
Orta
Dimitri
Limni’ye Bağlı Bozbaba Adası
Rum Reâyâ Ölümleri
(01.01.1263-29.06.1263 [20.12.1846 – 13.06.1847] Arası 6 Aylık)
Ölenin Mesleği-İsmi
Yaşı
Vergi
Düzeyi
Kostanti oğlu çiftçi Yorgoz
34
Orta
Yorgi oğlu Mihal
3
Yorgaki oğlu Karamali
1
Niyaki oğlu İstifani
6
Yorgaki oğlu Nikola
2
Yorgaki oğlu sabi Yani
8
Manoli oğlu çoban Kiryako
39
Orta
Manolaki oğlu Mihal
2,5
Domaki oğlu çoban Dimitri
34
Orta
Dimitri oğlu sabi Kosta
1
Vasil oğlu çoban Dimitri
22
Orta
Yani oğlu sabi Nikolaki
3
Yorgi oğlu çiftçi Vasil
50
Orta
Kostanti oğlu Yani
2
Yorgaki oğlu sabi Kostanti
4
Mihal oğlu sabi Atnaş
2
Filibi oğlu çiftçi Yani
60
Alt
Penayot oğlu çiftçi Yorgi
40
Orta
Yorgi oğlu sabi Andrea
2
Penayot oğlu sabi Haralanbo
1
Yorgi oğlu Dimitraki
5
Niyaki oğlu sabi Andrea
12
Orta
İstirati oğlu Petro
4,5
Kominaki oğlu sabi Karaflo
1
Kominaki oğlu Yani
6
Nikola oğlu Yorgi
1
Pandili oğlu Yorgi
1
Yorgaki oğlu Dimitraki
34
Orta
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Kostanti oğlu Yorgaki
Kantakuzen oğlu çoban Niyaki
Atnaş oğlu Konstanti
Sotiraki oğlu Yorgaki

3
39
2,5
1,5

Orta

Sonuç
Bilindiği gibi Boğazlar sisteminin bir uzantısı olan
Boğazönü Adalar grubu içerisinde yer almakta olan Limni
Adası, Çanakkale Boğazı’nın 80 km. batısında yer alması
nedeniyle Türkiye’nin güvenliği açısından önem arz eden
en önemli adalardandır. Limni’de Türk hakimiyeti 1456
yılından itibaren başlamıştır. Adanın dönemin sultanı II.
Mehmet tarafından fethedilmesinden itibaren sağlanan
huzur ve hoşgörü ortamından, özellikle de dinî
faaliyetlerde gösterilen esneklikten Hristiyan reâyâ gerçek
anlamda istifade etmiştir. Bu durum ekonomik anlamda da
geçerli olmuştur. Meselâ cizye vergisinin toplanması
sırasında vergisini ödeyemeyecek durumda olan ve büyük
bir çoğunluğu orta ve alt kısımdan meydana gelen ada
reayasının üzerine devlet çok ısrarlı bir şekilde
gitmeyerek, hoşgörülü yaklaşmıştır.
Türk hakimiyetinin başlaması ile birlikte Limni’nin
Türkleştirilmesi faaliyetlerinde bulunulmuştur. Bunun için
başta Batı Anadolu olmak üzere İmparatorluğun çeşitli
bölgelerinden Limni Adası’na Türklerin yerleştirilmeleri
sağlanmaya çalışılmış, devlet daireleri oluşturularak
buralara memur tayinleri gerçekleştirilmiştir. Adaya
yerleşenlerin ve yerli reâyânın sosyal ve diğer ihtiyaçlarını
karşılayabilmek amacıyla Köprülü Mehmed Paşa Vakfı
bünyesinde kurumlar oluşturulmuş; imârethâne, cami,
mescit, medrese, dergâh, çeşme gibi çeşitli hayır eserleri
meydana getirilmiştir.
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Türk hakimiyetinde bulunduğu sürece Limni Adası’nın
ekonomik ve güvenlik yapısı Batı Anadolu’nun sahil
kentleri ile her zaman irtibat halinde bulunmuştur. Ada
reâyâsı ticarî faaliyetlerinin önemli bir bölümünü Batı
Anadolu ile gerçekleştirmiştir. Türk idâresi altında
bulunan Limni, diğer adalarda da olduğu gibi, adeta
Anadolu’nun bir parçası olarak değerlendirilmiş ve
önemsenmiştir.
Tanzimat ile birlikte yeniden yapılandırılan Ege
Adaları Eyâleti bünyesi içerisinde yer alan Limni Adası,
1867 yılında gerçekleştirilen vilâyet reformunda Biga
Sancağı’na bağlı bir nahiye pozisyonuna getirilmiştir.
1877’de ise ikinci derecede mutasarrıflık statüsü verilen
Limni Adası, Biga Sancağı’ndan ayrılarak İmroz,
Semadirek ve Bozcaada’nın sınırlarına katılması ile
vilayete bağlı bir sancak konumuna getirilmiştir. Merkez
ada hüviyetinde bulunan Rodos’un İtalya tarafından 4
Mayıs 1912’de işgal edilmesinden sonra, Limni sancağı
kısa süreli olarak Çanakkale’ye bağlanmıştır. Limni’deki
Türk hakimiyeti Balkan savaşları esnasında Yunanistan’ın
adayı 21 Ekim 1912’de işgal etmesine kadar sürmüştür.
Osmanlı Donanması’nın Çanakkale Boğazın’dan Ege
Denizi’ne çıkmaya zorlanması nedeniyle Limni de, diğer
adalar gibi kaderine terkedilmiştir. Osmanlı Devleti, bu
fiili duruma rağmen Limni ve diğer adalardaki Yunan
hakimiyetini tanımamıştır.
I. Dünya savaşında müttefik kuvvetlerin Çanakkale’ye
saldırmak üzere üs olarak kullandıkları Limni Adası, Millî
Mücadele’den sonra göç olaylarına sahne olmuştur.
1920’de 1.636 Müslüman adadan ayrılmış; Müslümanlara
ait olan topraklar Anadolu’dan kaçan 3 bin civarındaki
Rum’a dağıtılmıştır. Buraya gelen Rumlardan bazıları
Kastro; bir kısmı da Mondros Körfezi civârındaki 20 köye
yerleştirilmişlerdir. Boşaltılmış Lera Müslüman köyüne
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556 muhacir iskân edilerek adı Aghios Dimitrios’a
çevrilmiştir. Nea Koutali kıyı köyünde muhacirler için 100
ev inşa ettirilmiştir. Çiftçilik mesleğini bilmeyen bazı
göçmenler, iskân edildikleri bölgelerden başka yerlere
taşınmışlardır. Böylelikle Kastro nüfusunun % 11’ini,
Varoş da % 15’ini kaybetmiştir. Nea Koutali köyünde
iskân edilen 351 muhacir süngercilik ve balıkçılık ile
geçimlerini temin etmeye başlamışlardır. Göçmenlerin bir
kısmı sandal imali ile uğraşmışlar ve Limni’deki
teknelerin 6/10’u bunlar tarafından üretilmiştir.
Anadolu’dan kaçan Rum göçmenleri, buraya üzüm
kurutma tekniğini, balıkçılığı, 1926 yılında da, şimdi bir
kısmı Kastro Limanı’ndan sevkedilen, pamuk ziraatini
getirmiştir. Ancak Limni’nin, Osmanlı hakimiyetindeki
refah seviyesine ulaşması mümkün olamamıştır.
Osmanlıların son dönemlerinde ada nüfusu, 2.540’ı
Müslüman olmak üzere 27.079 idi. 1988’li yıllara
gelindiğinde ise 17.367’yi ancak bulmaktaydı. Osmanlı ve
Venedik kalelerinin harabelerini barındıran bir tepeye
yaslanmış, bağlarla çevrili ve 7 camili Kastro, idarî merkez
ve Liman fonksiyonuna rağmen, 3.982 nüfuslu bir kasaba
olmaktan öteye gidememiştir.31
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18. YÜZYILDA İSTANBUL’UN TARIM
ALANLARINDA EMEK GÜCÜ: GÖÇMENLER
Labor Force in the Agricultural Areas of Istanbul in the
18th Century: Migrants
Selma KUŞU
Öz: Göç, kişi veya grupların doğduğu ve büyüdüğü toprakları siyasal,
sosyal ve ekonomik nedenlerle terk edip başka diyarlara yerleşme
hareketidir. Muhtelif nedenlere bağlı olarak ortaya çıkan göç eylemi,
toplu veya bireysel olarak gerçekleşmektedir. Bireysel göç eylemi,
genellikle yeni bir iş bulma ümidiyle yapılmaktadır. Ele alınan
dönemde iş imkânı açısından, vasıfsız ve topraksız göçmenler için en
cazip sektörün tarım olduğunu ve İstanbul’a yönelik göçlerin de
tarımsal alanlarda yoğunlaştığını söylemek mümkündür. Bu doğrultuda
çalışmanın konusu, Rumeli’den bireysel olarak göç ederek İstanbul ve
civarındaki tarımsal arazilerde üretime katkı sağlayan göçmenlerdir.
Rumeli’den gelen göçmenler, İstanbul’un taze sebze ve meyve
ihtiyacının karşılandığı bostanlarda istihdam edilmiştir. Çalışmada,
İstanbul ve civarındaki bostanlarda emek veren Rumeli göçmenlerinin
sayısı, kökenleri ve eşkâlleri hakkında bilgi verilecektir. Diğer taraftan
göçmenlerin bostanları işletme yöntemi ve bostanlardaki üretim
faaliyetleri değerlendirilecektir. Bu çalışmada elde edilen bulgular hem
kadı sicilleri ve hem de diğer arşiv malzemelerinde yer alan
verilerinden istifade edilerek ortaya konulacaktır.
Anahtar Kelimeler: İstanbul, Rumeli Göçmenleri, Bostan, Tarım.
Abstract: Migration is the movement to settle in other lands by leave
the land where individuals or groups were born and raised for political,
social and economic reasons. Movement of migration, which arose
depending on due to various reasons, occurs collectively or
individually. Individual immigration is usually done with the hope of
finding a new job. In terms of job opportunities in the period covered,
it is possible to say that agriculture is the most attractive sector for
unskilled and landless immigrants and the migrations towards Istanbul
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were concentrated in agricultural areas. In this context, the subject of
the study is the immigrants who migrated individually from Rumelia
and contributed to the production of agricultural land in and around
Istanbul. Immigrants from Rumelia were employed in market garden
where Istanbul's fresh vegetable and fruit needs were met. The study
will give information about the number, origins and description of the
Rumelia immigrants working in market gardens in and around Istanbul.
On the other hand, their method of operating of market gardens and
their production activities in market gardens will be evaluated. The
findings obtained in this study will be revealed by making use of the
data in both the Istanbul kadı records and other archival materials.
Keywords: Istanbul,
Agriculture.

Rumelia

İmmigrants,

Market

Garden,

Giriş
Göç, kişi veya grupların doğduğu ve büyüdüğü
toprakları siyasal, sosyal ve ekonomik zorunluluklar
neticesinde terk edip başka diyarlara yerleşme hareketine
denilmektedir 1. Göç, kişinin kendi isteği doğrultusunda
gerçekleştiğinde “gönüllü göç” olarak tanımlanır ki,
genelde işgücü amaçlı göçler bu kapsama girer. Ancak,
kişinin iradesi dışında, zorunlu iskân politikası yahut savaş
veya doğal afet gibi nedenlerle gerçekleşen göçler
“mecburi göç” türüne girer2. Bu bağlamda, İstanbul’da
iskân ve göç sürecini kısaca değerlendirmek yerinde
olacaktır. Fetihten hemen önce kent nüfusu azalmış;
takriben 40 ilâ 50 bin civarında insan3, bilhassa sur içi
İstanbul’un belirli alanlarında varlığını sürdürmeye devam

Hüseyin Arslan, Osmanlı’da Nüfus Hareketleri: (XVI. Yüzyıl)
Yönetim,Nüfus Göçler İskânlar Sürgünler, Kaknüs Yayınları, İstanbul
2001, s. 149.
2
Arslan, a.g.e., s. 154.
3
Yunus Koç, “Osmanlı Dönemi istanbul Nüfus Tarihi”, Türkiye
Araştırmaları Literatür Dergisi, Volume:8/16, İstanbul 2010, s. 180.
1
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etmişti4. Fatih Sultan Mehmed ve II. Bayezid, 15. yüzyılın
sonlarında şehrin azalan nüfusunu arttırmak için
girişimlerde bulunmuş ve söz konusu dönemde taşradan
İstanbul’a zorunlu olarak nüfus sevk edilmişti5. Nitekim
devlet müdahalesiyle Anadolu ve Rumeli’den Müslüman
ve gayrimüslim aileler; ayrıca fethi tamamlanan Amasra,
Foça, Trabzon, Mora, Karaman ve Kefe’den bazı hristiyan
unsurlar İstanbul’a getirtilerek yerleştirilmişti6. Dahası
kentin meyve ve sebze gereksinimlerinin karşılanması için
İstanbul’un atıl kalan tarımsal alanlarında toprağı ekip
biçmek üzere 1454-1468 yılları arasında Sırbistan, Bosna
ve Mora’dan getirilen aileler İstanbul civarındaki
kırsallara yerleştirilmişti7.
İstanbul’un iskân sürecinde devlet müdahalesi 16.
yüzyılın başlarına değin sürmüş; ancak bu tarihten itibaren
taşradan İstanbul’a kendiliğinden nüfus akmaya
başlamıştı. 17. ve 18. yüzyıllarda da askeri, siyasi ve
ekonomik nedenlere bağlı olarak İstanbul’a insan akışının
artarak devam ettiği bilinmektedir. Nüfus artışı, kentte
asayiş, beslenme, işsizlik gibi sorunları ortaya çıkarmıştı.
Diğer taraftan boşalan köylerde tarımsal alanlarda üretim
faaliyetleri sekteye uğramış ve buna bağlı olarak da vergi
gelirlerinde azalma görülmüştür. Bu durum, önceleri
4

Feridun Dirimtekin, Ecnebi Seyyahlara Nazaran Fetihden Sonraki
İstanbul, İstanbul 1953, s. 5.
5
Suraiya Faroqhi, “Eyüp Kadı Sicillerine Yansıdığı Şekliyle 18. Yüzyıl
“Büyük İstanbul”una Göç”, Çeviren: Ahmet Fethi, 18. Yüzyıl Kadı
Sicilleri Işığında Eyüp’te Sosyal Yaşam, Editör: Tülay Artan, Tarih
Vakfı Yurt Yayınları, İstanbul 1998, s. 33.
6
Halil İnalcık, “Fâtih Sultan Mehmed Tarafından İstanbul’un Yeniden
İnşaası”, Ondokuzmayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt 3,
Samsun 1988, s. 217-218.
7
Stefan Yerasimos, “15. Yüzyılın Sonunda Haslar Kazası”, 18. Yüzyıl
Kadı Sicilleri Işığında Eyüp’te Sosyal Yaşam, Editör: Tülay Artan,
Tarih Vakfı Yurt Yayınları, İstanbul 1998, s. 84.
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teşvik ve sürgün yöntemleriyle İstanbul nüfusunu
arttırmayı hedefleyen devleti, “geri iskân” politikasına
yöneltmiştir8. Özellikle XVIII. yüzyılda gerek Anadolu ve
Rumeli’den İstanbul’a göçün önlenmesi gerekse göç
edenlerin tespit edilip geri gönderilmesi için bir dizi emir
verildiği görülür9. Ancak alınan karar ve tedbirlere rağmen
İstanbul’a yönelik göçlerin önüne geçilememiştir.
İş bulma ümidiyle Anadolu ve Rumeli’den bireysel
olarak veya haneleriyle birlikte İstanbul’a göç eden
gençler ve çiftçi aileler, genellikle İstanbul’da belli
sektörlerde yoğunlaşmıştılar. Nitekim İstanbul’daki
göçmenlerin hamal, sucu, kayıkçı, tellâk, tellâl gibi hizmet
sektöründe ya da tarımsal alanlarda kendilerine iş
buldukları görülmektedir 10. Örneğin 1752 senesinde
İstanbul ve civarındaki 177 hamamda çalışan 2.400 kişinin
% 90’ının göçmen olduğu ve bunların %70’ini Rumeli
göçmenlerinin oluşturduğu saptanmıştı11. 1790 senesine
ait kefalet defterleri üzerinde yapılan araştırmada ise,
yaklaşık 45.000 kişinin kaydedildiği bu defterlerde,
Münir Aktepe, “XVIII. Asrın İlk Yarısında İstanbul’un Nüfus
Meselesine Dair Bâzı Vesikalar”, İstanbul Üniversitesi Edebiyat
Fakültesi Tarih Dergisi, Volume: IX/13, 1958, s. 1-6. Ayrıca “geri
iskan” kanunu hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. Cengiz Şeker, İstanbul
Ahkâm ve Atik Şikâyet Defterlerine Göre 18. Yüzyılda İstanbul’a
Yönelik Göçlerin Tasvir ve Tahlili, Doktora Tezi, Marmara Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul 2007, s. 20-31.
9
Yücel Özkaya, “Osmanlı İmparatorluğunda XVIII. Yüzyılda Göç
Sorunu, AÜDTCF Tarih Araştırmaları Dergisi, Volume: 14/25, Ankara
1981, s. 171-203.
10
Halil İnalcık, “İstanbul”, DİA, C. 23, İstanbul 2001, s. 234; Arslan,
a.g.e., s. 215.
11
Nina Ergin, “Who Worked in İstanbul’s Hamam? Hamam Business,
İdentity, and Chain Migration in The Seventeenh and Eighteenth
Centuries”, Birinci İktisat Tarihi Kongresi Tebliğler-1: Marmara
Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 7-8 Eylül 2007, İstanbul
2010, s. 603.
8
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İstanbul’da dükkân ve bahçe-bostanlarda çalışanların %
55’i ve iskelelerde bilhassa kayıkçı ve hamal olarak
çalışanların % 77’sinin göçmen olduğu tespit edilmiştir 12.
Şunu da belirtmek gerekir ki, kefili olmayan yani
kendisinin güvenilir bir kişi olduğuna tanıklık edecek
birini bulamayan göçmen işçi, yapılan yoklamalarda tespit
edilip geri gönderilirdi. Örneğin 1733’te Galata
tarafındaki bazı mahallerde yer alan bağ ve bostanlarda,
Anadolu ve Rumeli’den gelip yanaşmalık edenlerin
araştırılması ve kefili olmayanların ihraç edimesi emri
verilmişti13.
Bu çalışmanın konusunu İstanbul ve civarında
“bostan” olarak tanımlanan tarımsal birimlerde çalışan
göçmenler oluşturmaktadır. Bu tarımsal araziler, Anadolu
ve bilhassa Rumeli’den iş aramak için yollara düşen pek
çok göçmeni çekmişti. Çalışmada, bostanlarda üreten
konumda olan göçmenlerin sayılarının tespit edilmesi için
1731 ve 1735 tarihli kefil defterleri ile 1733 tarihli nüsuf
defteri incelenmiştir. 1731 tarihli kefil defteri İstanbul Bab
Mahkemesi sicilleri içerisinde bulunmaktadır 14. Diğer
kefil defteri ise Cumhurbaşkanlığı Osmanlı Arvişi’nde
Başmuhasebe Kalemine ait defterler (D.BŞM.d)
içerisindeki 1841 nolu defterdir 15. 1733 tarihli nüfus
Cengiz
Kırlı
“İstanbul’da
Hemşehrilik
Tabanlı
Tabakalar/Yoğunlaşmalar”, Antik Çağ’dan XXI. Yüzyıla Büyük İstanbul
Tarihi, C. IV, Editör: C. Yılmaz, İSAM, İstanbul 2015, s. 73.
13
Ahmet Refik, Hircî On İkinci Asırda İstanbul Hayatı (1100-1200),
Enderun Kitapevi, İstanbul 1988, s. 127-128.
14
İstanbul Bab Şer‘iyye Sicilleri (BabŞS), nr. 153, s. 1-11. Bu defter
hususunda bkz. Tuğba Kara, “III. Ahmed Devrinde Sur İçi İstanbul:
Yerleşim Alanları ve Diğer Alanların Dağılımı”, Studies of The
Ottoman Domain, Volume: 6/11, Ağustos 2016, s. 134.
15
Aleksandar Shopov ve Ayhan Han , ortak yaptıkları bir çalışmada bu
defterde yer alan Yedikule bostanlarıyla ilgili kısa bir değerdirmede
bulunmuşlardır. Bkz. Shopov-Han, “Osmanlı İstanbul’unda Kent İçi
12
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defteri de Cumhurbaşkanlığı Osmanlı Arvişi’nde nüfus
defterleri (NFS.d) içerisinde yer alan 1 nolu defterdir.
Ayrıca bostancıların tarımsal birimleri işletme şekli ve bu
birimlerdeki faaliyetlerinin tespiti için İstanbul kadı
sicillerinden istifade edilmiştir.
1. Bostanlarda Çalışan Göçmenlerin Sayıları ve
Memleketleri
İstanbul’un taze sebze ve meyve ihtiyacının büyük bir
kısmı İstanbul ve civarındaki “bostan” denilen tarımsal
alanlardan karşılanıyordu. Bostanlar; sebze ve meyve
ekimine tahsis edilen, çevresi genelde taş duvarlar ya da
nadiren de olsa ağaçlarla çevrili, içerisinde çalışanların
oturması için ev; ayrıca ahır, sundurma, su kuyusu, havuz
ve su dolabı gibi yapıları barındıran arazi olarak
tanımlanmaktadır16.
Bostanlar, İstanbul sur içinde Büyük Langa, Küçük
Langa, Yenibahçe ve Çukur Bostan; sur dışında
Yedikule’den Ayvansaray’a kadar olan arazi ile Eyüp’te
yer alıyordu. Ayrıca Hasköy ve Galata’da da bostanlar
bulunyordu. Anadolu yakasında ise Üsküdar, Gebze ve
İzmit’e kadar uzanıyordu 17.
Yukarıda da ifade edildiği üzere, İstanbul ve
civarındaki bostanların ve bostanlarda üretim faaliyetinde
bulunan bostanlar ve bostancıların sayıları zaman zaman
kayıt altına alınmıştı. 1702’de yapılan sayımda kara surları
Tarımsal Toprak Kullanımı ve Dönüşümleri: Yedikule”, Toplumsal
Tarih, Sayı 236, Ağustos 2013, s. 35.
16
Bahaeddin Yediyıldız, “XVII. Asır Türk Vakıflarının İktisadi
Boyutu”, Vakıflar, Sayı 18, Ankara 1984, s. 7.
17
Çiğdem Kavakçeken, İstanbul Ahkam Defterleri Üzerinden 19.
Yüzyılda Osmanlı Tarımının Ekonomik ve Hukuki Yönleriyle
Değerlendirilmesi, Doktora Tezi, Maramara Üniversitesi Sosyal
Bilimler Enstitüsü, İstanbul 2013, s. 22.
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dışında Eyüp ve Bayrampaşa’da 62 bostan olduğu
kaydedilmiştir. Bu bostanlarda üretim faaliyetinde yer
alan kişi sayısı, 26’sı Müslüman olmak üzere 192’dir18.
1719 tarihinde tutulan kefil defterine göre ise Büyük
Langa, Yedikule ve Yenibahçe’ye kadar olan kısımda 195
bostan bulunuyordu19. Ancak bu iki kayıtta, bostancıların
geldikleri yerleşim yerleri hakkında bilgi verilmemiştir.
1731 tarihli kefil defterine göre ise Büyük Langa,
Küçük Langa ve Yedikule civarında toplam 156 bostan20
olup bu defterde, bostancıların coğrafi dağılımlarıyla ilgli
bilgi bulunmaktadır. Söz konusu 156 bostanda üretim
faaliyetinde bulunan kişi sayısı 640’tır. Bunlar içerisinde
Rumeli’den gelen göçmenlerin oranı % 71; Anadolu’dan
gelen göçmenlerin oranı ise % 20 civarındadır. Rumeli
göçmenlerinin
çoğunluğunu
Bulgar
göçmenler
oluşturmaktadır. Tablo 1’de görüldüğü üzere Rumeli
göçmenleri; Avlonya, Belgrad, İlbasan, Manastır, Ohri,
Üsküp, İştip, Pirlepe, Ostrova, Sarıgöl, Tikveş, Niş,
Florina, Bihlişte, Karaferye, Selanik, Göllükesri, Yanya,
Vodina, Yenice, Sofya, Kazanlık, Filibe, Tırnova,
Tatarpazarı, Aydos, Dimetoka ve Keşan gibi yerleşim
birimlerinden gelmişti. Bostancılar içerisinde Arnavutlar
da bulunuyordu. Arnavutların çoğunluğu ise Avlonya
sancağının Premedi/Permet kazasından gelmişti. Ayrıca
Göllükesrili ve Ohrili Kıptiler de tarımsal üretime
katılanlar arasındaydı21. Diğer taraftan Anadolu’dan gelen
Selma Kuşu, XVIII. Yüzyılın İlk Çeyreği’nde Eyüp’te Sosyal ve
Ekonomik Hayat, Doktora Tezi, Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler
Enstitüsü, Edirne 2019, s. 249; Ayrıca bkz. Arif Bilgin, “Osmanlı
Döneminde İstanbul Bostanları”, Yemek ve Kültür, Sayı 20, İlkbahar
2010, s. 97.
19
Kara, a.g.m., s. 134.
20
Kara, a.g.m., s. 134-135.
21
BabŞS, nr. 153, s. 10-11.
18
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göçmenlerin memleketleri Konya, Niğde ve Borlu olup
bunların tamamına yakını Rumdu. Bunların yanı sıra
Diyârbekirli 2 Ermeni de bostan işletmekteydi22. Yine
defterdeki verilere göre, az sayıda olmakla birlikte
İstanbullu Rum ve Ermenilerin de bostanlarda çalıştığı
görülmektedir.
Tablo 1: 1731 Tarihli Kefil Defterine Göre Göçmenlerin
Geldikleri Yerleşim Yerleri
Avlonya

Üsküp

Göllükesri

Eğridere

Belgrad

İştip

Yanya

Aydos

Permet

Pirlepe

Vodina

Dimetoka

Niş

Tikveş

Yenice

Keşan

Manastır

Sarıgöl

Filibe

Şarkköy

Ohri

Florina

Sofya

Konya

İlbasan

Bihlişte

Kazanlık

Niğde

Görice

Karaferye

Tatarpazarı

Borlu

Ostrova

Selanik

Tırnova

Diyârbekir

1735 tarihli kefil defterinde, yine sur içi İstanbul’daki
bostanlar ve bostan çalışanları kayda geçirilmiştir.
Defterde bostanların bulunduğu mevkiler; Büyük Langa,
Küçük Langa, Yedikule, Yenibahçe ve Çukur Bostan
olmak üzere beş kola ayrılmıştı. Söz konusu beş mevkide
344 bostan kayıt altına alınmıştır. Bostanlarda tarımsal
üretim faaliyetinde yer alan çalışanların sayısı 1.402’dir.

22

BabŞS, nr. 153, s. 3.
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Bunların % 93’ünü göçmenler oluşturmaktadır 23.
Göçmenlerden % 83’ü Rumeli’den gelmiştir. Bunların
geldikleri başlıca yerleşim birimleri Göllükesri, Ohri,
Yanya, İstarova, Florina, Mansatır, Selanik, Sarıgöl,
Vodina,
Filibe,
Pirlepe’dir.
Ayrıca
Avlonya,
Premedi/Permet kazasından gelen pek çok göçmenin de
üretim faaliyetlerinde yer aldığı bu defterde de
görülmektedir. Bunların dışında Bihlişte, Yenişehir, İştip,
Kratova, Kalkandelen, Tırnova, Depedelen, Tikveş,
Ziştovi, Görice, Koniçe, İlbasan, Samakov, Karaferye,
Eski Zağra, Köstendil, Eğridere, Rusçuk, Sofya, Pazarcık,
Vardar, Koniçe, Tekfurdağı, Edirne, Keşan ve
Uzunköprü’den gelen göçmenler de tarımsal sahada
istihdam edilmişti. Anadolu’dan gelen göçmenlerin
ekseriyeti Niğde’den gelmişti. Yedikule ve Yenibahçe
civarında kümelenen Niğdeli göçmenlerin oranı % 9’dur.
Ayrıca tek tük olsa da Sinop, Tirebolu 24 ve Sivaslı 25
göçmenler de bostanlarda çalışmaktaydı. Öte yandan söz
konusu beş mevkide tarımsal üretime İstanbul içinden
katılanların oranı ise % 2 civarındadır. Yine bu
bostanlarda, sayıları az olmakla beraber Kıpti, Yahudi ve
Ermeni unsurlarına tesadüf edilmektedir.
1733 tarihli nüfus defterinde 26 ise, kara surları dışında
Yedikule’den Eyüp kent merkezine kadar olan sınırlar
içerisinde 154 ve Hasköy’de 13 bostan bulunuyordu. Bu
tarımsal alanlarda kayıt altına alınan bostancı sayısı
Defterde söz konusu tarımsal arazilerde çalışanların 1.381 kişi olduğu
kaydedilmiş olsa da yapılan hesplamada “müstecir” ve “hizmetli”
sayısının toplam 1.402 olduğu tespit edilmiştir. Bkz. Başkanlık
Osmanlı Arşivi (BOA), Bâb-ı Defteri Başmuhasebe (D.BŞM.d), nr.
1841, s. 7-62 (15 Zilkade1147/ 8Nisan 1735).
24
BOA, D.BŞM.d, nr. 1841, s. 26.
25
BOA, D.BŞM.d, nr. 1841, s. 61.
26
Bu defter hususunda bkz. Kuşu, a.g.t., s. 100, 250-251.
23
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637’dir. Bunun % 51’ini Rumeli’den gelen göçmenler
oluşturuyordu. Tablo 2’den anlaşılacağı üzere,
Rumeli’den gelen göçmenler ekseriyeti bugünki
Arnavutluk, Yunanistan ve Bulgaristan’dan gelmişlerdi.
Bu göçmenlerden 281’i (% 44) Arnavut’tu27. Kara surları
dışındaki bostanlarda da Anadolu’nun Konya, Aksaray,
Niğde ve Borlu kazalarından gelen Rum göçmenler
çalışmaktaydı. Bunların oranı ise yaklaşık olarak % 6’dır.
Yine bu civarda da az sayıda İstanbullu bostancının
çalıştığı tespit edilmektedir. Defterde bunlar “İstanbullu”,
“Eyüblü”, “Edirnekapılı”, “Eğrikapılı” “Yenikapılı”
olarak belirtilmişti28.
Tablo 2: 1733 Tarihli Nüfus Defterine Göre
Göçmenlerin Geldikleri Yerleşim Yerleri
Avlonya

Vodina

Ahyolu

Belgrad/ Arnavud
Belgradı

Yenice
Vardar

Filibe

Premedi/Permet

Derbend

Sofya

Depedelen

Selanik

Rusçuk

Ohri

Göllükesri

Eski Zağra

İlbasan

Gerbeniş

Zağra-i Cedid

Manastır

Lofça

Edirne

Pirlepe

Ziştovi

Uzunköprü

Sarıgöl

Çalı Kavak

Malkara

Mora

Samakov

Niğde

27
28

BOA, Nüfus Defterleri (NFS.d), nr. 1, s. 43.
BOA, NFS.d, nr. 1, s. 16, 26, 32, 38, 25 Şevval 1145.
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Koniçe

Eski Cuma

Borlu

Görice

Şarkköy

Konya

Kostorova

Kalavrita

Aksaray

İstarova

Tırnova

Ostreva

Osmanpazarı

Söz konusu sayımlarda, göçmen bostancıların
eşkâllerine de yer verilmiştir. Eşkâl tanımı yapılırken
fiziki özelliklleri boy, ten rengi, yüz şekli, bıyık ve sakalı
belirtilmiştir. Göçmen bostancıların boyları “uzun”, “orta”
ve “bodur”; sakal ve bıyıkları “kara sakallı, kır sakallı, ter
bıyıklı, köse bıyıklı, sarı bıyıklı” şeklinde tanımlanmıştır.
Ten renkleri ise “sarışın, kumral ve esmer” olarak
belirtilirken yüz ve çehreleri için “yalın çehreli29”, “uzun
yüzlü30” gibi tanımlamalar kullanılmıştır. Ayrıca
Göçmenlerin engel durumlarını tarif eden ifadeler de göze
çarpmaktadır: Yek-çeşm/tek gözlü 31, kör32. Ancak
bostantanlarda üretim faaliyetinde bulunan göçmenlerin
yaşlarını tespit etmek zordur. Buna rağmen söz konusu
defterlerde az sayıda “ihtiyar” tanımlamasına rastlanırken
genellikle 12-20 yaş arasındaki gençleri ifaden eden 33
“genç taze”, “çâr-ebrû”, “ter bıyıklı”, “küçük oğlan” gibi
nitelendirmelerin sıklıkla geçtiği tespit edilmektedir. Bu
29

BOA, NFS.d, nr. 1, s. 4.
BOA, NFS.d, nr. 1, s. 2.
31
BOA, NFS.d, nr. 1, s. 18.
32
BOA, NFS.d, nr. 1, s. 3.
33
Hüseyin Muşmal-Müjgan Şahinkaya, “Nüfus ve Temettuat
Defterlerine Göre Bozkır Kaza Merkezi’nin Demografik Yapısı, Sosyal
ve Ekonomik Özellikleri (1840-1841)”, Uluslararası Sempozyum
Geçmişten Günümüze Bozkır (6-8 Mayıs 2016), Selçuk Üniveristesi
Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, Konya 2016, s. 336.
30
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durum tarımsal birimlerde üretim faaliyetlerinin bilhassa
genç göçmenler tarafından yürütüldüğünü gösterir.
İncelenen defterlerde göçmenlerin medeni durumları
hakkında yeterli malumat bulunmamaktadır. Yalnızca
1733 tarihli nüfus defterinde 637 kişiden sadece 3’ünün
evli;34 1735 tarihli kefil defterinde ise 1.402 bostancıdan
23’ünün “müteehhil” yani “evli” olduğu belirtilmişti
2. Göçmenlerin Bostanları İşletme Yöntemi ve Üretim
Faaliyetleri
Bostanlar, genelde askerî zümrenin veya vakıfların
mülkiyetinde olan arazilerdi. Bu tarımsal birimler,
sahipleri tarafından işletilmiyordu. Bir bedel karşılığında,
belirli bir süre kiraya veriliyor; mülk sahibi ve kiracı
arasında yapılan sözleşme ve sözleşme şartlarının yer
aldığı mühürlü temessük gereğince bostanı işletme yetkisi
devrediliyordu 35. Örneğin, Üsküdar’da Mehmed Paşa
vakfına ait olan bir bostan yeri, vakfın mütevellisi İbrahim
ve câbîsi Şîr Ali tarafından üç yıllığına İstevi Abdullah
oğlu Mustafa’ya 7.000 akçeye kiralanmıştı36.
1731 tarihli kefil defterinde 640 bostancıdan 190’ı
“müstecir” yani kiracıydı. 1735 tarihli kefil defterinde ise
1.402 bostancıdan 343’ü kiracı olup bunların %73’ü
Rumeli ve % 10’u da Anadolu göçmeniydi. Bu durum
göstermektedir ki, “bostan” denilen tarımsal birimleri
işleten göçmenler, toprağın sahibi değil, kiracısıydı.
Kiralanan bostanlar üzerinde kiracının, kira müddeti
boyunca, ekip biçerek elde edeceği her artı ürün kendi
34

BOA, NFS.d, nr. 1, s. 23, 27.
Kuşu, a.g.t., s. 253.
36
İstanbul Kadı Sicilleri Üsküdar Mahkemesi 1 Numaralı Sicil (H. 919927/ H. 1513-1521), Hazırlayan (haz.): Bilgin Aydın-Ekrem Tak,
İSAM, İstanbul 2008, s. 251.
35
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mülkiyeti dâhilindeydi. Dolayısıyla kiracı, dilerse ihdas
ettiği artı ürünü ve üretimde kullandığı araç ve gereçlerini
bir başkasına satabilir ya da kiralayabilirdi. Örneğin,
Eyüp’te Zal Mahmud Paşa Camii yakınında Ali Paşa
vakfına ait olan bostanı tasarrufunda bulunduran Ahmed
Efendi’nin kiracıları Dimo ve ortağı Yorgi adlı zimmîler,
söz konusu bostan içindeki meyve ağaçlarını 15.000
akçeye Ali Beşe’ye satmışlardı37. Diğer bir örnekte ise,
Yani adlı zimmînin, Küçük Langa’da Süleymaniye
vakfına ait bostanda mülkü olan bir bostancı odası, bir at
ile çapa ve bel gibi zirâat aletlerini senede ikişer bin
akçeye İstoyan adlı zimmîye kiraladığı anlaşılmaktadır 38.
Bostanı kiralayan kişinin ölümü halinde, bostanda
kiracının mülkiyetindeki ürün ve araç-gereçler, miras
hukuku kuralları doğrultusunda bostancının mirasçılarına
intikal ederdi. Şöyle ki, Avlonya sancağının Premedi
kazasına bağlı Delvine köyü ahalisinden olup, 1719
senesinde Bayram Paşa bostanlarında Sekbanbaşı Hasan
Ağa’nın bostanında kiracı olan Nikola oğlu Pano ölünce
söz konusu bostanda bulunan ürün ve araç-gereçleri,
zevcesi ile kardeşlerine intikal etmişti. Pano’nun
terekesinin toplamı 5.612 akçe olup bostanındaki ürünleri
şunlardı: Patlıcan (1.000 akçe), lahana fidanı (400 akçe),
ıspanak tohum (100 akçe), hıyar ocağı 20 (80 akçe), kabak
ocağı 4 (20 akçe), soğan tohum (120 akçe), sarmısak (20
akçe), enginar (60 akçe), fidan (300 akçe) 39.

İstanbul Kadı Sicilleri Eyüb (Havass-ı Refîa) Mahkemesi 74
Numaralı Sicil (H. 1072-1073/ M. 1661-1662), haz. Hüseyin Kılıç, vd.,
İSAM, İstanbul 2011, s. 219.
38
İstanbul Kadı Sicilleri Bâb Mahkemesi 46 Numaralı Sicil (H. 10961097/ M. 1685-1686), haz. Sabri Atay, vd., İSAM, İstanbul 2011, s.
491.
39
Havâss-ı Refîa Şer‘iyye Sicilleri (HRŞS), nr. 140, s. 91.
37
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Göçmenler, bostanları ortaklaşa kiralayabilirdi.
Örneğin Saraçhane yakınında merhum Kol Kethüdası
Hacı Süleyman Ağa bostanı, Arnavut Milo ve Premedi
kazasından Arnavut Metri40; Sultan Ahmed Camii bostanı
Kosta, Kasko, Doko, Peço ve Efter adlı beş Arnavut
tarafından müştereken işletilmekteydi41.
Bostanların birer ustası olup bostan ve bostancıların
idaresinden bu kişiler sorumluydu 42. Usta aynı zamanda
bostanın işletme hakkını da elinde bulunduran kişiydi.
1731 tarihli kefil defterinde hem “müstecir” hem de “usta”
olarak kaydedilenlerin sayısı 93 olup ustaların ekseriyeti
göçmendi. Bostanı işleten kiracı veya usta, bu tarımsal
birimlerde üretim faaliyetlerini yerine getirmek üzere işçi
çalıştırabiliyordu. Bunlar belgelerde
“hizmetkâr”,
“yanaşma”,
“amele”
veya
“ırgad”
olarak
tanımlanmaktadır. 1719 tarihli kefil defterinde Büyük
Langa, Yedikule ve Yenibahçe civarında “yanaşma”
olarak kaydedilen kişi sayısı 333’tür. Ancak bu tarım
işçilerinin memleketleri belirtilmediği için söz konusu
tarımsal alanlarda kaç göçmenin istihdam edildiğini tespit
etmek güçtür. Buna karşın, 1731 tarihli kefil defterinde
tarım işçilerinin memleketleri hakkında ayrıntılı bilgiye
ulaşmak mümkündür. Bu defterde “hizmetkâr” olarak
kaydedilen kişi sayısı 450 olup bunların yaklaşık olarak %
98’ini göçmenler oluşturmaktadır. Bu göçmenlerin % 63’ü
Bulgar, % 22’si Rum ve % 6’sı Arnavut’tu. 1735 tarihli
kefil defterinde ise 343 “müstecir” dışında Büyük Langa,
Küçük Langa, Yedikule, Yenibahçe ve Çukur Bostan’daki
tarımsal alanlarda 1.059
kişinin istihdam edildiği
görülmektedir. Bunaların % 86’sı Rumeli ve % 9’u ise
BabŞS, nr. 153, s. 5.
BabŞS, nr. 153, s. 4.
42
Bilgin, a.g.m., s. 90.
40
41
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Anadolu göçmeniydi. Diğer taraftan 1733 tarihli nüfus
defterine bakıldığında, Yedikule haricinde Hacı Osman
bostanında Avlonyalı Salih “hizmetkâr”; Topçular
Mahallesi’nde Hatice Sultan bostanında Sinan, Hüseyin ve
Murad adlı kişiler “yanaşma” olarak kaydedilmiştir.
Bunların dışındaki bostancıların kiracı mı yoksa tarım
işçisi mi olduğu açık bir şekilde belirtilmemiştir. Bu
yüzden bu defterde yer alan bostanlardaki kiracı veya
hizmetli sayısı hususunda net birşey söylemek zordur.
Bir bostanda ortalama kaç kişi çalışırdı sorusunu da
cevaplamak gerekirse, kiracısı hariç olmak üzere bir
bostanda en az 1 kişi43 ve en fazla 11 kişinin44 üretim
faaliyetinde yer alıdığı tespit edilmiştir. Örneğin Laleli
Çeşmesi yakınında merhum Arif Efendi bostanında kiracı
olan Bulgar Kirko hizmetinde 4 Bulgar göçmen işçi
çalışırken45, Yedikule yakınında Bucak Bağı denilen
bostanlardan Hacı Gülüstan bostanın kiracıları Niğdeli
Anaştaş ve ortağı Niğdeli Apostol’un hizmetinde 8
göçmen işçi çalışmaktaydı. Bu göçmenlerden 1’i Filipeli,
1’i Göllükesrili Bulgar ve diğer 6’sı Niğdeli Rumlardı46.
Büyük Langa’da Bekir Paşa bostanında ise kiracısıyla
birlikte 12 Balkan göçmeni üretim faaliyetinde yer
almaktaydı. Öte taraftan bazı bostanlarda işçi
çalıştırılmazken 47 bazısının da tamamen boş olduğu
olduğu görülür48. Göçmen işçilerin çalışma süresi ve
ücretleri konusunda şimdilik kesin bir şey söylemek

BabŞS, nr. 153, s. 3.
BOA, D.BŞM.d, nr. 1841, s. 7.
45
BabŞS, nr. 153, s. 4.
46
BabŞS, nr. 153, s. 5.
47
BOA, NFS.d, nr. 1, s. 36.
48
BOA, NFS.d, nr. 1, s. 12, 14, 24.
43
44
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zordur. Muhtemelen bunların bir kısmı hasat bitimine
kadar çalışıp sonra memleketlerine geri dönmekteydi.
Bostanları işletenler ile bostanlarda işçi statüsünde olan
göçmenlerin genelde aynı memleketten geldikleri göze
çarpmaktadır. Denilebilir ki, bir bostanın işletme hakkını
elde eden göçmen, tasarrufu altındaki tarımsal arazide
kendi hemşerilerini istihdam ediyordu. Hatta bostanları
ortaklaşa işleten göçmenlerden bazılarının kardeş olduğu
görülür49. O halde bu tarımsal birimlerin bir kısmı aile
işletmesi olarak değerlendirelebilir. Nitekim kimi göçmen
bostancıların, erkek çocuklarıyla birlikte bu arazilerde
üretim faaliyetlerini yürüttüğü göze çarpmaktadır 50.
Göçmenlerin istihdam edildiği İstanbul ve civarındaki
bahçe ve bostanlarda lahana, havuç, kabak, patlıcan 51,
soğan, ıspanak, maydanoz, şalgam52, turp, pırasa,
enginar53 gibi sebzelerin yanı sıra meyve54 ve çiçek55
üretimi yapılmaktaydı. Tabii şehrin ihtiyacı olan sebze ve

BOA, D.BŞM.d, nr. 1841, s. 33; NFS.d, nr. 1, s. 15.
BOA, D.BŞM.d, nr. 1841, s. 40, 52.
51
İstanbul Kadı Sicilleri Üsküdar Mahkemesi 14 Numaralı Sicil (H.
953-955/ M. 1546-1549), haz. Nuray Güler, İSAM, İstanbul 2010, s.
128; İstanbul Kadı Sicilleri Üsküdar Mahkemesi 17 Numaralı Sicil (H.
956-963/ M. 1549-1556), haz.Orhan Gültekin, İSAM, İstanbul 2010, s.
118.
52
İstanbul Kadı Sicilleri Bâb Mahkemesi 54 Numaralı Sicil (H. 1102/
M. 1691), haz. Hüseyin Kılıç, vd., İSAM, İstanbul 2011, s. 429.
53
HRŞS, nr. 133, s. 84; nr. 140, s. 91 (H. 19 Zilhicce 1126/ M. 26 Arlık
1714, H. Şaban 1131/1719).
54
HRŞS, nr. 125, s. 74 (H. 27 Safer 1120/ M. 18 Mayıs 1708).
55
Kuşu, a.g.t., s. 262. Bu konuda Eremya Çelebi, Üsküdar bahçe ve
bostanlarında gül gibi iri karanfiller yetiştirildiğinden bahseder.
Eremya Çelebi Kömürciyan, İstanbul Tarihi XVII. Asırda İstanbul,
Tercüman: Hrand D. Andreasyan, Eren Yayıncılık, İstanbul 1988, s.
48.
49
50
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meyvelerin bir kısmı da Doğu Trakya, Batı Anadolu 56 ve
Marmara’nın sahil kazalarından tedarik edilirdi57. İstanbul
ve çevresindeki bostanlarda ve diğer yerleşim
birimlerinden hasıl edilen bitkisel ürünlerin başkentteki
dağıtımına bakıldığında; tedariki sağlanan ürünler
sebzehâneye teslim edilir ve burada öncelikle sarayın
ihtiyacı karşılanır, kalan ürünlerin dağıtımı ise sebzeci ve
manav esnafı arasında yapılırdı. Sonrasında bu esnaf
mensupları ürünleri dükkânlarında satışa sunardı58.
Bostancılar, ürettikleri ürünleri kendileri de seyyar bir
şekilde satabilirdi. Diğer taraftan küfeci, pazarcı ve
koltukçu takımı, küfe veya tablalarla sokak sokak
dolaşarak bostanlarda hasıl olan bitkisel ürünleri halka
satardı. Bu hususla ilgili olarak Mantran da taşradan
İstanbul’a göçen yoksul göçmenlerin, şehirdeki
hemşerilerine başvurarak onlardan bir miktar para
aldıklarını ve bu parayla taze meyve veya sebze satın alıp
sokaklarda sattıklarını söylemektedir 59. İncelenen
dönemde taze sebze ve meyvelerin seyyar olarak satışında
bilhassa Niğdeli takımı göze çarpmaktadır. Bunlar, sepet
ve küfeler ile sebze ve meyveleri sokak veya mahalle
aralarında satmaktaydı60.
Küfecilik mesleği, bazı Arnavutlar tarafından da icra
edilmekteydi. Örneğin Topkapı dâhilinde bulunan
bostanlarda Premedili Pano oğlu Kirko ve Edirnekapı
haricinde Bayrampaşa bostanında Premedili Vido oğlu
Robert Mantran, 17. Yüzyılın İkinci Yarısında İstanbul: Kurumsal,
İktisadi, Toplumsal Tarih Denemesi, Çeviren: Mehmet Ali KılıçbayEnver Özcan, Cilt I, TTK, Ankara 1990, s. 187.
57
Arif Bilgin, Osmanlı Saray Mutfağı (1453-1650), Kitabevi, İstanbul
2004, s. 211.
58
Bilgin, a.g.m., s. 87.
59
Mantran, a.g.e., Cilt II, s. 47.
60
Kuşu, a.g.t., s. 260-61.
56
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Kirko adlı kişilerin küfeci olduğu tespit edilmiştir61. Bu
durum İstanbul’a gelen göçmenlerden kimilerinin de
hemşerilerinin bostanlarında küfeci olarak hizmet
verdiğini göstermektedir.
Sonuç
1731 tarihli kefil defterinde Büyük Langa, Küçük
Langa ve Yedikule’ye kadar olan tarımsal arazilerde
çalışanlardan % 91’i; 1735 senesinde tutulan kefil
defterinde yine sur içi İstanbul’da Büyük Langa, Küçük
Langa, Yenibahçe, Çukur Bostan ve Yedikule’ye kadar
olan sahadaki 344 bostanda çalışanlardan % 93’ü; 1733
tarihli nüfus deferinde ise surdışında Yedikule’den
Ayvansaray ve Eyüp’e kadar olan arazi ile Hasköy’deki
toplam 167 bostanda çalışanlardan % 57’si göçmendi.
Denilebilir ki, İstanbul ve civarında tarımsal tarımsal
alanların ihtiyacı olan emek gücünün neredeyse tamamı
Anadolu ve Rumeli’den gelen göçmenler tarafından
karşılanıyordu.
Göçmenleri etnik kökenlerine baktığımızda Arnavut,
Bulgar ve Rum kökenli oldukları görülmektedir. Ayrıca
bostanlarda Kıpti, Yahudi ve Ermeni unsurlarına da
tesadüf edilmektedir.
Göçmenler,
vakıfların ya da varklılı şahısların
mülkiyetinde olan bostanları kiralamak suretiyle
işletmekte; bu tarımsal arazilerde sebze ve meyvenin yanı
sıra çiçek üretimi yapmaktaydılar.

61

HRŞS, nr. 128, s. 8, 72 (6 Ramazan 1711, 19 Rebîü’l-âhir 1712).
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BALKANLAR’DAN YAPILAN GÖÇLERİN BİGA
KAZASI’NIN DEMOGRAFİK YAPISI ÜZERİNE
ETKİLERİ
The Effects of Migrations from Balkans on the
Demographic Structure of Biga District
Burak KÜÇÜK**
Öz: 19. yüzyılın ikinci yarısında yaşanan Kırım Savaşı ve 18771878 Osmanlı-Rus Savaşı sonrasında Rus işgaline uğrayan
bölgelerden Osmanlı topraklarına kitleler halinde göçler
meydana gelmiştir. Osmanlı Devleti, yıllardır yaşadıkları
memleketlerini terk etmek zorunda kalan göçmenlere kucak
açmış, onların sevk ve iskân süreçlerini sağlıklı bir şekilde idare
etmeye gayret göstermiştir. Osmanlı ülkesine gelen göçmenler
belli bir plan dahilinde uygun bölgelere yerleştirilmeye
çalışılmıştır. Muhacirlerin iskân edildiği bölgelerden biri de,
jeostratejik konumu yanında, geniş ve verimli arazilere sahip
olan Biga yöresidir. 1860 yılı itibariyle muhacir iskânına açılan
Biga kazasına bilhassa Balkanlar olmak üzere Kırım, Kafkasya
ve diğer yerlerden gelen on binlerce göçmen iskân edilmiş, bu
göçmenler için yeni köyler teşkil edilmiştir. İskân süreci
sonunda Biga havalisinin nüfusu mühim derecede artış
göstermiş ve bölge demografik ve etnik çeşitlilik bakımından
yeni bir çehreye bürünmüştür. Bu bildiride, muhacirlerin sevk
ve iskânından önce Biga kazasının nüfusu ve etnik çeşitliliği
1840 yılına ait “Nüfus Defterleri” özelinde ortaya konulduktan
sonra, muhacir yerleşimleri akabinde bölgenin demografik


Bu bildiri çeşitli ilave ve değişikliklerle yazarın Doç. Dr. Ali Sönmez
danışmanlığında hazırladığı Biga Kazası’nda Muhacir Yerleşimleri ve
Yaşanan Sorunlar (1856-1910) başlıklı yüksek lisans tezinden
üretilmiştir. (Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Sosyal Bilimler
Enstitüsü, Eylül 2015).
**
(Doktora Öğrencisi); İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler
Enstitüsü, Tarih Anabilim Dalı, Yakınçağ Tarihi Bilim Dalı,
burakkucuk1306@gmail.com.
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yapısında meydana gelen köklü değişiklikler arşiv vesikaları ve
istatistiki veriler ışığında mukayeseli bir şekilde serimlenmeye
çalışılacaktır.
Anahtar Kelimeler: Biga, Muhacir, İskân, Göç, Demografi
Abstract: Mass-migrations occurred in the Ottoman territories
from the lands under Russian domination or areas that were
witnessed Russian occupation during and after the Crimean War
and the Turkish-Russian War of 1877-78 that happened in the
second half of the 19th century. The Ottoman Empire embraced
the immigrants who had to leave their hometowns for years and
endeavored to manage their dispatch and settlement processes in
healthily. The immigrants who came to the Ottoman country
were placed in the appropriate regions within a certain plan. One
of the regions where immigrants were settled was the Biga
district had large and fertile lands besides its geostrategic
location. Since 1860, tens of thousands of immigrants from the
Crimea, the Caucasus, and other regions were settled in the Biga
district and new villages were established for these immigrants.
At the end of the settlement process, the population of Biga
district increased significantly and the region became a new face
in terms of demographic and ethnic diversity. In this paper, the
population and ethnic diversity of the Biga region before the
dispatch and resettlement of the immigrants will be presented
according to the “Population Books of 1840” and then the
immigrant settlements following immigrant settlements will be
presented in the light of archival documents and statistical data.
Keywords: Biga,
Demography

Immigrant,

Settlement,

Migration,

Giriş
19. yüzyılın ikinci yarısından itibaren bilhassa
Rusya’nın Kırım, Kafkasya ve Balkanlar’da takip ettiği
yayılmacı politika ekseninde söz konusu coğrafyalardan
Osmanlı topraklarına kitleler halinde göçler vuku
bulmuştur. Kırım Savaşı ile birlikte Kırım cihetinden
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yoğun miktarda Tatar göçü alan Osmanlı Devleti, Kırım
Harbi sonrası Kafkasya taraflarından kitleler halinde
yaşanan Çerkes göçlerine sahne olmuştur. Bu göç
hareketlerinin başat faktörü Rusya’nın işgalci politikasına
hız vermesidir. Osmanlı topraklarına yaşanan muhaceretin
farklı bir boyutunu ise 1877-78 Osmanlı-Rus Savaşı
sonrası yaşanan kitlesel göç hareketleri teşkil etmektedir.
Tarihe “93 Harbi” olarak geçen bu savaş, on binlerce
Müslüman’ın hayatını kaybetmesine neden olduğu gibi,
bilhassa Rumeli’de işgal altına uğrayan bölge halkının
muhacir konumuna düşmesine sebep olmuştur.
Osmanlı coğrafyasına yapılan kitlesel göç hareketleri
devletin iskân politikasını şekillendirmesine neden
olmuştur. Sayıları yüz binleri aşan muhacir kitlelerini belli
bir plan dahilinde Anadolu’nun muhtelif bölgelerine
yerleştirme siyasetini tatbik etmeye koyulan devlet, 1860
yılında “Muhacirin Komisyonu”nu teşkil ederek bu işi bir
düzen içinde yürütmeye ihtimam göstermiştir. 1877-78
Osmanlı-Rus Savaşı sonrası yaşanan ve daha büyük
ölçekli göçmen akınları karşısında ise bu komisyon
genişletilerek “İskân-ı Muhacirin Komisyonu” vücuda
getirilmiş, sistematik bir şekilde muhacirleri iskân
politikası uygulanmaya gayret edilmiştir.
Osmanlı ülkesine sığınan muhacir kitleleri
Anadolu’nun muhtelif vilayetlerine iskân edilmeye
çalışılmıştır. İskân noktalarından biri de geniş ve verimli
arazilere sahip, Rumeli ile karşı karşıya bulunması ve kilit
bir göçmen sevk merkezi konumunda bulunan İstanbul’a
yakın olması gibi özellikleri nedeniyle jeostratejik öneme
haiz bir mevki olan Biga kazası olmuştur. 1 Bu sebeple pek
Faruk Kocacık, Balkanlar'dan Anadolu'ya Yönelik Göçler (18781900) Karşılaştırmalı Yerli ve Göçmen Köyü Monografileri,
Yayımlanmamış Doktora Tezi, Hacettepe Üniversitesi, Eğitim
1
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çok muhacir civarda bulunan elverişli arazilere iskân
edilmeye çalışılmış, bölgeye gelen muhacirler için yeni
mahalle ve köyler teşkil edilmiştir. İskân edilen muhacirler
ile bölgenin nüfusu önemli ölçüde artış göstermiş, bu
durum da beraberinde yerli ahali ile muhacir çatışmaları,
arazi anlaşmazlıkları gibi pek çok problemi tetiklemiştir.
Bu sorunların yanında üzerinde durulması gereken ve
incelemenin ana iskeletini oluşturan nokta, bölgenin
muhacir yerleşiminden sonra büründüğü demografik
değişimdir. Bölgenin muhacir iskânından evvelki nüfus
grafiği ile muhacir iskânı sonrası oluşan büyük değişim
tablo ve grafikler özelinde aktarılarak demografi
araştırmalarına katkı sağlamak öncelikli amacımızdır.
Muhacir İskânı Öncesi Biga Kazası'ndaki Demografik
Durum
1831 yılında Osmanlı Devleti'nde yapılan ilk nüfus
sayımına göre, Biga kazasında 1.925 nüfus Müslüman
erkek sayılmıştır.2 Sayım sonuçlarında kaza sınırları
içindeki gayrimüslim sayısı belirtilmemiş, sadece
Bozcaada ve Gökçeada'daki gayrimüslim nüfus
gösterilmiştir. Yapılan bu sayımda Müslüman nüfusun
hane sayıları belirtilmemiştir. Ancak, aynı sayıda kadın
nüfusun olduğu varsayılırsa kaza genelinde tahmini 3.850
nüfus Müslüman yaşadığı söylenebilir. Diğer yandan, bu
dönemde daha Biga kazasına tabi olmayan ve kaza
statüsünde bulunan Çan ve Dimetoka'nın nüfus sayısına
bakıldığında ise, Çan kazasında 1.856, Dimetoka
kazasında ise 575 erkek nüfus tespit edilmiştir. 3 Aynı
sayıda kadın nüfusun olduğu öngörülürse bu iki kazada
Fakültesi, Sosyal Çalışmalar ve Sosyal Hizmetler Bilim Dalı, Ankara
1978, s. 168.
2
Enver Ziya Karal, Osmanlı İmparatorluğu'nda İlk Nüfus Sayımı 1831,
Başvekâlet İstatistik Umum Müdürlüğü, Ankara 1943, s. 156.
3
Enver Ziya Karal, Osmanlı İmparatorluğu'nda ..., s. 156.

532

tahmini toplam 4.862 nüfus Müslüman bulunmaktadır.
Buna göre, 1831 yılında Biga, Çan ve Dimetoka
kazalarında tahmini toplam 8.712 nüfus Müslüman ikamet
etmektedir.

Nüfus

Şekil 1: 1831 Yılı Nüfus Sayımına Göre Biga, Çan ve
Dimetoka'daki Müslüman Nüfus
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Osmanlı idarî yapısında Biga şehri, aynı zamanda Biga
Sancağı'nın merkezi konumundadır. 1516 yılında dokuz
mahalleden müteşekkil bir kasaba görünümünde olan Biga
şehrinde, 17. yüzyılın sonlarına doğru mahalle sayısı ona
yükselmiştir.4 19. yüzyıla gelindiğinde ise mahalle
sayısında ciddi bir değişim yaşanmadığı görülmektedir.
Nitekim 1840 yılında, Biga kazası dahilinde on adet
müslüman mahallesi ile iki adet gayrimüslim mahallesinin
varlığına rastlanmaktadır.5 Kırsal kesimin en küçük
yerleşim birimini teşkil eden köylere bakıldığında, 1840
yılında Biga kazasında 25 adet köy bulunmaktadır. 1516
yılında ise Biga kazasına bağlı 74 köy görülmekte ve bu
köylerde 1.028 hane ve 128 mücerred nüfus
Feridun Emecen, "Biga", Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi,
C. 6, İstanbul 1992, s.136.
5
BOA, NFS. D, 1214, s. 2-47; BOA, NFS. D, 1218, s. 2-21.
4
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bulunmaktadır.6 1840 yılında köy sayısının bu şekilde
düşmesi demografik bir gerilemeden değil, idari
taksimattaki değişimden kaynaklanmaktadır. 7
Tablo 1: Biga Kazası Sınırlarındaki Toplam Erkek Nüfus
(1840)8
Yerleşim Birimleri

Hane

Mahalleler9

606

Toplam Erkek
Sayısı
1.151

680

1.512

Köyler

10

Hüsnü Demircan, Osmanlı Klasik Dönemi Biga Tarihi,
Yayımlanmamış Doktora Tezi, Ankara Üniversitesi, Ankara 2000, s.
69.
7
Muhammet Bedreddin Şimşek, TemettuatDefterleri'ne Göre Biga
Kazası'nın Sosyal ve Ekonomik Yapısı (1840-1845), Yayınlanmamış
Yüksek Lisans Tezi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Çanakkale
2013, s. 57-58.
8
BOA. NFS. D. 1214; BOA. NFS. D. 1215; BOA. NFS. D. 1216; BOA.
NFS. D. 1217; BOA. NFS. D. 1218.
9
1840 yılında Biga kazasındaki 12 mahallede bulunan 1.151 erkek
nüfustan 416'sı gayrimüslim, geri kalan 735 nüfus ise Müslüman'dır.
Kadın nüfusla birlikte Biga kazasının toplam nüfusu 2.300
dolayındadır. Biga merkez nüfusunun % 63,85'ini Müslüman, %
36,14'ünü ise Gayrimüslim nüfus teşkil etmektedir. Gayrimüslim
unsurların % 74,03'ü Rum, % 25,96'sı ise Ermeni'dir. Biga
Kazası’ndaki mahalleler: Akkadı, Ballı, Camî-i Kebîr, Cedid,
Ermeniyan, Hacı Ahmed, Hacı İvaz, Hacı Sâdî, İbrahim Bey, Kurşunlu,
Rumiyan, Takyeci; BOA, NFS. D. 1214, s. 2-47; BOA, NFS. D. 1218,
s. 2-21.
10
1840 yılında Biga kazasına bağlı 25 köyden iki tanesi tamamen
Gayrimüslim nüfusun ikâmet ettiği köylerdir. (Değirmencik ve Aksaz
köyleri) Bu iki köyde 163 hanede 362 erkek nüfus bulunmaktadır.
Kadın nüfusla birlikte bu iki köyün ihtiva ettiği nüfus 724'tür. Diğer 23
köyde yaşayan Müslümanlar ise 517 hanede 1.150 erkek nüfusa tekabül
etmektedir. Kadın nüfusun da ilave edilmesiyle birlikte söz konusu 23
köyde yaklaşık 2.300 nüfus bulunmaktadır. Buna göre, Biga'nın
köylerini % 76,05 Müslüman, % 23,94 oranında da gayrimüslim nüfus
teşkil etmektedir. Belirtilen 25 köyde ise tahmini toplam 2.662 nüfus
6
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Mezra11

1

3

Yörükler

52

129

Kıptîler

14

30

Yabancı
Müslümanlar14
Yabancı
Gayrimüslimler15
TOPLAM

-

10

-

29

1.353

2.864

12

13

1840 yılına ait Nüfus Defterleri'ne göre Biga kazasında
1.353 hanede 2.864 erkek nüfusun ikamet ettiği tespit
edilmiştir. Kadın nüfusla birlikte Biga kazasındaki toplam
nüfus 5.728'dir. 1840 yılına ait Temettuat Defteri'ne göre
kaza genelindeki toplam tahmini nüfus sayısı ise
6.475'tir.16 Aynı şekilde, 1844-45 Temettuat Defteri'ne
göre Biga kazası sınırlarındaki toplam tahmini nüfus sayısı
6.740 olarak hesaplanmıştır. Bu nüfusun %72'si
yaşamaktadır. Biga Kazası’ndaki köyler: Ahmedler, Akpınar, Aksaz,
Azatlı, Bakacak, Bezirgânlar, Biga Alanı, Danişmend, Değirmencik,
Doğancı, Eçi Alanı, Eşelek, Eybekli, Geredelli, Hisarlı, İskender, Kara
Ağaç, Kara Hamzalar, Kara Muslular, Ortalıca, Ovacık, Pekmezli,
Ramazanlar, Sarıca, Yanıç; BOA, NFS. D. 1214, s. 49-124; BOA, NFS.
D. 1218, s. 23-40.
11
Abadan Mezrası'nda üç tane Müslüman erkek nüfus bulunmaktadır.
12
Yörüklerin yaşadığı köyler: Balıklı, Çakırlı, Sarıkaya; BOA, NFS. D.
1215, s. 2-8.
13
Biga kazasında bulunan Müslüman Kıptîlerin mahalle ve köylerdeki
toplam sayısı 14 hanede 30 nüfus olarak tespit edilmiştir. Kadın nüfusla
birlikte Biga kazasındaki Kıptî sayısı 60'tır. Biga merkezinde bulunan
Kıptîlerin hangi mahallelerde ikamet ettikleri belirtilmeksizin sadece
hane ve nüfus sayıları verilmiştir; BOA. NFS. D. 1216, s. 2-5.
14
BOA. NFS. D. 1217, s. 5-58.
15
BOA. NFS. D. 1217, s. 5-58.
16
Hane sayısı üzerinden bu hesaplama yapılmıştır. Muhammet
Bedreddin Şimşek, TemettuatDefterleri'ne Göre ... , s. 64.
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Müslüman, %28'i Gayrimüslimdir. Etnik kimliklere göre
incelendiğinde, nüfusun %71'i Türk, %24'ü Rum, %4'ü
Ermeni ve %1'i de Kıptî'dir. Türk nüfusun %5'ini ise
Yörükler teşkil etmektedir.17
Şekil 2: 1844-45 Senesi Biga Kazası'ndaki Toplam
Nüfusun Dinî Dağılımı
Müslüman

Gayrimüslim

28%

72%

Muhammet Bedreddin Şimşek, TemettuatDefterleri'ne Göre ... , s.
130-131.
17
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Şekil 3: 1844-45 Senesi Biga Kazası'ndaki Toplam
Nüfusun Etnik Dağılımı
Türk

Rum

Ermeni

Kıptî

4% 1%
24%
71%

Tablo 2: Çan Kazası Sınırlarındaki Toplam Erkek Nüfus
(1840)
Yerleşim
Birimleri
Köyler18

997

Toplam Erkek
Sayısı
1.897

Yörükler

97

234

Kıptîler

12

35

9

15

1.115

2.181

Yabancı
Müslümanlar
TOPLAM

Hane

Çan kazasına tabi köyler: Altıkulaç, Bahadırlı, Çakıl, Çaltı, Çavuş,
Çekmeler, Çınarcık, Çiftlik, Çomaklı, Dere, Doğancılar, Duman,
Durali, Dutdurma, Güle/Göle, Hacı Kasım, Helvacı, Hurma, Kalburcu,
Kara Aşık Bala, Kara Aşık Zir, Karacalar, Karakadılar, Karakoca,
Karlı, Koyunyeri, Köçekli-i Kebir, Köçekli-i Sagir, Kulfal, Mallı,
Muradlar, Muradya, Paşa-i Kebir, Paşa-i Sagir, Pazar, Samed ili, Sırt,
Sula, Tahtacı, Tepe-i Kebir, Tepe-i Sagir, Yaya, Yeniceli, Yuvalar;
BOA, NFS. D. 1220, s. 3-223.
18
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1840 yılına ait Nüfus Defterleri'ne göreBiga kazasına
nazaran Çan kazasında köy sayısı çok daha fazladır. Bu da
bölgede kırsal yerleşimin yoğun olduğunu göstermektedir.
1840 yılında Çan kazasında tabi 44 köyde ikamet eden
Müslüman ve yerli reaya sayısı toplam 997 hanede 2.010
erkek nüfustur. Ancak, Nüfus Defteri'nde belirtildiğine
göre, bu köylerde ikamet etmekte olan 113 nefer, vefat ve
başka köye nakil gibi sebeplerden ötürü artık
bulunmamaktadır. Buna göre, söz konusu köylerde toplam
1.897 nüfus erkek yaşamaktadır.19 Aynı sayıda da kadın
olduğu varsayılırsa Çan kazasına tabi 44 köyde tahmini
toplam 3.794 nüfusun ikamet ettiği söylenebilir.Çan
kazasında bulunan 6 oba ve civar köyler yakınlarında 97
hanede 256 nüfus Yörük yaşamaktadır. Bu nüfustan 2
nefer kaçak, 20 nefer ise çiftbozandır. Dolayısıyla, bu
obalarda toplamda 234 nüfus Yörük ikamet etmektedir.20
Kadın nüfusla birlikte tahmini 468 nüfus Yörüğün Çan
kazasındaki obalarda yaşadığı söylenebilir.Öte yandan,
Çan kazası dahilinde hangi köylerde ikamet ettikleri
belirtilmeksizin 9 hanede 15 nefer yabancı Müslüman
erkek nüfus ile 12 hanede 35 nüfus Kıptî erkek nüfusun
bulunduğu bilgisi mevcuttur.21 Kadın nüfusla birlikte bu
sayı 100 nüfusa tekabül etmektedir. Yukarıda verilen
Tablo 2’deki veriler bir arada düşünüldüğünde, 1840
yılında Çan kazası dahilinde toplamda 4.362 kadın ve
erkek nüfusun ikamet ettiği sonucu çıkarılabilir.

19

BOA, NFS. D. 1220, s. 3-223.
BOA, NFS. D. 1220, s. 225-255.
21
BOA, NFS. D. 1220, s. 257-262.
20
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Tablo 3: Dimetoka Kazası Sınırlarındaki Toplam Erkek
Nüfus (1840)
Yerleşim
Birimleri

Hane

Toplam Erkek
Sayısı

Köyler22

231

433

Yörükler23

155

344

Kıptîler

-

20

Yerli Reaya

178

343

Yabancı Reaya

-

55

TOPLAM

564

1.195

Dimetoka kazasında ise, Biga ve Çan kazalarına
nazaran köy sayısı fazla değildir. 1840 yılında Dimetoka
kazasında, merkezde ikamet eden nüfusla birlikte 4 köyde
toplam 231 hanede 433 nüfus erkek Müslüman
yaşamaktadır. Aynı sayıda kadın olduğu düşünüldüğünde
kazada tahmini toplam 866 nüfus Müslüman yaşadığı
söylenebilir. Kaza dahilindeki 5 köyde ise toplam 178
hanede 343 nüfus erkek yerli reaya yaşamaktadır. Kadın
nüfusla birlikte bu sayı 686'ya tekabül etmektedir.
Dimetoka kazası dahilinde bulunan 10 obada toplam 155
hanede 344 Türkmen ve Yörük erkek nüfus yaşamaktadır.
Kadın nüfus ilave edildiğinde bu sayı 688'e ulaşmaktadır.
Öte yandan, hangi köylerde ikamet ettikleri
belirtilmeksizin Dimetoka kazası dahilinde 55 nefer
yabancı reaya 24 ile 20 nefer Kıptî25 nüfusun yaşadığı
bilgisi mevcuttur. Kadın nüfusla birlikte bu sayı 150'ye
Dimetoka’ya tabi köyler: Çavuş, Çirkinçavuş, Hoşab (Hoşoba), Hacı
Ali Bey; BOA, NFS. D. 1222, s. 4-23.
23
BOA, NFS. D. 1223, s. 2-27.
24
BOA, NFS, D. 1225, s. 2-3
25
BOA, NFS, D. 3856, s. 2.
22
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tekabül etmektedir. Tablo 3’teki veriler bir arada
düşünüldüğünde, 1840 yılında Dimetoka kazası dahilinde
toplam 2.390 nüfus kadın ve erkek yaşadığı
görülmektedir.

Nüfus

Şekil 4:1840 Senesi Nüfus Defterleri'ne Göre Biga, Çan
ve Dimetoka'daki Nüfus Dağılımı
14.000
12.000
10.000
8.000
6.000
4.000
2.000
0
Biga

1840
5.728

Çan

4.362

Dimetoka

2.390

Toplam

12.480

1840 yılına ait Nüfus Defterleri verilerinin gösterdiği
üzere, Biga, Çan ve Dimetoka kazaları dahilinde toplamda
12.480 kadın ve erkek Müslüman, gayrimüslim, yabancı
reaya, Türkmen, Yörük ve Kıptî nüfus yaşamaktadır.
Ayrıca, Biga Sancağı nüfusunun toplu olarak verildiği ve
1836 yılına ait Nüfus Defteri'ne göre, Biga kazasında
2.482, Çan kazasında 2.374 ve Dimetoka kazasında 1.182
erkek nüfus bulunmaktadır.26 Kadın nüfusla birlikte bu üç
kazada tahmini toplam 12.076 nüfus ikamet etmektedir.
Bu sonuç, üç kazadaki mahalle ve köylerdeki nüfusu alt
alta toplamak suretiyle elde ettiğimiz rakamla oldukça
yakındır. Öte yandan, Kırım Savaşı sonrası başlayan
muhaceret ve özellikle 93 Harbi sonrası yaşanan yoğun
26

BOA, NFS. D. 1806, 29 Zilhicce 1251 / 16 Nisan 1836, s. 6.
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göç akınları neticesinde Biga yöresinin demografik yapısı
önemli ölçüde değişecek, aynı zamanda pek çok muhacir
köyü teşkil edilecektir.
Biga Kazası'nda Muhacir Yerleşiminin Demografik
Yapı Üzerine Etkisi
Biga kazasına 1860 yılı itibariyle başlayan ilk muhacir
sevkiyatı ile birlikte kazanın nüfusu yavaş yavaş artmaya
başlamıştır. İçlerinde muhacirlerin de bulunduğu ilk resmî
nüfus verileri 1875 ve 1876 tarihli Cezâyir-i Bahr-i Sefîd
Vilâyeti'ne ait Vilâyet Salnamelerinde yer almaktadır.
Aşağıda yer alan grafikte 1876 yılına ait nüfus verileri
aktarılmıştır.
Şekil 5: 1876 Yılı Cezâyir-i Bahr-i Sefîd Vilâyeti
Salnamesi'ne Göre Biga Kazası ile Çan ve Dimetoka
Nahiyeleri'nde Bulunan Erkek Nüfus 27
12.000
10.000

Nüfus

8.000
6.000
4.000
2.000
0
İslam

Biga
2.990

Çan
3.132

Dimetoka
1.360

Toplam
7.482

Rum

1.257

199

460

1.916

Ermeni

119

0

0

119

Kıptî

42

51

31

124

4.408

3.382

1.851

9.641

Toplam

27

Salname-i Vilayet-i Cezayir-i Bahr-i Sefid, 1292, 6. Defa, s. 114-115;
Salname-i Vilayet-i Cezayir-i Bahr-i Sefid, 1293, 7. Defa, s. 127.
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Şekil 6: 1876 Yılı Biga, Çan ve Dimetoka'daki Toplam
Nüfusun Etnik Dağılımı
Müslüman

Rum

Ermeni

Kıptî

1% 1%
20%

78%

1864 ve 1871 Vilâyet Nizamnameleri28 çerçevesinde
Biga Sancağı dahilindeki Çan ve Dimetoka kazaları nahiye
haline getirilerek Biga kazasına bağlandığı için Cezâyir-i
Bahr-i Sefîd Vilâyet Salnameleri'nde / Şekil 5’te Biga
kazası ile birlikte Çan ve Dimetoka nahiyeleri nüfus
1864 ve 1871 Nizamnameleri'ne göre taşra yönetim birimleri, vilâyet,
liva, kaza ve köy olarak saptanmıştır. 1864 Nizamnamesi'nde nahiye
için; "birkaç köyün bir araya getirilmesiyle ortaya çıkan yerleşmeler;
kaza olmayıp, kazalara dahil edilerek nahiye birimi olarak
tanınacaktır." gibi bir tanımın yapıldığı, fakat nahiyenin kuruluşu,
organları ve yönetim sistemi hakkında hiçbir hükümden bahsedilmediği
görülmektedir. Ancak 1871 Nizamnamesi ile nahiye yönetiminin
statüsü belirlenerek bu birim detaylı bir şekilde düzenlenmiş ve taşra
idaresinin bir organı haline getirilmiştir. Nahiye birimine girecek köy
ve çiftliklerde en az 500 erkek nüfus olması gerektiği bu nizamnamede
belirtilmiştir. İlber Ortaylı, Tanzimat Devrinde Osmanlı Mahallî
İdareleri (1840-1880), Türk Tarih Kurumu Basımevi, Ankara 2011, s.
98-99.
28
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verileri birlikte verilmiştir. Nitekim 1872 ve 1874 Cezâyiri Bahr-i Sefîd Vilâyeti Salnamaleri'ndede Çan ve
Dimetoka nahiyeleri Biga kazasına dahil vaziyettedir.29
1840 yılı ile kıyaslandığında Biga, Çan ve Dimetoka
kazalarında tahmini toplam 12.480 kadın ve erkek nüfus
bulunurken, 1876 yılında Biga kazası ile Çan ve Dimetoka
nahiyelerinde tahmini toplam 19.282 kadın ve erkek nüfus
bulunmaktadır. Buna göre, Biga kazası ile Çan ve
Dimetoka nahiyelerinde 1840 yılından 1876 yılına değin
% 54 oranında bir nüfus artışı yaşandığı görülmektedir.
Şekil 7: 1840-1876 Yılları Arasında Biga, Çan ve
Dimetoka'daki Nüfus Değişimi
25.000

Nüfus

20.000
15.000
10.000
5.000
0
1840

Biga, Çan, Dimetoka
12.480

1876

19.282

1860-1876 yılları arasındaki dönemde muhacirler, Biga
kazasında münferit aileler şeklinde köy ve kasabalara
taksim edilmeye çalışılmış, muhacirlere özgü müstakil
köy kurma teşebbüsleri ise oldukça sınırlı olmuştur.
Nitekim, bu dönemde Biga kazası genelinde çok fazla
muhacir
birikmemiş,
gelenler
de
rahatlıkla
yerleştirilmişlerdir. Ancak, 93 Harbi sonrası kitlesel
29

Salname-i Vilayet-i Cezayir-i Bahr-i Sefid, 1289, 3. Defa, s. 44;
Salname-i Vilayet-i Cezayir-i Bahr-i Sefid, 1291, 5. Defa, s. 48.
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boyutlara ulaşan göçler sonucu Biga kazasında büyük
oranda nüfus artışı gözlemlenmiştir. Nitekim, 10 Eylül
1879 tarihine kadar yalnızca İstanbul üzerinden Biga
Sancağı'na sevk edilen muhacir sayısı 7.000'dir. 30
93 Harbi sonrası Biga kazasında iskân edilen
muhacirlerin resmî sayılarına ait ilk toplu veriler 1887
yılına aittir. Muhacirler ile yerli ahali arasında meydana
gelen arazi anlaşmazlıkları esnasında hem muhacirlerin,
hem de yerli ahalinin nüfus miktarının tespit edilmesine
yönelik bu girişim sonucu kaza genelinde bulunan nüfus
miktarı ortaya çıkarılmıştır.

Nüfus

Şekil 8: 1887 Yılı Biga Kazası Yerli Ahali, Muhacir ve
Gayrimüslim Nüfus Grafiği31
50.000
40.000
30.000
20.000
10.000
0
Yerli Ahali
Muhacir
Gayrimüslim
Toplam

Kadın
7.458
9.277
1.588
18.323

Erkek
7.386
11.024
1.852
20.262

Toplam
14.844
20.301
3.440
38.585

Nedim İpek, Rumeli'den Anadolu'ya Türk Göçleri (1877-1890), Türk
Tarih Kurumu Basımevi, Ankara 1999, s. 108-109,174.
31
BOA, Y. A. RES, 41 / 4, Lef 6, 21 Cemaziyelevvel 1304 / 15 Şubat
1887; 21 Cemaziyelevvel 1305 tarihli Biga kazası nüfus-ı
mukayyidesinimübeyyin pusula.
30
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Şekil 9: 1887 Yılı Biga Kazası'ndaki Nüfusun Yüzdelik
Dağılımı
Yerli Ahali

Muhacir

Gayrimüslim

9%
38%
53%

Bu tablo Osmanlı Devleti'nde 1881/1882'de başlayan
ve 1893'te tamamlanan nüfus sayımının ilk sonuçlarını
yansıtmaktadır.32 Bu sayımda kadın nüfus da kaydedildiği
için kaza nüfusunu net olarak tespit etmek mümkündür.
Buna göre, Biga kazası sınırları içinde bulunan 14 mahalle
ve 176 köyde 18.323'ü kadın ve 20.262'si erkek olmak
üzere toplam 38.585 kişinin bulunduğu görülmektedir.
Kaza genelindeki 10 mahalle ve 115 köyde 7.436 kadın ve
7.345 erkek olmak üzere toplam 14.781 nüfus yerli
Müslüman ahali ikamet etmektedir. Yabancı Müslüman
sayısı 22 kadın ve 41 erkek olmak üzere toplam 63 kişi,
yabancı Gayrimüslim sayısı ise 5 kadın ve 14 erkek olmak
üzere toplam 19 kişidir. Gayrimüslim yerli reaya ise 2
Osmanlı Devleti sınırları dahilinde 1881-82 yılında genel bir nüfus
sayımı yapılmasına karar verilmiş ve sayım süreci başlatılmıştır. 29
Zilhicce 1300 tarihli Nüfus Defteri'nde bu sayımın sonuçları icmal
olarak verilmiştir. Buna göre, Biga kazası genelinde toplam 39.982
kadın ve erkek nüfus bulunmaktadır. Bu nüfusun 36.542'si Müslüman,
3.160'ı Rum ve 280'i Ermeni'dir. BOA, NFS. D. 7450, 29 Zilhicce 1300
/ 31 Ekim 1883, s. 38-39; Ayrıca bkz. Kemal H. Karpat, Osmanlı
Nüfusu 1830-1914, Timaş Yayınları, İstanbul 2010, s. 274-275.
32
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mahalle ve 8 köyde 1.583 kadın ve 1.838 erkek olmak
üzere toplam 3.421 kişidir. Gayrimüslim yerli reayanın
3.144'ü Rum, 277'si ise Ermenidir.33 Kaza genelindeki
muhacir sayısı ise, 2 mahalle ve 53 köyde ikamet eden
9.277'si kadın ve 11.024'ü erkek olmak üzere toplam
20.301 nüfustur. Bu sayılar Kırım-Kafkas / 1860-1876
muhacirlerinin iskân süreci bittiği ve muafiyet süreleri
dolduğu için yalnızca 93 Harbi sonrasında gelenleri
göstermektedir.
1887 yılında Biga kazası sınırları dahilindeki toplam
nüfusun %92,63'ü kırsal kesimde ikamet etmekte iken
kalan % 7,36'lık dilim ise şehir merkezlerinde
yaşamaktadır. Bununla birlikte, toplam nüfus içerisinde
muhacirlerin oranı % 52,61, yerli Müslüman ahalinin oranı
% 38,30, yerli reayanın oranı % 8,86 yabancı
Müslümanların oranı % 0,16 ve yabancı gayrimüslimlerin
oranı ise % 0,6 civarındadır. Buna göre, muhacirlerin Biga
kazası genelinde en yüksek nüfus oranına sahip olduğu ve
bu nüfusun yerli ahalinin bir hayli üzerine çıktığı
görülmektedir. Ortaya çıkan bu tablo ise, 93 Harbi sonrası
yaşanan muhaceretin boyutlarını ortaya koyması açısından
son derece önemli bir istatistiktir.
1305 (1887-88) yılına ait Karesi Vilâyeti Salnamesi'ne
bakıldığında ise, Biga kazası sınırları dahilinde 16 mahalle
ve 160 köyde olmak üzere 9.847 hanede toplam 42.006
kadın ve erkek nüfusun bulunduğu görülmektedir. Bu
nüfusun 38.503'ü yerli Müslüman ahali, 3.144'ü Rum,
277'si Ermeni ve 82'si yabancı reaya olarak
gösterilmiştir.34
Salnamedeki
veriler
yakından
incelendiğinde, 1887 yılında hazırlanan pusula ile aslında
aynı sayıları ihtiva ettiği görülmektedir. Ancak, salnamede
33
34

Karesi Vilâyetine Mahsus Salname, 1305, 1. Defa, s. 145.
Karesi Vilâyetine Mahsus Salname, 1305, 1. Defa, s. 145.
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38.503 olarak gösterilen yerli Müslüman nüfusa
muhacirler dahil edildiği gibi, Rum ve Ermeniler de (3.421
nüfus) hem yerli Müslüman nüfus içinde hem de ayrıca
kaydedilmişlerdir. Pusulada 14.781 yerli Müslüman ahali,
20.301 muhacir, 3.144 Rum, 277 Ermeni ve 82 yabancı
nüfus (63 Müslüman, 19 Gayrimüslim) olmak üzere
toplamda 38.585 kişi kaydedilmiştir. Netice itibariyle,
1887 yılına ait pusula ile Karesi Vilâyeti Salnamesi
arasındaki 3.421 kişilik fark buradan kaynaklanmaktadır.
Biga kazası ile ilgili önemli nüfus bilgilerine
VitalCuinet'inSeyahatnamesi'nden ulaşmaktayız. 1890
yılının başlarında bölgeye gelen Cuinet'e göre, Biga
kazasında toplam 44.738 kadın ve erkek nüfus
bulunmaktadır. Bu nüfusun 40.486'sı yerli Müslüman
ahali, 263'ü göçebe halk, 3.745'i Rum ve 244'ü
Ermeni'dir.35Cuinet'in aktardığı yerli Müslüman nüfusun
yarısından fazlasının muhacirler tarafından teşkil edildiği
izahta varestedir.
Cuinet'in seyahatnamesinde Biga kazasında şehir
merkezlerinde ikamet eden nüfus bilgileri de verilmiştir.
Buna göre kaza merkezinde 8.395 Müslüman, 1.445 Rum
ve 160 Ermeni olmak üzere toplam 10.000 kişi, Dimetoka
nahiyesinde 5.616 Müslüman, 1.300 Rum ve 84 Ermeni
olmak üzere toplam 7.000 kişi, Çan nahiyesinde 1.500
Müslüman ve 500 Rum olmak üzere toplam 2.000 kişi ve
son olarak Karabiga nahiyesinde 495 Müslüman ve 500
Rum olmak üzere toplam 995 kişi ikamet etmektedir. 36
Toplamda 19.995 nüfusun şehir merkezlerinde ikamet

Vital Cuinet, La Turquie D'Asie, Géographie Administrative
Statistique, Descriptive et Raisonne de Chaque Provinde de L'AsieMineur, C.III, Paris 1894, s. 696, 752-753.
36
VitalCuinet, La TurquieD'Asie... , 753-755.
35
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ettiği görülmektedir. Buna göre, toplam nüfusun % 55,30'u
köylerde, % 44,69'u ise şehir merkezlerinde yaşamaktadır.
1890'lı yıllara gelindiğinde 1840'lı yıllara oranla Biga
kazasında büyük oranda nüfus artışı yaşandığı
gözlemlenmiştir. 1878 yılı itibariyle bölgeye sevk
edilmeye başlayan göçmenlerin 1890'lı yıllarda yerli
ahalinin sayı olarak bir hayli üzerine çıktıkları tespit
edilmiştir. 1891 yılı itibariyle Osmanlı Vilâyetleri'ndeki
muhacirlerin iskân durumlarını gösteren bir cetvele göre,
Biga Sancağı'na toplamda 7.676 hanede 32.169 nüfus
muhacir sevk edilmiştir. Bunlardan 5.465 hanede 22.440
nüfus sancak genelinde iskân olunmuştur. Henüz iskân
olunmamış ve iskân edilmeyi bekleyen nüfus miktarı ise
2.211 hanede 9.729'dur.37 Bu rakamlara 1860-1876 yılları
arasında Biga Sancağı'na sevk ve iskân olunan muhacirler
dahil değildir. Ancak, bu cetvelde Biga kazasındaki
muhacir miktarının şüpheli olduğu bilgisi kaydedilmiştir.

37

BOA, Y. A. HUS, 277 / 136, 29 Zilhicce 1310 / 14 Temmuz 1893;
Nedim İpek, İmparatorluktan Ulus Devlete Göçler, Serander Yayınları,
Trabzon 2006, s. 331.
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Şekil 10: 1891 Yılı Biga Sancağı İskân Durumunu
Gösteren Grafik
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Yine 1891 yılında Biga kazasındaki muhacir nüfusu
hakkında fikir sahibi olmamızı sağlayan kaynak ise, Biga
kazasındaki arazi anlaşmazlıklarına bir çözüm getirmek
üzere Şurâ-yı Devlet azasından Abdullah Bey'in
başkanlığında kurulan komisyonun bölgede yaptığı
tahkikat sonucu Dahliye Nezareti'ne sunmuş olduğu
rapordur. Lakin, rapordaki bilgiler 93 Harbi'nden sonra
Biga kazasına hicret eden muhacirleri ihtiva etmektedir.
Buna göre, Biga kazası genelinde 5.100 hanede 25.000
nüfustan fazla muhacir bulunmakta ve bunlardan 6.500
kadarının Biga'ya gelmek için resmî izinlerinin
bulunduğu, kalan 18.500 nüfusun ise kendiliğinden kaza
geneline yerleştiği belirlenmiştir. 5.100 haneden 4.600
haneden fazlası resmen ve yeni kurulmuş olan 76 adet
muhacir köylerine, 450 kadar hane ise eski köy ve
kasabalara yerleştirilmişlerdir.38

38

BOA, İ. MMS, 127 / 5444, Lef 1, Safer 1309 / 25 Eylül 1891.
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1896 yılına gelindiğinde Biga kazasındaki 2 mahalle ve
53 köy ile birlikte Çan nahiyesindeki 15 köyde toplam
5.240 hanede 21.577 nüfus muhacirin iskânlarının
gerçekleştiği tespit edilmiştir.39 Bu rakamlar 93
Harbi'nden sonra Kafkasya ve Rumeli taraflarından Biga
kazasına hicret eden muhacir gruplarını ihtiva etmektedir.
Nitekim bu bilgiler, Biga kazasında resmî surette iskân
olunmuş olan muhacirlerin miktarını vermesi bakımından
büyük önem arz etmektedir.
Biga kazası sınırları dahilinde resmî surette iskân
olundukları belirlenen muhacirler hakkındaki son veriler
ise 1909 yılına aittir. Buna göre, 1289 (1872-73) yılından
itibaren Biga kazasında toplam 24.656 nüfus muhacir
iskân olunmuştur. Ayrıca, Bayramiç kazasında 39,
Ayvacık kazasında 171, Lapseki kazasında 2.874, Ezine
kazasında 893 ve Kale-i Sultaniye kazasında 892 nüfus
muhacir iskân edildiği kaydedilmiştir.40 Buna göre, Biga
Sancağı genelinde toplam 29.495 nüfus muhacir resmen
iskân olunmuştur. Ayrıca, söz konusu muhacirler için bu
zamana kadar 113 köy teşkil edilerek 1.145 hane inşa
edildiği de belirtilmiştir. O halde Biga Sancağı genelinde
iskân olunduğu belirlenen muhacirlerin % 83,59'u Biga
kazasında, % 9,74'ü Lapseki kazasında, % 3,02'si Ezine
kazasında, % 3,02'si Kale-i Sultaniye kazasında, % 0,57's,
Ayvacık kazasında ve % 0,13'ü Bayramiç kazasında iskân
edilmişlerdir. Dolayısıyla Biga Sancağı'na sevk olunan
muhacirlerin neredeyse tamamı Biga kazasına
yerleştirilmiştir. Bu durum Biga kazasının muhacir iskân
merkezi olarak rolünü ve önemini göstermesi açısından
son derece mühimdir.
BOA, İ. DH, 1330 / 45, 20 Receb 1313 / 6 Ocak 1896; BOA, BEO,
729 / 54652, 28 Receb 1313 / 14 Ocak 1896.
40
BOA, DH. MKT, 2875 / 56, 25 Cemaziyelahir 1327 / 14 Temmuz
1909.
39
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Şekil 11: 1909 Senesi Biga Sancağı'nda İskân Edilen
Muhacir Sayısını Gösterir Grafik
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Biga kazası ile ilgili buraya kadar verilen tüm nüfus
bilgileri resmî kayıtlara geçmiş olan rakamları
içermektedir. Ancak, olayın farklı bir boyutu daha
bulunmaktadır. O da resmî olarak kayıtlara yansıyan
muhacirler dışında Biga kazası dahilinde daha pek çok
muhacir olduğunun iddia edilmesidir. Şöyle ki, kazaya
haddinden fazla muhacir gelmesi üzerine 1880 yılı
itibariyle yerli ahali ile muhacirler arasında arazi
anlaşmazlıkları yüzünden sorunlar başlamıştır. Buna bir
son vermek ve kaza genelindeki muhacir yükünü
hafifletmek amacıyla 1881 yılında Biga'ya muhacir
sevkiyatı yasaklanmış, fakat bu yasak, bölgeye muhacir
girişini engelleyememiştir. Böylelikle resmi olmayan
yollardan bölgeye pek çok muhacir gelerek kaza genelinde
bulunan
hemşehrileri
yanında
yerleşmişlerdir.
Muhacirlerin yerli ahalinin topraklarını istila etmeleri,
köylerin basılarak cinayet vakalarının yaşanması gibi
olaylar ile birlikte iyice büyüyen sorunlar yüzünden
hükümetin muhacirleri denetim mekanizması zayıflamış,
bölgeye yapılan göçmen girişleri de kontrol edilememeye
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başlamıştır. Dolayısıyla Biga kazası sınırları dahilinde
sürekli artan ve denetimsiz bir göçmen yığını oluşmuştur.
Nitekim, 20 Şubat 1892 tarihinde Biga Mutasarrıfı
tarafından Mabeyn-i Hümâyûn'a yazılan bir tahriratta,
Biga kazasındaki yerli ahalinin 20.000 nüfus civarında
olduğu ve bölgeye gelen muhacirler yüzünden kaza
nüfusunun 60-70.000'e ulaştığı ifade olunmaktadır.41 Aynı
yazıda, muhacirlerin on beş seneden beri türlü sebeplerle
bölgeye giriş yaptıkları, bunların bir kısmının teşkil olunan
köylerde iskân olundukları, birçoğunun ise yerli ahalinin
arazilerini istila ederek yaklaşık 20.000 dönüm arazilerini
gasp ettikleri belirtilmiştir. 1909 yılına gelindiğinde ise,
yine Biga Sancağı Mutasarrıfı'nın 15 Kasım 1909
tarihinde Sadaret'e yazmış olduğu bir tahriratta, Biga
kazası nüfusunun 80.000 civarında olduğu, ifade
edilmiştir.42 1910 yılında yerli ahalinin muhacirler
tarafından zabt edilen arazi miktarı ise 50-60.000 dönüme
ulaşmıştır.43 Buradaki önemli nokta, yukarıdaki nüfus
verileri incelendiğinde resmî olarak kayıtlara geçen
muhacir miktarlarının düşük olmasıdır. Yazışmalarda kaza
genelinde çok daha fazla muhacir bulunduğu ve bunların
resmî olmayan yollardan bölgeye geldikleri ifade
olunmaktadır. Mevcut arazi anlaşmazlıklarının devam
etmesi ve bölgeye sürekli muhacir girişi yaşanması gerçek
nüfusun tespit edilmesini güçleştirmektedir. Biga Sancağı
genelinde iskân olunan muhacirlerin çok büyük bir
kesiminin Biga kazasında iskân edildiği ve kazanın iskân
sürecinde kilit bir rol oynadığı muhakkaktır. Bununla
"... kaza-yı mezkurda nüfus-ı kadime 20.000 raddesinde iken elyevmmevcud muhacirin-i muhtelife yani Bosna ve Rumeli ve Çerkes ve
Kumuk ve Dağıstanlı ve saire ile 60-70.000 nüfus derecesine varmış...";
BOA, İ. DH, 1265 / 99442, Lef 1, 21 Receb 1309 / 20 Şubat 1892.
42
BOA, BEO, 3980 / 298479, Lef 18, 2 Zilkade 1327 / 15 Kasım 1909.
43
BOA, BEO, 3980 / 298479, Lef 15, 11 Safer 1328 / 22 Şubat 1910.
41
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birlikte, resmî rakamların haricinde Biga kazası sınırları
dahilinde önemli oranda kayıt dışı muhacir bulunduğu da
söylenebilir.
Açıklanması gereken diğer bir husus, Biga kazasına
gelen muhacirlerin muafiyet müddetlerini tamamladıktan
sonra yerli ahaliden sayılıp sayılmadıkları sorusudur.
Nitekim, on yıllık vergi muafiyet müddetleri dolan ve artık
ahali-i kadîme (yerli ahali) hükmüne giren muhacirlere
tesadüf olunmaktadır. Çeşitli bölgelere yönelik olarak
yapılan çalışmalarda bu şekilde muafiyet müddetleri sona
eren ve yerli ahali gibi vergi mükellefi haline gelen
muhacirlerin artık İslam milleti içinde kaydedildikleri
tespit edilmiştir.44 Dolayısıyla, nüfus cetvellerinde bu
muhacirlerin ahali-i kadime içinde yazıldıkları ve muhacir
olarak isimlendirilmedikleri görülmektedir. Biga
kazasında ise, söz konusu durumla ilgili 1900 yılına ait bir
kayda tesadüf edilmiştir. Bu kayda göre, vaktiyle Biga
kazasında iskân olunan Adile ve Saide adlı iki kadına,
ahali-i kadime statüsüne girdikleri için mahallî
belediyesinden bir miktar maaş tahsisi yapılmıştır.45 Tespit
edebildiğimiz bu örnek haricinde, ahali-i kadime hükmüne
girmiş daha pek çok muhacir olması muhtemeldir. Ancak,
bölgede yaşanan arazi anlaşmazlıkları dolayısıyla pek çok
muhacirin resmî kayıtlarının yapılamadığı ve kaza
Aşkın Koyuncu, Tuna Vilâyeti'nde Nüfus ve Demografi (18641877)", TurkishStudies: International Peridocial for the Languages
Literature and History of Turkish or Turkic, Vol. 9/4, Spring 2014, s.
715-716; Ayrıcabkz. Ayşe Pul, "1877-78 Osmanlı-Rus Savaşı Sonrası
Beykoz'da Muhacirler İçin İskân Yeri Çalışmaları", Tarih Okulu
Dergisi, Yıl 6, S. XV, Eylül 2012, s. 173, 178.
45
"... vaktiyle Biga'da iskan edilip ahali-i kadime sırasına geçmiş
takımdan olmasına fakr ü zaruretleri derece-i nihayeye vararak şayanı merhamet bulundukları anlaşılmasına binaen mahallî belediyesinden
bir miktar ma'aş tahsisi ...".BOA, DH. MKT, 2378 / 68, 26 Rebiülevvel
1318 / 24 Temmuz 1900.
44
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genelinde esaslı bir tahririn yapılması gerektiği göz önüne
alındığında bu sayının çok da yüksek olduğu
düşünülmemelidir.
Sonuç
19. yüzyıl Osmanlı Devleti’nin kitlesel göçlere sahne
olduğu bir dönem olmuştur. Bilhassa Kırım Savaşı ve
1877-78 Osmanlı-Rus Savaşı sonrası yaşanan muhaceret
ile Kırım, Tatar, Çerkes ve Rumeli göçleri vuku bulmuş,
devlet bu göçmenlere kucak açmıştır. Osmanlı Devleti’ne
sığınan bu göçmenler Anadolu’nun muhtelif yerlerine
iskân edilmişlerdir. Muhacirlerin yerleştirildiği mühim
noktalardan birisi de Biga kazası olmuştur. Gerek
jeostratejik konumu –Rumeli ile karşı karşıya olması ve en
mühim sevk merkezi İstanbul’a olan yakınlığı- gerekse
geniş ve verimli arazileri hasebiyle muhacirlerin sevk
edildiği başat mevkilerden birisi olan Biga kazasında pek
çok yeni muhacir köyü kurulmuş ve gelen göçmenlerin
bölgeye adapte olmaları yolunda birçok adım atılmıştır.
Yaşanan muhaceret sonucu bölgenin nüfusu önemli
derecede artmış, zamanla muhacir sayısı yerli ahali
sayısının iki katına kadar çıkmıştır. Bu durum Biga
yöresinin
demografi
haritasını
büyük
ölçekte
değiştirmiştir.
Biga kazasının nüfus verilerinin hesaplanması
meselesi üzerinde durulması gereken ve bu incelemenin de
çatısını oluşturan bir mevzudur. Nitekim, Osmanlı arşiv
vesikalarında genellikle Biga Sancağı’na gönderilen nüfus
verileri görülebilmekte, lakin sevk edilen muhacirlerin
sancak dahilinde tam olarak hangi kazaya ve nahiyeye
iskân edilecekleri her zaman belirtilmemektedir.
Vesikalarda nadiren kaza ve nahiye isimlerine tesadüf
edildiği için tutarlı bir nüfus tespiti yapma imkanı da
haliyle ortadan kalkmaktadır. Tüm bu zorluklara rağmen
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resmî istatistiklere bakıldığında Balkan Savaşları’na kadar
Biga kazasında 25.000 civarında muhacir iskân edildiği
tespit edilebilmiştir. Ancak bu resmî rakamlar dışında kaza
dahilinde çok daha fazla muhacir iskân edildiği bir
gerçektir. Nitekim, 1892 yılında kaza genelindeki muhacir
sayısının 60-70.000 raddesine vardığı, 1909 yılında ise bu
sayının 80.000 civarına ulaştığı raporlara yansımıştı. Söz
konusu rakamlar Biga kazasının bilhassa 93 Harbi
sonrasında muhacir iskânı konusunda oynadığı kilit rolü
göstermesi bakımından oldukça önem arz etmektedir.
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BALKANLAR’DA MUHACİR BİR BALKAN
TOPLUMU. ARNAVUTLUK’TA BORAKE VE
KOXHAS KÖYLERİ ÖRNEĞİ
An Immigrant Balkan Community in Balkans. The
Case of Bosnians in Villages of Borake And Koxhas
Yüksel HOŞ
Öz: Çalışmanın başlıca amacı, Arnavutluk’ta, ülke nüfusunun
%1’ini bile bulmayan ve 1878’de civarında ülkenin alçak
sahalarına özelde Durres şehri doğusundaki mücavir sahaya
(Borake ve Koxhas köyleri) yerleşen Boşnak etnisitesinin
varlığını vurgulamaktır. Çalışmada Arnavutluk’taki Boşnak
toplumunun mekânsal dağılışı kadar genel ve bölgesel
özellikleri incelenmiş ve toplumun başlıca karakteristik
özellikleri ortaya konmuştur. Arazi ve üzerinde yaşayan
insanlar, bölgeye getirilerek vatanlaştırılma süreçleri, ekonomik
durumları, mekândaki varlıkları kadar bu toplumun göç gerçeği
ve kültürel özellikleri incelenmiş ve bu değişkenlerin genel
gelişimi ortaya konmuştur. Sahada çeşitli aileler ziyaret edilmiş,
toplumla çok sayıda görüşmeler kaydedilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Boşnaklar, nüfus, Durres, Demografik
gelişim, mekânsal dağılış, Koxhas ve Borake.

Abstract: The main objective of this work is to underline
existence of the Bosnian ethnic group in Albania, which has
constituted no more than 1% of the population during their first
settlement around 1878 within the territories of Albanian
lowlands. particularly eastern periphery of Durres city (Borake
and Koxhas villages). In this study, general and regional
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features of the community as well as the spatial distribution of
the Bosnians in Albania have been followed through and some
main characteristics of this community have been put forth. The
land, the people who are inhabited, their first repatriation and
economical sitiuation of these people and their existence on the
area as well as the reality of migration and cultural
characteristics are observed and the general development of
these variables have been established. Various families in the
area have been visited, many interviews with the community
have been recorded.
Keywords: Bosnians, population, Durres, demographic
development, spatial distirbution, Borake and Koxhas.

Giriş
Birçok araştırmaya göre bir Slav toplumu olan
Boşnakların bazı araştırmacılarca Peçenek Türkleri ile
olan bağlarına da vurgu yapılmış olsa da Boşnaklar Bosna
halkından olan Slav kökenli bir toplumdur ve fiiliyatta her
ne kadar Müslüman Bosnalıları tanımlamak için kullanılsa
da geçmişte Bosna Hersek’in tüm ahalisi için kullanılırdı.
Ortodoks ve Katolik Boşnak tanımları günümüzde Bosna
Sırpları ve Bosna Hırvatları olarak evrilmiş ve Boşnak
Bosna Hersek Müslümanları için de kullanıla gelmiştir.
Kelime manası itibarı ile de Boşnak, Bosna halkından veya
bu halkın soyundan olan kimse demektir.1 Buna rağmen
kültür ve gelenek birliği sebebi ile Bosnalı olmamalarına
rağmen ortak aidiyet ve bir ağız farkı dışında neredeyse
aynı dili konuşmaları sebebi ile Sancaklılara da Boşnak
dendiği de olur. Ancak kelime esas manada Bosna
halkından olanlara referans verir. Bosna Hersek halkı
içerisinde kendilerini farklı şekilde adlandıran toplumlar
da bulunmaktadır. “Bosna'da günümüzde etnik ve kültürel
1
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duygular bazında Sırplar, Hırvatlar ve Boşnaklar olsa bile
siyasi ve medeni anlamda Bosna'da sadece Bosnalılar
vardır yani etnik köken, kültüre bağlanırken siyasi açıdan
bu etnisiteler Bosna Hersek kelimesine bağlıdırlar”. 2 Bu
durumda Boşnak yani “Bosnalı”, milliyetçilik öncesi
dönemlerde olduğu gibi günümüzde de Bosna Hersek’teki
milletleri kapsayacak bir mana içermektedir. Bu
çalışmada, 1878 yılında Avusturya Macaristan
egemenliğine giren Bosna Hersek topraklarından kaçarak
Arnavutluk’un batısındaki liman şehri Durres’ın hemen
doğusundaki tepelik sahalara yerleşmiş olan Boşnaklar
konu edilmiştir.

Harita 1: Arnavutluk’taki Borake ve Koxhas Köylerinin
Lokasyon Haritası.
Boşnaklar, tarih boyunca yaşadıkları topraklarından
özellikle Balkanlar’da Osmanlı Devleti’nin güç
2

Omer Ibrahimagic, Bosanska Drzavnost i Nacionalnost, Sarajevo,
2003, s.390-391.
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kaybetmeye başladığı ve milliyetçi isyanların başladığı
dönemlerde göç etmeye başlamışlardır. Bunlar arasında
Boşnakların Belgrad’dan ve Sırbistan’dan göçü onların
milli hafızalarında önemli yer etmiştir. Günümüz
Sırbistan’ının birçok şehrinden Bosna Hersek’e çok sayıda
Müslüman göç etmişti ve bunlar da çeşitli eserlerde
ayrıntılı olarak derlenmiştir.3 Bulundukları jeopolitik
konumdaki dezavantaj sebebi ile artan Osmanlı-Avusturya
gerginliğinde bir seçim yapmak zorunda kalmışlardır.
Yaşadıkları bölgenin Avusturya sınırına bitişik olması
sebebi ile Osmanlı Rus savaşında bölgeyi işgal eden
Avusturya birlikleri, ülkedeki bir kesimde ülkeyi terk
edecek ölçüde hoşnutsuzluk meydana getirdi. ‘AvusturyaMacaristan’ın Bosna Hersek’e gelişi Boşnaklar için bir
medeniyetten diğerine geçiş, kültürel olarak olduğu kadar
geçim bazında da farklı bir dereceye geçiş demekti. Kolay
olmadığı gibi ağrısız da değildi. 4 Yapılan görüşmelerde,
Avusturya işgaline evvelce girmiş olan ve Hırvatlaşan
Boşnaklarla ilgili sözlü kültürde kalan izlerinin
Boşnaklarda yarattığı “Katolik idare altında yaşama
korkusu” onların tüm huzurunu kaçırmıştı. Avusturya’ya
karşı Bosna Hersek’te yapılan ve özellikle Saraybosna’da
bir şehir içi gerilla savaşına dönüşen direnişin de bunda
etkisi olmalıdır. Zira halkın önemli bir kısmı yerinde
kalırken bir kısmının göçü tercih etmiş olması, muhacirliği
seçen insanların, yaptıkları bir şeye bedel ödemek yerine
yola çıktıklarını göstermektedir. Bölge halkından
yaşlılarla yapılan görüşmelerde de buna benzer bilgiler
alınmıştır. Saraybosna’da dedelerinin Hristiyanlara karşı
(Avusturya denmiyor) çarpışan kimseler olduğunu
Yusuf Hamzaoğlu, Sırbistan Türklüğü, Logos-A Yayınevi, Üsküp.
2004, s.376-377
4
Lutfi Duka, Shoqata Boshnjaket e Shqiperise ‘’Zambak’’, Ardhja dhe
Integrimi i Boshnjakeve ne Shqiperi 1875-1999, Botimet Toena, Tirane,
2001, s.12
3
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belirten kimi yaşlılara ek olarak, Çapljina gibi Hersek
şehirlerinde Hırvatların Avusturya ordusunun geleceğini
öğrenerek başlattığı sevinç gösterileri esnasında yola
çıkmaya karar verenler de bulunmaktadır. Gerçekten de
1878 yılının 17 Ağustos tarihinde Saraybosna’da
Avusturya kuvvetlerine karşı kadınların bile katıldığı bir
şehir savaşı yapılmıştı. 5 Buna ek olarak Boşnakların zaten
önemli bir kargaşa döneminin ardından göç etmiş
olmaları, bozulan sosyal ve ekonomik düzenin etkisiyle
ortaya çıkan bir sonuçtur. Nitekim Bosna’daki Müslüman
halkın sayısı, 1875-1876 savaşında yaşanan ölümler ve
sonrasındaki göçler sonunda 694 binden 449 bine
düşmüştü.6 Bu durumda söz konusu göçün nasıl bir
dönemde ne çeşit bir huzur arayışı içerisinde olduğunu
anlamak mümkündür. Göçlerle Arnavutluğa yerleşen
Boşnakların çoğu Hersek’ten gelenler iken bir kısmının da
Orta Bosna’dan olması, göçün bu sebepten sadece bir
yöreye has karakter taşımadığını gösterir.Genel travma
esnasında Boşnaklar artık güvenli bölgelere gitmek
istiyorlardı. Zira Bosna-Hersek’te gelişen olaylar ile
Sırbistan ve Karadağ’dan korkarak Sancak, Kosova,
Makedonya ve Arnavutluk ile Anadolu’ya yerleşmeye
başlamamışlardır.7 Burada Anadolu’nun tercih edilme
sebeplerinden birisi ise kendilerine sağlanan vergi ve
askerlik muafiyetidir. Daha önceki dönemlerdeki savaşlar
ve toprak kayıplarında kaçan çok insan olmuştur. Rusya
gibi Hıristiyan bir hükümetin güneye doğru genişlemesi
ile birlikte fethedilen bölgelerdeki Müslümanlar
Türkiye'ye yönelmiştir. Kırım savaşında gelenler özellikle
Ruslar tarafından ciddi manada şiddet görmüşlerdi.
5

Noel Malcolm, Bosnia: A Short History, 2006, s. 135.
Justin McCarthy,. Osmanlıya Veda İmparatorluk Çökerken Osmanlı
Halkları, Etkilelşim Yayınları, 2006, s.97.
7
Redžep Škrijelj, Muhadžirskata kriza i naseluvanje na Bošnjacite vo
Makedonija : (1875-1901). 2006 s.118
6
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1857'de (Osmanlı) hükümetinin muhacirlerin muhtaçları
için (yani büyük çoğunluğu) çıkarttığı faydalı bir
yönetmeliğe göre Anadolu'ya yerleştikleri takdirde
muhacirler ufak bir miktar sermaye ve vergi muafiyeti ile
20 yıllık askere alınmama hakkına sahip olacaklardı. Eğer
Balkanlar’a yerleşirler ise bu askerlik ve vergi muafiyeti 6
yılla sınırlı olacaktı. Çoğunluk, bu uzun Anadolu vergi
muafiyetini tercih etti. 8 Boşnakların, Arnavutların,
Pomaklar, Romanlar, Patriyotlar ve daha birçok farklı
Müslüman toplumların özellikle Anadolu’ya doğru olan
göçünün sebeplerinden birisi budur.
Boşnakların Arnavutluk’a Gelişi
Balkanlar’daki
milliyetçilik
ve
buna
bağlı
huzursuzlukların ardından başlayan toplu nüfus
hareketlerinde 1878 bir milat kabul edilebilir. “1877-1878
Osmanlı-Rus Savaşı’nın getirdiği yıkım ve savaştan sonra
yaşanan dramatik olaylar sebebiyle Balkanlar’ın siyasî
görünümü de baştan aşağı değişmişti. Bu tarih, aynı
zamanda Osmanlı devletinin organize bir “Muhacir
Komisyonu” ile yeniden yerleştirme ve vatanlaştırma
işlemini başarı ile yaptığı tarihlerdir. Balkanlar’da
meydana gelen toprak kayıpları esnasında hem önemli
oranda stratejik ve verimli arazi hem de nüfus
kaybedilmiştir. Binlerce Boşnak, mal ve mülklerini
Hıristiyan komşularına bırakarak Türkiye’ye doğru yola
koyulmuşlardı.9 Nitekim çalışmanın konusunu teşkil eden
Borake ve Koxhas (Kocas şeklinde okunur) köylerinde
yapılan incelemelerde bu toplumun yaşlıları ve gençleri ile
görüşülmüş, bu toplumun dünü, bugünü ve geleceği ile
birlikte mekândaki varlıkları ve iktisadi yapıları da analiz
88

Misha Glenny. The Balkans: Nationalism, War, and the Great
Powers, 1804-1999, 2000, A Penguin book, s.95
9
Fahriye Emgili, Bosna-Hersek’ten Türkiye’ye Göç (1878-1934),
Ankara, 2011, s.78-79
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edilmiştir. Bu konuya dair yaşlılarla birebir görüşmelerde
ulaşılan bilgiler de yukarıda bahsi geçen tarihi olayları
büyük ölçüde doğrulamaktadır. Görüşmelerde Boşnak
Muhacir toplumunun ileri gelenlerinin verdiği bilgilerde
göç etmek istedikleri yerin aslında Arnavutluk toprakları
olmadığı da anlaşılmaktadır. Dedelerinin Arnavutluk’ta
kalmak niyeti ile yola çıkmadıklarını10, Türkiye’ye doğru
yola çıktıklarını, yol üzerinde onları taşıyan geminin
Adriyatik üzerinde Dıraç (Durres) şehrinde durduğunu ve
buradaki geçim ve hayat tarzının Bosna’dakine çok
benzediğini fark etmeleri üzerine, hem ekonomik uğraşlar
ve geçim hem dini ve hem de kültürel bazdaki bu aşinalık
sebebi ile günümüzde halen yaşamakta oldukları Shijak
şehrine yakın iki tepe çevresine yerleşmişlerdir.
Arnavutluk’taki Bosna Hersek Onursal konsolosu ve
aynı zamanda Boşnak Derneği “Zambak” başkanı Fiqri
Klari (Klariç) bölgeye gelişlerini şu şekilde anlatır. Bir
teoriye göre inanılır ki Boşnaklar Türkiye’ye doğru yola
çıkmışlarken Durres limanında bir Türk subay ya da
memurla karşılaşırlar. Sohbet esnasında bu Türk, onlara:
“Türkiye’yi burada da bulabilirsiniz bundan dolayı oraya
(İstanbul’u kastediyor) gitmenize gerek yoktur”.
Boşnakların Arnavutluk’a gelişlerine dair bir diğer farklı
teori ise; onları getiren geminin bir arıza ya da ikmal
sebebi ile bir süre Durres’a demirlemesi sebebi ile
Boşnakların burada mola vermesi ve bölgeyi keşfetmesine
dayandırlır. Buna göre çoğu Boşnak, Shijak gibi Erzen
nehri kenarındaki bir mevkiyi, geldikleri Hersek bölgesi
ve Neretva nehri kıyılarına benzetir. Buradaki iklimi,
rölyefi, toprak yapısını, toprak verimliliğini ve özellikle de
arkadaş ve komşulukları çok takdir eden ve beğenen
1878 tarihinde günümüz Arnavutluk toprakları da Türkiye demekti
ancak orijinal ifadelerde kastedilen saha, günümüz Türkiye’sinin
toprakları olan kısımdır.
10
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Boşnaklar, buraları bekledikleri gibi yabancı bir yer değil,
bilakis kardeşane bulur ve kalmaya karar verirler. 11
Nitekim bunun akabindeki tarihlerde (13 Kasım 1881)
Osmanlı devletinin Yıldız Perakende Komisyonlar
Maruzatının bir raporu, bu konuda 921 kişiyi iskânı
bekleyen ve iskân edilmemiş şeklinde göstermiştir.
Buradaki 921 kişinin Shijak ve çevresinde iskân
edilecekleri yere doğru giderken durakladıkları
Arnavutluk’ta gemiden inen ve buraya yerleşme kararı
alan kimselerle aynı göç dalgasında yola çıkan ve
Arnavutluk’ta mola vermeden devam ederek hedefine
ulaşan Boşnaklar olması ihtimal dâhilindedir.
Bu durumda aslında Bosna Hersek’in Avusturya
tarafından işgalinin ardından başlayan göç dalgasının
sadece bir kısmının Arnavutluk topraklarında son bulduğu
anlaşılabilir. (Bkz. Tablo 1) Aşağıdaki muhacir
komisyonu maruzatına göre muhacir iskânını belirtir
rakamlardaki 921 kişinin Borake ve Koxhas Boşnaklarının
ataları değilse dahi akrabaları olması muhtemeldir.
Aşağıdaki rakamlar küçük görünse dahi günümüzde 2
milyon Boşnağın yaşadığı Bosna Hersek’in 140 yıl
öncesindeki nüfusuna göre önemli bir rakamdır. Nitekim
16 Haziran 1879 yılında Avusturya Macaristan’ın yaptığı
sayımda 1,158,440 kişi çıkmıştır ve bu sayım içerisinde
Müslümanlar, 448,613 kişidirler. Bu hesapla 900 küsur
insan, nüfusun %0,2 kadar bir oranı etmektedir ve önemli
bir miktardır.12 Şüphesiz buradaki rakamlar, göç eden

11

(www.durreslajm.al. 28.10. 2015
Haupt – Uebersicht der politischen von Bosnien und der Herzegovina
(Glavni pregled političkoga razdielenja Bosne i Hercegovine). (1879).
Sarajevo; (Arşiv Belgesi, Saraybosna Kütüphanesi)
12
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kafileler içerisinde Boşnakların birkaç
geldiklerini göstermesi açısından önemlidir.

dalgada

Tablo 1: 13 Kasım 1881 tarihli muhacir iskânı13

Görüşmelerde elde edilen ve az sayıda olmayan
cevaplardan bazısı da Boşnakların Hristiyanlaşmayı
(özelde Katolik inancı) reddetmeleri sebebi ile Bosna’dan
ayrılmak zorunda oldukları yönündedir. 140 yıl kadar
Boşnaklıkla ilgili eserler okumamaları ve milli bir
yapılanmaları olmamalarına rağmen Osmanlı’ya ve
geçmişlerine dair tarihi hafıza ve kimliklerinin de canlı
kalması kayda değerdir. “Dedelerimiz İslam’ı bir zorlama
olmadan seçmiş ancak Katolik olmaları istendiğinde
Bosna’dan ayrılmışlar” diyenlerin de varlığına sıkça
rastlanmaktadır. Boşnak toplumunun geldikleri sırada kaç
kişi olduklarına yönelik tek belge, Türk arşiv
belgelerinden derlenmiş çalışmalarda kayıtlıdır. İlk göç
edenlerden bir kısmının günümüz Arnavutluk topraklarına
ulaştıklarında ellerindeki kısıtlı miktardaki paranın bir
13

Derya Derin Paşaoğlu, 93 Harbi Sonrası Muhacir Iskanı, 2013 s.359
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süre sonra yetmediği ve kendilerine devletçe ödenek ve
yardım tahsis edildiği de arşiv belgelerinden
anlaşılmaktadır. Burada geçen yazışmalar 23 ve 27 Kasım
1893 tarihlerine aittir ve bu evraklardaki Draç’a
(Günümüzde Durres şehri) gelen Boşnakların Şiyak
(Shijak) ve Kavaye (Kavaje) civarındaki çiftliklerde iskânı
ve bu muhacirlere yardım yapılması ile alakalıdır. Bu
evraklarda bahsedilen rakam ise yerleştirilen 6 haneye ek
olarak daha İstanbul’dan hareket ederek getirilecek 150
hanenin (takriben 750 ila 800 kişi) daha varlığını
göstermektedir.14 Bu evraka göre Nikşik ahalisinden
Küleviç (Osmanlıca belgede Külevik yazar) Yusuf ve
Gano Süleyman Draç ve Kavaye kazalarında boş arazi
olduğundan mevki seçmek için oraya iskân edilmek üzere
gönderilmişlerdir. Ayrıca Dersaadet'ten yani İstanbul'dan
140 Bosna muhaciri de bölgede boş arazi bulunması
hasebiyle hazineye ait 17 çiftliğe yerleştirilmek üzere
oraya gönderilmesi düşünülmektedir. Ancak bunların
halkın yardımlarıyla iskânı mümkün olmayacağından
İşkodra vilayetince, muhacirin müdüriyetinden tahsisat
istenmiştir. Kış geldiğinde bu muhacirlerin yerleştirilmesi
zor olacağından acele edilmesi gerektiğinden hane başına
tohumluk, iaşe vb. için hane başına bin kuruş talep edilmiş
ve bu talepler de sadarete arz edilmiştir. 15
Bu durumda 1878’de bu bölgeye (Durres gerisindeki
saha) yerleşen muhacirlere ek olarak pey der pey 1888 ve
1893 yıllarında da muhacirlerin geldiği anlaşılmaktadır.
İlk göçte gelen ve son göç dalgasında yerleşen
muhacirlerin toplam sayılarını tespit etmek ve özellikle
Ülgün’den (Günümüzde Ulcinj) gelen muhacirlerin
Ağanoğlu, Yıldırım, Osmanlı Arşiv Belgelerinde Arnavutluk, T.C
Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü, Osmanlı Arşivi Daire
Başkanlığı, Yayın Nr.97 Ankara, 2008, s.227
15
A s.228
14
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Boşnak mı? Arnavut mu? Oldukları belirsiz olduğundan
dolayı Şiyak (Shijak) çevresine 1888 yılında gelen
muhacirlerin Boşnak olmadığını hesaba katmak mantık
dâhilindedir. Zira Ülgün şehri olarak belirtilen şehir,
günümüzde
Ulcinj
şehridir
ve
Karadağ’ın
güneydoğusunda Arnavutların çoğunlukta yaşadığı bir
şehirdir. Şiyak (Shijak) kazasına yerleşen bu insanların,
kasabanın kurulduğu 1880 yılından sonra bu kasabaya
gelmeye başlaması da ayrıca önemlidir. Salih Bey
Delialisi tarafından 1880 yılında kurulan Şiyak (Shijak)
kasabası,, fizyonomik açıdan bir cami, han, ekmek fırını,
kahvehane, etrafında gelişmiş kırsal bir yerleşme idi. 1880
yılından sonra Şiyak’a Boşnak muhacirler yerleşmiş ve
Salih bey onlara Koxhas ve Borake adındaki günümüze
dek gelen 2 köyü (Kocas ve Borake diye okunur) önermiş,
teklif etmiştir.16 Bu durumda muhacirlerin Bosna’dan yola
çıkarak geldikleri 1878 yılı ile Borake ve Shijak’a
yerleştikleri 1880 yılı arasında geçen dönemdeki farklı
tarihi ifadeler de ayrıca meselenin bölge sakinlerince
anlatılan sözlü kültürdeki kronolojisini bir parça
bozmaktadır.
Her durumda bu toplum günümüzdeki adı Durres olan
söz konusu şehrinin doğusundaki alçak dalgalı
düzlüklerde yer alan Borake ve Koxhas köyleri ile Shijak
şehrinde yaşamaktadır. Boşnaklar, Borake köyünde
çoğunluğu oluştururken Koxhas köyünde çoğunluğu
oluşturmasalar dahi köyün yarıya yakını gibi önemli bir
sayıdadırlar. Shijak şehrinde istatistiklere yansımamış
önemli bir oran ile varlıkları hissedilmekle birlikte bu
oranın %10 bulmadığı görülmüştür. Yakınlarda bulunan
Kavaje ve daha güneydeki Fier’de de aynı toplumun
nüveleri, sosyal hayat içerisinde göze görünür oranlarda
16
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belirmektedir. Durres’a bağlı Borake ve Koxhas köyünden
Fier’e bağlı Libofsha köyüne 1924’te giden Boşnakların
ise neredeyse tamamen dillerini kaybettikleri görülmüştür.
Borake ve Koxhas Köylerinin Günümüzdeki
Durumu ve Nüfusu
1875 Hersek Ayaklanması ile birlikte çok geçmeden
başlayan ve 1878’de cereyan eden Avusturya işgali sebebi
ile çoğunluğu Mostar ve Çapljina çevresindeki
yerleşmelerden olmak üzere binlerle ifade edilen Boşnak,
farklı dalgalar halinde Hersekten ayrılmak zorunda
kalarak, Osmanlı devleti sınırları içerisindeki bir diğer
bölge olan Dıraç şehri çevresine yerleştirilirler. Pek
tabiidir ki bu insanların sayısı zamanla artıp bu sahada on
binleri bulması gerekirken bulundukları köylerin
fizyolojik durumu, onların artan nüfusuna cevap
verememiş ve zamanla Durres, Tiran, Kavaje ve hatta ülke
dışında İtalya’ya yoğun göçler verilmiştir. Nitekim
Boşnakların sayısı hakkında görüşülen Zambak
Derneğinin aileler ve nüfus kütüğüne kayıtlı kişiler ile yeni
doğan bireylere yönelik verdiği rakam da yine 10 bine
yakındır. Dernek, Boşnakların haklarını korumak için
kurulmuştur ve adını antik Bosna’nın da simgesi olan
Altın Zambak’tan alır. Dernek, 28 Ekim 1995 yılında
kurulmuş olup Boşnak ve Arnavutlar arasında kültürel ve
sosyal ortaklığı geliştirmek ve bu iki milleti birbirine
yaklaştırmak, kaynaştırmak gibi faaliyetler, derneğin ana
prensipleri arasındadır. Derneği kurmaları ile birlikte
“Zambak” üyeleri birbirlerinin profesyonel düzeyde
ihtiyaçlarını karşılamak, sosyal ve ekonomik açıdan
birbirlerine yardımcı olmayı hedeflemişlerdir. Dinamik
üye grupları ve dernek gönüllülerinin destekleri sayesinde
“Zambak”, hem Arnavut ve Boşnak toplumları arasında
bir bağlantı ve köprü olmak ve hem de Arnavutluk’taki
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Boşnak toplumunu, sosyal, ekonomik, kültürel ve eğitim
alanında geliştirmek ve tanıtmak niyetindedir.17
Boşnak toplumu, 140 yıl önce yerleştirildikleri bu iki
köyde, ülkece tanınmış tek Boşnak azınlığı temsil
etmektedirler. Evler, tepelerin sırtları üzerince
sıralanmıştır
ve
gayet
bakımlı
durumdadır.
Arnavutluk’taki sıradan bir köyle karşılaştırılamayacak
derecede bakımlı ve zengin evlerin çokluğu, villa
nizamındaki evler de hayli çoğunluktadır. Köy sakinleri
bunun sebebini İtalya ve diğer ülkelere gidenlerin
yatırımları olarak açıklamaktadır.

Resim 1: Koxhas ve Borake köylerindeki mesken tipleri
Arnavutluk’ta Slav dili konuşan Müslümanlara yönelik
evvelce yapılmış çalışmalardan bazısında da Borake köyü,
Borakaj olarak zikredilmiş 18 ve bu köydeki insanların
etnik aidiyetlerine ilişkin bilgilere yer verilmiştir. 1916
17
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yılında Avusturya Macaristan kuvvetleri tarafından
yapılan sayıma dayandırılan internet bilgilerinin kaynağı
olan orijinal Almanca belgeye ulaşılamamıştır. Bu konuda
zikredilen belge olmamasına rağmen ilgili kaynağa
atfedilen alıntıyla parantez içerisindeki şekli ile (SENER,
1922, s36, s32) sıklıkla karşılaşılmıştır. Bu şekilde
kaynaklandırılan Arnavutça ve Almanca ve İngilizce
sayfalarda hep aynı kaynak verilerek şu rakamlar
zikredilmektedir ki bu, önemsiz bir bilgi değil, bilakis
gerçekle örtüşen bir kaynağa işaret eder. Buna göre 1916
yılında Avusturya-Macaristan Kuvvetleri tarafından
yapılan sayımda Borake köyünde 73 ailede 305 Müslüman
sayılmış ve bunlar 184 Arnavut, 121 Sırp-Hırvat
(Avusturyalıların
isimlendirmesine
göre)
olarak
listelenmiştir. Koxhas köyünde ise 109 ev ve 462
Müslüman nüfus, 232 Arnavut ve 230 Sırp-Hırvat nüfus
şeklinde listelenmiştir. Shijak kasabasında ise 17 SırpHırvat, Sukth köyünde ise 1 kişi listelenmiştir. Bu
durumda 1916 yılında bölgedeki yerleşmelerde, 359
Müslüman Boşnak yaşamaktadır. 19 Söz konusu bilgiler,
gerçeğe çok yakındır zira günümüzde bile oranlar,
bölgeden yurt içinde ve yurt dışındaki şehirlere yapılan
yoğun göçlere rağmen benzer oranlardadır. Boşnaklar bu
iki köydeki nüfusun en az on katı kadar bir nüfusun Tiran,
Durres ve İtalya’da olduğunu, ailelerindeki ve
sülalelerindeki bireyleri sayarak örneklemeler ile
belirtmektedirler. Bu durumda Arnavutluk’ta bu iki köye
dayanan Boşnaklara dair nüfus, binleri rahatlıkla
bulabilmektedir. Zambak derneğinin 10.000 kadar
şeklinde belirttiği Boşnak nüfus rakamına ulaşılmasa dahi
bu toplumun tüm bireylerinin ve karışık evliliklerden
doğanların 10 bin civarında söylemek makuldür. Zira bu
iki köyün dışına çıkan nüfus, yaşadıkları şehirlerde
19
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tamamen karışmışlardır. Köy sakinlerinin saydığı,
telefonla ulaşılabilen ve sadece Tiran’daki Boşnakların bir
kısmı olan 25 kadar ailenin tamamının çocukları, ArnavutBoşnak karışık evlilikleri kurmuştur ve bunların da
çocukları ile birlikte 329 kişi, şu veya bu şekilde Boşnak
kökene sahip Arnavut vatandaşı durumundadır.
Unutmamak gerekir ki bu rakam sadece Tiran’da
ulaşılabilen ve hazır durumda bulunan 25 aile ile yapılan
görüşmelerden edinilmiştir. Ulaşılamayan, soyadları
bilinmeyen veya İtalya’ya gidenlerin yanında bu 25 aile,
küçük bir rakam olarak kalmaktadır. Çalışma kapsamında
ziyaret edilen bu köyler (Borake ve Koxhas) dışında
çevredeki Xhafzotaj, Sukth, Salmonaj, Rrashbull,
Maminas gibi köylerdeki Boşnak varlığı da incelenmiştir.
Sukth köyünde çoğunluğu Boşnak kadınlarla evlilik
yapanlardan doğan 12 Boşnak bireye rastlanmış ve
konuşulmuştur. Bunlardan, sorulan Boşnakça sorulara
cevap verebilenlerin sayısı sadece 4 kişidir. Diğerleri ise
basit cevaplar verebilmekte veyahut hiç verememektedir.
Borake ve Koxhas dışında diğer köylerde sadece nüveler
halinde görülen bu toplumun en yoğun olarak yaşadığı bu
köyler, Durres vilayeti içerisinde oldukça güzel bir
konumdadır. Köyler idari açıdan, Durres vilayetinin
Shijak ilçesine ait Xhafzotaj beldesine bağlıdırlar. 20
Xhafzotaj da bu iki köyden farksız köy statüsünde bir
yerleşme olmasına rağmen Belde belediyesi hükmündedir.
Çalışmanın konusu olan bu iki köy, Arnavutluk Boşnak
Muhacir toplumunun 140 yıldır vatanıdır. Coğrafi açıdan
Durres şehrinin doğusunda yer alan, Shijak kasabası
çevresinde, Erzen nehrinin doğu kıyısındaki verimli bir
ovaya bakan ve sade rölyefe sahip hafif eğimli tepeler

20
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üzerindeki iki köydür. Bağcılık ve meyve tarımı yapılan
bu sahada yaklaşık olarak 20 çeşit ürün yetiştirilmektedir.

Resim 2: Borake-Koxhas köylerinin hâkim görünümü
ve tarım alanları
Araştırma boyunca söyleşi ve yaşlılarla temas
içerisinde olunarak halkın kendi beyanı esas alınmış olup
bu beyanın tarihi belgelerle örtüşen kısımlarına çalışmada
ayrıca yer verilmiştir. Arnavutluğun en büyük beş
yerleşmesinden biri ve önemli liman şehri olan Durres’ta
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yapılan söyleşilerde de ebeveyn ya da büyük babalarının
Shijak, Borrake ve Koxhas bölgelerinden gelme olduğunu
belirten yüzlerce insan, Boşnak kökenli olduğunu
belirtmiştir. Bununla birlikte sayıları, Arnavutluk
ölçeğinde büyük bir şehir olan Durres şehri yüzdesi
içerisinde çok küçük bir oranda kalmaktadır. Ancak 200
bini aşkın merkez nüfusu ile Durres şehrinde %1’lik bir
oranın 2 bin kişiye denk düştüğünü de belirtmekte fayda
vardır. Bu bölgede yüzdesel bazda bilhassa 1960’lar ve
1990’lardan sonra Tiran şehrine yerleşmiş olan bir kısım
Boşnak da yine Borrake, Koxhas ve Shijak kökenlidirler.
Bunların Tiran’daki oranları çok daha az olmakla birlikte
miktar açısından binlerle ifade bulduklarını söylemek de
yine abartı olmayacaktır. Buna ilaveten anneanneleri ya da
babaanneleri
veya
büyükbabalarında
Boşnaklık
bulunduğu için Bosna ile bir şekilde alakalı olan insanların
sayıları da Arnavutluk genelinde on binleri bulmaktadır.
Fier’de de belli bir Boşnak toplum, örgütsüz ve halkla
karışık şekilde yaşamaktadır. Bu ise ülkede iyi adapte
olmuş ve karışık evlilikler ile bir kısmı Arnavut toplum
içerisinde erimiş olan Boşnak toplumunun temsilcileri ile
yapılan görüşmelerden edinilmiştir. Çalışma boyunca en
yoğun şekilde incelenen Koxhas (Kocas) ve Borake
(Borak) köyleri esasen tek bir köy durumundadır.
Birbirlerine coğrafi yakınlıklarından ziyade bitişik
denebilecek bu köyler, Durres vilayetinde yer alan Shijak
İlçesi ile yoğun ekonomik ilişkileri yanında üzerinde
bulundukları Durres- Tiran otoyolu sebebi ile de
ayrıcalıklı bir konuma sahiptirler. Dernekğin verdiği
bilgilere göre sadece Borake ve Koxhas’tan çıkarak
Arnavutluk çevresine dağılmış olan nüfus, ikametleri
itibarı ile şu şekildedir. (Tablo 2). Rakamlar yaklaşık
olarak verilmiş olup bir parça fazla söylenmiş olması
olasıdır. Ancak unutmamak gerekir ki bu kimselerin
Arnavutlarla karışık evlilikler yapmakta olması sebebi ile
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aşağıdaki rakamın bile üzerinde Boşnak köken taşıyan
insanların olabileceğine işaret etmektedir.
Tablo 2: Koxhas ve Borake’li Boşnaklar ve ikamet
yerlerini belirtir rakamlar
Yerleşmeler

Yaklaşık Nüfus (Kişi)

Borake

2400

Koxhas

200

Tiran

600

İşkodra

300

Durres

2000

Kavaje

200

Fier

1500 (Libofsha’da)

Shijak

1500

Sukth

500

Maminas

(1 aile)

İtalya, Almanya vd.

800

TOPLAM

10.000

Daha kuzeyde yer alan Borake köyü, Koxhas ile bitişik
bir köy durumunda olup, Durres-Tiran kuzey otoyolu
üzerinde yer alır ve köy sakinlerinin işlettikleri kafeterya,
benzin istasyonları gibi işletmeler açısından ekonomik
açıdan daha elverişli bir durumdadır. Burada ayrıca Bosna
adında bir benzin istasyonu ve restoran da bulunur ve
Yamaku (Jamakoviç) ailesi tarafından işletilmektedir.
İşletmelerde takriben 5 - 15 kişi çalışmaktadır ve köydeki
en ciddi geliri de bu tür mekânlar meydana getirmektedir.
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Sukth ile aradaki otoyolun üzerinde yer alan Sarajevo
lokantası ile yine yol üzerinde yer alan Zambak kafe barrestoran da bu toplumun Bosna ile alakalarını
isimlendirdikleri işletmelere örnektir. Bunun dışında
sokaklarda Mostar cenaze hizmetleri (Mostar Sherbimi
Funerale) gibi ufak işletmelerde de yerel halk, Bosna ile
alakalılıklarını ekonomik mekânda vurgulamaktadır.

Resim 3: Köylülere ait başlıca işletmelerde Bosna
Hersek vurgusu
Borake köyünün tamamı, Koxhas köyünün ise
sakinlerinin yarısı Bosna Hersek’ten göç etmiştir. Bu iki
köyde Boşnakların toplam nüfusları 500 kişiden fazladır.
Sözlü bulgulara göre bu iki köyün sakinleri, Mostar,
Saraybosna, Çaplina gibi şehirler veya buralara bağlı
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köylerden göç etmişlerdir. Atalarının geliş sebepleri
hakkında sözlü kültürün nesilden nesile aktarımı ile altı
çizilen
tek
sebep,
Avusturya-Macaristan
İmparatorluğunun
Bosna
Hersek’i
işgalidir.
Hıristiyanlaştırılacakları korkusu ile yaşadıkları yerleri
terk eden bu halk için dönemin Türk (Osmanlı) yönetimi
2 tepe üzerinde iskân edilmelerini sağlamıştır. Gelenler
arasında sadece Saraybosna’dan yaklaşık 40 kadar aile
geldiği de söylenenler arasındadır. Günümüzde eski
soyadlarını halen bilen bu insanlar, 1945-1990 arasında
devam eden Komünist rejim esnasında soyadlarının
Arnavutçaya
değiştirilmesi
ile
resmi
bazda
Arnavutlaştırılmışlardır. Yakın dönemde etnik bir azınlık
olarak kabul edilmelerine rağmen soyadları halen rejimin
değiştirdiği şekli ile kalmıştır. Bu soyadlarının Komünist
rejim tarafından neden değiştirilmeye zorlandığı
bilinmemektedir. Zira ilgili dokümanlar halen tasnif
edilmemiştir ve Arnavut devletince erişime kapalıdır. Söz
konusu ailelerin orijinal soyadları ve değiştirildiği şekilleri
(parantez içerisinde) aşağıdaki gibidir.
Baćić (Baqi), Bašić (Başi, Başa), Halilović (Halili),
Nuhanović (Nuhani), Cekić (Çeka), Cigić (Cigi), Dizdar
(Dizdari), Sablić (Sabli), Kllarić (Kllari), Bacić (Baçi),
Ćorić (Qori) Sinjarović (Sinjari), Kadicić (Kadiqi),
Hadziomerović, Halilović (Halili) Guzinović (Guzina),
Jamaković (Jamaku), Kadić
(Kadiu), Kadragić
(Kadragiqi) Kapetanović (Kapetani), Klarić (Klari)
Mićiević (Miqo), Nuhanović (Nuhani), Sablić (Sabli)
Tabaković (Tabaku), Tikvin, (Tikvina), Zurićević
(Zyriqi), şeklindedir.
Ayrıca Dursunović soyundan gelenleri de yöredeki
Boşnaklar bilmekle birlikte kendilerinin Arnavutça
soyadları evlerinde bulunamadığı için öğrenilememiş ve
komşuları da hatırlayamamıştır. Buna ek olarak Mehagin,
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Prolo, Dukat, Sinjar, Golović, Kovaçević, Begić, Fetić,
Dzonko, Shikac, Ramić, Çorić gibi Bosna’dan gelen
sülaleleri, karşılıklı görüşülüp Arnavutça soy isimlerini
öğrenilemediği için yazılamamıştır.
Günümüzde Shijak ve çevresindeki Boşnakların,
ikametleri itibarı ile yarısı kadaının bölgede yaşadığı
düşünülmektedir. Shijak nüfus idaresi ile yapılan
görüşmelerde Borake ve Koxhas köylerini nüfusunun
%40’a yakınının ikamet adreslerinde olmadığı, belediye
su ve elektrik idaresi ile yapılan görüşmelerde de evlerin
1/3 kadarının düzensiz elektrik sarfiyatı yaptığı ve yaz
aylarında saatlerin çalıştığı belirtilmiştir. Pek tabii ki
toprakları kısıtlı bu iki köyün, yıllar içerisinde tarımsal
uğraşlarla artacak olan bireylerini geçindirmesi
beklenmemelidir. Bu da göç manasına geleceğinden tüm
Arnavutluk’ta bir gerçek olan dış göç, burası için de söz
konusudur. Yazın artan nüfus da gurbetçilerin yaz
aylarında dönüşleri ile alakalı olmalıdır. Buna ilaveten
görüşülen 45 aileden 30’unun İtalya ile bir bağı söz
konusudur. Bunlar, ya İtalya’da çalışmış, ya çocukları ya
da çocuklarından biri İtalya’da çalışmakta veyahut İtalyan
vatandaşlığı alıp Shijak’ta yaşayan kimseler şeklindedir.
Toplum geneli için Boşnakça yazabilme söz konusu
değilse de Boşnakça konuşma oranı yüksektir ancak kimi
bireylerin, özellikle gençlerin sadece birkaç basit diyalog
dışında Boşnakça konuşamadığı ile de karşılaşılmıştır.
Bunun sebebi ise Enver Hoca döneminde Boşnakların ayrı
bir “etnik grup” ya da “azınlık” olarak tanınmaması ve
mümkün mertebe bu toplumun asimile edilmesine gayret
edilmesidir. Söz konusu diktatörlük yıllarında Boşnaklar
bir azınlık grup olarak tanınmamış, gerek haklar ve
gerekse görevleri itibarı ile resmi bakımdan ve kâğıt
(kimlik) üzerinde, “Arnavut” olarak “asimile”
edilmişlerdi. Asimilasyonun kelime manası itibarı ile
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“Kendine benzetme” anlamından hareketle daha ilkokul
sıralarından itibaren Boşnak kökenli öğrenciler bir başka
sınıfta diğer öğrencilerden yalıtılmadan Arnavut
öğrenciler arasına serpilerek diğer Arnavut öğrencilerle
tam bütünleşmeleri sağlanmıştı. Bu tür sınıflarda eğitim
görenlerin daha sonraki dönemlerde karışık evlilikler
yapması kolaylaşmış ve 1948’den itibaren bu karışık
evliliklerden doğan bireylerde Boşnakça gerilemiştir.
Karışık evlilik dışındaki Boşnak-Boşnak evliliğinden
doğan bireyler için Boşnak diline hâkimiyet söz konusu
iken karışık evliliklerden doğanlarda bu hâkimiyet çok
daha azdır. Yapılan görüşmelerde Borake köyünde
korunmuş bir aidiyet söz konusu iken Koxhas köyünde bu
hayli aşınmış durumdadır. Bu köyde Boşnaklar sadece
Lagja e Karafileve (Karanfiller Mahallesi) kısmında
yaşamaktadır. Koxhas köyünde bulunan ilkokulun varlığı
ve buraya yerleşen Arnavutlarla yapılan karışık evlilikler,
bu karışık evliliklerden doğan köydeki Boşnakların
gençlerinde dile hâkimiyeti zayıflatmış, neredeyse yok
etmiştir. Bu köyde karşılaşılan aileler Tabakoviç Fetiç,
Zuhriç, Gaşoviç, Dizdar,
Kadragiç, Teziç, Prolo,
Bukovac, Tikvin, Hadzomoravic (Hadžiomerović),
Ramadanovic, Terzic gibi ya Arnavutlaşmış veya
arnavutlarla karışmış ailelerin arasında bir şekilde
Boşnaklığını ismen de olsa muhafaza edebilmiş ailelerdir.
Buna rağmen Borake köyünde yer alan Kaptanoviç,
Guzina, Sabliç, Rahiç, Baciç, Miçieviç, Kadiç, Yamakoviç
gibi ailelerde Boşnak diline hâkimiyet ve Boşnaklık
aidiyeti daha belirgindir. Koxhas köyündeki tüm
evliliklerde Boşnak-Boşnak tercihi ise halen bazı ailelerde
kalmış olmakla birlikte Boşnak-Arnavut evliliğinin artık
bir realite olduğunu da belirtmek gerekir.

580

Sonuç
Bu toplumun fertleri ile yapılan görüşmelerde
günümüzde yerel Arnavutlarla kaynaşmış ve oldukça iyi
ilişkiler içerisinde bir özgün toplum görülmektedir. 1878
yılında Arnavutluk’a gelişlerinden itibaren 1948 yılına
kadar kendi içlerinden evlenen Boşnak toplumu, bu tarihte
ilk Boşnak-Arnavut evliliğini yapmıştır. Kendi içlerinde
evlenmekte gösterdikleri kararlığı ise bir gün “Bosna
Hersek’te işlerin düzelmesi ile oraya geri dönebilmek için
Arnavutluk’la kan bağı kurmama eğilimi” olarak
açıklamışlardır. Çok yakındaki Sukth yerleşmesinde
yaşayan ve Sukth nüfusunun az bir kısmı olan Boşnaklar
ise buraya sonradan yapılan evliliklerle göç etmiş
bayanlarla yapılan karma evliliklerden oluşmaktadır. Bu
durumda Koxhas ve Borake köylerine ek olarak Sukth
köyünün de en azından bu toplumun kimi bireylerine ev
sahipliği yaptığı açısından zikredilmesi gerekir. Aileler
genellikle 2 çocukludur. Bir kuşak öncesinde ise 3 ya da 4
çocukluluk sıklıkla görülmektedir. 1991 sonrasında
Arnavutluk’un kapılarını dış dünyaya açması ile birlikte
özellikle İtalya’ya yoğun şekilde yapılan göçlerde bu
toplumun da yarıya yakını yaşadıkları bölgelerden
ayrılmıştır.

Resim 4: Borake Köyünde Sabliç ailesinden Adem
Sabli’nin adını taşıyan kapalı İlkokul.
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Borake köyünde bulunan bir camiye ek olarak bir de
ilkokul mevcuttur. İlkokul ve camii, Borake ve Koxhas
köylerinin birbirlerine en yakın noktasındaki sırt üzerinde
yer alır. Ambleminde Boşnak ve Arnavut bayrakları da
olan okulun yakın zamanda yıkılma tehlikesi ve tavan riski
sebebi ile kapatılmasından itibaren Koxhas ve Borake
köylerinin bir ilkokulu bulunmamaktadır. İçerisinde bir
çalışma salonu bulunan ve son derece bakımlı olan
camideki Kur’an-ı Kerim ise Boşnakça ve Arnavutça
dillerindedir. Köy imamı İsmail Dizdar, 80 yaşında bir
bireydir ve Tiran’da Edebiyat alanında yüksek tahsil
görmüş olup Arapça, Boşnakça, Arnavutça ve
konuşabilmektedir. Köy ve köylülerin sayısına ilişkin
bilgilere erişmekte katkısı yanında aynı zamanda yaşı
itibarı ile de daha taze bilgilere sahip bir birey olarak
Zambak Derneği Başkanı Fiqri Klari ile birlikte bu
toplumun en tanınan ve saygı gören bireyidir ve çok sayıda
kitap çevirisini Boşnakçadan Arnavutçaya kazandırmış bir
isimdir.

Resim 5: Köy camisindeki çalışma salonu ve iki
dildeki Kur’an çevirileri.
Bu özgün toplumun Arnavutluk Boşnakları açısından
kahraman isimleri de mevcuttur. Bunlar arasında 2.Dünya
Savaşında Avusturya’daki Mathausen toplama kampından
kaçarak Arnavutluğa ulaşan Mešan Kadić, Almanya’dan
tüm yolu yürüyerek ve kimi yerde kömür yiyerek gelen ve
köyüne ulaşan birisi olarak efsanevi bir öneme sahiptir.
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Pek tabii ki bu büyüklükte bir halk için adı duyulan bu tür
simalar, olduğundan daha büyük önemle anılan kimseler
olmuştur ve bu doğal karşılanmalıdır. Toplumun
üniversite tahsilli bireyleri de 360 kişidir ve aralarında
yargıç, pilot, mühendis gibi toplumun farklı
katmanlarından çok çeşitli kimseler bulunmaktadır.
Günümüzde bu bölgedeki Arnavutlar için bu toplumun
adı, ‘’Muhaxhiret’’ (Arnavutçada ‘Xh’ C şeklinde okunur
ve Muhacirler olarak telaffuz edilir) şeklindedir ki bu,
dillerine Türkçeden geçmiş bir kelimedir. Muhacirler bu
bölgede saygın ve bölgeyle tamamen bütünleşmiş bir
toplum olarak Arnavut toplumu ile barış içinde
yaşamaktadırlar.
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OSMANLI DEVLETİ’NDE ÇİNGENELER VE GÖÇ
Gypsies (Roma) and Migration in the Ottoman State
Emine DİNGEÇ
Öz: Çingenelerin göç olgusu iki türlüdür. Birincisi tarihleme
konusunda hala tartışmaların devam ettiği uzun zaman alan
göçler, ikincisi ise kısa süreli göçlerdir. Birinci tür yavaş
seyretmiş ancak kalıcı etkiler bırakmıştır. Göç yollarında
kimlikler belirginleşmiş, yollar uzadıkça farklılaşmıştır. Dilleri
bu yollarda oluşmuştur. Ancak onların “hareketli topluluk”
olarak adlandırılmalarına kısa göçleri vesile olmuştur. Öte
taraftan bilinen ve alışkın olunan hareketlilik ikincisidir. Bu
çalışmada Osmanlı toplumunda ve 16. ve 18. yüzyıllardaki kısa
süreli Roman (Çingene) göçünün sosyal ve ekonomik boyutları
değerlendirilecektir.
Çingenelerin kısa göçleri “zanaatlarını satmaya” yönelikti. Bu
nedenle kalabalık yaşam alanları göç güzergahlarının
belirlenmesinde etkili oldu. Göçler belirli rotada, devir-daim
eden nitelikteydi. Bu yarı-göçerlik durumu Çingene toplumların
gerek devlet ile gerek yerel toplumlarla olan ilişkisini
şekillendirdi. Bildirinin temel kaynakları, Çingene kanunları,
Çingene kayıtlarının tutulduğu tahrir defterleri ve seyahat
hareketliliğini gözlemleme olanağı sunan şer’iyye sicili
kayıtlarıdır.
Anahtar Kelimeler: Çingene, kısa süreli göç, çadır, zanaat,
vergi.
Abstract: Migration of Gypsies is two types. The first is longterm migrations, which are still debated about dating, and the
second is short-term migrations. The first species was slow but


(Doç. Dr.); Dumlupınar Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Tarih
Bölümü / Kütahya, Türkiye. E-mail: emine.dingec@dpu.edu.tr
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left lasting effects. Identities have become prominent on the
routes of migration and have differentiated as the routes have
extended. Their language was formed on these roads. However,
their short-term migrations have been instrumental in calling
them the “mobile community”. On the other hand, the known
and accustomed mobility is the second. In this study, the social
and economic contexts of short-term Roma (Gypsy) migration
in Ottoman society and 16th and 18th centuries will be
evaluated.
The short-term migrations of the Gypsies were aimed at sat
selling their crafts. For this reason, crowded living areas were
effective in determining the migration routes. Migrations were
circulating on a certain route. This semi-nomadic situation
shaped the relationship of Gypsy societies with both the state
and local communities. The main sources of the declaration are
the Gypsy laws, the registers of the Gypsy records, and the
records of the sharia, which provide the opportunity to observe
travel mobility.
Keywords: Gypsy, short-term migration, tent, craft, tax.

Giriş
Göç veya seyahat olgusu bilindiği gibi Çingeneler ile
özdeşleşmiştir. Öyle ki 1971 yılında Dünya Roman
Kongresi tarafından kabul edilen Roman bayrağında üstte
mavi gökyüzü, altta yeşil çimen arasındaki tek nesne
kırmızı bir tekerlektir (Bkz. Resim 1). Özette belirtilen
uzun zamana yayılan birinci göç, Çingenelerin
Hindistan’dan
hareketle
dünyaya
dağılışlarını
kapsamaktadır. Bu göç iki ana yol üzerinden üç ayrı
güzergâhtan gerçekleşmiştir. Buna göre; birinci yol;
Afganistan, İran, Türkiye (Anadolu) ve Balkanlar, ikinci
yol Afganistan, İran, Ermenistan, Rusya ve Balkanlar;
üçüncüsü ise Afganistan, İran, Suriye, Filistin, Kuzey
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Afrika ve İspanya üzerinden olmuştur.1 Adı geçen göçlerin
bir sonucu olarak bugün dünyanın hemen her yerinde
Çingeneye tesadüf edilir. Başka Dünyanın İnsanları
Çingeneler isimli eserin yazarı Nazım Alpman bu durumu
Çingenelerin göç yollarından transit geçmemelerine
bağlar. Alpman’ın görüşüne göre Çingeneler dibi delik
buğday çuvalı gibi geçtikleri yerlerde dökülerek
yaşamlarına devam etmiştir.2
Resim 1. Roman Bayrağı

Kaynak:
https://tr.qwertyu.wiki/wiki/Flag_of_the_Romani_people

Ian Hancock, “Points of Depature: Routes oft he Ancestors Out of
India“, Roma: Language and Use, Toros University Press, Mersin
2018, s. 72-76; Ali Rafet Özkan, Türkiye Çingeneleri, Kültür Bakanlığı
Yay., Ankara 2000, s.19. Bu güzergahlara göre Çingeneler mutlaka
Afganistan ve İran’a uğramaktadırlar. Buna istinaden Halliday
Çingenelerin yol güzergahını İran’dan sonra çizer. Uzun süre İran’da
kalan Çingenelerin bir kısmının Suriye’ye ve oradan Filistin ve Mısır’a
hareket ettiğini bunların Asya diyalektiğini, diğer bir kısmının ise bir
süre Ermenistan’da kaldıktan sonra batıya göç ettiklerini Bizans’a
gelerek Balkan topraklarında üç yüzyıl kaldıklarını ve Batı diyalektiğini
oluşturduklarını belirtir. Bkz. W.R. Halliday, Folklore Studies Ancient
and Modern, Methuen and Co Ltd., London 1924, s. 2.
2
Nazım Alpman, Başka Dünyanın İnsanları Çingeneler, Ozan Yay.,
İstanbul 1993, s. 96.
1
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Osmanlı Devleti zamanında Çingenelerin bir kısmı
yerleşik iken bir kısmı yarı yerleşikti. Yarı yerleşik zümre
ürün ve hizmetlerini satmak için köy, kasaba ve şehirlerin
çevresinde belirli bir müddet konaklayarak seyahat
etmekteydiler. Bahsedilen bu göçler ikinci tip göçlere
girmektedir. Bu göçler kısa süreliğine ve belirli
güzergahları dolanma şeklindeydi. Ürün ve hizmetlerini
satmak için seyahat eden Çingeneler araştırmacılar
tarafından hizmet göçebeleri, ticari göçebe, simbiyotik
göçebe, peripatetik olarak isimlendirildi. Son tanımlamayı
Egemen Yılgür “zanaat göçebeleri” olarak yorumladı. 3
Zanaat göçebeleri ifadesi Çingene konar-göçerliği ile
örtüşmektedir.
Çingenelerin göçerlikleri, farklı yaşam kültürüne ve
yeteneklere sahip olmaları yerleşik toplumlarla olan
ilişkilerini hem olumlu hem de olumsuz açıdan
etkilemekteydi. Çingeneler el sanatları ve müzik ve
eğlence alanlarında çok yetenekliydiler. Gelişmemiş
sanayi el ile üretimi zorunlu ve ürünleri değerli kılıyordu.
İcra ettikleri meslekler özellikle tarım toplumunun ihtiyacı
olan ürünlerdi. Örneğin demircilik işlerinde yetenekli
Çingeneler aranılan kişilerdi. Yunan atasözünde “Bir köye
bir kilise ve bir Çingene gereklidir” ifadesi, “bir köye bir
papaz, bir nalbant gereklidir” olarak yorumlanmaktadır.4
Çingenelerin toplum ihtiyaçlarına yönelik hizmet
verdikleri anlamına gelir. Yine uğraşmış oldukları
kalaycılık, bakırcılık, sepetçilik, kalburculuk gibi
zanaatlar onları üretken insanlar yapmıştır. Göçlerle
alanında uzman kişiler ürün ve hizmetlerini, hareket
kabiliyeti sınırlı köylünün ayağına getirdi. Çingenelerin
Egemen Yılgür, “Editöryel Sunuş: Roman- “Çingene”- Peripatetik,
MSGSÜ Sosyal Bilimler Dergisi, 2/18 (Güz 2018), s. 219-223.
4
Gabriel Ferrand, “Zott“, İA, XIII, s. 624; Özkan, Türkiye Çingeneleri,
s. 85.
3
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eğlence alanındaki; ayı oynatıcılığı, kemancılık,
kuklacılık, müzisyenlik, dansözlük, falcılık gibi alanlarda
da yetenekleri toplumların durağan yaşantısına renk kattı.
Fakat bu türden meşguliyetler keyif verici bulunsa da
çoğunluğu oluşturan Müslüman-sünni olan yerleşik
topluluk tarafından tasvip edilmedi. Ahlaksal olarak kendi
toplumlarının yapısal değişime uğramasından kaygı
duydular. Bu tutum Çingenelerin toplumun kenarına
tutulmasında etkili oldu. İkinci tür zanaatlara sahip
Çingenelerin göçü bazen zorunlu oldu. 5 Yukarıda
bahsedilen birinci meslek grubu Çingeneleri “istenen”
ikincisi ile “dışlanan” pozisyona getirdi.
Yarı-göçerlik
Osmanlı Devleti kayıtlarına yerleşikler “mütemekkin” 6
göçebe Çingeneler ise “çerge-nişin”,7 “haymane”8
“gezende”,9 “geşt ü güzâr”,10 olarak geçti. Çingenelerin
göçerliği ile vurgu “çadır” ve “gezme” kelimeler
üzerinden yapılmıştır. Bahsi geçen ifadelerden ilk ikisi
çadır diğer ikisi ise gezmek ile alakalıdır. Arapça
“hayme”, Farsça “çerge” çadır anlamına gelmektedir.
“Çergenişin” ise çadırda oturan anlamına gelir. Zaman
zaman “haymenişin” de kullanılır. “Gezende” gezginliğe

Emine Dingeç, Rumeli’de Geri Hizmet Teşkilatı İçinde Çingeneler
(XVI. Yüzyıl), Anadolu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü,
Basılmamış Doktora Tezi, Eskişehir 2004, s. 6.
6
Cumhurbaşkanlığı Osmanlı Arşivi (BOA), Tapu Tahrir Defteri (TD)
120, s. 4-347.
7
BOA, TD 120, s. 4-347.
8
Ömer Lütfi Barkan, XV. ve XVI. Asırlarda Osmanlı İmparatorluğunda
Ziraî Ekonominin Hukuki ve Mali Esasları, Kanunlar, C.I, İÜ. Edebiyat
Fak.,Türkiyat Enstitüsü Yay., İstanbul 1943, s. 243.
9
BOA, TD 120, s. 4-347;
10
2 Nolu Kütahya Şer’iyye Sicili (KŞS), 73a.
5
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gönderme yaparken “geşt ü güzar” gezip dolaşma
anlamına gelir.
Gezendeler kendi içinde ikiye ayrıldı. Bunlardan
birincisi, “göçüp-konarlar” ikincisi ise “yürisünde dolanır”
olanlardır.11 İkisi arasındaki fark göçüp konarlar serbest
bir dolaşım içinde iken yürisünde dolanır olanlar belirli bir
güzergâh üzerinde seyahat edenlerdi. Bu anlamda devirdaim eden bir göçerlik durumu söz konusuydu. Her
ikisinde de göçüp konulan yerlerin sayısı iki yerden çoktu.
Göçleri bir yeri tamamen terk üzerine değildi.
Kışın
konakladıkları belirli bir yerleri vardı. Nitekim 19.
yüzyılda göçebe ve yerleşik Çingeneler arasında yaşayan
Alexandre G. Paspati Çingene göçlerinin süreci
konusunda bilgi vermektedir. Buna göre göçebe
Çingeneler kışlarını evlerinde geçirirlerdi. Nisan ayının
ortalarında seyahate çıkarlardı. Her cemaatin güzergahları
farklı idi. Bazıları Kuzey Balkanlar’dan Anadolu’ya kadar
ilerlerken bazıları Balkanlar’ın kuzeyine yönelirlerdi.
Ancak Ekim ayının ortalarında dönerlerdi. Asla tek şehri
gezmezler, dolaşırlardı. Tüm köylerdeki çiftlikleri ve
şehirdeki atölyeleri bilirlerdi. Onların ihtiyaçlarını belirler
ve idame ettirirlerdi. Kışın ise avcılık yaparlardı. 12 Bu
bilgilerden Çingeneler göçlerinin kuzey yarımkürede
iklimin izin verdiği bahar ve yaz aylarında gerçekleştikleri
göçerliklerinin altı ayı bulduğu anlaşılmaktadır. İhtiyacı
tespit edip ona göre hizmet vermeleri dikkate değer bir
husustur.
Çingenelerin göçerlikleri temelde iki konaklama yeri
olan konar-göçer olarak adlandırılan Türkmen
aşiretlerinin göçlerine benzemektedir. “Ulus” olarak
11

BOA, TD 120, s.4-347.
Alexandre G. Paspati, Etudes Sur Ies Tchinghianes ou Bohemiens De
L’empire Ottoman, Osnabrück 1973, s. 10.
12
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organize olan konar-göçerlerin seyahatleri de ekonomik
nedenlidir. Konar-göçerler seyahatlerini “hayvanlarına
daha iyi yaşam alanı sağlamak”, “hayvan ve onun
ürünlerini” satmak, Çingeneler ise “zanaatlarını satmak”
için gerçekleştirdi. İlk grup bazen meraları bol yüksek
dağlara, yaylalara çıktı bazen de verimli ovalara indi.
Çingeneler ise satış yapmak için nüfusun kalabalık olduğu
yerleri tercih etti. Bu açıdan bakıldığında hem konar-göçer
olarak bilinen zümrelerin hem de Çingenelerin mekan
arasındaki nüfus hareketliği “istemli”dir. İstemli göçleri
onların özgür ruhlarını tanımlarken, ekonomik açıdan
zorunluluğun sonucudur.
Hayvanlarıyla hareket eden grupların seyahatleri,
hayvanların tarla ve bahçelere zarar vermesi endişesiyle
devlet tarafından kısıtlamaya tutulmuştur. Bu nedenle
bahsi geçen grupların konaklayacağı yerler, belirlenen
“yaylak” ve “kışlak”lar ile sınırlanmıştı. 13 Bununla
birlikte göçebe olarak kayıtlara geçen Çingenelere böyle
bir kısıtlama bulunmamaktadır. İki grubun göçerliklerinin
en önemli farkı konar-göçerlerin göçebelikleri iki bölge ile
sınırlı iken Çingenelerin birden fazla yerlerde
dolaşmalarıydı.
18. yüzyıla ait Kütahya Şer’iyye Sicili’ndeki bir kayıt
Çingenelerin farklı şehirleri gezdiklerine dair bilgileri
desteklemektedir. 2 Mayıs 1762 yılında tutulan kayda göre

Örneğin, Bozulus aşiretinin kışlağı Urfa, Diyarbekir, Mardin idi.
Havalar yağışsız geçse bile kışlak bölgesi sınırlarından çıkılmıyordu.
Doğu Anadolu’nun yüksek yaylaları olan Erzurum ve Pasin’i yaylak
olarak kullanıyorlardı. Yaylağa çıkış güzergahları kanunnamelerde
ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır. Bkz. Tufan Gündüz, Anadolu’da
Türkmen Aşiretleri, Yeditepe Yay., İstanbul 2010, s. 77-80; Barkan,
Kanunnameler, s. 140-143.
13
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elek ve kalbur imal eden ve satan “Poşiyan Taifesi”nin 14
Amasya’dan hareketle, Anadolu Eyaleti, Sivas ve Aydın
Sancakları’nda dolaşmaktaydılar. Kütahya ve Afyon, kışı
Amasya’da geçiren taifenin yol güzergahındaki yerlerden
sadece bir kaçıydı (Bkz. Harita 1).15 Görüldüğü üzere Kıpti
göçlerinin konaklama durakları ikiden fazlaydı. Göçebe
olarak kayıtlara geçen Çingeneler “yarı-göçerlik” yani
yerleşiklik ile göçebelik arasında bir konumdaydılar.
Harita 1. Bir Poşiyan Taifesinin Seyahat Alanı (1762).

Erzurum, Artvin, Bayburt, Erzincan ve Sivas Çingeneleri için “Poşa”
terimi kullanılmaktadır. Ali Arayıcı, Çingeneler, Ceren Basım-Yayın,
İstanbul 1999, s. 17; Melih Duygulu, “Türkiye Çingenelerinde Müzik
”, Tarih ve Toplum, S. 137, (1995), s. 38; Özkan, Türkiye Çingeneleri,
s. 4; Nazım Alpman, “Çingene Kongresinin Ardından“, Akşam, 20
Nisan 2003. Daha geniş bilgi için bkz. Esat Uras, “Poşalar: Elekçi
Çingeneler hakkında Etnografik ve Sosyolojik Bir Etüd ”, Çığır, S.180,
(Kasım 1947), s. 163-165; Sarkis Seropyan, “ Hay-Poşalar ”, Tarih ve
Toplum. S. 202 (Ekim 2000), s. 21-25; Turgut Kut, “Hay-Poşalar
Hakkında Bir Not ”, Tarih ve Toplum. S. 203, (Kasım 2000), s. 65 ;
Paspati, Etudes…, s.17.
15
2 Nolu KŞS, 73a.
14
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Toplumun Kıyısında Yaşam
Çingenelerin toplum ve devlet ile ilişkilerini yerleşik
veya yarı-göçer oluşları, meslekleri ve dini inanışları
belirliyordu. Bu ilişkiyi kabaca üç aşamada tasniflemek
mümkündür. Birinci derecede büyük topluma yakın
olanlar yerleşik, Müslüman ve mesleği olanlardı. Bu gruba
giren Çingeneler hem devletten hem de toplumdan kabul
görüyordu. Bunlar arasından bir kısmı askeri teşkilata
alındı. Toprak dağıtıldı. Vergiden muaf tutuldu. 16 Demirci
ve süpürgeci Çingenelerin bir kısmı sarayda hizmet
verdi. 17 Bu zümrenin devlet ile hukuki olarak da bir sorunu
yoktu. Bu grup Çingeneler içinde yerleşik topluma en çok
entegre olandı. II. Gruba yarı-göçer, Hristiyan olan ve
demirci, sepetçi gibi meslekleri icra edenler dahil
edilebilir. Bu grup daha çok vergi toplanması meselesinde
devlet ile ihtilafa düşüyordu. III. grup ise yarı-göçer ve
zanaatları eğlence alanında veya özel bir mesleği
olmayanlardı.
Yarı-göçer olanlar yerleşiklere göre toplumun biraz
daha kenarında yer edindiler. Hareketli hayatları büyük
topluma tam olarak entegre olmalarını engelledi.
Meslekleri onları aranılır kılsa da, arada görünmez
olmaları karşılıklı güvenin kazanılmasına engel oluyordu.
Yerleşik toplumdan kabul görüldükleri sürece
yakınlaştılar, ürünlerini ya da hizmetlerini sattıklarında
başka bir ifade ile ihtiyaç giderildiğinde uzaklaştılar. Yarıgöçer olup hem de eğlence hizmetinde olanların toplum
Dingeç, Rumeli’de Geri Hizmet…; Emine Dingeç, “Osmanlı
Ordusu’nda Çingeneler”, Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Edebiyat
Fakültesi Dergisi, S. 20 (Aralık 2009), s. 33-46.
17
Emine Dingeç, “Gypsies’ in the Ottoman Empire Hassa Services”,
Languages of Resistance: Ian Hancock’s Contribution to Romani
Studies, Roma 5, eds. Hristo Kyuchukov and William New, Lincom,
Muenchen 2017, s. 153-160.
16
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tarafından kabulleri daha zor oldu. Eğlence türünden
meşguliyetler keyif verici bulunsa da çoğunluğu oluşturan
Müslüman-sünni yerleşik topluluk tarafından tasvip
edilmedi. Yerleşikler, davranış ve farklı yaşam biçimiyle
farklı olan bu zümrelerin kendi toplumlarının yapısal
değişime uğratmasından kaygı duydular. Bu tutum
Çingenelerin toplumun kenarına itilmesine neden oldu.
Aynı nedenden dolayı eğlence zanaatlarına sahip
Çingenelerin göçü bazen zorunlu oldu. 18 Osmanlı tarihçisi
Mustafa Akdağ dil-din, gelenek ve görenek olarak temel
topluluğun dışında kalan toplulukları “iğreti” başka bir
ifade ile “azınlık” olarak kabul eder.19 İğreti ifadesi ile
nispeten topluma adaptasyon sağlayamayan zümreler
kastedilmiştir.
Çingenelerin topluma olan adaptasyon eksikliğinde
kendilerine özgü kapalı yaşamları da etkilidir. Çingeneler
“katuna” da denilen cemaatler şeklinde organize
olmuşlardı. Kabile anlamında kullanılan oba ile benzer
içeriğe sahip olan cemaatlerin, başlarında “ser cemaatin”
“Şimdiki hâlde taht-ı hükûmetinüz de ba’zı Gurbet ve Çingân tâyifesi
zuhur idüp envâ-ı muharremât ve esnâf-ı münkerâtı irtikâb idüp fısk (u)
fücur üzre fahişeleri ve alet-i lehv ü lu’b u sâzla şehirlerde ve kasabât-ı
kur’ada bi’l-cümle kesret-i nâs olduğı cem’ıyyetlere ve bâzârlara varub
muttasıl vilâyeti geşt idüp râst geldükleri nâsı ıdlâl ve memlekete ihtilâl
virüp ve tenhâ buldukların gâlib geldüklerinde ve ebnâ-i sebîli katl ü
gâret idüp dâyimâ fesâd ü şenâ’atden hâlî olmayub ol asıl müfsidlerin
def’-ı mazarratı vâcib ü lâzim olmağın……Bu bâbda tamâm ihtiâm
idüp emrüm üzere vilâyeti ol asıl müfsitlerden pâk ü temiz idüp eyyâmı adâlet-i hümâyûn ve hengâm-ı sa’âdet-makrunumda kimesneye şer’-ı
şerîfe muhâlif iş ittürmekden ve bu bahâne ile kendü hâlinde olanlara
dahl-ü tecâvüz olunup mâlları ve esbâbları alınup zulm ühayf olmakdan
hazer idesin…” Bkz. 6 Numaralı Mühimme Mühimme Defteri (972 /
1564-1565), Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü Yay.,
Ankara 1995, Hk, 206.
19
Mustafa Akdağ, Türkiye’nin İktisadî ve İçtimaî Tarihi 2, Cem Yay.,
İstanbul 1995, s. 38.
18
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bulunurdu. Cemaat içindeki yaşam tarzı aidiyetlik
duygusunun oluşmasını sağlamaktaydı. Bu yaşam şekli
büyük aileye benzemekteydi. Bu kanalla oluşan bağ,
cemaat üyelerini birbirine daha sıkı bağlarla bağlanmıştı.20
Böylesi bir bağ ve otokontrol içinde olan Çingeneler yerel
toplum ile kaynaşmayı kendi güvenlikleri için uygun
bulmuyordu. Öte taraftan cemaat yaşam tarzı, korumacı
yapıyı da desteklemekteydi. Etnisiteye dayanan Çingene
cemaatleri, mesleki ve diğer açılardan karışık olan öteki
taifeler arasına kolaylıkla giremediler. Bütün bunlara
rağmen şehir ve şehir etrafındaki yaşam alanlarından
büyük topluma tutundular.
Yerleşik olanları, genellikle şehirlerin kenarında
bulunan “Çingene mahallerinde” oturdular.21 Nitekim,
Osmanlı Sarayı’nda III. Murat’ın (1574-1595) doktoru
olarak
bulunan
Domenico
Hierosolimitano’nun
gözlemlerine göre İstanbul’da Çingeneler şehrin bir
köşesinde yaşamaktaydı.22 Çingene göçlerinin en önemli
nedeni ürün ve hizmetlerini daha fazla insana ulaştırmak
olduğundan kalabalık olan şehirler yerleşmek için tercih
edildi. Gezende olanları da yine yerleşim yerlerinin
dışında bir çeşmenin yakınlarında kamp kurarlardı. Daha
az tacize uğradıkları köylerde köyün ortasına kadar
inerlerdi. Topluma, şehirlerin ve köylerin kıyısından
ilişmekteydiler.23 Kalabalık şehirler konaklamak için de
uğrak yer oldu. Çingenelerin seyahat rotasında şehirler,
tarımcılık ve hayvancılık ile geçinen köyler yer alırdı.
Emine Dingeç, “XVI. Yüzyılın Başlarında Rumeli Şehirlerinde
Çingeneler”, Osmanlı Dönemi Balkan Şehirleri, C. III, ed. Zafer Gölen,
Abidin Temizer, Gece Kitaplığı, Ankara 2016, s.1256.
21
BOA, TD 120, s. 203.
22
Domenico Hierosolimitano, Bir Yahudi Doktorun Harem, Saray ve
İstanbul Hatıraları, çev. Esma Selçuk Demir, Yeditepe Yay., İstanbul
2017, s. 56.
23
Paspati, Etudes…, s. 10.
20
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Nüfusu nispeten az olan ve homojen yaşamların olduğu
adalarda Çingene nüfusu daha azdı. 24
Seyahatlerinin süresini hava koşulları kadar yerleşim
yerinin nüfus yoğunluğu ve onların talepleri de
belirliyordu. Çünkü yerel toplumlar da yetenekli ama
kendilerine yabancı olan Çingene zümreleri ile kontrollü
ilişki yürüttüler. Kısmen kabul gördükleri yerlerde kalış
süresi uzayabiliyorken horlanma veya aşağılanma
gördükleri yerlerde azalıyordu.
Yarı-göçerlik yerleşik toplum ile aralıklı ancak sürekli
bir ilişkiyi beraberinde getirmektedir. Bu durum onların
yerleşikler ile ilişkilerinde belirleyici oldu. Kendini
tekrarlayan
seyahatler
toplumların
yeniden
karşılaşmalarını olanaklı kılmaktaydı. Bu gerçeklik tavır,
davranış ve tutumlarda ilişkilerin belirli bir seviyede
tutulmasını zorunlu kılıyordu.
Göç ve Vergi
Çingenelerin vergilendirilmeleri önceden belirlenmiş
bir değer üzerinden olurdu. Bu kanunnamelerde “bervechi maktu” veya “kesim” olarak geçerdi. Vergilendirme
biçiminin böyle olması iki nedene dayanmaktaydı. İlk
neden geçimlerini genellikle zanaatlarından kazanmaları
diğeri ise hazinenin dini ve etnik grup mensuplarının başka
yerlerde yaşamış olabileceklerine bakmadan topluca vergi
yükümlüsü kılma alışkanlığıydı. Bu tür vergiler taife
üzerine konan ve avarız cinsinden vergilerdi. Taifeye tayin
edilmiş miktar mültezimler veya voyvodolar tarafından
talep edilirdi.25

Dingeç, “XVI. Yüzyılın Başlarında Rumeli Şehirlerinde Çingeneler”,
s. 1261.
25
Akgündüz, Osmanlı Kanunnameleri, 1Kitap, s. 177.
24
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Çingenelerin bir kısmı yer değiştirmelerinden
mütevellit vergi yükümlülüklerini yerine getirme
konusunda devlet ile ihtilafa düştü. Devlet vergilerin tam
olarak toplanabilmesi bazı tedbirler aldı. Bunları
kanunnamelerde
belirtti.
Kanunname
maddeleri
incelendiği zaman devletin Çingene vergisinin
toplanmasında bir kaç noktada vergi kaybına uğradığı
anlaşılmaktadır. Bunlardan ikisi vergi konusunda
Çingenelerden ayrıcalıklı zümrenin olması ile alakalıydı.
Müslüman Çingene, Gayrimüslime göre az ödüyordu.
Herhangi bir devlet hizmetine alınan Çingene ise bazı
vergileri ödemiyordu. Öte taraftan cemaat yaşama tarzı
Hristiyan ve devlet hizmetinde olmayanların, Müslüman
ve devlet hizmetinde olanlar arasına karışması neden
olmaktaydı. Tam vergi mükellefi birinin ayrıcalıklı sınıfın
arasına girmesi ayırt edilmesini zorlaşıyordu. Bu nedenle
en belirgin yasak Çingenelerin katunalarını (cemaatlerini)
değiştirmemeleri veya Gayrimüslim’in Müslüman’ın
yanına geçmemesiydi.26 Çingene haracını toplayan emine
yazılan kanun maddelerden biri söz konusu duruma açıklık
getirir. Bu madde “…ve bazı Çingeneler dahi kafirleriyle
mahlut olup Müslümanız deyu rüsumu vermezlermiş anı
dahi göresin” şeklindedir. Bir başka kanun maddesi ise
“…ve Müslüman Çinganeleri kafir Çinganeler ile göçüp
konacak ve ihtilat edicek kınanub te’dib olunduktan sonra
kafir Çingeneleri resmin edâ ederler”. Bu yasakla devlet
katunaların tek inançlı olması konusunda yönlendirme
yapıyor gibi görünmektedir. Nitekim araştırmacılar adı
geçen
kanun
maddelerini
Müslümanlık
veya

BOA, TD 370, s. 373; Ömer Lütfi, Barkan, XV. ve XVI. Asırlarda
Osmanlı İmparatorluğunda Ziraî Ekonominin Hukuki ve Mali Esasları,
Kanunlar, C.I, İ. Ü. Edebiyat Fak. Türkiyat Enstitüsü Yayınları,
İstanbul 1943, s. 250.
26
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Gayrimüslimlik açısından değerlendirmektedir. 27 Bu
yorumlama hatalı olmasa da eksiktir. Maddeler, vergi
kaçırmanın önüne geçilmesi için alınan bir tedbirdir. Aynı
amaçla oluşturulan yasaklardan biri de devlet hizmetine
alınan meslek sahibi Çingeneler arasına dahil olmaktı.
Kanunnamelerde bunun önüne geçmek için adı geçen
gruplara katılarak “demirciyim”, kalburcuyum” diyenlere
itibar edilmemesi, araştırılması istenilmekteydi. 28
Öte taraftan yarı-göçerlik “…şurada iken ödemiştim”
bahaneleri üretmek için güzel bir gerekçedir. Bunun önüne
geçmek için “ … ve kafirler dahi biz Midüllülüyüz veyahud
Sakızlıyız yerimizde harac verdik deyü telbis hüccet ibraz
ederler”29 kanun maddesi getirildi.
Vergi toplanması sırasında deftere kayıtlı olduğu halde
bulunamayan Çingene de vergi kaybına neden oluyordu.
Bunun önüne geçmek için kaçak bir Çingene olursa
haracının cemaat tarafından ödenmesi kararı çıktı. 30 Bu
uygulama oldukça etkili oldu. Nitekim Silistre Sancağı’na
ait bir cizye defterinde kaçak Çingenelerin üzerine düşülen
şerhte nerede oldukları belirtilmişti. 31

İsmail Altınöz, Osmanlı Toplumunda Çingeneler, TTK, Ankara
2013, s. 134.
28
Robert Anhegger, Halil İnalcık, Kânunnâme-i Sultânî Ber Mûceb-i
‘Örf-i ‘Osmânî, TTK, Ankara 2000, s. 39.
29
Sinan Şanlıer, Hukuki Düzenlemeler Işığında Osmanlı Çingeneleri,
Doğu Kütüphanesi Yay., İstanbul 2013, s. 90.
30
Ahmed Akgündüz, Osmanlı Kanunnameleri ve Hukukî Tahlilleri, II.
Bayezid Devri Kanunnameleri. 2. Kitap, Faisal Eğitim ve Yardımlaşma
Vakfı Yay., İstanbul 1990, s. 383-384.
31
Emine Dingeç, “Ottoman Gypsies and The Head Tax Collection: A
Case Study of Gypsies Living in Silistre in 1843”, Türk İslam
Medeniyeti Akademik Araştırma Dergisi”, 4(2007), s. 223.
27
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Sonuç
Hareketli, gezgin bir topluluk olarak bilinen Çingene
göçleri hem üretici hem de tüketici olarak sosyal
yapılanmayı etkiledi. Osmanlı Devleti’ndeki Çingene
nüfusunun hareketliliği topluluğun üyelerinin genellikle
gönüllü tercihleri ile üretimin ve emeğin daha fazla
kişilere ulaştırılması için gerçekleşti. Çingenelerin özel
yeteneklere sahip olmaları ve üstüne üstlük yarı-göçer
vasıfları yerleşik toplumların işini kolaylaştırdı.
Çingenelerin yılın belirli aylarında belirli güzergahları
seyahat etmeleri durağan yaşamlara hareketlilik getirdi.
Eskiyen alet edavatın değişmesi veya yeni belirlen
ihtiyaçların giderilmesi ihtiyacı Çingenelerin dört gözle
beklenilmesine vesile olmuş olmalıdır. Çingenelerin
ürünlerini ulaşım ve nakliyenin güç olduğu dönemlerde
ulaştırmış olması ayrıca değerlidir. Böylece ürün ve
hizmet, hareket kabiliyeti sınırlı köylünün ayağına gitti.
Gezginci özellikleri ürünlerinin en ücra yerlere kadar
taşınmasını sağladı. Hareketlilikleri ile sadece ürünlerini
satmadılar, kültür ve haber taşıyıcılığı yaptılar. Böylece
Çingene nüfuslarının difüzyonu toplumlar arasında
kültürel değerlerin aktarılmasında etkili oldu.
Yarı-göçer hareketliliğin Çingeneleri daha dinamik bir
topluluk yaptığını söylemek yanlış olmaz. Ayrıca farklı
kültürlere ve farklı dillere aşina olmalarını sağladı. Ancak
yerleşik topluluklarla kısa süreli ve sınırlı ilişkileri güven
sorununu ortaya çıkardı. Toplumun kıyısında yer
edindiler. Yerleşikler ile kontrollü ve temkinli bir ilişki
sürdürüldü. Buna rağmen karşılıklı faydacılık ilkesi ile
ilişkileri devamlı kıldı. Diğer taraftan Çingenelerin
hareketliliği vergi toplama konusunda devlet ile karşı
karşıya gelmelerine neden oldu. Devlet getirdiği
yasaklarla vergiyi tam olarak toplama yoluna gitti.
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RUMELİ’DE FARKLI BİR GÖÇERLİK TİPİ:
GURBET TAİFESİ
A Different Type of Nomadism in Rumelia: Gurbet
Taifesi
Yahya KOÇ1
Öz: Osmanlı arşivi belgelerinde, hemen her dönemde, merkezî
hükümetin denetim ve takibata yönelik çabalarına rağmen
konar-göçer grupların yerleşik hayatı olumsuz yönde
etkilediğine dair algıyı besleyen ifadelere rastlamak
mümkündür. Kışlak-yaylak bölgeleri arasında gidip gelmeye
dayalı görece bir göç düzenine sahip olan konar-göçer
topluluklardan farklı olarak Gurbet Taifesinin sürekli yer
değiştirdiği, herhangi bir denetime tabi tutulamadıkları
anlaşılmaktadır. Gurbet Taifesinden olduğu anlaşılan gruplar,
Rumeli’de evleri (çadırları) ve barklarıyla yerleşim merkezlerini
dolaşarak gezginci bir hayat sürdürmüşledir. Yerleşik toplumu
oluşturan köylü ve şehirlilerin sosyal ve ahlaki normlarıyla
çelişen bir hayat tarzına sahip olmaları, toplumsal ahlakı
bozabilecek birtakım faaliyetleri yürütmelerinin yanı sıra
eşkıyalıkla suçlanmaları, merkezî hükümetin dikkatinin devamlı
bir surette üzerlerine çekilmesine neden olmuştur. Bu bildiride,
öncelikle söz konusu Gurbet Taifesini oluşturan toplumsal
gruplar tanımlanmaya çalışılmıştır. 16. ve 17. yüzyıllarda
Gurbet Taifesinin Rumeli sancaklarında şehirli veya köylü
yerleşiklerle ne tür bir toplumsal etkileşim içine girdikleri
değerlendirilmiştir. Ayrıca Osmanlı merkezî hükümetinin söz
konusu toplumsal gruplara karşı geliştirdiği algının, tarihsel
bağlamı içinde ele alınmasına gayret edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Osmanlı İmparatorluğu, Rumeli, Göçerler,
Gurbet Taifesi,
(Araş. Gör. Dr.); Kırklareli Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi,
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Abstract: In the Ottoman archival documents, it is possible to
come across expressions that feed the perception that the
nomadic groups adversely affect the settled life despite the
efforts of the central government to control them. Gurbet Taifesi
as a separate group from nomadic tribes who move regularly
between winter and summer settlements/ranges, moves
constantly and thus they were much more difficult to control.
Some groups of Gurbet Taifesi, apparently had a wandering
lifestyle, moving between the settlements in Rumelia with their
houses (tents). Their different lifestyles that contradicts the
social and moral norms of settled people, their activities that
could undermine social morality and their suspicious activities
caused that the central government made its pay attention to
them. In this study, we try to define the groups who compose
this Gurbet Taifesi. This study also aims to evaluate the level of
social interaction between settled, urban or peasant communities
and Gurbet Taifesi in the sanjacks of Rumelia in the 16th and
17th centuries. In addition, we try to study the Ottoman
perception towards these nomadic groups in its historical
context.
Keywords: Ottoman Empire, Rumelia, Nomads, Gurbet
Taifesi

Giriş
Rumeli’de gerçekleştirilen fetih faaliyetlerinde ve
buranın yurt edinilmesinde göçebe Türkmenlerin önemli
roller üstlendikleri malumdur. Osmanlıların sistemli bir
şekilde tatbik ettikleri iskân faaliyetlerinin sonucunda,
Doğu Balkanlar’da, Varna’dan Tuna’ya kadarki
coğrafyada, yörük2 köyleri kurulmuştur. Bu bölgelere
Türkmen tabiri Oğuzların Müslüman olanlarına verilen kavmi bir
tabirdir. Yörük tabiri ise Oğuzların Anadolu’ya gelmesinden sonra
kullanılmaya başlayan yürümek fiilinden türetilmiş olan bir isimdir.
Osmanlı döneminde Türkmen adı daha çok Anadolu’nun orta ve doğu
kısımlarındaki göçebeleri Yörük/Yürük adı ise Anadolu’nun
2
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yapılan iskanlar, kimi zaman gönüllü kimi zaman ise
sürgün usulüne başvurularak gerçekleştirilmiştir. Böylece
yeni fethedilen topraklarda Müslüman nüfusun arttırılması
ve bu sayede öncelikle siyasi ve askeri anlamda emniyetin
sağlanması hedeflenmiştir.3 Yurt edinme faaliyetinin
kalıcı hale getirilmesi adına, bölgenin asıl yerleşikleri olan
Gayrımüslim ahaliyi, Osmanlıların “yumuşak gücünü”
göstererek kazanmak rolü ise kolonizatör Türkmen
dervişlerine düşmüştür. Bu derviş zümreler, Osmanlı
askeri ve idari kadrolarıyla birlikte Rumeli’nin
Türkleşmesinde, İslamlaşmasında ve imar edilmesinde
ehemmiyetli gayretler göstermişlerdir. 4
Farklı Bir Göçerlik Tipi: Gurbet Taifesi
Gurbet Taifesine gelince, bu isimle anılan toplumsal
grupların, diğer göçebe topluluklar gibi geleneksel bir
yaşantı biçimini temsil etmeyen toplumsal gruplar
olduklarını söylemek mümkündür. Gurbet Taifesi, daha
çok XVI. yüzyıla ait dönemsel şartların etkisiyle ortaya
çıkan, toplumsal düzlemde varlıklarını, kaynaklara daha
az yansıyarak da olsa, XVII. yüzyılda göstermeye devam
eden gezgin gruplardan oluşuyordu. Bundan sonraki
kısımda öncelikle Gurbet Taifesinin ortaya çıkışında etkili
olan toplumsal, ekonomik vs. etkenler üzerinde
durulacaktır. Bunun yanı sıra 16. ve 17. yüzyıllarda Gurbet
Taifesinin Rumeli sancaklarında şehirli veya köylü
batısındaki ve Rumeli’deki Türk göçebeleri ifade etmek için
kullanılmıştır. Bu iki tabir kaynaklarda birbirinin yerine de
kullanılmışlardır. Ayrıntı için bkz. İlhan Şahin, “Göçebeler”, Osmanlı
C. 4, Yeni Türkiye Yayınları, Ankara 1999, s. 132-133.
3
Mehmet İnbaşı, “Balkanlar’da Osmanlı Hakimiyeti ve İskan Siyaseti”,
Türkler, C. 9, Yeni Türkiye Yayınları, Ankara 2002, s. 284-287.
4
Ömer L Barkan, “İstila Devirlerinin Kolonizatör Türk Dervişleri ve
Zaviyeler”, Tasavvuf Kitabı (Hazırlayan: Cemil Çiftçi), Kitabevi
Yayınevi, İstanbul 2003, s. 141-191.
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yerleşiklerle ne tür bir toplumsal etkileşim içine girdikleri
değerlendirilecektir.
Ayrıca
Osmanlı
merkezî
hükümetinin söz konusu toplumsal gruplara karşı
geliştirdiği algı tarihsel bağlamı içinde ele alınmaya
çalışılacaktır.
Gurbet Taifesinin Ortaya Çıkışı
Osmanlı devlet ve toplumunda XVI. yüzyılda yaşanan
bunalımın ve her iki alanda meydana gelen dönüşümün,
Anadolu ve Rumeli’de, faaliyetleriyle aynı yüzyılın ikinci
yarısına dair kaynaklarda boy göstermeye başlayan Gurbet
Taifesinin ortaya çıkışında etkili olduğu anlaşılmaktadır.
Zira bu taifeyle insan kaynağı sağlamak bakımından
yakından ilgili oldukları anlaşılan Levendât, Suhtevât gibi
çift-bozan reaya gruplarının sayıları, yaşanan söz konusu
bunalımın sonucunda kaynaklarda sık sık yer almalarını
sağlayacak biçimde artmıştır. Şimdi bu grupların ortaya
çıkışlarında etkili olan amilleri kısaca izah edelim.
XVI. yüzyılın başlarından itibaren genel olarak
Akdeniz
havzasında
ve
hususiyle
Osmanlı
İmparatorluğu’nun taşrasında baskısı hissedilen nüfus
artışının, Rumeli ve Anadolu’da mevcut zirai arazilerin,
reayanın ihtiyacını karşılayamaz hale gelmesinde etkili
olduğu bilinmektedir.5 Son zamanlarda çevre tarihiyle
ilgili yapılan çalışmaların artmasıyla birlikte XVI.
yüzyılın ikinci yarısında Osmanlı topraklarında yinelenen
kuralıkların reayanın zirai faaliyetlerini olumsuz etkilediği
ortaya konulmuştur. Bu iki etken zirai üretimde bir
daralma yaşanmasında etkili olmuştur. 6 Aynı dönemde
Mehmet Öz, Kanun-ı Kadîmin Peşinde Osmanlı’da “Çözülme” ve
Gelenekçi Yorumcuları, Dergah Yayınları, İstanbul 2009, 47-48.
6
Sam White, Osmanlı’da İsyan İklimi: Erken Modern Dönemde Celâlî
İsyanları, Çev. Nurettin el-Hüseyni, Alfa Yayınları, İstanbul 2013, s.
192-198.
5
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Batı’dan Osmanlı ülkesine gelip ekonomik alanı etkisi
altına alan gümüş Osmanlı akçesinin değerinin düşmesine
neden olmuştur. Bütün bu olumsuz gelişmelerin yanında
devletin devam eden savaşların finansmanı için toplanılan
mevcut vergilere yenilerini eklemesi kırsal nüfusun geçim
sıkıntısını daha hissedilir bir hale getirmiştir. Çift süren
reaya ve bunların çocukları bu gelişmelerden en çok
etkilenen kesim olmuştur. Bu ailelerin genç ve bekar
çocukları, aileleriyle birlikte tarımsal faaliyetlere katılıp
kıt kanaat geçinmektense geçimlerini farklı alanlarda
aramaya yönelmişlerdir.
Çiftini çubuğunu terk eden ve çift-bozan reaya olarak
isimlendirilen bu gençlerin yönelebilecekleri sınırlı sayıda
iş olanakları bulunmaktaydı. Sancak idarecisi paşaların
veya beylerin maiyetine paralı asker olarak yazılıp sekban
olmak bu olanaklardan biriydi. Bir medresede tahsil
görerek şansını ilmiyede deneyip suhte/suhtevât
zümresine dahil olanların sayısı da oldukça fazlaydı. Her
iki kariyer süreci nihai anlamda geçim imkanı
sağlayamayabiliyordu. Paşa kapılarında istihdam
edilmemiş ve medrese çevrelerine girememiş olarak
taşrada başıboş gezen gençler levend/levendât adıyla
anılıyorlardı.
Gurbet Taifesinin, Anadolu ve Rumeli köylülüğünde
XVI. ve XVII. yüzyıllarda yaşanan bunalımın sonucunda
ortaya çıkan başıboş gruplarla aynı dünyayı paylaşıyor
olduklarını söylemek mümkündür. Levend ya da suhte
grupları, vasıfları iyi kötü belirlenebilmiş gruplardı.
Yerleşik reayaya zarar veren etkinliklerde sıklıkla rol
almaları bu hususta etkili olmuş olmalıdır. Öte yandan
Osmanlı tahrir defterlerinde kayıt altına alınamamış olan
bu grupların içinden çıktıkları daha geniş bir kesimin
varlığı hakkında ipuçlarına rastlamak mümkündür. Belirli
bir bölgeyle ilgili tahrir kayıtlarında haymana, perakende,
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hariç ez-defter olarak geçen, gelip bölgeye yerleşmiş olan
ya da göçebe olan ailelerin varlığına delil teşkil eden
verilere rastlamak mümkündür. Mesela bir sancağın
yerlisi olmayan konar-göçerlerin haymana, perakende,
cemaat gibi isimlerle isimlendirilmelerinin yanı sıra
gurbet/gurbetân olarak isimlendirildiği olmuştur.7 İnalcık,
merkezî hükümeti taşra idaresi konusunda en çok
kaygılandıran gelişmelerden birisinin, bu kayıt altına
alınmayan reaya olduğunu dile getirmiştir.8 Bu veriler
ışığında, Gurbet Taifesini, kayıt altına alınamamış olan,
herhangi bir miri araziyle alakası olmayan ve bulundukları
bölgenin yerlisi de sayılamayacak olan gruplar olarak
değerlendirmek mümkündür.
Gurbet Taifesinin Mahiyeti, Hayat Tarzı ve Faaliyetleri
Gurbet Taifesiyle ilgili bir tanımlamada bunların
levend gruplarından olup ancak evleriyle beraber dolaşan
gruplar oldukları dile getirilmiştir.9 Başka bir tanımlamada
ise bunların köyünden ayrılmış, genellikle bir yerde uzun
süreli kalmayan ve devlet nezdinde tehlikeli görülen
gruplar olduğu ifade edilmiştir.10 Bunlar Anadolu’nun
Bursa, Kütahya, Isparta, Eskişehir, Ankara, Konya,
Çankırı, Çorum ve Amasya gibi sancaklarında evleriyle
(çadırlarıyla) kasabaları ve köyleri dolaşıyorlardı.
Doğan Yörük, “XVI. Yüzyıl Sonlarında Aksaray Sancağında Göçler”,
Geçmişten Günümüze Göç (Editör: Osman Köse), C. I, Canik
Belediyesi Kültür Yayınları, Samsun 2017, s. 702.
8
Halil İnalcık, Devlet-i ʻAliyye Osmanlı İmparatorluğu Üzerine
Araştırmalar I, Klasik Dönem (1302-1606): Siyasal, Kurumsal ve
Ekonomik Gelişim, İstanbul, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları,
2009, s. 329.
9
Mustafa Akdağ, Türk Halkının Dirlik Düzenlik Kavgası, Yapı Kredi
Yayınları, İstanbul 2019, s. 16.
10
Bülent Arı, “Osmanlı Asayiş Stratejileri”, Türk Polis Tarihinin
Kökenleri (Editör: Yücel Yiğit), Polis Akademisi Yayınları, Ankara
2017, s. 190.
7
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Kaynaklarda
genellikle
Çingenelerle
birlikte
anılıyorlardı11. Çingenelerle birlikte anılmaları kimi
araştırmacıların Gurbet Taifesinin Çingeneler için yapılan
adlandırmalardan
biri
olduğu
genellemesine
yönelmelerine12 ya da Gurbet Taifesi isimlendirmesini
görmezden gelerek kaynaklarda onların yaptıkları
olumsuz filleri Çingenelere hamletmelerine sebep
olmuştur.13 Ancak Çingenelerin Rumeli’de ayrı bir sancak
olarak kaydedildikleri, Osmanlı ordusunda geri hizmet
birimi olarak görevlendirildikleri, Anadolu’da ise ayrı bir
etnik grup halinde tahrir defterlerinde kaydedildikleri
görülmektedir.14 Kaldı ki, Gurbet Taifesi’nin tek başına 15
Akdağ, a.g.e., s. 73-73; Hüseyin Arslan, Osmanlı’da Nüfus
Hareketleri (XVI. Yüzyıl) Yönetim Nüfus Göçler İskânlar Sürgünler,
Kaknüs Yayınları, İstanbul 2001, s. 232.
12
Ahmed N. Özdal, “Ortaçağ’da Yakındoğu’nun Sıradışı Göçmenleri:
Çingeneler (Zutt’lar)”, Geçmişten Günümüze Göç (Editör: Osman
Köse), C. II, Canik Belediyesi Kültür Yayınları, Samsun 2017, s. 983.
13
İsmail Altınöz, “Osmanlı Toplum Yapısı İçinde Çingeneler”, s. 781
14
Emine Dingeç, “XVI. Yüzyılda Osmanlı Ordusunda Çingeneler”, s.
35-40.
15
Tek başına anıldıkları birkaç örnek için bkz. 5 Numaralı Mühimme
Defteri (973/1565-1566) (Özet ve İndeks) Haz. Hacı Osman Yıldırım
vd., Başbakanlık Osmanlı Arşivi Yayınları (bundan sonra BOAYAY.,
MD 5), Ankara 1994, hkm. 48, s. 10 (Tarih 7 Muharrem 973/4 Ağustos
1565); 7 Numaralı Mühimme Defteri (975-976/1567-1569) (ÖzetTranskripsiyon-İndeks), C. II, Haz. Hacı Osman Yıldırım vd.,
BOAYAY, Ankara 1999, hkm. 1518, 1706, s. 173, 264-265 (Tr. 2 Z
975/29 Mayıs 1568, 11 M 976/6 Temmuz 1568); BOA, MD 15, hkm.
489 (Tr. 26 S 979/20 Temmuz 1571); H. Muharrem Bostancı, “19
Numaralı Mühimme Defteri (Tahlil-Metin), İstanbul Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi,
İstanbul 2002, hkm. 131, s. 108 (Tr. 21 M 980/3 Haziran 1572);
Rahman Şahin, “22 Numaralı Mühimme Defterinin Transkripsiyon ve
Değerlendirmesi”, (H. 981/M. 1573)”, Erciyes Üniversitesi Sosyal
Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Kayseri 2014,
hkm. 76, s. 90 (Tr. 9 M 981/11 Mayıs 1573). Yayınlanmış Mühimme
Defterlerinde, ilgili yayındaki sayfa numarası verilmiştir.
11
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ya da Çingenelerden başka gruplarla birlikte anıldıklarına
kaynaklarda rastlamak mümkündür. Bu gruplar arasında
Kürd16, Suhte17, Arab18 grupların yanı sıra çeşitli göçer
aşiretler 19 ve başkaca gruplar20 yer almaktadır. XVI.
yüzyılın başından itibaren malum sebeplerle Anadolu’da
ortaya çıkan başıboş insan kitlesi, devlet kadrolarıyla ya
da şahısların sağladığı iş imkanlarıyla istihdam edilerek
toplumsal açıdan tahammül edilebilir bir yoğunlukta
tutulamamıştır. Dolayısıyla bunların, ahlaksız işlere
girişerek veya eşkıyalık yaparak yerleşik hayat üzerinde
olumsuz anlamda bir baskı oluşturdukları görülmüştür21.
Gurbetlerle beraber zikredilen Çingenelerin de içinde
bulunduğu grupların her birinin sürekli yer değiştirmeye
dayalı göçebe hayatı benimsemeleri veya benzer hayat
tarzlarına sahip olmaları gibi nedenlerle kendi aralarında
geçişkenliğe sahip toplumsal gruplar oldukları
düşünülebilir.
Akdağ Gurbet Taifesinin hayat tarzıyla alakalı olarak
en ayrıntılı bilgilere yer veren araştırmacıdır. Ona göre
Osmanlı arşiv kayıtlarından Gurbet Taifesinin kimliğini
net olarak anlamak pek mümkün değildir. Fakat bunların,
bekar çiftbozan veya genellikle levend olarak
isimlendirilen kesimlerden olmadıkları anlaşılmaktadır.
85 Numaralı Mühimme Defteri (1040-1041(1042)/1630-1631(1632)
(Özet-Transkripsiyon-İndeks), Haz. Hacı Osman Yıldırım vd.,
BOAYAY., Ankara 2002, hkm. 503, s. 308 (Tr. 7 Z 1040/7 Temmuz
1631).
17
BOAYAY., MD 5, hkm. 1301, s. 2016 (Tr. 3 N 973/24 Mart 1566);
MD 7, C. I, hkm. 1140, s. 64 (Tr. 21 L 975/19 Nisan 1568).
18
BOAYAY., MD 7, C. I, hkm. 76, s. 42-43 (Tr. 11 S 975/17 Ağustos
1567).
19
BOAYAY., MD 7, C. III, hkm. 2245, s.141-142 (Tr. 19 R 976/11
Ekim 1568).
20
BOA, MD 26, s. 275, hkm. 791 (Tr. 3 B 982/19 Ekim 1574).
21
Akdağ, Dirlik ve Düzenlik Kavgası, s. 101.
16
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Gurbet Taifesinden olan gruplar, aileleriyle ve çadırlarıyla
dolaşıp, şehirlerin elverişli yerlerinde eğlence yerleri
kuruyorlardı. Bu eğlence alanlarında ahaliden zengin
ailelerin oğullarıyla ve hatta kimi zaman evli erkeklerle
nikahlı eşleri olarak gösterdikleri kadınları fuhuş
yaptırıyorlardı. Ancak bununla yetinmeyip gittikleri
yerlerde soygun ve hırsızlık faaliyetlerine de
girişiyorlardı. Bu şekilde yerleşik toplum için ahlakı bozan
ve emniyeti sarsan olumsuz etkileri oluyordu.22 Mühimme
hükümlerindeki verilere göre Gurbet Taifesinin toplumu
rahatsız eden faaliyetlerinden birisi de dilencilikti.
İstanbul’da Gurbet Taifesinden oldukları anlaşılan
birtakım şahısların, sakat ve muhtaç olmadıkları halde
dilencilik yaptıkları ya da ele geçirdikleri görme özürlü
cariye ve kulları mahalle mahalle gezdirip bunları
dilendirdikleri ve bu suretle şehir ahalisini rencide
ettiklerine dair şikayetler olmuştur.23
Rumeli’deki Faaliyetleri
Rumeli’de Gurbet Taifesi adı altındaki grupların, 16.
ve 17. yüzyıllarda şikayete konu oldukları sancak ve
kazalar şunlardır: Samakov, Ilıca, Dobnice, Ferecik24,
Gelibolu, Enez25, Ergene, Babaeski, Malkara (Ahmet Paşa

Akdağ, a.g.e., s. 107, 151; Mustafa Akdağ, Büyük Celâlî
Karışıklıklarının Başlaması, Atatürk Üniversitesi Yayınları, Erzurum
1963, s. 35-36.
23
BOAYAY., MD 7, C. III, hkm. 1706, s. 264-265 (Tr. 11 M 976/6
Temmuz 1568)
24
BOAYAY., MD 7, C. I, hkm. 58, s. 27-28 (9 S 975/15 Ağustos 1567)
25
M. Bostancı, “19 Numaralı Mühimme Defteri”, hkm. 131, s. 107 (Tr.
21 M 980/3 Haziran 1572 ?).
22

613

Çiftliği)26, Kırkkilise27, Keşan28, Şumnu29, Karasu
Yenicesi30, Edirne31, Yenice Zağra32, Çirmen33, Niğbolu,
Silistre.34 Gurbet Taifesinden grupların karıştıkları
olumsuz faaliyetlerden birisinin Samakov’da meydana
geldiği anlaşılıyor. 1565 senesinde Ahmed isimli bir
tüccar Udhal Köyü yakınlarında kaybolmuş, tüccarın
varisleri, söz konusu köyün papazı, papazın oğulları ve
birkaç gurbet tarafında söz konusu tüccarın paralarının
çalındığını ve kendisinin öldürüldüğünü ileri sürüp
Samakov kadısına şikayet etmelerine rağmen bir netice
alamadıklarını belirtmişlerdir. Şikayetçilere göre,
meselenin sonuçsuz kalmasında kadının katillerden rüşvet
alması ve konunun araştırılması için gelen çavuşun da
bunlarla birlik olması etkili olmuştur. Sonuç itibariyle
şikayetçilerin ithamlarının doğru olduğu anlaşılmış ve
konunun takibi ve suçluların yakalanması için gereken
önlemler alınmıştır.35
Hacı Bâlî isimli tüccarın şikayetine göre kendisi,
Gelibolu’ya bağlı Adilhan Köyü’nde Gurbet Taifesi’nden
atlı bir grup tarafından gece vakti soyulmuştur. Hükümet
bu şikayet üzerine Evren Çavuş’u göndermiş, ayrıca
M. Bostancı, a.g.e., hkm. 163, 240, 540, s. 129, 182, 385-86 (Tr. 26
M, 3 S, 26 Ra 980/8 Haziran, 15 Haziran, 6 Ağustos 1572).
27
BOAYAY., MD 7, C. I, hkm. 83, s. 46 (Tr. 13 Ra 975/17 Eylül 1567).
28
BOA, MD 22, s. 111, hkm. 229 (Tr. 5 Ra 981/5 Temmuz 1573).
29
BOA, MD 15, s. 57, hkm. 489 (Tr. 25 S 979/20 Temmuz 1571).
30
BOA, MD 26, s. 106, hkm. 273 (1 M 982/23 Nisan 1574).
31
BOAYAY., MD 85, hkm. 503, s. 308-309 (7 Z 1040/7 Temmuz
1631).
32
BOA, MD 26, s. 275, hkm. 791, (Tr. 3 B 982/19 Ekim 1574).
33
Gülay Kahveci, “29 Numaralı Mühimme Defteri 984/1576 (TahlilÖzet-Transkripsiyon), İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü,
Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul 2002, hkm. 233, s. 131
(15 Z 984/5 Mart 1577).
34
BOAYAY., MD 85, hkm. 363, s. 222 (21 Ra 1040/28 Ekim 1630).
35
BOAYAY., MD 5, hkm. 659, s. 115 (20 Ca 973/13 Aralık 1565).
26
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Ağustos 1567 tarihinde gönderilen bir hükümle Ferecik ve
Enes kadıları ile birlikte soruşturma yapılması
emredilmiştir.36 Yine Şumnu yakınlarında Çalıkavak
isimli yerde, Kadri, Ahmet ve Kamer isimli şahısların
yolları Gurbet Taifesi tarafından kesilmiş malları gasp
edilmiş birkaç adamları öldürülmüştür. Haziran 1571
tarihinde konunun takibi için Rumeli’de bulunan tüm
kadılara hükümler gönderilmiştir.37 Rumeli kadılarının
soruşturmaları istenen diğer bir soygun vakasında, 1582
senesinde Defter-i hâkânî katiplerinden Mehmed ve
Mustafa isimli şahıslar, Malkara Kazası’nda bulunan
Ahmed Paşa Çiftliği mevkiinde soyulmuşlardır. Konuyu
soruşturmak üzere görevlendirilen Uzun Çavuş, Gurbet
Taifesi’nden oldukları anlaşılan Latif, Mahmud,
Süleyman, Kara Mustafa, Küçük Ali, Ömer, Ahmed ve
Hüseyin isimli şahısları yakalamıştır. Hükümet bunların
bölgede yaşadıkları, suç işledikleri yerlerin defter edilip
başkentteki yetkililere gönderilmesini istemiştir. 38
Bu tür soygun ve gasp olaylarında yapılan
soruşturmalarda hükümetin dikkat ettiği iki husus vardı.
Suçlu olduğu sabit olanların mahallî devlet görevlileri
tarafından himaye edilmesine göz yumulmaması bu
hususlardan biriydi. Bir önceki paragrafta zikredilen
hükümde Malkara ve civarında soygun, gasp, yol kesme
gibi faaliyetlerde bulunanların kapı kulları, sipahiler,
zaîmler tarafından himaye edildiği dile getirilerek böyle
bir vaziyete kadıların katiyen göz yummaması

BOAYAY., MD 7, C. I, hkm. 58, s. 28 (9 S 975/15 Ağustos 1567).
BOA, MD 15, s. 57, hkm. 489 (Tr. 26 S 979/20 Temmuz 1571).
38
H. M. Bostancı, “19 Numaralı Mühimme Defteri”, hkm. 163, 240,
540, s. 128-129, 182, 385-386 (Tr. 26 M, 4 S, 26 Ra 980/8 Haziran, 16
Haziran, 6 Ağustos 1572).
36
37
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tembihlenmiştir.39 Diğer dikkat edilen husus, gerek
yapılan soruşturma ve kovuşturmalar esnasında gerekse
silah taşıma, ata binme yasaklarının tatbiki esnasında
konuyla ilgili olmayan suçsuz ahalinin rencide
edilmemesine gayret edilmesi olmuştur.40
Çift-bozan reayanın, bilhassa levendlerin Bursa,
Edirne, İstanbul gibi büyük şehirlerin çevrelerinde yığılma
gösterdiği görülmüştür. Çift-bozan reaya, yaşadıkları
yörelerde ekâbir çiftliklerindeki bahçe ekimi ve büyük
koyun sürülerinin beslenmesinde ırgat, çoban veya tarım
işçisi olarak ücretle ya da yarıcılıkla çalışmışlardır. 16. ve
17. yüzyıllarda Edirne dolaylarında bu şekilde çiftliklerin
kurulduğu bilinmektedir.41 Gurbet Taifesinden kimilerinin
Silistre, Niğbolu, Kırkkilise, Vize’deki42 bazı çiftliklere
zarar verdikleri ve Malkara’da bulunan Ahmed Paşa
Çiftliği’nde faaliyet gösterdiklerine 43 dair hükümlerin
varlığı, buralarda iş gücü olarak da çalışabilmiş olduklarını
düşündürür.
Gurbet Taifesinin 17. yüzyılda da yukarıda sayılan
türden olumsuz faaliyetleri işlediklerine dair şikayetler
olmuştur. Ekim 1630 tarihli bir hükümde, Niğbolu,
Silistre, Kırkkilise ve Vize sancaklarında konar ve göçer
Gurbet Taifesinin çeşitli yerlerde ortaya çıkarak hanlara
girdikleri, evleri bastıklar, yol kestikleri, yolcuları
bağlayıp öldürdükleri ve bu bölgelerdeki çiftliklerde
BOAYAY., MD 5, hkm. 659, s. 115 (20 Ca 973/13 Aralık 1565); H.
M. Bostancı, a.g.e., hkm. 163, s. 128-129 (Tr. 26 M 980/8 Haziran
1572).
40
BOAYAY., MD 7, C. I, hkm. 324, 836, s. 173, 420-421 (Tr. 9 R, 11
Ş 975/13 Ekim 1567, 10 Şubat 1568); C. II, hkm. 1518, s. 173 (Tr. 29
Mayıs 1568).
41
İnalcık, Devlet-i ʻAliyye I, s. 330.
42
BOAYAY., MD 85, hkm. 363, s. 222 (Tr. 21 Ra 1040/28 Ekim 1630).
43
M. Bostancı, “19 Numaralı Mühimme Defteri”, hkm. 240, s. 182 (Tr.
3 S 980/15 Haziran 1572); BOA, MD 40, 383. 20-08-987
39
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yağma faaliyetlerinde bulunarak eşkıyalık ettiklerinden
şikayet edilmiştir.44 Temmuz 1631 tarihli başka bir
hükümde ise Edirne taraflarında ortaya çıkan Kürt ve
Gurbet Taifesinden grupların, çerge45 ve obalarıyla konup
göçerek geçtikleri yerlerde adam öldürme, yağma, bazı
haraç tahsildarlarının yolunu kesip hazine parasını gasp
etme gibi suçlar işledikleri, Bosna’dan gelen bir kervanı
basıp yağmaladıkları konusunda şikayetler olduğu
belirtilmiştir.46
Gurbet Taifesinin Olumsuz Faaliyetlerini Önlemek İçin
Alınan Tedbirler
Gurbet Taifesi ve Suhte, Levend, Çingene gruplarının
eşkıyalık faaliyetleri 1550’li yıllardan itibaren artış
göstermiş ama yüzyılın sonunda ve sonraki yüzyılda
yaşanan Celâlî İsyanları gibi büyük çapta olmamışlardır.
Genellikle Osmanlı hükümeti, eşkıyalık faaliyetlerinin
yaşandığı yörenin mahalli idarecileri marifetiyle bu tür
meseleleri halletme yoluna gitmiştir. Bununla birlikte,
yaygınlık ve yoğunluk gösteren suhte isyanlarına karşı
1579 ve 1584 yıllarında alınan genel tedbirler neticesinde
bu grubun isyan kabiliyeti ve gücü büyük ölçüde
kırılmıştır.47
Gurbetlere karşı alınan genel tedbirlerden biri bunların
ateşli silah ve diğer harp aletlerini taşımalarının
yasaklanması
olmuştur.
Gurbet Taifesinin ata
binmelerinin yasaklanması ise bu konuda alınan başka bir
tedbirdir. Bu tür yasaklamaların Rumeli’de tatbiki ile ilgili
44

BOAYAY., MD 85, hkm. 363, s. 222 (Tr. 21 Ra 1040/28 Ekim 1630).
Çingene ya da göçebe çadırı.
46
BOAYAY., MD 85, hkm. 503, s. 308-309 (Tr. 7 Z 1040/7 Temmuz
1631).
47
Feridun M. Emecen, Osmanlı İmparatorluğu’nun Kuruluş ve Yükseliş
Tarihi (1300-1600), İşbankası Yayınları, İstanbul 2019, s. 407-408.
45
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çeşitli hükümler mevcuttur. Rumeli’deki kadılara, Şubat
1568 tarihinde gönderilen bir hükümde Gurbet ve Çingene
taifelerinin ata binmemeleri, kılıç ve silahla gezmemeleri
konusunda Sultan Süleyman zamanından beri birkaç defa
gönderilmiş olan fermanların gereğinin yapılmadığı
belirtilmiş, bu konuda kadıların söz konusu fermanlarda
belirtilen yasağı yeniden ilgililerine bildirip uymayanları
yakalatıp hapsettirmeleri istenmiştir.48 Kırkkilise Beyi’ne
başka bir hükümde kadılara gönderilen genel hükümdeki
uyarılar tekrar edilmiştir. Hükmün ayrıntısında, verilen
emre mugayir bir şekilde Gurbet ve Çingen taifelerinin at
ve kısrak besledikleri, kılıç, şiş, kesik çizme ve yarma
mahmuz gibi savaş aletleriyle gezip etrafta eşkıyalık
yaptıkları bildirilerek Kırkkilise Beyi’nin bu vaziyeti
önlemesi istenmiştir.49 Silah taşıma yasağı konusunda
mahalli idarecilerden beklenen hassasiyetin yeterince
gösterilmediği aradan yıllar geçmesine rağmen aynı
uyarıların tekrar etmesinden anlaşılmaktadır. 50
Söz konusu yasaklamalar, 16. yüzyılda ateşli silahların
taşrada reayanın eline geçmesinin yaygınlaşması
karşısında Osmanlı hükümetinin uygulamaya koymaya
çalıştığı tedbirler kapsamında anlaşılabilir. 51 Bu konuda
uygulanmaya
çalışılan
yasaklara
yeterince
uyulmamasında kimi devlet görevlilerinin Gurbet ve diğer
başıboş gruplara yardım etmesi etkili olduğu
anlaşılmaktadır.52 Öte yandan Osmanlı hükümeti bu
48

BOAYAY., MD 7, C. I, hkm. 215, 910, s. 115, 456-457 (Tr. 16 Ra,
24 Ş 975/20 Eylül 1567, 23 Şubat 1568)
49
BOAYAY., MD 7, C. I, hkm. 920, s. 461 (Tr. 26 Ş 975/25 Şubat 1568)
50
BOA, MD 30, s. 279, hkm. 649 (28 Ra 985/15 Haziran 1577)
51
H. İnalcık, “Military and Fiscal Transformation in the Ottoman
Empire, 1600-1700”, Archivum Ottomanicaum, 6 (1980), s. 293-294.
52
BOAYAY., MD 5, hkm. 657, 1438, s. 115, 226 (20 Ca 973/13 Aralık
1565, 24 N 973/14 Nisan 1566). Ayrıca bkz. H. Arslan, Osmanlı’da
Nüfus Hareketleri, s. 233.
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başıboş grupların tahrir defterlerine kaydedilmesine yani
kayıt altına alınmasına gayret ediyordu. 1573 senesinde
Gurbet ve Çingenelerin ve Anadolu’daki Mellaş Arapları
gibi başıboş grupların tahririni yapmak üzere Rumeli ve
Anadolu’ya memurlar gönderildi. Yapılacak tahrirle kayıt
altına alınacak Gurbet ve Çingenelerin o döneme kadarki
vergi borçları affedileceği ilan edildi. Ayrıca donanmada
görevlendirilmek üzere her 150 kişiden bir çeribaşı ve
bayraktar seçilmesine karar verildi.53
Donanmanın
Mağrib tarafına sefer yapmasının tasarlandığı 1573-1574
senelerinde artan kürekçi ihtiyacını karşılamak üzere
Keşan, Rodoscuk, Malkara, İpsala, İnecik gibi Rumeli
kazalarındaki kadılara hükümler gönderilmiştir. Bu
hükümlerden birinde daha önce tahrir edilmiş olan Gurbet,
Çingene ve Çengiyân’dan mümkün olduğu kadar fazla
sayıda kürekçi yazılarak gönderilmesi istenmiştir. 54
Donanmaya kürekçi temini konusunda hükümetin,
Rumeli’nin yanı sıra Anadolu’daki pek çok sancağa
hükümler gönderdiği anlaşılmaktadır.55
Gurbet Taifesinin her an yer değiştirmeye müsait bir
hayat tarzına sahip olması, topluma verdikleri düşünülen
zararları minimize etmek adına alınan önlemlerin
sonuçsuz kalmasında etkili olan diğer bir etkendi.
Rumeli’den Anadolu’ya, kimi zaman da tersi istikamette
hareket ederek bulundukları yerlerden kolayca firar
53

H. Arslan, a.g.e., s. 233
Ali Rıza Bülbül, “24 Numaralı Mühimme Defterinin (H.981-982 /
M.1573-1574) Transkripsiyon ve Değerlendirilmesi (s. 81-161)”,
Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış Yüksek
Lisans Tezi, Kayseri 2019, hkm. 290, s. 100 (Tr. 17 Z 981/9 Nisan
1574).
55
Şeyda Karvar, “23 Numaralı ve 1573-1574 Tarihli Mühimme
Defteri/S. 282-352 (Özet- Transkripsiyon-Dizin)”, Fırat Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Elazığ
2018, hkm. 662, s. 63 (Tr. L 981/Ocak-Şubat 1574).
54
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edebiliyorlar ve izlerini kolaylıkla kaybettiriyorlardı.
Bilhassa Rumeli tarafına Gelibolu’dan geçerek gelen
Gurbet Taifesinin engellenmesi için Gelibolu kadısına,
Boğazhisarları
ve
İskele
Eminine
hükümler
gönderilmiştir.56 Aileleriyle birlikte, Gelibolu üzerinden
Anadolu’dan Rumeli’ye geçen Gurbet Taifesinin Keşan ve
havalisinde gün geçtikçe sayılarının artması üzerine
Temmuz 1573 tarihinde Keşan kadısına hüküm
gönderilerek bunların yeniden Anadolu’ya gönderilmesi
ve bir daha geri gelmelerinin engellenmesi istenmiştir. 57
Bölgede hırsızlık faaliyetlerinin artması üzerine Ekim
1579 tarihinde Malkara kadısına giden bir hükümde ise
Gurbet Taifesinin Rumeli tarafına geçirilmemesi
konusundaki emrin tatbiki konusu hatırlatılmıştır. 58
Gurbet Taifesi hakkında Osmanlı arşivi belgelerindeki
kayıtların etkisiyle oluşan algı, bunların tamamının
eşkıyalık yaptıkları ya da toplum ahlakını bozan
faaliyetlerde bulundukları yönündedir. Ancak bu
doğrultuda oluşacak nihai kanaat, aynı kaynaklardan elde
edilen farklı verilerle tutarsızlık gösterebilmektedir.
Mesela, yapılan soruşturma ve kovuşturmalar sırasında
suçlu olmadıkları halde yaptırıma uğrayıp mağdur
durumuna düşen Gurbet Taifesinden kimi şahıs ve
grupların şikayetlerinin dikkate alındığına dair arşiv
kayıtlarına rastlamak mümkündür. Bunlardan birinde yer
alan Beyşehri Sancağı’na bağlı Kırili Nahiyesi’nde
yaşanan olayların anlatımı bu bakımdan açıklayıcı
H. M. Bostancı, “19 Numaralı Mühimme Defteri”, hkm. 131, s. 108
(Tr. 21 M 980/3 Haziran 1572); Yasemin Aydın, “27 Numaralı
Mühimme Defterinin Transkripsiyonu ve Değerlendirilmesi (S.280408)”, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış
Yüksek Lisans Tezi, Erzurum 2014, hkm. 881, s. 224 (10 M 984/9
Nisan 1576).
57
BOA, MD 22, s. 111, hkm. 229 (Tr. 5 Ra 981/5 Temmuz 1573).
58
BOA, MD 40, s. 173, hkm. 383 (Tr. 20 Ş 987/15 Ekim 1579).
56
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görünmektedir. Bölgede pek çok köyden gelen şikayetler
üzerine Beyşehri Beyi Bayezid Bey’in kethüdası
müdahale edip bölgede eşkıyalık yapan Gurbet ve Çingene
gruplarını takip ederken suçu olmayan beş kişiyi
katletmiştir. Katledilenlerin arkadaşları Hamidili Beyi’ne
müracaat etmişler ve böylece konu hükümete intikal
etmiştir. Mağdur olduklarını dile getiren grubun yerleşik
bir grup olmadığı hükmün bağlamından anlaşılmaktadır.
Bunlar ya Gurbet Taifesinden kimselerdir ya da
muhtemelen onlara benzer bir hayat tarzına sahip olan
kimselerdir. Dolayısıyla genel algıyla uyuşmayan bir
şekilde Gurbet ya da benzer taifelerden olup suç
işlemeksizin mevsimlik tarım işçiliği, çobanlık, ırgatlık
gibi işlerle geçimlerini sağlayanların bulunduğunu
söylemek mümkündür.59 Mustafa Âlî’nin Aydın’da
Gurbet oğlanlarının yaşadıkları mağduriyetle ilgili
anlatımı, bunlardan birinin şikayetini sadrazama kadar
ulaştırabildiğini göstermesi bakımından dikkat çekicidir.
Âlî’nin anlatımına göre, 1584 senesinde İmam Vakur-zâde
olarak bilinen ulemadan biri şehirde yaşayan
Gayrımüslimlerin giyim kuşamına müdahalede bulunmuş
ve sonrasında işi maymun oynatan bir Gurbet oğlanının iki
maymununu öldürtmeye kadar vardırmıştır. Gurbet oğlanı
bu mağduriyetini dönemin sadrazamı Siyavuş Paşa’ya arz
edince hem maymunların öldürülmesinden doğan zararı
karşılanmış hem de Vakur-zâde’nin yaptıkları devlet
erkanı nezdinde nefretle karşılanmıştır.60
Âlî’nin anlattığı bu olay, Gurbet Taifesinin tamamının
olumsuz faaliyetlerde bulundukları yönündeki algının
BOAYAY., MD 7, C. I, hkm. 66, s. 33 (Tr. 8 S 975/14 Ağustos 1567)
Faris Çerçi,”Künhü’l-Ahbâr’a Göre II. Selim, III. Murad, III.
Mehmed Devirleri ve Âlî’nin Tarihçiliği”, Erciyes Üniversitesi Sosyal
Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Kayseri 1996, s. 526527.
59
60
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sakatlığına işaret etmesinin yanı sıra bunların şehirlerde
daha önce bahsedildiği gibi eğlencelik ama ahlaka
mugayir olmayan işler de yaptıklarını gösterir.
Sonuç
Osmanlı hükümetinin, 16. yüzyılın ikinci yarısında
Anadolu’da yaşan iç çekişmeler (Şehzadeler arasındaki
taht mücadelesi) ve harici tehditlerin (Safevi etkisi) idari
zaaflara yol açabileceği endişesinin tesiriyle göçerlere
veya dönemin bilinen şartlarının zorlamasıyla
raiyyetlikten çıkmış olanlara karşı sert bir tutum içine
girmesi dönemsel bir durum olarak değerlendirilebilir.
Yine de devletin yerleşik hayatı tehdit eden bu tür göçer
ya da kayıt dışı gruplara karşı hemen her dönemde
olumsuz bir yaklaşım sergileme eğiliminde olduğu
söylenebilir. Göçebeler, kuruluş yıllarında Osmanlılara
insan gücü sağlamışlar ve kurucu unsurlar arasında
çoğunluğu teşkil ederek önemli bir tarihsel rolü ifa
etmişlerdir. Ancak devlet ve toplum yapısında 16. yüzyılın
ikinci yarısından itibaren yaşandığı kabul edilen kriz ve
sonrasındaki dönüşümün etkisiyle ortaya çıktıkları
anlaşılan Gurbet Taifesinin mahiyeti bildik göçerlerden
oldukça farklıdır. Bunlar kriz döneminde, yaşanan
tarımsal
üretimdeki
daralmadan
etkilenerek
topraklarından koptukları anlaşılan toplumsal gruplardan
birisi olarak kabul edilebilir.
Levendler, suhteler gibi belirli bir kariyer tipini
yansıtan grupların yanı sıra Çingeneler, Kürtler ve Araplar
gibi etnik grupların arasındaki geçişkenliğin Gurbet
Taifesinin bu gruplardan beslenerek Osmanlı arşiv
kayıtlarında görünür hale gelmelerinde etkili olduğunu
söylemek mümkündür.
Osmanlı arşivi kaynaklarında, Gurbet Taifesinden
oldukları anlaşılan grupların Rumeli sancaklarının
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birçoğunda toplumsal hayatı olumsuz etkileyen
faaliyetlerde
bulunduklarını
gösteren
verilere
rastlanmaktadır. Osmanlı hükümeti, bu gruplara karşı
genellikle mahalli idarecileri vazifelendirerek tedbir
almak yoluna gitmiştir. Bununla birlikte, 16. yüzyılın
ikinci yarısında sayıları gittikçe artan ve toplumsal hayat
üzerinde olumsuz anlamda bir baskı oluşturan başıboş ve
silahlı gruplara karşı alınan genel önlemlerin kapsamına
Gurbet Taifesinin de girdiği söylenebilir.
Toplumsal hayatın genel akışı içinde daha çok
şikayetlere konu olan olumsuzlukları yansıtan Mühimme
defterleri ve ahkâm kayıtlarından yola çıkılarak Gurbet
Taifesiyle ve diğer başıboş gruplarla ilgili modern bir
olumsuz algının oluştuğu anlaşılmaktadır. Ancak bazı
arşiv kaynaklarının ve diğer kaynakların ihtiva ettiği
veriler, söz konusu algıya istinaden yapılan genellemelerle
tutarlılık göstermeyen durumları yansıtmaktadır. Gurbet
Taifesinden olup ahlaksızlık içeren faaliyetlerde
bulunmayan ya da eşkıyalık yapmayan şahısların ve
grupların mevcudiyeti bu verilerden anlaşılabilmektedir.
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1545 TARİHLİ TAHRİR DEFTERİNE GÖRE
İSTANBUL’DA BULUNAN GAYRİMÜSLİM
CEMAATLER
Non-Muslim Communities in Istanbul in Terms of The
Tahrir Book Dated 1545
Rahmi TEKİN
Öz: Fetihten sonra İstanbul’un şenlæendirilmesi ve imârı adeta
bir devlet politikası haline gelmiştir. Bu çerçevede Fatih Sultan
Mehmed, II. Bayezid, Yavuz Sultan Selim ve Kanuni Sultan
Süleyman İstanbul’u ma‘mûr bir şehir yapmak amacı
gütmüşlerdir. Şenlendirme amacıyla yapılan gayretler
neticesinde, İstanbul kısa sürede canlı, hareketli ve yüksek
kültür seviyesine sahip bir şehir haline gelmiştir. Bu sebepten
Osmanlı Devleti sınırları dışından ve içinden İstanbul’a gelerek
yerleşen gayrimüslimler olmuştur.
Cazibe merkezi haline getirilmeye çalışılan ve bu sebepten
İstanbul’a göç ettirilen halkın dinî kimliğine bakılmıyordu. Bu
bağlamda birçok yerden tüccar, âlim, mimar ve sâir sanat erbâbı
olanlar İstanbul’a göç ettirilmiştir. Hatta kendi rızasıyla göç
edenler de hüsn-i kabul görmüştür. Sürgün yoluyla gelenler
dâhil olmak üzere icrâ ettikleri mesleğe uygun yer tahsisâtı
yapılmıştır. Göç edenlerin nereden geldikleri ve cemaat adları
söz konusu deftere kaydedilmiştir.
Çalışmada bu cemaatlerin adları, hangi semtte iskân ettikleri,
hane sayıları ve ödedikleri vergiler tespite çalışılacaktır.
Osmanlı Arşivlerinde bulunan 240 numaralı ve 1545 tarihli
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defterde, İstanbul’da bulunan Yahudi, Rum ve Ermeni
cemaatlerinin adları belirtilecektir.
Anahtar Kelimeler: İstanbul, Gayrimüslim, Yahudi, Rum,
Ermeni.

Abstract: After the conquest, the revival and reconstruction of
Istanbul became a kind of state policy. In this context, Sultan
Mehmed II the Coquarer. Bayezid, Yavuz Sultan Selim (Selim
the Resolute) and Suleiman the Magnificent aimed to make a
reconstructed city . As a result of the efforts made for the
purpose of revitalizing, Istanbul has quickly become a vibrant,
vibrant city with a high level of culture. For this reason, there
were non-Muslims who came to Istanbul from outside and inside
the Ottoman Empire.
The religious identity of the people who were tried to be turned
into a center of attraction and were forced to immigrate to
Istanbul for this reason was not taken into consideration. In this
context, traders, scholars, architects and poets of art were forced
to immigrate to Istanbul from many places. In fact, those who
immigrate with their consent have also been accepted.
Appropriate place was allocated to the profession they were
performing, including those who came through exile. Where the
immigrants came from and the names of their communities were
recorded in the book.
In this study, the names of these communities, in which
neighborhood they live, the number of households and the taxes
they pay will be determined. In the book numbered 240 and
dated 1545 in the Ottoman Archives, the names of Jewish, Greek
and Armenian communities in Istanbul will be indicated.
Keywords: Istanbul, Non-Muslim, Jewish, Greek, Armenian.
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Giriş
240 numaralı ve 1545 tarihli tapu tahrir defterinin ilk
sayfası besmele, hamdele ve salvele ile başlamıştır. Daha
sonra, …küçülerek elleriyle cizye verinceye kadar,
küfrünü açıktan ilan edenlerle savaşın1 ayeti
zikredilmektedir. Emmâ ba‘d ifadesinden sonra, söz
konusu tahririn II. Mehmed’in İmâret-i Âmire Evkâf
Defteri olduğu belirtilmektedir. Evâhir-i Cemâziye’levvel 952 / 4-13 Ağustos 1545 tarihinde kanunlara uygun
(Şer‘-i Şerîfe muâfık) olarak teftîşinin yapıldığı ifade
edilmektedir. Teftiş sırasında zimmîlerin ödeyecekleri
haraç miktarı tespit edilmiş, köy, arazi vs. yerlerin sınırları
belirlenmiştir. Adı geçen defterde imaret-i âmireye ait
reaya ve zimmîlerin isimleri kaydedilmiştir. 2
İstanbul’da başlıca üç gayrimüslim cemaat
bulunmaktadır. Bunlar nüfus çokluğuna göre sırasıyla;
Rumlar, Yahudiler ve Ermenilerdir. Osmanlı Devleti
gayrimüslim vatandaşların idaresinde, kudretini gösterdiği
gibi, şefkatini ve merhametini de esirgemezdi. Raphaela
Lewis’in ifade ettiği gibi, devlet idareciliğin vasfı olan
insanî yönü ve akl-i selîmi elden bırakmazdı.3 Müslüman
olmayan tebaanın, Hıristiyan ve Musevîler kastedilerek
eğik başa vurulmaz, prensibiyle, vergilerini ödeyip isyan
etmedikleri sürece kendilerine dokunulmayacağı garantisi
verilmiştir. Müslümanlara karşı tahrik edici ve kışkırtıcı
hareketlerde bulunmalarını önlemek ve vergilerini
vaktinde ödemelerini sağlamak için birtakım kurallar
tespit edilmişti. Buna karşı kendilerine can ve mal
emniyeti, ibadet hürriyeti tanınıyordu. Millet denilen bu
dinî topluluklara geniş bir muhtariyet tanınmış, dâhili
Kur’an, 9/29.
BOA. TT, nu. 240, s.1.
3
Raphaela Lewis, Everyday Life in Ottoman Turkey, New York 1971,
s. 40.
1
2
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işlerini kendi liderlerinin idaresi altında, kendi kanunlarına
göre yürütmelerine izin verilirdi. Onların İslam hukukuna
tabi olmaları beklenmezdi. Yalnız bir Müslümanla ihtilafa
düştükleri zaman, şer‘iye mahkemesinde kendilerine
İslam hukuku tatbik edilirdi. Bu toplulukların liderleri,
halkın iyi davranışı ve vergi tahsili konusunda devlete
karşı sorumluydular. Hıristiyan Ortodoks Kilisesi’nin
başında patrik vardı. Resmî merasimlerde kullanılmak
üzere ona vezirlerle eşit pâye verilmişti. Doktor, tercüman
ve bilginleriyle cemiyete yardımcı olan Musevîler,
hahambaşının idaresindeydiler. Genellikle bu milletlerin
dâhilî işleri ehline, yani kendi liderine bırakılır, bu nazik
davranış karşılığında işbirliği ve uysallık görülürdü.
Alman Protestan din adamı Schweigger, İstanbul’da
bulunduğu sırada, Rumların ve diğer Hıristiyanların
ibadetlerini ve dinî ayinlerini Türkler tarafından
engellenmeksizin
yerine
getirebildiklerini
ifade
etmektedir. Hıristiyanlar, yortu günlerinde belli bir ücret
karşılığında bir yeniçeri tutarlar. Bu adam, ya kilisenin
kapısı önünde ya da yakınlarda bir yerde, elinde sopası
olduğu halde (veya silâhıyla) nöbet tutar ve çok kötü
niyetli, saldırgan gençler olan acemi oğlanların
huzursuzluk çıkarmalarını önler. Oysa pek çok önemli
Hıristiyan ülkesinde Protestan mezhebinden olanların
ibadetlerini böyle rahatça yapmalarına izin verilmez.
Hatta Protestanları ülkeden sürerler, memleketlerinden
kovarlar. Hâlbuki Türkler, Hıristiyanlara böyle
davranmazlar, herkesin kendi dininin gereğini yerine
getirmesine olanak tanırlar,4 şeklinde yorumlamaktadır.
4

Salomon Schweigger, Eine neue Reissbeschreibung aus Teutschland
nach Constantinopel und Jerusalem, Nürnberg 1608, s. 221. Benzer
konu ile ilgili olarak, Kanunî Sultan Süleyman döneminde Alman
İmparatorunun elçisi sıfatıyla 1555-1562 yılları arasında İstanbul’a
gelen Flaman asıllı diplomat Ogler Ghislain de Busbecq’de temas
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Buradaki Hıristiyan ve Yahudilerin dinî, sosyal ve
ekonomik olarak tam bir hürriyet içinde yaşadıklarından
bahsedilir. Hıristiyan ve Yahudileri, halkın şiddetinden
korumak için imparatorluğun dört bir yanına dağıtılmış on
iki bin yeniçerinin bulunduğu ifade edilmektedir. Osmanlı
Devleti’nde tüm kasaba ve şehirlerdeki Hıristiyan, Yahudi
ve diğer aciz insanları canilerin saldırısından korumak için
mutlaka birkaç yeniçeri bulundurulurdu.
Stephan Gerlach, Osmanlı Devleti’nde yaşayan
Hıristiyan ve Yahudiler, Avrupa’da bir Hıristiyan devletin
vatandaşı olarak yaşamaktansa, Müslüman Osmanlı
Devleti’nde yaşamayı tercih ediyorlardı. Zira Kadısı ve
subaşısı bulunan yerlerde yaşayan Hıristiyanlar ve
Yahudiler, oradaki Türklerin keyfi müdahalelerine maruz
kalmadıkları için hayatlarından gayet memnundular. Her
yıl üzerlerine düşen haracı ödedikten sonra, kendilerini
özgür hissediyorlardı. Oysa Hıristiyan ülkelerinde
ödemeler
hiç
bitmiyordu.
Kostantinopolis’teki
Hıristiyanların, tıpkı bizde olduğu gibi kendilerine ait
evleri, bağları, bahçeleri var bunlar çocuklarına ya da
yakın
akrabalarına
geçebiliyordu,5
şeklinde
gayrimüslimlere uygulanan hoşgörüyü dile getirmektedir.
Osmanlı padişahlarının gayrimüslim tebaa hakkında
hoş görülü tutumu bazı seyyahların gözünden
kaçmamıştır. 1573-1578 yıllarında İstanbul’daki Alman
Elçiliğinde görevli Gerlach, Vezir-i azam Rüstem Paşa ile
Kanunî Sultan Süleyman arasında geçen ilginç bir
konuşmayı aktarmaktadır. Buna göre; Rüstem Paşa
vezirliği sırasında, Sultan Süleyman memleketinde sadece
bir dine izin vermesi ve özellikle de faydadan çok zarar
etmektedir. Ogler Ghislain de Busbecq, Türk Mektupları, çev. Hatice
Özkan, İstanbul 2002, s. 18.
5
Stephan Gerlach, Türkiye Günlüğü 1577-1578, Editör, Kemal
Beydilli, çev. Türkis Noyan, İstanbul 2007, c. II, s. 684.
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veren Yahudilerin ülkeden kovulması hususunda ikna
etmeye çalışır. Bunun üzerine, Sultan Süleyman beyaz ve
sarı yapraklı bir çiçek koparır ve paşaya, bu çiçeği
beğenip beğenmediğini sorar. Paşa da tabii ki beğendiğini
ve onu bu şekilde yaratanın Allah olduğunu söyler. Bu
sefer Sultan Süleyman çiçeğin bütün sarı yapraklarını
yolar ve paşaya, çiçeği şimdi nasıl bulduğunu sorar. Paşa
da, çiçeğin artık bütünlüğünden yoksun ve renksiz
olduğunu söyler. Padişah bir başka çiçek koparır ve onun
da beyaz yapraklarını yolar, sonra da az önceki sorusunu
yineler. Paşa yine aynı cevabı verir. O zaman Sultan
Süleyman Rüstem Paşa’ya, Madem çiçeklerin renkli
olmalarını bir mükemmeliyet olarak kabul edip bundan
hoşlanıyorsun, neden Allah’ın yaratmış olduğu insanların
da çeşitliliklerini kabul etmiyorsun? Bir çiçekte ne kadar
çok renk olursa, o kadar güzel görünür. Tıpkı bunun gibi
Türkler beyaz, Müslümanlar yeşil, Rumlar mavi,
Ermeniler beyaz, kırmızı ve mavi veya siyah renklerin
karışımı, Yahudiler de sarı renkte sarık kullanırlar. Bu
renkler nasıl hoşa gidiyorsa, Tanrı da dinlerin
çeşitliliğinden hoşlanır, dediğini ifade etmektedir.6
Gerlach, üç dinin mensubunun bir arada yemek yerken
bulundukları bir sırada, orada bulunan eski Rodos
beylerinden Kaya Bey’in Hıristiyan ve Yahudiler
hakkında düşüncelerini belirtirken; şimdi üç ayrı dinden
olanlar bir arada bulunuyoruz, Hıristiyan, Yahudi ve
Müslüman. Her birimiz de doğru inanca sahip
olduğumuzu sanıyoruz. Ama aslında bunu kim bilebilir?
Zamanı gelince Tanrı hükmünü verecektir, 7 dediğini ve
diğer din mensuplarına da hoş görü ile baktıklarını
belirtmektedir.

6
7

Gerlach, Türkiye Günlüğü, c. I, s. 145-146.
Gerlach, Türkiye Günlüğü, c. II, s. 562.
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Kanûnî Sultan Süleyman’ın Rüstem Paşa’ya verdiği
örnek ve Rodos beylerinden Kaya Bey’in ifadeleri,
Osmanlı Devleti’nde üst düzey idareci tabakanın önemli
bir kısmının, İslam devleti olan Osmanlı Devleti halkının
inanç farklılığından rahatsız olmadığı, aksine farklılığı bir
çeşit zenginlik olarak kabul ettikleri anlaşılmaktadır.
Kanuni Sultan Süleyman’ın farklı inançlardaki halkı,
rengârenk olan bir çiçeğe benzetmesi, toplumdaki inanç
farklılığının bir güzellik olduğunun ifadesidir. Rodos
beylerinden Kaya Bey’in sözlerinden de, farklı dinlere
mensup
insanların
bir
arada
yaşamalarının
yadırganmaması gerektiği ve kişilerin farklı dinî inançlara
sahip olmalarının bir arada yaşamalarına engel teşkil
edemeyeceği anlaşılmaktadır.
İstanbul’da Bulunan Gayrimüslim Cemaatler
Rumlar
Rumlar, İstanbul’da Hıristiyan nüfus içinde çoğunluğu
oluştururlardı. Tarihte Anadolu, Suriye, Mısır ve
Makedonya’da kurulmuş Helen krallıklarının nesilleri
olarak bu bölgelerde yaşayan Rumlar, özellikle Marmara
ve Ege kıyı şehir ve kasabalarıyla Ege adalarında nüfusça
kalabalık idiler.
Sultan II. Mehmed, fetihten sonra Rum, Ermeni ve
Yahudilerden alınan cizyeleri Fatih İmaretine vakf
etmiştir. 1540 ve 1545 tarihli Tapu-Tahrir defterlerinde ilk
sayfalarındaki kayıtlarda, bu defter Fatih Sultan
Mehmed’in ‘imâreti evkâfı defteridir,8 denilerek, Fatih
İmâretine gelir getiren gayrimüslim cema‘âtların cizye
gelirleri kaydedilmiştir.
XVI. yüzyılın ikinci yarısında İstanbul’da bulunan
Gerlach, İstanbul’da pek çok zengin Rum vardır.
8

BOA. TT, no, 210, s. 2-90; TT, no, 240, s. 2-100.
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Ticaretten ve daha başka yollardan çok para kazanırlar.
Ama ortalıkta daima yıpranmış elbiselerle dolaşırlar. Zira
zengin olduklarını Türklere göstermek istemezler.
Servetlerini ellerinden alınmasından korkarlar,9 demek
suretiyle Rumların yaşam tarzları hakkında önemli bilgi
vermektedir. Buna karşılık Jorga, İstanbul’da asîl ve
zengin Rum entelektüelleri vardı. Onlar atla dolaşır ve
kendileri için saraylar inşa ederler. Vezirlerle sıkı ilişkiler
içindedirler. Özellikle XVII. yüzyıldan sonra gümrük
mukata‘alarında
mültezimlik
yaparak
para
kazanmışlardır. Eşleri batıdaki herhangi bir kraliçenin
giydiği elbiselerden çok daha değerli elbiseler
giydiklerini,10 kaydetmektedir. XVII. yüzyılın ikinci
yarısından sonra zenginliklerini kendi üzerlerinde
göstermeye başladıkları anlaşılmaktadır.
Şer‘iye sicillerinde Rum kadınlarına ait tereke
kayıtlarında, süs eşyası olarak kullandıkları incili saç
bağları, altın bilezik veya küpeler, altın işlemeli kuşaklar,
yine altın işlemeli zülüflükler, ayrıca altın işlemeli saç
süslemeleri, alınlarındaki değerli taşlar, değerli
metallerden bilezikler, zincir ve gerdanlıklar ile gümüş
terlikleri dikkat çekici ziynet eşyaları olarak
görülmektedir.11
Fetihten sonra İstanbul’un yeniden imarı ve
şenlendirilmesi noktasında, Sultan II. Mehmed, Ortodoks
Rumları yeniden örgütlendirdi. Boşalan patriklik
makamına yeni bir patrik seçilmesini istedi. Osmanlı
Devleti’nde ilk kez Georges Scholarios “Gennadios”
adıyla patrik oldu ve ona ruhanî hâkimiyeti temsil eden
Gerlach, Türkiye Günlüğü, c. I, s. 144.
Nicolae Jorga, Osmanlı İmparatorluğu Tarihi, çev, Nilüfer Epçeli,
İstanbul 2005, c. III, s. 172,182.
11
İMŞSA. Galata 66, s. 22a, 25a; Galata 71, s. 20a; Havass-ı Refia 6,
s. 59b; Yeniköy 8, s. 6.
9

10
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patriklik asasıyla tacı verildi. Fatih, Gennadios’tan
Hıristiyan dinin ilkelerini özetleyen bir risale yazmasını
emretti. Hatta padişah Patrik Gennadios’un onuruna bir
yemek vermiş ve onu kapı dışına kadar uğurlama
nezaketini de göstermiştir. Diğer yandan Rumeli ve
Anadolu’nun dışında Mısır, Suriye, Filistin, Kıbrıs ve
Rusya Ortodokslarının yönetimi de İstanbul Rum
Patrikhanesine verildi.12
Yahudiler
Yahudi ve Musevî terimleri aslında bir birinden farklı
olmasına rağmen günümüzde her ikisi de aynı anlamda
kullanılmaktadır. Musevî terimi, kelimeden de
anlaşılacağı gibi Musa’nın yaydığı dinden olanlar
anlamına gelmektedir ve dünyada bu dinin mensubu olan
herkesi kapsamaktadır. Her yönüyle dinî bir terimdir.
Yahudi terimi ise aslında etnik anlam taşıyan bir kelime
olmasına rağmen, zamanla anlam değiştirmiş ve Musevî
tabirinin yerini almıştır. Osmanlı Devleti’nde en çok
Rabbanî mezhebine bağlı Musevîler bulunduğundan,
Yahudi kelimesi aynı zamanda bunları ifade etmeye
başladı. Bundan amaç Rabbanîleri, Karaî, Samirî gibi
diğer mezheplerden ayırmaktır.13
İ. Hakkı Uzunçarşılı, Osmanlı Tarihi, Ankara 1988, c. II, s. 151, 153,
159; Halil İnalcık, Osmanlı İmparatorluğu Klâsik Çağ (1300-1600),
çev. Ruşen Sezer, İstanbul 2003, s. 34, 63; Selahattin Tansel, Fatih
Sultan Mehmetin Siyasi ve Askeri Faaliyeti, İstanbul 1999, s. 55, 107;
Yavuz Ercan, “Osmanlı Devleti’nde Müslüman Olmayan Topluluklar
(millet sistemi)”, Osmanlı, Ankara 1999, c.4, s. 203.
13
Yavuz Ercan, Osmanlı Yönetiminde Gayrimüslimler Kuruluştan
Tanzimat’a Kadar Sosyal, Ekonomik ve Hukukî Durumları, Ankara
2001, s.63-64; Ekrem Sarıkçıoğlu, Başlangıçtan Günümüze Dinler
Tarihi, Isparta 2002, 249-250; Suzan Alalu / heyet, Yahudilikte Kavram
ve Değerler, İstanbul 1996, s. 82; A. Himmet Eroğlu, Osmanlı
Devletinde Yahudiler (XIX. Yüzyılın Sonuna Kadar), Ankara 2000, s.
80-91.
12
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Osmanlı Devleti, Balkanlar’daki hâkimiyetini
yerleştirmeğe çalışırken Orta ve Batı Avrupa’da Yahudi
cemaatleri arasında büyük bir huzursuzluk sürüyordu.
XIV. yüzyıldan hemen önceki karanlık dönemin etkisi
biraz hafiflemiş gibi görünüyorsa da, Osmanlı hayatının
Avrupa Yahudileri için cazibesi açıktı ve birçok Yahudi,
ezildikleri Hıristiyan egemenliğini terk edip hoşgörülü
koruyucular olarak görülen Müslüman Osmanlı
topraklarına göç etmişlerdir.14
Fetih sırasında Galata’da bulunan Yahudiler, daha
sonra İstanbul’a geçmişlerdir. Bundan ötürü de İstanbul
Yahudileri adını almışlardır. XVI. yüzyılın ortalarında
bunlar, yani İstanbul Yahudileri fethe karşı çıkmamış
millet olarak kategorize edilmişlerdir. Dolayısıyla söz
konusu Yahudilere bazı imtiyazlar da verilmiştir. Örneğin,
yıkık sinagoglarının tamirine izin verilmiştir. Osmanlı
padişahlarının Yahudi milletine karşı tutumu Halife Hz.
Ömer’in tavrıyla paralellik göstermektedir. Osmanlı’da,
sadece Yahudilerin yaşadıkları mahalleler oluşturmamaya
dikkat edilmiştir. Yahudiler de mabetlerini camilerin
yakınında yapmamaya özen göstermişlerdir. Zira
Osmanlı’da cami çevresinde gayrimüslimlerin iskânını
yasaklamıştı. Devlet adamları gayrimüslimlerin fazla
toprak edinmelerini de istemezlerdi. Yahudiler Osmanlı
toplumunda Hıristiyanlardansa Müslümanlara daha çok
güveniyor ve onların hükümdarına bağlı gönüllü bir tebaa
idiler.15
Yahudiliğin XVI. yüzyılda Osmanlı yönetimi altında
genel durumundan hareketle Salo Baron, Osmanlı
Naim Güleryüz, Türk Yahudileri Tarihi –I- (20. Yüzyılın Başına
Kadar),İstanbul 1993, s. 55.
15
Minna Rozen, A History of the Jewish Commuity In Istanbul The
Formative Years 1453-1566, Brill Yay. Leiden-Boston 2002, s. 18-19,
37-38.
14
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Yahudiliği’nin yükselişi ve görkeminin o yüzyılda eşi
benzeri olmadığı sonucuna varır. Halil İnalcık, XVI.
yüzyılda Osmanlı Devleti’nde Yahudiliğin geniş hareket
alanı bulmasını, Sefarad ve Romanyot cemaatlerinin
neredeyse tamamı artık Osmanlı yönetiminde yaşıyor ve
orada yaşama sistemini, büyük bir istikrar ile insan
haklarının temel bir güvenceye kavuşturulmuş olması
karakterize ediyordu… Hukukî ve idarî önlemlerle garanti
altına alınan geniş hareket serbestîsi sayesinde, çeşitli
Yahudi cemaatleri arasında çok yoğun bir iletişim
kurulmuştu… Yeniden toparlanıp kendine çeki düzen
veren bu Akdeniz Yahudiliği, Türkiye’nin altın çağının
kendilerine sunduğu geniş olanakları değerlendirerek,
şimdi tekrar serpilip genişliyordu. Aslında onlar da pekâlâ
XVI. yüzyılı kendi altın çağları olarak görebilirlerdi, 16
şeklinde izah etmektedir.
Kanuni Sultan Süleyman’ın son zamanlarından itibaren
İstanbul’da Yahudi nüfuzunun, özellikle malî konularda
arttığını ve bu durumun II. Selim (1566-1574) zamanında
artarak devam ettiği görülmektedir. Portekiz asıllı bir
Yahudi olan Yasef Nassi’nin önlenemez yükselişi buna bir
örnektir.17
Yahudiler, padişahın kendilerine tanıdığı imtiyazlarla
özel bir konuma sahiptiler. Meslekî açıdan tefeci olarak
kabul ediliyorlardı. Bununla beraber hekimlik alanındaki
yetenekleri sayesinde, padişahın gönlüne girmeyi
başarmışlardı. Yahudilerin, Osmanlı Devleti’nde yoğun
olarak yaşadıkları yerler Bursa, Edirne ve Selanik’ti.
Sadece İstanbul’da kendilerine ait on beş kasap, işlerini
Halil İnalcık, Osmanlı İmparatorluğu’nun Ekonomik ve Sosyal Tarihi
1300-1600, çev, Halil Berktay, İstanbul 2000, c. I, s. 266.
17
Mithat Sertoğlu, “Osmanlı İmparatorluğunda Azınlık Meselesi”,
Belgelerle Türk Tarihi Dergisi Dün / Bugün / Yarın, İstanbul 1969, sy.
25, s. 48.
16
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padişahın himayesi altında yürütebilmeleri için hazineye
her yıl büyük miktarlarda paralar öderlerdi. Yurt dışından
İstanbul’a gelen Yahudiler geldikleri yer adıyla bilinirdi.
Örneğin, Yahudiyân-ı Sofya, Yahudiyân-ı Dimetoka ve
Yahudiyân-ı Sisan adıyla kaydedilirdi. Ancak fetih
sırasında İstanbul’da bulunan Yahudilere, Yahudiyân-ı
İstanbul,18 diye kaydedilmiştir.
İstanbul’da tutucu Hıristiyan din adamları, Yahudilere
olan kin ve nefretlerini hiç çekinmeden ifade ederlerdi.
Yahudiler kadar olmasa da Türklerden de pek fazla
hoşlandıkları söylenemezdi. Bundan dolayı Yahudileri,
Hıristiyanlık aleyhine Türklerin faydalandıkları büyük
hain ve casuslar olarak görürlerdi. Her şeye rağmen
Yahudiler ticarî alanlardaki başarıları ve devlet adamları
ile olan ikili ilişkilerinde olumlu tavırlarıyla gelişmeleri
kendi lehlerine çevirmeyi başarabiliyorlardı.
Ermeniler
Türklerin Anadolu’yu fethi sırasında gerek Bizans
devletinin baskılarından, gerekse büyük arazi sahiplerinin
kötü muamelesinden usanan Ermeniler, Türkleri kurtarıcı
olarak görmüşlerdi. Selçuklu yönetimi altında Ermeniler
geniş hürriyete, dinî inanç ve ibadetlerde serbestliğe
kavuştuklarından, Türklere karşı devamlı bir muhabbet
beslemişlerdir.19 Aynı müsamaha ve hoşgörü Osmanlı
Devleti idaresinde de devam etmiştir.

18

BOA. TT, no, 210, s. 2-90; TT, no, 240, s. 2-100; MAD. d. No, 15679,
s. 2-44; MAD. d. no, 286, s. 4-27; Jorga, Osmanlı İmparatorluğu Tarihi,
c. II, s. 363; Josephus Grelot, İstanbul Seyahatnamesi, çev. Maide
Selen, İstanbul 1998, s. 21.
19
Muammer Demirel, Birinci Dünya Harbinde Erzurum ve Çevresinde
Ermeni Hareketleri, Marmara Üniversitesi Türkiyat Enstitüsü Yakın
Çağ Tarihi Anabilim Dalı, Yayınlanmamış Doktora Tezi, İstanbul
1993, s. 1.
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Ermeni toplumu Osmanlı idaresi altında yüzyıllarca
huzur, güven ve serbestlik içinde yaşamıştır. Ermeniler
devlet içindeki her türlü ticaret ve sanat dallarında
serbestçe çalıştıkları gibi devletin her kademesinde
memurluk yapmışlar, hatta nazırlığa dahi yükselenleri
olmuştur. Osmanlı toplumunda Ermeniler millet-i sâdıka
diye anılmışlardır.20
İstanbul’un fethinden sonra Sultan II. Mehmed’in
emriyle İstanbul’un imarı ve şenlendirilmesi için
Anadolu’daki şehirlerden ve muhtelif yerlerden İstanbul’a
göç ettirilenler arasında Rumlar ve Yahudiler olduğu gibi,
şüphesiz Ermeniler de vardı. Fetih öncesinden kalma
İstanbul’un yerli Ermenileri yanında sonradan göç etmiş
olanlara da rastlamak mümkündür. Trabzon, Konya,
Ankara, Karaman, Niğde, Ürgüp, Akşehir, Ilgın, Tokat,
Merzifon, Gülhisar, Amasya, Bursa ve Sason’dan
Ermeniler İstanbul’a göç ettirilmiştir. 21
Osmanlı Devleti’nin Hıristiyan tebaasından olan
Ermenilerin, Rum ve Katolik mezheplerinden ayrı,
kendilerine has bir ayinleri vardı. 1040 / 1630-1631
tarihine kadar Ermeni milleti kendi halinde bir topluluktu.
İçlerinde başka fırkalar yoktu. Söz konusu tarihten sonra
Frenk rahipleri içlerine girince, İstanbul’da ve
Anadolu’nun muhtelif yerlerinde bulunan Ermeniler,
Roma’daki papanın riyaseti altına girmeye başladılar.22
1578-1581 yıllarında İstanbul’da bulunan Schweigger,
Ermenilerin çoğu Gregoryen mezhebinden olup,
Nejat Göyünç, Türkler ve Ermeniler, Ankara 2005, s. 48.
BOA. TT, no, 210, s. 30–44; TT, no, 240, s. 41–56; Schweigger, Eine
neue Reissbeschreibung, s. 228; Enver Konukçu, “Osmanlılar ve
Millet-i Sâdıkadan Ermeniler”, Osmanlılar, Ankara 1999, c. IV, s. 226227.
22
Ahmed Cevdet Paşa, Tarih-i Cevdet, Dersaadet 1309, ikinci tab’, c.
II, s. 93.
20
21
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kendilerine ait patrikleri vardır. Gerek din öğretisi,
gerekse dinî törenleri bakımından Rumlardan
farklıdırlar.23 Her ne kadar Schweigger, Ermenilerin
Gregoryen Mezhebine bağlı olduklarını söylüyorsa da, bu
dönemde Ermenilerin az bir kısmının da Katolik
mezhebinden olduğu bilinmektedir. Daha sonra
Ermenilerin tamamını Katolik mezhebine bağlama
çabaları görülmektedir.
Rum ve Ermeni patrikleri Dersaadet’te bulunuyordu.
Katolik kilisesinin ruhanî reisleri ise dışarıda idi. Osmanlı
Devleti’nde bulunan Ermenilerin, yurt dışında bulunan
Katolik mezhebi patrikliğine bağlanmaları, Osmanlı
idarecileri tarafından da pek hoş karşılanmıyordu. Aslında
Ermeniler de bu durumdan pek memnun değildi. Bundan
dolayı Sultan IV. Murad (1623-1640) Ermenileri Katolik
mezhebine bağlamaya çalışanları cezalandırmıştır.24
XVII. yüzyılın ikinci yarısında İstanbul'da şu semtlerde
Ermeniler bulunmaktadır: Marmara kıyısında Samatya,
Sulumanastır, Yenikapı, Kumkapı, Balat, Topkapı;
Halicin kuzey kıyısında Hasköy, Kasımpaşa, Galata;
Boğaziçi'nde Beşiktaş, Ortaköy, Kuruçeşme ve Üsküdar.
İstanbul’da dört ve diğer yerlerde beş olmak üzere, toplam
dokuz tane kiliseleri vardır.25
Sivas ve Harput’taki Ermeniler, kalabalık büyük aileler
halinde yaşamaktaydılar. Bu ailelerde bireyler arasında
23

Schweigger, Eine neue Reissbeschreibung, s. 228.
A. Cevdet Paşa, Tarih-i Cevdet, c. II, s. 93; Davut Kılıç, Osmanlı
Ermenileri Arasındaki Dinî ve Siyasi Mücadeleler, Ankara 2006, s.
112-115; Abdurrahman Sağırlı, “Ermenileri Katolikleştirme
Çalışmaları ve Sonuçları Hakkında 1778 Yılında Hazırlanan Bir
Rapor”, Hoşgörü Toplumunda Ermeniler, Kayseri 2007, c. I, s. 148.
25
Robert Mantran, XVI. ve XVII. Yüzyılda İstanbul’da Gündelik Hayat,
çev, Mehmet Ali Kılıçbay, İstanbul 1991, s. 53; Kevork Pamukciyan,
İstanbul Yazıları, İstanbul 2002, c. I, s. 4-5.
24
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saygı ve sevgi olduğu gibi babaya ve ondan sonra da en
büyük kardeşe itaat ediliyordu. Harput ve civarında
gayrimüslim nüfusun çoğunluğu Ermeni olmakla beraber
bazı Rum köyleri ve Süryaniler de vardı. Ermeniler;
Süryanilerle ve Rumlarla evlenme yoluyla akrabalık
kurmuşlardı. Onlar da Ermeni adetleri ve dilini
benimsemişlerdi.26
Ermeniler Osmanlı Devleti’nin himayesinde uzun
zaman huzur ve barış içinde yaşamışlardır. Ancak XVII.
yüzyıldan itibaren Avrupalı Katolik, Protestan ve
Ortodoks mezheplerine bağlı misyonerler, yoğun bir
propaganda faaliyetine girişmişler ve Osmanlı Devleti’ni
içten yıkma çabalarını azınlıkları kışkırtmak suretiyle
kullanmaya
başlamışlardır.
Misyonerlerin
bu
faaliyetinden en fazla etkilenen ise Ermeniler olmuştur.
İstanbul’a Yapılan Göçler
Sultan II. Mehmed döneminde padişahın önderliğinde
vezirlerin ve paşaların da katkısıyla yürütülen geliştirme
çabası sayesinde, İstanbul kısa sürede ma‘mûr, canlı,
hareketli ve yüksek kültür seviyesine sahip bir şehir oldu.
Şehrin Bizans döneminden itibaren gittikçe azalmaya
başlayan nüfusunun artırılması için de birtakım çarelere
başvuruldu.27
Bunlardan en etkin olanı şüphesiz Anadolu ve
Rumeli’den bir kısım halkın sürgün edilerek buraya
Gülgün Üçel-Aybet, Avrupalı Seyyahların Gözünden Osmanlı
Dünyası ve İnsanları 1530-1699, İstanbul 2003, s. 202-203.
27
İbn Kemal, Tevârih-i Âl-i Osman VII. Defter (Tenkitli
Transkripsiyon), haz. Şerafettin Turan, Ankara 1991, s. 95-97; Metin
Kunt, “Siyasal Tarih (1300-1600)”, Türkiye Tarihi 2 Osmanlı Devleti
1300-1600, İstanbul 1997, c. II, s. 82; Alfons Maria Schneider, “XV.
Yüzyılda İstanbul’un Nüfusu”, Belleten, Ankara 1952, c. XVI, sy. 61,
s.41-42.
26
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yerleştirilmesi idi. Cazibe merkezi haline getirilmeye
çalışılan İstanbul’a göç ettirilen halkın dinî kimliğine
bakılmıyordu. Özellikle ticarette becerikli, ilim-irfan
sahiplerinin ve sanatçıların İstanbul’a yerleşmeleri teşvik
ediliyordu.
Anadolu’nun muhtelif yerlerinden Müslümanların
yanında Rumlar ve Ermeniler de getirilerek İstanbul’a
yerleştiriliyordu. Bunlardan başka Osmanlı Devleti
sınırları dışından da gelerek İstanbul’a yerleşen
gayrimüslimler bulunmaktaydı. Buna göre, fetihten sonra
İstanbul’a hem yurt içinden ve hem de yurt dışından göç
ederek gelip yerleşenler olmuştur.
İç Göçler
Sultan II. Mehmed fethi tamamlayıp İstanbul’dan
ayrılmadan önce, Rumeli ve Anadolu’dan bir kısım
varlıklı Müslüman, Hıristiyan ve Yahudi ailelerinin
İstanbul’a gönderilmesini emreden fermanlar çıkardı. 28
Türklerin eline geçtiği daha ilk yıllardan itibaren
İstanbul’un nüfusunu artırmak amacıyla birçok Yahudi
ailenin Selanik’ten gelerek yeni başkente yerleştikleri
görülür. Bunlar arasında Mora’nın fethedilmesinden sonra
buraya gelip yerleşen Yahudiler önemli bir yekûn tutar.29
İstanbul'un ilk Ermenileri, Sultan II. Mehmed
tarafından Tokat, Sivas ve Kayseri'den getirtilerek
Sulumanastır semtine yerleştirilmişlerdir. Daha sonra
Bursa, Sakarya, Ankara, Bayburt ve Adana'dan gelenler
bunları izlemiştir. Sonradan gelenler Galata, Samatya veya
Halil İnalcık, “İstanbul”, DİA, İstanbul 2001, c. 23, s. 221.
Benjamin Braude-Bernard Lewis, “Osmanlı Devleti İçerisindeki
Hıristiyanlar ve Yahudiler”, akademik Araştırmalar Dergisi, çev, Halil
Erdemir-Hatice Erdemir, İstanbul 2000, sy. 4-5, s. 184; Güleryüz, Türk
Yahudileri Tarihi -I-, s. 50.
28
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1641’e kadar burada kalacak olan Ermeni Ortodoks
patrikliğinin bulunduğu Sulumanastır'a yerleşmişlerdir;
patriklik bu tarihten sonra Kumkapı'ya nakledilmiştir.
XVII. yüzyılın başında Doğu Anadolu illerinden yeni bir
Ermeni dalgası gelmişe benzemektedir. Bu dalga o
sıralarda Ermenilerin Anadolu ve Akdeniz ticaretinde
daha büyük pay sahibi olmalarına denk düşmektedir.30
Benjamin Braudel’in, Ermeni tarihçi Mik’ayel
Çamçiyân’ın XIX. yüzyılın başlarında yazdığı Ermeni
Tarihi adlı eserinden aktardığı Sultan II. Mehmed ve
İstanbul’daki Ermeni Patrikliği ile ilgili verdiği bilgiler,
birçok araştırmacının dikkatini çekmiştir. Söz konusu
Ermeni tarihçinin verdiği bilgilere göre, Osmanlı
hükümdarı Bursa’da bulunurken oradaki Ermenilerle
dostluk kurmuş, onların dinî reisleri Yovakim’e; eğer bir
gün İstanbul’u fethedersem, seni İstanbul’a getirtip bütün
Ermenilerin başına dinî lider, yani patrik yaparım, diye
vaat etmişti. 1461’de bu sözünü tutmuş, Ermeni ileri
gelenlerinden altmış aile ile birlikte Yovakim’i İstanbul’a
getirtmiştir.31 Daha sonra da Yovakim’i Anadolu ve

Robert Mantran, XVI. ve XVII. Yüzyılda İstanbul’da Gündelik Hayat,
çev. Mehmet Ali Kılıçbay, İstanbul 1991, s. 52-53.
31
Benjamin Braudel, “Foundation Myths of the Millet System”,
Christians and Lews in the Ottoman Empire, New York – London 1982,
volume I, s. 81. Söz konusu yerden Nejat Göyünç de iktibas ederek
eserine almıştır. Nejat Göyünç, Türkler ve Ermeniler, Ankara 2005, s.
39. Aynı konu üzerinde Esat Uras da durmaktadır. Ancak Uras, söz
konusu ruhanî reisin adı Yavakim değil de Hovakim olarak
kaydetmiştir. Esat Uras, Tarihte Ermeniler ve Ermeni Meselesi,
İstanbul 1987, s. 149; Y. G. Çark, Türk Devlet Hizmetinde Ermeniler
1453-1953, İstanbul 1953, s. 2-3, 8; Robert Mantran, 17. Yüzyılın İkinci
Yarısında İstanbul Kurumsal, İktisadi, Toplumsal Tarih Denemesi, c. I,
çev. M. Ali Kılıçbay-Enver Özcan, Ankara 1990, s. 50. Bazı tarihçiler
de adı geçen Patriğin adını Ovakim olarak kaydetmiştir. Kılıç, Osmanlı
Ermenileri, 34-35.
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Balkanlar’da bulunan tüm Ermenilere Patrik tayin
etmiştir.
Söz konusu aileler arasında birçok papaz, sanatkâr,
mimar ve özellikle ziraatla meşgul olan Ermeni köylüleri,
işçileri ve tüccarları vardır. II. Mehmed bunlara olan
güveninden dolayı, bunları şehrin stratejik olarak önemli
yerlerinden sayılan Topkapı, Kumkapı, Edirnekapı ve
Balat gibi semtlere yerleştirmiştir.32
Sultan II. Mehmed, Karaman Beyliği’ni Osmanlı
topraklarına katmasından sonra (1467), burada bulunan,
ticaret ve ziraatla meşgul olan birçok sanatkârın ve
amelenin İstanbul’a sürülmesini emretmişti. Bunların
çoğunluğunu yoksul Türkmen aşiretleri oluşturuyordu.
Ancak
İstanbul’a
sürgün
edilenlerin
arasında
gayrimüslimlerin olduğu ve buların bir kısmının Ermeni
olduğu belgelerdeki Cema’ât-ı Ermeniyân-ı Karaman33
gibi ifadelerden anlaşılmaktadır. Ömer Lütfi Barkan da
Anadolu’nun muhtelif yerlerinden Rumeli’ye sürgünler
yapıldığını ifade etmektedir. Sultan II. Mehmed’den sonra
gelen Osmanlı padişahları da bir iskân politikası olarak
Anadolu’dan İstanbul’a birçok sürgünler yapılmıştır.
Gayet tabii olarak bunların arasında gayrimüslimler de
bulunuyordu. 34

Uras, Tarihte Ermeniler, s. 149; Çark, Türk Devlet Hizmetinde
Ermeniler, s. 8.
33
BOA. TD, no, 240, s. 49.
34
Aşık Paşa, Âşıkpaşaoğlu Tarihi, İstanbul 1992, yay. hz, Atsız, s. 144145; Müneccimbaşı Ahmed b. Lütfullah, Camiü’d-Düvel Osmanlı
Tarihi (1299-1481), çev. Ahmet Ağırakça, İstanbul 1995, s. 277; Ö.
Lütfi Barkan, “Osmanlı İmparatorluğunda Bir İskân ve Kolonizasyon
Metodu Olarak Sürgünler”, Osmanlı Devleti’nin Sosyal ve Ekonomik
Tarihi Tetkikler ve Makaleler, yay. haz. Hüseyin Özdeğer, İstanbul
2000, c. I, s. 586-589; Şahabeddin Tekindağ, Ders Notları, (baskı tarihi
ve yeri yok, teksir halinde), s. 28; Selahattin Tansel, Fatih Sultan
32
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Selanik ve Edirne’den elli Yahudi cemaati, Tekfur
Sarayı ile Şuhud civarına ve Safed’den gelen Yahudiler de
Hasköy’e yerleştirilmiştir. Karaman’dan göç ettirilen
Hıristiyanlar Yedikule civarına yerleştirilmiştir. Genelde
Hıristiyanlar Kırkçeşme, Altımermer, Samatya, Langa,
Kumkapı, Balat, Kungos Kapısı, Molla Hüsrev ve Lips’te
iskân ettirilmiştir. I. Selim Mısır’ın fethinden sonra, birçok
Mısırlı yapı ustası, mimar ve mühendisin yanında birçok
Hıristiyan ve Yahudileri de aynı maksatla İstanbul’a
getirmiştir.
Edirneli
Yahudilerin
yerleştikleri
Bahçekapısı’na, geldikleri yere izafeten Edirneli
Yahudiler Mahallesi ve yeni muhacirlerden Ermenilerin
bulunduğu mahalleye de Ermeniler
Mahallesi
denilmiştir.35
Dış Göçler
Osmanlı Devleti’ne dışarıdan yapılan gayrimüslim
göçler, daha çok Yahudi milletinden olmuştur. Sultan II.
Mehmed döneminden başlayarak, Kanunî Sultan
Süleyman’ın son zamanlarına kadar Avrupa’dan kovulan
Yahudiler, Osmanlı Devleti’ne iltica ederek, İstanbul,
Selanik, Edirne, Safed ve İzmir gibi Osmanlı şehirlerine
yerleştirilmiştir.
1455’te Sultan II. Mehmed İstanbul’u şenlendirmek ve
ekonomik hayatını canlandırmak amacıyla, bu kez Balkan
kentlerindeki bütün Yahudi cemaatlerini yeni payitahta
iskân ettirdi. Sonraki yıllarda da II. Mehmed peş peşe
fethettiği Mora, Ege adaları ve Trabzon ile bazı Orta
Anadolu kentlerinin Rum nüfuslarını İstanbul’a
kaydırmayı sürdürdü. Ardından 1459–1475 yıllarında Orta
Mehmetin Siyasi ve Askeri Faaliyetleri, İstanbul 1999, s. 288-289;
Çark, Türk Devlet Hizmetinde Ermeniler, s. 10-12.
35
Şehabeddin Tekindağ, “İstanbul”, İA, İstanbul 1988, c.V/2, s. 12061207.
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Anadolu ile Eski ve Yeni Foça’dan ve Kefe’den Ermeniler
İstanbul’a sevk edildi. Aynı şekilde I. Selim (1512-1520)
de Tebriz’den iki yüz, Kahire’den beş yüz zanaatkâr aileyi
İstanbul’a getirdi. 36
1492’de İberik Yarım Adası’nda bulunan Gırnata’nın
Katolik Hıristiyanlarca ele geçirilmesiyle, İspanya’da
Müslümanların hâkimiyetine son verilmişti. İspanya Kralı
Ferdinand ve eşi İzabella’nın teşvikiyle, Engizisyon
mahkemelerinde birçok Müslüman ve Yahudi işkencelerle
öldürülmüştü. Bunların bir kısmı da İspanya’dan sürülerek
Avrupa’nın muhtelif yerlerine gitmişlerdi. 1492’de
İspanya’dan ve daha sonra Portekiz’den Hıristiyanların
baskılarına dayanamayarak kaçan Yahudilerin büyük bir
kısmı, İstanbul’un muhtelif semtlerine yerleştirilmiştir. 5
Aralık 1496’da Portekiz kralı, 31 Ekim 1497’ye kadar
ülkesindeki bütün Yahudilerin ülkesini terk etmelerini
istemiştir. Bununla da yetinmeyen Portekiz kralı, Yahudi
çocuklarının ana babalarının ellerinden alınarak
Hıristiyanlaştırılmasını da emretmiştir. Bazı dindar
Yahudiler, Hıristiyan olmasın diye öz çocuklarını doğar
doğmaz kendi elleri ile boğmuş, bazıları da çocukları ile
birlikte Hıristiyan olmuştur.37

İnalcık, Osmanlı İmparatorluğu’nun Ekonomik ve Sosyal Tarihi c. I,
s. 69.
37
Ziya Paşa, Endülüs Tarihi, İstanbul 1304, c. III, s. 228; Hikmet
Tanyu, Tarih Boyunca Yahudiler ve Türkler, İstanbul 1979, c. I, s. 147148; Halil İnalcık, “Foundstions of Ottoman-Jewish Cooperations”,
Jews, Turks Ottomans A Shared History Fifteenth Terough The
Twenttieth Century, New York 2002, s. 7; Joseph R. Hacker, “Ottoman
Policy Toward the Jews and Jewish Attitudes Toward the Ottomans
During the Fifteenth Century”, Christians and Jews In the Ottoman
Empire, New York 1982, s. 123; Eroğlu, Osmanlı Devleti’nde
Yahudiler, s. 125-126; Rozen, A History of the Jewish Commuity in
İstanbul the Formative Years, s. 19, 48-49.
36

648

XV. yüzyılın sonlarında Avrupa’dan kovulan
Yahudilere tek bir ülke, yani Osmanlı Devleti dini, soyu,
kültürü ve dili farklı bu göçmenlere kucak açmıştır. Sultan
II. Bayezid (1481-1512) tüm eyalet valilerine gönderdiği
fermanda: …İspanyol Yahudilerini geri çevirmek şöyle
dursun tam bir içtenlikle karşılanmalarını, aksine hareket
ederek
göçmenlere
kötü
muamele
yapanların
cezalandırılacağını,38 ifade etmiştir. Bu ifade Avram
Galanti’den başka bir kaynakta görülmemektedir. Söz
konusu döneme ait tespit edilen bir kısım Tevârih-i Âl-i
Osman’lar ve kronikler taranmasına rağmen böyle bir
fermana veya buna benzer bir ifadeye rastlanmamıştır. 39
Osmanlı Devleti’nin, 1492’de İspanya’dan kovulmaya
başlanan Yahudileri, Katolik Hıristiyan dünyasını
karşısına alarak, açık bir şekilde himaye ettiğini
fermanlarla ilan etmesi mümkün görülmemektedir. Zira
Paşa, o dönem için taht mücadelesinde bulunan Cem
Sultan’ın (1459-1495) Avrupa’da olması nedeniyle,
Osmanlı Devleti’nin Katolik Hıristiyan dünyasıyla iyi
geçinmek
mecburiyetinde
olması
gerektiğini
belirtmektedir. Aksi takdirde, Cem Sultan üzerinden
Avram Galanti, Türkler ve Yahudiler Tarihî Siyasî Tetkik, İstanbul
1928, s. 19-20; İnalcık, Osmanlı İmparatorluğu’nun Ekonomik ve
Sosyal Tarihi, c. I, s. 68; Stanford Shaw, “Osmanlı İmparatorluğu’nda
Yahudi Milleti” Osmanlı, Ankara 1999, s. 309.
39
Faruk Söylemez, Anonim Tevârîh-i Âl-i Osman (1481-1512), Erciyes
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, yayınlanmamış doktora tezi,
Kayseri 1995, s. 127-285; Hasan Hüseyin Adalıoğlu, Muhyiddin
Cemâlî’nin Tevârîh-i Âl-i Osman’ı, Marmara Üniversitesi Sosyal
Bilimler Enstitüsü, İstanbul 1990, s. 105-125; Sebahattin Köklü,
Anonim Tevârîh-i Âl-i Osman Hikâyet-i Zuhûr-ı Âl-i Osmân, Marmara
Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, İstanbul 2004, s. 61-69.
Yayınlanmamış bu tezlerden başka, Tarih-i Selanikî, İbn Kemal’in
Tevârîh-i Âl-i Osman, Lütfi Paşa’nın Tevârîh-i Âl-i Osman ve diğer bir
kısım kroniklerde II. Bayezid’i anlatan kısımları tarandığı halde, Avram
Galanti’nin ifadelerine benzer her hangi bir ifadeye rastlanmamıştır.
38
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Osmanlı Devleti’nin başına birtakım sıkıntılar açılabilirdi.
40

Buna rağmen Kemal Reis, İspanya’da katliama
uğrayan Endülüs Müslümanlarının yardım isteklerini
yerine getirmek için 1487 yılında Güneybatı İspanya
kıyılarını vurmak üzere görevlendirilmiştir.41 II.
Bayezid’in 1495 yılında çağırması üzerine İstanbul’a
gelen Kemal Reis’in İspanya’dan Müslüman veya
Yahudileri getirdiğine dair herhangi bir kayda
rastlanmamıştır. Ancak, Barbaros Hayreddin Paşa
(ö.1546) kendi hatıratında Kanunî Sultan Süleyman’ın ilk
dönemlerinde İspanya kıyılarından bazı Müslümanları
kurtardığına dair birtakım bilgiler vermektedir.42
Osmanlı arşiv kayıtlarında İspanya’dan veya
Avrupa’nın diğer bazı şehirlerinden gelen Yahudilerin
İstanbul’a yerleştiği anlaşılmaktadır. 1545 tarihli Fatih
İmareti tahrir kaydındaki cema‘ât-ı yahudiyân-ı ispanî43
ibaresinden söz konusu mahalde iskan eden Yahudilerin
İspanya’dan geldikleri anlaşılmaktadır. Ayrıca birtakım
cizye defterlerinde de, ‘An cema‘ât-ı Yahudiyân-ı
Kordova44 denmek suretiyle İspanya’nın Kordova
şehrinden gelen Yahudiler kastedilmektedir. Başka bir
cizye defterinde yer alan, ‘an cema‘ât-ı Yahudiyân-ı
Portakâl re‘âyâ-yı evkâf-ı merhûm ve mağfûrun leh Sultan

Ziya Paşa, Endülüs Tarihi, İstanbul 1304, c. III, s. 244-246.
İdris Bostan, “Kemal Reis”, DİA, Ankara 2002, c. 25, s. 226.
42
Barbaros Hayreddin Paşanın Hatıraları (Gazavât-ı Hayreddin
Paşa), haz, Ertuğrul Düzdağ, c. I, s. 15, 17, 105, 209-230.
43
BOA. TD, no 240, s. 38. Aşağıda verilen tablolarda, İstanbul’da
bulunan Yahudilerin geldikleri yerler ve ödedikleri vergiler
gösterilmektedir.
44
BOA. MAD.d.15679, s. 16.
40
41
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Mehmed Hân-ı ‘atîk der mahmiye-i İstanbul,45 ifadesiyle
de Portekiz’den gelen Yahudilere işaret edilmektedir.
Çağdaş
araştırmacılardan
bazıları,
Osmanlı
himayesindeki Yahudiler ile İspanya ve diğer Avrupa
ülkelerinde bulunan Yahudilerin mektuplaştıklarından söz
etmektedirler. Ancak bu haberleşmeler hakkında elimizde
yeterli bir bilgi yoktur. Söz konusu mektuplar birtakım
Yahudi kaynaklarına dayandırılmaktadır. 46 Bu bakımdan
mektupların gerçekliği hakkında şüpheler oluşmuştur. Bu
mektuplardan biri Almanya’daki zulümden kaçmış olan
iki hahama aittir. Onlar, Türk topraklarında dindaşlarının
gayet müreffeh yaşadıklarını görünce, Edirne baş hahamı
Isaac Tzarfati’ye (İshak Sârfatî),47 Hıristiyan devletlerin
idareleri altında zulüm gören Yahudi akranlarının Osmanlı
idaresine katılmaları için yazdıkları mektupta; kendi öz
ülkemden çıkarıldım ve Tanrı’nın kutsadığı, tüm
güzelliklerle dolu olan Türk topraklarına geldim. Burada
huzur ve mutluluk buldum. Burada Türklerin
topraklarında şikâyetçi olacağımız hiçbir şey yok. Büyük
nimetler elde etmekteyiz. Çokça altın ve gümüş
ellerimizde, ağır vergi yükümüz yok ve ticaretimiz serbest
ve engellenmiyor. Her şey ucuz ve bol, herkes barış ve
özgürlük içerisinde, diyerek barış ve huzur ortamında
kazançlarına dokunulmadığı gibi, burada bolluk içinde
yaşadıklarını dile getirmektedirler. Bunun yanı sıra
45

BOA. MAD.d. 286, s. 27.
Galanti, Türkler ve Yahudiler, s. 32; Shaw, “Osmanlı
İmparatorluğu’nda Yahudi Milleti”, c. IV, s. 308; Güleryüz, Türk
Yahudileri Tarihi, s. 80; Eroğlu, Osmanlı Devleti’nde Yahudiler, s. 55.
47
Avrupa Yahudilerinin o dönemde Osmanlı Devleti’nde bulunan
Yahudi dindaşları ile yaptıkları mektuplaşmaları için bakınız; Stanford
Shaw, “Osmanlı İmparatorluğu’nda Yahudi Milleti”, Osmanlı, Yeni
Türkiye Yayınları, Ankara 1999, c. IV, s. 307-321; Ercan, Osmanlı
Yönetiminde Gayrimüslimler, s. 179; Eroğlu, Osmanlı Devleti’nde
Yahudiler, s.55-62.
46
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Avrupa’da Hıristiyanların, Yahudilerin yaptıkları kazançlı
işlerdeki mallara göz diktikleri de belirtilmektedir:
…bundan dolayı (Yahudilerin biriktirdikleri mallar)
Hıristiyanlar arasında kıskançlığa sebep olur ve elinden
almak için şahsına her çeşit hakaretler savrulur. 48
Mektupta bu ve buna benzer ifadeler söz konusu dönem
içinde Hıristiyan toplumunun bağnazlığını ve Türk
toplumunun da hoşgörüsünü göstermesi bakımından son
derece önemlidir.
Çağdaş Yahudi yazar Naim Güleryüz bu olayı,
Türklerin İstanbul’a gelişi bir sülalenin değişmesi değil,
Yahudiler için bir durum değişmesi idi. Yahudiler
karanlıktan ışığa, tutsaklıktan özgürlüğe kavuşmuşlardır.
Yahudiler, Türklere yalnızca galip ve toprağın efendisi
gözü ile değil, kendi dinleri ile yakınlığı olan kardeş gözü
ile bakmışlardır. Türklerin Yahudilere karşı güven ve
emniyeti vardır,49 şeklinde değerlendirmektedir.
Avrupa’nın değişik kentlerinde gördükleri zulüm ve
işkenceden kaçan Yahudiler, Osmanlı idaresine sığınmak
yoluyla kurtulmuşlardır. İstanbul, Bursa, Selanik ve
Edirne gibi büyük şehirlere yerleştirilen söz konusu
Yahudiler diğer gayrimüslim Ermeni ve Rumlar gibi,
kendi dinlerini ve kimliklerini Osmanlı yönetiminde
korumuşlardır.
Sonuç
İstanbul’un fethinden sonra şehrin şenlendirilmesi
amacıyla çeşitli yollarla gerek yurt içinden ve gerekse yurt
dışından buraya çok sayıda gayrimüslim getirilip
Adı geçen mektuptan aşağıdaki kaynakların hepsi bahsetmektedirler.
Galanti, Türkler ve Yahudiler, s. 32; Shaw, “Osmanlı
İmparatorluğu’nda Yahudi Milleti”, c. IV, s. 308; Güleryüz, Türk
Yahudileri Tarihi, s. 80.
49
Güleryüz, Türk Yahudileri Tarihi, s.52.
48
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yerleştirilmiştir. Anadolu ve Balkanlar’ın muhtelif
yerlerinden birçok insan buraya göç ettirilmiştir. Yurt
dışından İstanbul’a yapılan ve iltica kapsamında yer alan
bu göçlerin ağırlık noktasını, İspanya’dan ve Avrupa’nın
muhtelif yerlerinden kovulan Yahudilerin göçleri
oluşturmaktaydı. Bunlar arasında İspanya’dan göçe
zorlanan ve Galata’da Arap Camii civarına yerleştirilen
Müslüman Araplar da vardı.
İstanbul’un yerli gayrimüslimleri olan Rumlar,
Galata’da ikamet etmekteydiler. İstanbul dışından gelen
Yahudiler, önceleri Bahçekapı’ya, daha sonraları Hasköy,
Yeniköy, Beşiktaş, Balat ve bir kısmı da Galata’ya
yerleşmişlerdi. Ermeniler ise Galata ve Beşiktaş’ta iskan
edildikleri gibi daha çok Samatya’da barınmışlardı.
Osmanlı Devleti’nde gayrimüslimlerin idaresi, millet
sistemine göre yapılmıştır. İstanbul’da bulunan
gayrimüslimlere inanç yönünden bakıldığında, Musevî ve
Hıristiyanların mevcudiyeti dikkat çekmektedir. Ancak
etnik bakımından incelendiğinde; Rum, Yahudi ve
Ermenilerin varlığına şahit olunmaktadır.
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TABLO I. Evâhir-i Cemaziye’l-evvel 952 / 8-18 Ağustos 1545 Tarihinde İstanbul’da Bulunan Yahudi
Cemaatleri, Hane Sayısı ve Cizye Hâsılatı (TD, no 240)
Sıra
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Cemaat Adı

Hane
Adedi
116
19
3
11
4
5
17
26
64
94
12
6
91
57
45

Cemaat-ı Yahudiyân-ı İstanbul
Cemaat-ı Yahudiyân-ı Galata
Cemaat-ı Yahudiyân-ı Gelibolu
Cemaat-ı Yahudiyân-ı İnöz
Cemaat-ı Yahudiyân-ı Üsküb
Cemaat-ı Yahudiyân-ı Esirci
Cemaat-ı Yahudiyân-ı Ohri
Cemaat-ı Yahudiyân-ı Furnoz
Cemaat-ı Yahudiyân-ı Eğriboz
Cemaat-ı Yahudiyân-ı Aydın
Cemaat-ı Yahudiyân-ı (?)
Cemaat-ı Yahudiyân-ı (?)
Cemaat-ı Yahudiyân-ı Selanik
Cemaat-ı Yahudiyân-ı Tire
Cemaat-ı Yahudiyân-ı Siroz
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Hâsılat
(Akçe)
7796
1296
151
642
192
252
1026
1519
4699
5610
616
492
5794
2991
2592

Hane baş.
Düş. Ver.
67.20
68.21
50.33
58.36
48
50.4
60.35
58.42
73.42
59.68
51.33
82
63.67
52.47
57.6

Defterdeki
Sayfa No
10–11
12
12
12
13
13
13
13–14
14–15
15–16
16–17
17
17–18
18-19
19-20

16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

Cemaat-ı Yahudiyân-ı Sisân
Cemaat-ı Yahudiyân-ı Belgrat
Cemaat-ı Yahudiyân-ı Misisli
Cemaat-ı Yahudiyân-ı Sofya
Cemaat-ı Yahudiyân-ı Yanya
Cemaat-ı Yahudiyân-ı Perlepe
Cemaat-ı Yahudiyân-ı Kesriye
Cemaat-ı Yahudiyân-ı Nallıbazar
Cemaat-ı Yahudiyân-ı Yenibazar
Cemaat-ı Yahudiyân-ı Ankara
Cemaat-ı Yahudiyân-ı Fenar
Cemaat-ı Yahudiyân-ı Tırhala
Cemaat-ı Yahudiyân-ı Karaferya
Cemaat-ı Yahudiyân-ı Edirne ‘an cema’ât-ı Karayî
Cemaat-ı Yahudiyân-ı Kastamoni ‘an cema’ât-ı Karayî
Cemaat-ı Yahudiyân-ı (?)’an cema’ât-ı Karayî
Cemaat-ı Yahudiyân-ı Harburut
Cemaat-ı Yahudiyân-ı Trabzon
Cemaat-ı Yahudiyân-ı Niğbolu
Cemaat-ı Yahudiyân-ı Arıkcı
Cemaat-ı Yahudiyân-ı Vidin
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24
8
31
2
26
4
69
14
2
23
36
6
55
106
1
12
30
15
81
24
9

1273
526
1599
96
1971
288
3824
920
108
1284
2211
289
3596
6960
99
616
1754
921
4963
1440
487

53.04
65.75
51.58
48
75.80
72
55.42
65.71
54
55.82
61.41
48.16
65.38
65.66
99
51.33
58.46
61.4
61.27
60
54.11

20
21
21
21
22
22
22–23
23–24
24
24
24–25
25
25–26
26–28
28
28
28–29
29
29–31
31
31

37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

Cemaat-ı Yahudiyân-ı Filibe
35
Cemaat-ı Yahudiyân-ı Avlonya
8
Cemaat-ı Yahudiyân-ı İştib
31
Cemaat-ı Yahudiyân-ı (?)
21
Cemaat-ı Yahudiyân-ı Anasoluk
3
Cemaat-ı Yahudiyân-ı Akzor
8
Cemaat-ı Yahudiyân-ı Borlu
26
Cemaat-ı Girit
7
Cemaat-ı Yahudiyân-ı Antalya
17
Cemaat-ı Yahudiyân-ı Yanbolu
7
Cemaat-ı Yahudiyân-ı İstanbul
121
Cemaat-ı Yahudiyân-ı mezkûrun der Silivri
4
Cemaat-ı Yahudiyân-ı İspanî Alaman
26
Cemaat-ı Yahudiyân-ı Dimetoka
27
Toplam Yahudi Hane Sayısı
Elde Edilen Toplam Hâsılat Tutarı
Hane Başına Düşen Ortalama Cizye Tutarı
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1697
420
1669
1542
154
399
1530
411
840
350
7125
192
1423
1446

48.48
52.5
53.83
73.42
51.33
49.87
58.84
58.71
49.41
50
58.88
48
54.73
53.55

32
32
33
33
34
34
34
35
35
35
36–37
37
38
38
1490
89494 Akçe
60.06 Akçe

TABLO II. Evahir-i Cemaziye’l-evvel 952/8-18 Ağustos 1545 Tarihinde İstanbul’da Bulunan Ermeni Hane Sayısı ve
Cizye Hâsılatı (TD, no 240)
Sıra
No
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Cemaat Adı
Cemaat-ı Ermeniyân-ı İstanbul
Cemaat-ı Ermeniyân-ı Trabzon
Cemaat-ı Ermeniyân-ı Larende
Cemaat-ı Ermeniyân-ı Darğandos
Cemaat-ı Ermeniyân-̱ Gülhisar
Cemaat-ı Ermeniyân-ı Dimleş(?)
Cemaat-ı Ermeniyân-ı Basen(?)
Cemaat-ı Ermeniyân-ı Errânşehri
Cemaat-ı Ermeniyân-ı Akişlü
Cemaat-ı Ermeniyân-ı Güdükgöçü
Cemaat-ı Ermeniyân-ı Karaman
Cemaat-ı Ermeniyân-ı Akşehir
Cemaat-ı Ermeniyân-ı Niğde
Cemaat-ı Ermeniyân-ı Konya
Cemaat-ı Ermeniyân-ı Tokat
Cemaat-ı Ermeniyân-ı Ürgüb

Hâsılat Hane baş. Düş. Ver. Defterdeki
(Akçe)
Sayfa No
Sadece isim verilmiş, hane adedi ve hâsılatı verilmemiştir.
16
885
55.31
41
79
4784
60.55
41–42
96
5610
58.43
42–44
13
694
53.38
44
85
4859
57.16
44–45
57
3359
58.92
46
24
1499
62.45
47
12
721
60.08
47
40
2636
65.9
48
25
1730
69.2
49
5
285
57
49
37
1962
53.02
49–50
9
502
55.77
50
25
1550
62
50
6
666
111
51

Hane Adedi
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16
17
18
19
20
21
22
23
24

Cemaat-ı Ermeniyân-ı Ilgın
64
Cemâ’at-ı Ermeniyân-ı tersane ki ‘an cema’ât-ı
3
Ermeniyân-ı Ankara
Cemaat-ı Ermeniyân-ı Aytanos
25
Cemaat-ı Ermeniyân-ı Burusa
98
Cemaat-ı Ermeniyân-ı Kilise-i Tanrıvirmiş
19
Cemaat-ı Ermeniyân-ı Sason
10
Cemaat-ı Ermeniyân-ı Amasya
2
Cemaat-ı Ermeniyân-ı Ediklersu
3
Cemaat-ı Ermeniyân-ı (?)
27
Toplam Ermeni Hane Sayısı
Elde Edilen Toplam Hâsılat Tutarı
Hane Başına Düşen Ortalama Cizye Tutarı
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3835
176

59.92
58.66

51–52
52

1622
6120
412
580
126
144
1417

64.88
62..44
21.68
58
63
48
52.48

52
53–54
54
55
55
55
55–56
787
46174 Akçe
58.67 Akçe

TABLO III. Evâhir-i Cemaziye’l-evvel 952/8-18 Ağustos 1545 Tarihinde Galata’da Bulunan Efrenci, Rum ve Ermeni Hane Sayısı

ve Cizye Hâsılatı (TD, no 240)
Sıra
No
A.
I.
1
II.
B.
1
2
3
4
5
6
C.
1
2
3
4

Cemaat veya Mahalle Adı

Hane Adedi

Hâsılat
(Akçe)

Hane baş. Düş.
Ver.

8
18
53

544
1286
3789

68
71.44
71.49

19
12
8
16
10
12
30
14
21
9
15

1256
686
424
986
630
691
2200
787
1223
590
890

66.10
57.16
53
61.62
63
57.58
73.33
56.21
58.23
65.55
59.33

Cemaat-ı Efrenciyân der Galata
Cemaat-ı Satunarya
Mahalle-i Kudemâ-i Galata
Cemaat-ı Aleksandır
Cemaat-ı Rumiyân-ı Galata
Mahalle-i Kilise-i Kastilyon
Mahalle-i Kilise-i Ala …
Mahalle-i Kilise-i Aya Yani
Mahalle-i Kilise-i Aya Nikola
Mahalle-i Kilise-i …
Mahalle-i Kilise-i Aya Yorgi
Cemaat-ı Ermeniyân-ı Galata
Mahalle-i Kilise-i Hıritos
Mahalle-i Kilise-i Hıritos-ı diğer
Mahalle-i Kilise-i Aya Dimitri
Mahalle-i Kilise-i …
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Defterdeki
Sayfa No
89
89
89
89–90
90
90–91
91
91
91–92
92
92
92–93
93
93–94
94
94

D.
I.

Cemaat-ı Balıkciyân-ı Galata
28
Cemaat-ı ki an Balıkciyân-ı Galata ifrâz şudend
20
Toplam Efrenci, Ermeni Ve Rum Hane Sayısı
Elde Edilen Toplam Hâsılat Tutarı
Hane Başına Düşen Ortalama Cizye Tutarı
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1344
1050

48
52.5

95
95–96
293
18370
62.71

TABLO IV. Evahir-i Cemaziye’l-evvel 952 / 8-18 Ağustos1545 Tarihinde İstanbul’da Bulunan Rum Hane Sayısı ve
Cizye Hâsılatı (TD, no 240)
S.No

Cemaat veya Mahalle Adı

A
1
2
3
4
I.
II.
1
III.
1
2
3
4
IV.
1
2

Cemaat-ı Rumiyân-ı İstanbul
Mahalle-i Ayamut Kadırğa
Mahalle-i Deli Mırmır
Mahalle-i Balat
Mahalle-i Rumiyân-ı Galata
Cemaat-ı Rumiyân-ı Kalorimyan
Cemaat-ı Rumiyân-ı Kalorimyan-ı diğer
Mahalle-i Yenice Foça
Cemaat-i Rumiyân-ı Karaca Foça
Mahalle-i Bâb-ı Kum
Mahalle-i Ayamut Kadırga
Mahalle-i Fenar tabi-i Karaca Foça
Mahalle-i Rumiyân-ı Galata tabi-i Karaca Foça
Cemaat-ı Rumiyân-ı Midilliyân
Mahalle-i Ayadimitri
Mahalle-i Aya tabi-i Midilliyân

Hane Adedi

Hâsılat

Hane baş. Düş.
Ver.

64
13
10
8
7
8
67

3769
599
600
449
460
544
4215

58.89
46.07
60
56.12
65.71
68
62.91

50
49
21
19

3053
2830
1219
1666

61.06
37.34
58.04
87.68

7
9

391
452

55.85
50.22
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Def. Sayfa No
56
56–57
57
58
58
58
59
59–60
60
60–61
61-62
62
62–63
63
63
63

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

Mahalle-i Kigor tabi-i Midilliyân
Mahalle-i Fenâr tabi-i Midilliyân
Mahalle-i Ekinli Yonca tabi-i Midilliyân
Mahalle-i Patrik tabi-i Midilliyân
Mahalle-i Ebu (?) nam-ı diğer Kürekci
Mahalle-i Ağaşti nam-ı diğer kürekçi
Mahalle-i Avlonga tâbi’-i Midillüyân
Mahalle-i Midilliyân-ı Galata
Mahalle-i Simnos tabi-i Midilliyân
Mahalle-i Kalkancı tabi-i Midilliyân
Mahalle-i (?)
Mahalle-i (?)
Mahalle-i Kilise-i Yaban(?) der nezd-i Kırk çeşme
Mahalle-i Kürekçi der nezd-i Kırk çeşme
Mahalle-i Patrik
Mahalle-i Fenar Sur
Mahalle-i (?)
Mahalle-i Kuyu tabi-i Fenâr
Mahalle-i Kikor (Kigor)
Mahalle-i Ekinli Yonca
Mahalle-i Alasonya
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4
13
22
8
3
6
58
11
10
9
11
20
6
12
47
32
11
17
34
34
17

270
742
1204
512
149
399
3500
656
683
576
666
1430
364
782
1896
1781
663
1152
2180
2132
999

67.5
57.07
54.72
64
49.66
66.5
60.34
59.63
68.3
144
60.54
71.5
60.66
65.16
40.34
55.65
60.27
67.76
64.11
62.70
58.76

64
64
64-65
65
65
65
66
67
67
67
67–68
68
68
69
69–70
70
70–71
71
71–72
72
73

24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
V.
1
VI.
1
2
VII.
VIII.
1
2

Mahalle-i Kaliferya
20
Mahalle-i Çarşû nezd-i bâb-ı Edirne
20
Mahalle-i Ayvirdi tabi-i bâb-ı top
3
Mahalle-i Yeni der nez-i bâb-ı silivri
6
Mahalle-i (?)
8
Mahalle-i Deli Mırmır ve Mescidi
43
Mahalle-i Kigor
35
Mahalle-i Arğun
65
Mahalle-i Kemer İsalı mea’ Sulu Manastır
69
Mahalle-i (?)
69
Mahalle-i Niğbolu
2
Mahalle-i Ohri
8
Cemaat-ı Kefelüyân
82
Mahalle-i Avlonya
47
Cemaat-ı Aya Trabzon
Mahalle-i Bâb-ı Fenâr
37
Mahalle-i Bâb-ı Aya
39
Cemaat-ı Tabakciyân
10
Cemaat-ı Emeniyân ki balıkciyân ki İstanbul Efradındandır
Mahalle-i Bâb-ı Balat
18
Mahalle-i Bâb-ı Fenâr
8
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1145
57.27
1230
61.5
144
48
344
57.33
429
53.62
2389
55.55
2080
59.42
4197
64.56
4042
58.57
4489
65.05
96
48
660
82.5
5181
63.18
2816
59.91
Boş çıkmıştır
1976
53.40
1892
48.51
432
43.2
1014
599

56.33
74.87

73
73–74
74
74
74
75
75–76
76–77
77–78
78–79
79
79
80–81
81-82
85
85–86
86
86
86–87
87

3
IX.
X.
XI.

Mahalle-i Bâb-ı Aya
11
Cemaat-ı Makreme-i diger ez balıkciyân
37
Cemaat-ı Dalyânciyân-ı İstanbul
27
Cemaat-ı (?)
4
Toplam Rum Hane Sayısı
Elde Edilen Toplam Hâsılat Tutarı
Hane Başına Düşen Ortalama Cizye Tutarı

664

684
1789
1296
192

62.18
48.35
48
48

87
87–88
88
88
1542
91252 Akçe
59.17 Akçe
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EXPULSION OF THE ALBANIAN POPULATION
FROM KOSOVO TO TURKEY: THE YUGOSLAVTURKISH CONVENTION OF 1938
Hasan BELLO
Abstract: Since 1913, part of the Albanian land and population
has remained within the borders of Serbia and Montenegro. The
Yugoslav authorities acted on a long-studied, systematically
"studied" program whose essence was to break the homogeneity
of this compact population and eliminate it physically. Belgrade
aimed to create unbearable conditions for Albanians and to force
them to move.
As relocation to other areas within Yugoslavia had not proved to
be an effective measure, a different route was then taken to move
to Turkey.
In the summer of 1936, a secret accord was reached between the
consular representatives of Yugoslavia and Turkey. This
agreement had 6 points and provided for the displacement of
200,000 Albanians, mainly from the Kosovo region.
On November 4, 1936, the Charge d'Affaires of Albania in
Belgrade, Sermed Xhaxuli, informed the Foreign Minister that
the Prime Minister of Yugoslavia Stojadinovic would pay an
official visit to Ankara. From reliable sources, he had learned
that in addition to a trade and navigation agreement with Turkey,
the main purpose of Stojadinovic's visit would be to sign an
immigration convention regarding Kosovo's "Turks".
Under the Stojadinovic-Aras agreement, talks on the expulsion
of the "Turkish" population from Yugoslavia began on June 9,
1938, under the direction of Turkish delegate Hasan Saka. Talks


(Dr.); Albania History Institute, Tirana, Alnabia. E-mail:
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were held behind closed doors. They were largely of a technical
character and on July 11, 1938, they were crowned with the
signing of the Yugoslav-Turkish Convention, which had 21
articles and would only enter into force after ratification by the
parliaments of both countries. In conclusion, the YugoslavTurkish Convention of 1938 was not ratified by Turkey. Several
factors influenced this.
Keywords: Albanian, Kosovo, Turkey, Balkans, migration

Since 1913, part of the Albanian land and population
has remained within the borders of Serbia and
Montenegro. The Yugoslav authorities acted on a longterm and systematically "studied" program whose essence
was to break the homogeneity of this compact population
and eliminate it physically. 1 Belgrade, aimed to create
unbearable conditions to Albanians and impose their
displacement.2
As relocation to other areas within Yugoslavia had not
proved to be an effective measure, a different route, to
move them to Turkey, was considered. Faced with this
fact, the Albanian government took a firm stand. The
national interest demanded them not emigrate to Turkey,
but not even within the territories of the Albanian

Hajredin Hoxha, “Politika e eleminimit total të shqiptarëve nga trualli
i Jugosllavisë së vjetër”, Përparimi, Prishtinë, nr.5, 1970, p.430.
2
More broadly on this anti-Albanian policy pursued for the
colonization of Kosovo by stages and regions See: Marenglen Verli,
Reforma agrare kolonizuese në Kosovë (1918-1941), Tiranë: Akademia
e Shkencave të Republikës së Shqipërisë-Instituti i Historisë, Iliria,
1992, p.99-128.
1
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Kingdom, as the financial situation of the Albanian state
did not allow them to immigrate to such a large extent. 3
The policy of Yugoslavia aimed to eradicate by force
the Albanian element along the border and to install Slavs
in its place. Additionally, the Turkish government had an
interest in filling the vacant Anatolian areas and forming a
generation that would narrow the space for the Kurdish
population and its anti-Turkish actions.4
On February 28, 1933, Foreign Minister Tevfik Rüştü
Aras, at Ataturk's suggestion, visited Belgrade. After
being welcomed by top local authorities, he began talks
with Begolub Jevtic on signing a non-aggression and
friendship pact between Turkey and Yugoslavia. 5 As part
of these talks, Yugoslav authorities seized the opportunity
to discuss the eventual displacement of Albanians in
Anatolia. Shortly after this meeting, the Yugoslav Foreign
Minister sent a secret telegram to the Istanbul delegation,
ordering that any Albanian in Kosovo who visited Turkey
should not be allowed to return home. 6
The Albanian government was very concerned about
Turkey's approach to Yugoslavia. A possible cooperation
AMPJ, V.1928, D.155, p.31. Raport i Ministrisë së Punëve të
Brendshme për Kryeministrinë lidhur me shpërnguljen e popullsisë
shqiptare të Kosovës drejt Turqisë dhe Shqipërisë, 16.1.1929.
4
AMPJ, V.1932, D.156, fl.16. Raport i kryekonsullit shqiptar në Shkup
Xhavit Leskoviku, për ministrin e Punëve të Jashtme Hysen Vrioni,
30.9.1932.
5 These talks were finalized on November 27, 1933, with the signing of
a treaty of friendship and non-aggression between Turkey and
Yugoslavia. See: İsmail Soysal, Tarihçeleri ve Açıklamaları ile Birlikte
Türkiye'nin Siyasal Andlaşmaları, I. Cilt (1920-1945), Ankara: TTK,
1989, p. 441-446.
6
Hakif Bajrami, “Konventa Jugosllavo-Turke e vitit 1938 për
shpërnguljen e shqiptarëve”, Gjurmime albanologjike, nr.XII-1982,
Prishtinë 1983, p.244-245.
3
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between these states was against the interests of the
Albanian nation.
On September 28, 1933, the Albanian Consulate in
Istanbul announced to the Foreign Ministry that King
Alexander of Yugoslavia would soon pay an official visit
to Turkey. He would be a personal guest of the President
of the Turkish Republic, Mustafa Kemal. 7 His arrival in
Turkey would most likely have great political
significance. Therefore, the Ministry of Foreign Affairs
instructed the Albanian Consulate to make sure to learn
every detail about the purpose of this visit. 8
To prevent Kosovars from emigrating to Turkey, King
Zog intervened personally. In 1934, he addressed a letter
to Ataturk openly requesting that the Turkish government
not accept any Kosovars on its territory. 9
As a result of the expropriations and violence
perpetrated by the Yugoslav authorities, during 1935
hundreds of Albanian families continued to emigrate to
Turkey. Albanian Minister in Belgrade Rauf Fico
informed the MFA that Kosovo Albanians, in a difficult
economic position, wanted to come to Albania. But as the
Albanian government did not accept them, they were
forced to leave for Turkey. Although the Turkish
government had stated that it would not accept Albanian
immigrants, some Turkish-speaking Kosovars from
Prizren, Pristina and Gilan appeared at Turkish consulates
and claimed to be Turks, and the latter were granted
AMPJ, V.1933, D.243, fl.56. Raport i konsullatës shqiptare në
Stamboll, për Ministrinë e Punëve të Jashtme, 28.9.1933.
8
AMPJ, V.1933, D.243, fl.54. Telegram i Ministrisë së Punëve të
Jashtme, për konsullatën shqiptare në Stamboll, 29.9.1933.
9
AMPJ, V.1934, D.142, fl.230-231. Letër e shkruar nga Mbreti Zog në
gjuhën osmane, për Mustafa Qemal Ataturkun.
7
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visas. What made the situation even more serious was a
speech by Turkish Interior Minister Şükrü Kaya to the
Grand National Assembly, which had stated that 800,000
"Turkish" immigrants would be brought
from
Yugoslavia . This expression raised even more suspicions
about Turkish authorities` real attention. According to
Rauf Fico, it was enough to show the extent to which
Ankara's "promises" would be kept.10
In this situation, the Albanian government took
immediate measures. It established the Directorate of
Agrarian Reform, which aimed to accommodate Kosovar
migrants within the Albanian territory. 11 Another task of
this directorate was to prevent their displacement. In this
context, on May 17, 1935, it announced to the Royal
Consulate in Skopje that it had sent 10,000 gold francs and
to Ferhat Bey 4000 gold francs to prevent Kosovar
emigration to Turkey. 12
As the Stojadinovic government came to power in the
Yugoslav Foreign Ministry, intensive consultations began
on the Albanians' move to Turkey. In this context, in July
1935 an illegal committee was formed, which along with
discussions on the "Serbian Cultural Club" was to prepare
a project for the displacement of Albanians. 13 In

AMPJ, V.1935, D.185, fl.34. Raport i ministrit shqiptar në Beograd
Rauf Fico, për Ministrinë e Punëve të Jashtme, 5.4.1935.
11
Historia e Popullit Shqiptar, vëll.III, botim i Akademisë së
Shkencave të Shqipërisë, Instituti i Historisë, Tiranë: Toena, 2007,
p.299.
12
AMPJ, V.1935, D.185, fl.67. Letër e Drejtorisë së Reformës Agrare,
për kryekonsullatën Mbretërore në Shkup, 17.5.1935.
13
Some of the projects, memorandums and elaborations of the "Serbian
Cultural Club" and the "Academy of Sciences of Serbia" for the
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September the program was ready, so discussions between
the concerned ministries immediately began. 14 For this
purpose, an Inter-Ministerial Committee was set up,
consisting of representatives from the Ministry of Interior,
Ministry of Agriculture, Ministry of Finance, Ministry of
Construction and Communications and the General Staff
of the Army.
The first meeting of this Committee was held on
October 1, 1935 and set two main points about the
displacement of Albanians: a) signing an interstate
convention with Turkey and b) the remaining part to be
moved inland to Yugoslavia and there, thanks to
dominance of the Slavic element, to assimilate over time.
15
The committee, according to the experts' proposal,
undertook the organization of a Supreme Inspectorate,
based in Skopje and with several moving inspectorates, to
facilitate formalities for Albanians to move to Turkey.
16
At the inter-ministerial meeting in Belgrade, it was
noted among other things, that Yaşar Nabi, a senior
information and propaganda expert for the Turkish Interior
Ministry, had been in Skopje as a journalist. He was sent
on a special mission from Ankara to draw up a report on
the situation of the Turkish population in the
Balkans. Upon his return to Turkey, Yaşar Nabi published
a detailed study of the political and socio-economic
conditions of the Muslim (Turkish-Albanian) population
of Yugoslavia.17 According to him, this population had
previously been forced to move out of its settlements due
shqiptarëve sipas programeve kombëtare serbe: Naçertanija e Ilija
Garashaninit; Projektet e Vasa Çubrilloviqit, etj, Tiranë: Toena, 2004.
14
H. Bajrami, “Konventa Jugosllavo-Turke…”, p.245.
15
Ibid., p. 246.
16
H. Bajrami, “Shpërngulja e shqiptarëve në Turqi…”, p.146.
17
Yaşar Nabi, Balkanlar ve Türklük, Ankara: Ulus Basımevi, 1936.
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to confiscation of land by local authorities, on the pretense
of applying agrarian reform. From the findings, the total
number of this population was up to 500,000 inhabitants,
of whom more than half, though racially and linguistically
Albanian, were culturally inclined from Turkey.
Therefore, according to him, more than a minority of
Albania, they wanted to be a minority of the Turkish
Republic and, in the near future, to immigrate to
Anatolia.18 Yaşar Nabi emphasized that if a more "fair"
policy were followed, provided that the children of the
newcomers moved to the education system and were
Turkishized, after two generations of these immigrants,
Turkey could gain a vital population. , extremely loyal and
hardworking. 19
The issue of the expulsion of Albanians from
Yugoslavia had also attracted the attention of
England. With the approval of the Foreign Office, the
British Ambassador to Albania paid a visit to
Belgrade. There, he met with several senior officials,
including Prime Minister Stojadinovic. In their
conversation they also discussed the issue of treatment of
the Albanian minority in Yugoslavia. Stojadinovic flatly
denied that local authorities had pressured Kosovars and
forced them to emigrate. According to him, the law of
agrarian reform had found general application and was not
intended to harm the Albanian peasants. Although the
Yugoslav government did not want to take measures to
expropriate the Kosovars, it could not deny that it
preferred their removal. When the British ambassador
warned Stojadinovic that a small and poor country like
Albania could not find the means to afford such a large
number of immigrants, he declared that the Yugoslav
18
19

Ibid., p.191.
Ibid., p.204.
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government was ready to lend to Albania for colonization
of Kosovars. The comment to this statement, reported by
the British Ambassador to the Foreign Office, was that
Yugoslavia was so eager to annihilate Kosovars that it was
willing to give money to move them to another
country. While denying that she had no intention of taking
away their land was dishonest.20
On June 29, 1936, the British Legate in Durres reported
to the Foreign Office that for the first time, Yugoslavia had
addressed an official request to the Albanian government
for the acceptance of a large contingent of 40,000-50,000
Kosovar migrants. From other sources, this legate had
information that an even larger figure had been proposed
to Turkey. The Albanian view, according to the report,
was that with the exception of some localities where the
Turkish element predominated, the rest of Kosovo's
population was Albanian. Whereas the view of
Yugoslavia, which stated that it was not exerting any
pressure on Muslims to abandon their lands, was that since
the end of the First World War these people had only
desired to leave the lands of Christians and to seek political
asylum in Turkey, in their "racial land". This Belgrade
campaign aimed primarily at cleansing and replacing the
Albanian element with Montenegrin columns. British
diplomats claimed that the Yugoslavs were being too
politically immature in the matter. According to them, a
softer policy would make Kosovo a great source of power
and a friendly Albania. It was not beyond Yugoslavia's
ability to pursue wise diplomacy, creating conditions in
Kosovo that not only made Albanians stay where they
were but also inspire their cross-border compatriots, who
FO/371/19477. Raport i ambasadorit anglez në Durrës për FO,
6.11.1935.
20
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were not in such good shape. 21 In response to this report,
the Foreign Office instructed the British representative in
Belgrade that the English government was unwilling to
intervene officially to the Yugoslav government, but if the
legate agreed with Hodgson's views above he could
conduct an informal conversation with the Yugoslav
Foreign Minister.22
In the summer of 1936, a secret accord was reached
between the consular representatives of Yugoslavia and
Turkey. This agreement had 6 points and included the
displacement of 200,000 Albanians, mainly from the
Kosovo region. This accord, according to researcher Hakif
Bajrami, has not been signed, but at the end of this secret
document is a two-word script from Milan Stojadinovic's
hand, which says in a directive manner: "No time should
be wasted; the Albanian case should be solved". 23
In this context, the diplomacy of the Yugoslav state
intensified its activity towards concluding an agreement
with Turkey. Yugoslav ambassadors also confirmed the
Yugoslav-Turkish treaties. He reported to the Foreign
Office that the Turkish ambassador, Haydar Bey, had
stated that the two governments were holding talks on the
division of responsibilities and the costs to be
incurred. According to Hajdar Bey, the Turkish
government would only accept Muslims of Turkish origin
who spoke Turkish and not Albanians. He thought that
there were about 200,000 Turks in the province of Kosovo,
30,000-40,000 Turkish-speaking Muslim Serbs, and
FO/371/20358. Raport i ambasadorit anglez në Durrës R.M.Hodgson
për Eden, 29.6.1936.
22
FO/371/20358. Letër e Foreing Office për ambasadorin anglez në
Beograd, 15.7.1936.
23
H. Bajrami, “Rreth përgatitjes së Konventës Jugosllavo-Turke…,
p.221.
21
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600,000 Kosovars. According to the British ambassador,
the Yugoslav authorities were practicing on the Albanian
population a treatment that deprived them of livelihoods
and left them with no alternative but to emigrate. He
viewed with skepticism the complaints of the Yugoslav
secretary general of the MFA, Martinac, that the Albanian
population was primitive, did not respect the laws, and that
all efforts to teach them had no effect. The Yugoslav
authorities, according to him, were pursuing a policy of
progressive annihilation of this minority. At the end of the
report, he proposed to the Foreign Office, for this problem,
to state to Yugoslav officials that it was not in Yugoslav
interest to put the Albanian Muslim population in such a
position by forcing them to immigrate to Turkey. 24
On November 4, 1936, the Charge d'Affaires of
Albania in Belgrade, Sermed Xhaxuli, informed the
Foreign Minister that the Prime Minister of Yugoslavia
Stojadinovic would pay an official visit to Ankara. From
reliable sources, he had learned that in addition to a trade
and navigation agreement with Turkey, the main purpose
of Stojadinovic's visit would be to sign an immigration
convention regarding Kosovo's "Turks". 25 Following this
visit, various sources came to the Albanian government
that a convention on the displacement of Kosovars had
been concluded in Ankara. Therefore, it ordered the
Albanian consulate in Istanbul to investigate and report on
the matter as soon as possible. 26 The next day, Albanian
Chief Consul Asaf Xhaxuli reported to the Foreign
FO/371/20358. Raport i ambasadorit anglez në Beograd për FO,
22.7.1936.
25
AMPJ, V.1936, D.165, p.219. Raport i të Ngarkuarit me Punë të
Shqipërisë në Beograd Sermed Xhaxhuli, për ministrin e Jashtëm Fuad
Asllani, 4.11.1936.
26
AMPJ, V.1936, D.165, p.230. Letër e MPJ për kryekonsullatën
shqiptare në Stamboll, 14.11.1936.
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Minister on the veracity of concluding a Yugoslav-Turkish
convention. 27
The enthusiastic welcome shown by the Turkish
government to Stojadinovic aroused great satisfaction in
the Yugoslav circles. The two-hour audience at Ataturk
was very significant for the common interests of the two
countries.28
Upon return to Belgrade, Albanian Minister Rauf Fico
reported to the Foreign Ministry that in a conversation he
had had with Stojadinovic, the latter had denied signing a
convention with Turkey, but had failed to acknowledge the
fact that there (in Ankara- HB) had talked about another
agreement, aimed at installing the respective citizens in
Turkey. 29 These diplomatic statements by Stojadinovic
soon proved to be nothing more than an attempt to conceal
the truth. A Turkish official, supporter of the Albanian
government, confessed to the Albanian consul in Istanbul
Asaf Xhaxhuli that a Turkish MFA personality had told
him that the agreement between Turkey and Yugoslavia
was genuine and that both sides were in talks to find ways
of rewarding the land and securing the financial support
that would be spent on moving and installing Kosovars in
Turkey. 30 The Secret Office also distributed a copy of the
above letter to the Albanian consulate in Istanbul, referring
AMPJ, V.1936, D.165, fl.232. Letër e kryekonsullit shqiptar në
Stamboll, Asaf Xhaxhuli, për ministrin e Punëve të Jashtme,
15.11.1936.
28
AMPJ, V.1936, D.84, p. 298-299. Raport i të Ngarkuarit me Punë të
Shqipërisë në Beograd Sermed Xhaxhuli, për ministrin e Jashtëm Fuad
Asllani.
29
AMPJ, V.1936, D.165, p. 247. Raport i ministrit shqiptar në Beograd
Rauf Fico, për Ministrinë e Punëve të Jashtme, 4.12.1936.
30
AMPJ, V.1936, D.146, p.280. Letër e kryekonsullit shqiptar në
Stamboll, Asaf Xhaxhuli, për ministrin e Punëve të Jashtme,
24.12.1936.
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to the Turkish-Yugoslav agreement 31, in order for them to
intervene to respective governments to prevent the
implementation of this agreement.
As Count Ciano was soon to meet with Tevfik Rüşti
Aras, Albania's representative to Rome begged him to
mediate with the Turkish minister, in order for Ankara to
waive the implementation of this agreement. Count Ciano
listened attentively to the Albanian representative and
promised that he would not only talk to Tevfik Rüşti Aras
but that he would also charge the Italian minister in
Belgrade to discuss the matter with Stojadinovic. 32
In order to protect the Kosovar population, the
Albanian government established a special commission,
which was convened on January 6, 7 and 11, 1937 under
the chairmanship of Foreign Minister Ekrem Libohova,
with members Rauf Ficon, Minister in Belgrade; Ekrem
Vlora, Secretary General of the Ministry of Foreign
Affairs; and Hamdi Karazi, Deputy Director in the
Ministry of Foreign Affairs and the authority responsible
for the League of Nations. The Commission, after
ascertaining Yugoslav nationalization policy in Kosovo
and their intention to move to Turkey, found it reasonable
to draft this work program. 33
In early 1938, the newspaper "Cumhuriyet" ("The
Republic") published a news according to which the
Vuk Vinaver, “Çështja shqiptare në shtypin e PKJ (1919-1939)”,
Gjurmime albanologjike, Seria e shkencave historike, nr.1, 1971,
Prishtinë 1972, p.93.
32
AMPJ, V.1937, D.126, p.25. Letër e përfaqësuesit shqiptar në Romë,
për ministrin e Punëve të Jashtme Ekrem Libohova, 2.2.1937.
31

AQSH, F. 251, V.1937, D.126, fl.6-11. Projekt-plan i komisionit të
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11.1.1937.
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Yugoslav government had made a demarche near Ankara
for the installation in Turkey of 200,000 "Turks" living in
its lands.34 A similar news was published by the Italian
news agency Stefani, commenting that an agreement
would soon be signed between Turkey and
Yugoslavia.35 Although the Yugoslav and Turkish
political circles denied such a fact, Albanian diplomats
reported that the issue would soon be discussed in Istanbul
on the occasion of the Balkan Conference, attended by the
foreign ministers of the Entente countries. 36
According to the Foreign Office, responsible circles in
Albania and especially the Ministry of Foreign Affairs
were very concerned about the conclusion of an agreement
between Turkey and Yugoslavia.37 As a result of the
interference of Albanian diplomacy, London was
attentively following the Yugoslav-Turkish treaties. She
therefore requested information from the British legation
in Ankara on the number of Kosovars that could be
transferred under this agreement. The official response of
the Ankara government to allow only Turks to emigrate to
Turkey, according to the British ambassador, was not very
credible, as there was no way to distinguish Albanians
from Turks.38
Under the Stojadinovic-Aras agreement, talks on the
expulsion of the "Turkish" population from Yugoslavia
“Yugoslavya`daki türkler”, Cumhuriyet, Ankara, 25.1.1938, p.1.
AMPJ, V.1938, D.107, p.7. Letër e ministrit të Punëve të Jashtme
Ekrem Libohova, për legatën shqiptare në Beograd, 29.1.1938.
36
AMPJ, V.1938, D.107, p.30. Letër e përfaqësuesit të Shqipërisë në
Beograd, Tahir Shtylla, për MPJ, 9.2.1938.
37
FO/371/21112. Raport i Foreing Office për ambasadorin anglez në
Beograd Chancery, 23.2.1937.
38
FO/371/21112. Raport i ambasadorit anglez në Ankara James
Morgan për FO, 13.3.1937.
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began on June 9, 1938, under the direction of Turkish
delegate Hasan Saka. Talks were held behind closed
doors.39 They were largely of a technical character and on
July 11, 1938, they were crowned with the signing of the
Yugoslav-Turkish Convention, which had 21 articles and
would only enter into force after ratification by the
parliaments of both countries. 40 The preamble of this
convention foresaw the expulsion of the "Turkish" Muslim
population and stated that this was a "requirement" of this
population, which was not true. This finding did not even
apply to the Turkish population, which lived in cities in
very small numbers.41 According to official Yugoslav
statistics, the Turkish population in 1921 was 150,322
inhabitants, or 1.26%, while in 1931 this population had
declined slightly to a total of 132,924 inhabitants, or
0.95%.42 Parts of this agreement were edited so that, as
various sources suggest, the expulsion of Albanians was
the "real purpose of this Convention". 43 Prof. Branko
Horvat in his book "Kosovsko pitanje" ("The Kosovo
Issue") rightly concludes that if this convention were
39
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Dergisi, Sayı 4, Izmir: Ege Üniversitesi Edebyat Fakültesi Yayını,
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41
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realized, Belgrade would achieve its ultimate goal, which
was the ethnic cleansing of Albanian lands. 44
To prevent this national catastrophe King Zog resumed
an active diplomatic campaign. He commissioned a
personality known as Mirash Ivanaj to hold meetings with
the ambassadors of France and England and to urge their
governments to use all appropriate influence to stop
Kosovars from leaving for Turkey. Foreign Minister
Ekrem Libohova presented a similar concern to the
Yugoslav-Turkish Convention. He demanded that the
British government intervene near Ankara to oppose the
transfer of so many Albanians to Turkey. According to
him, many people in the towns and villages of Kosovo,
along with Albanian, also spoke Turkish; even in those
areas predominated by Turkish, but that did not mean that
they were Turks. The situation of the Kosovo population,
the suffering and the hardships, was so great that some of
them were ready to go to Turkey. The fact that they were
going to a Muslim country was illusory, as the religious
leaders of Romania and Yugoslavia were opposing the
emigration of Muslims to Turkey because of the country's
attitude towards religion.
According to the conclusions of British Ambassador
Sir A.Ryan the Albanian government was now between
two fronts. She could not accommodate such large
numbers of Kosovars in her lands. However, it did not
want to see her compatriots disappear to Turkey. It wanted
more than anything else to see a solid, strong block of

Hivzi Islami, Kosova dhe shqiptarët (Çështje demografike),
Prishtinë: Pena, 1990, p.69.
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Albanians concentrated in Kosovo, waiting for the
national ideal of a Greater Albania to become a reality. 45
In order to prevent the implementation of this
convention during 1938, the Ministry of Foreign Affairs
made efforts to make Albanian-Yugoslav relations
conditional on respect for the rights of the Albanian
minority within the territory of the Serbo-CroatianSlovenian Kingdom. 46 In a memo sent by the Ministry to
the Albanian Legate in Belgrade, it instructed the latter
that in any case Yugoslavia should be compelled to
consider: the non-expulsion of Albanians in Turkey,
demanding that a Turkey`s Albanian or a representative of
the Albanian minority of Yugoslavia, to participate in the
Turkish-Yugoslav Mixed Commission, to distinguish
Albanians from Turks who wished to leave on the basis of
an agreement between the two states above; Kosovo
Albanians not to be deprived of their land so as to make
their living in Yugoslavia possible; the Yugoslav
government had to be more tolerant of Albanians and
guarantee their rights to be educated in their mother
language. 47 If Stojadinovic accepted the above
requirements and vowed to comply with them, then the
Albanian government was ready to sign a pact of
friendship or non-aggression with the neighboring state,
and to undertake serious commitments, on a reciprocal
basis, not to tolerate on its territory any activity that was
against Yugoslavia.

FO/371/22305. Raport i ambasadorit anglez në Durrës Sir A.Ryan
për Viskont Halifax, 6.10.1938.
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The Albanian state paid special attention to the
cooperation between the Albanian and Bosnian
elements. According to the above pro-memory, a bloc that
would play a significant role in the balance of Yugoslav
domestic politics, could be created by using the religious
sentiment which was too strong on both sides. Therefore,
the political influence of Bosnian leader Mehmet Spaho on
Kosovo Albanians was seen with positive marks. On the
other hand, this was also the brother of Reisylylema, the
head of the Muslim Community of Yugoslavia, so there
was a particular interest in stopping the emigration of
Muslim Albanians to Turkey. The foreign ministry
ordered the Albanian representative in Belgrade to contact
Mehmet Spahi and conduct a survey to learn the opinion
he had on the decoration that King Zog was thinking of
making soon.48 The pro-memo also emphasized the
cooperation with the Croatian opposition and to let it know
all the injustices that were being done to the Kosovo
Albanians. Equally important was the unity among
Kosovar personalities. According to the documentation,
they had to show that the interest of the Albanian state and
King Zog to prevent their displacement and deportation to
Turkey was maximal. They had to work immediately to
visit every village and to make the Albanian people aware
that they would in no way refuse to immigrate to
Anatolia. A promo-diplomatic and media campaign was
also planned to launch to make known to the League of
Nations, European states and world public opinion what
was really going on with the Albanians in Yugoslavia.
At the behest of King Zog, 4000 euros were given to
Ferhat Bey Draga, to go to Turkey and meet Ataturk in

48
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order to lobby for the non-ratification of the YugoslavTurkish Convention.49
Despite the extremely aggravated situation as a result
of the pressures exerted by fascist Italy, the Albanian state
did not at all reduce the level of interest it had towards the
Kosovo Albanian population. In a pro-memo prepared by
the Foreign Ministry on March 20, 1939, the Albanian
Legate in Belgrade was instructed to try to establish
friendly relations with the new government of
Svetkovic. It had to let the Yugoslav government know
that there was no dispute among these two states except
for the Kosovo Albanian issue. The Albanian Legate was
instructed to exploit the weakness of Svetkovic's new
government as well as Mehmet Spaho 's power to
definitively regulate the two main points of the Yugoslav
state's minority policy: a) prohibition of land robbery and
b) prohibition of Albanian population emigration to
Turkey. Albanians to Turkey.
For the sake of Albanian interests, the international
circumstances created in the countries of Central Europe
should also be exploited. Belgrade's policy trends also had
to be studied. So, if it was afraid of the German expansion,
then it had to take advantage of the internal
turmoil. Yugoslavia's stance on the situation in the wake
of the outbreak of war was of paramount importance to
Albania.

49

Ibid, p.765-766.
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Table 1:Number of Albanians displaced from Kosovo
and other Albanian lands towards Turkey during 1919193950
Year
1919
1920
1921
1922
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938

The number of displaced
persons
23.500
8.536
24.532
12.307
6.389
9.630
4.315
4.012
5.197
4.326
6.219
13.215
29.807
6.219
3.420
14.500
9.567
4.252
4.234
7.251

1939

7.255

Total

208.683

Conclusion
In conclusion, the Yugoslav-Turkish Convention of
1938 was not ratified by Turkey. This was
influenced by several factors, most notably:
50

H. Bajrami, “Shpërngulja e shqiptarëve në Turqi…”, p.146.
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a) The position of the Albanian state,51 whose
government, as seen above, pursued an active policy of
organizing a certain attitude on the ground as well as
lobbying through diplomacy and certain individuals in the
pro-Albanian circles of Turkish politics. As a result of this
policy "at a time when the Belgrade authorities were
making secret plans for the forcible deportation of
Albanians, the opposite happened, respectively, the
number of families who moved during 1938-1941
decreased to minimum". 52 This is confirmed by the
Turkish historiography, according to which 108,179
people moved from Yugoslavia to Turkey during 19231933. But after this year this phenomenon slowed
down. Thus in 1934-1939, a period which coincides with
the increasing attention of the Albanian state to prevent the
emigration of the Kosovar population from its lands,
according to a researcher, only 7,248 people had moved to
Turkey. 53

51
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b) A second deterrent was the attitude of Italian
policies. To Italy, the Albanians were cosnidered as an
important element in the first phase of the realization of
her goals towards the Balkans. Kosovo could be used (as
it was used after April 7, 1919-HB) successfully for
demagogic effects, promising Albanians national unity. 54
According to reports by the Italian legation in Tirana, for
a number of Albanians on both sides of the border, national
unity was seen as more important than Albania's
sovereignty itself.55 Therefore, despite the negative
consequences of the Italian occupation of Albania and
later of Kosovo, it became a factual obstacle to the
implementation of the Yugoslav-Turkish Convention of
1938.
c) Turkey itself was the most important factor in the
non-ratification
of
the
Yugoslav-Turkish
Convention. Since the Convention was signed, it has
declared to Yugoslavia that its ratification would take
place only in January 1939. This period would serve
Turkey to consider new developments and alignments in
Europe and as a result the probability of political
arrangements in the Balkans.56
Ataturk's death on November 10, 1938, also had a
major impact, which created an equivocal and somewhat
uncertain situation for Turkey's foreign and domestic
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policy. Its aim from now on will be to stay at any cost
outside the oncoming world conflict. 57
From the data available, it appears that within Turkish
politics, administration, and the military, there was also a
strong opposition, composed mainly of elements of
Albanian origin, that opposed the ratification of this
Convention.58 Thus, delaying its ratification on the
grounds that it lacked financial means was more of a
pretext, especially at a time when Yugoslavia was fully
prepared to bear the costs of the Turkish side. The
Belgrade-Ankara treaties faded in the summer of 1939.
This coincides with Europe's de facto recognition of
Italy's occupation of Albania and the dangers arising from
the implementation of this convention. 59

Necdet Ekinci, Inönü Dönemi ve II. Dünya Savaşı Yılları, Genel Türk
Tarihi, Ankara, Cilt: 9, 2002, p.646.
58
V. Vinaver, “Çështja shqiptare…”, p.95.
59
E. Bakalli, Çështje nga historia…, p.83.
57
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YUNANİSTAN İLE OSMANLI DEVLETİ
ARASINDA İMZALANAN ANLAŞMALARDA
MÜSLÜMANLARIN TABİİYETİ
İbrahim SERBESTOĞLU & Abidin TEMİZER

Öz: 19. yüzyıldan itibaren elden çıkan ve üzerlerinde bağımsız
devletler kurulan Balkan topraklarında yaşayan Müslümanlar
değerlerini yaşatamama, baskı ve zülüm görmeleri gibi
gerekçelerle Osmanlı topraklarına göç etmiştir. Bununla birlikte
bir kısım Müslüman da, ölüsünü defnettiği, dirisini yaşattığı ve
vatan bellediği topraklardan göçe sıcak bakmamıştır. Osmanlı
Devleti ile yeni kurulan Balkan Devleti arasında el değiştiren
topraklarda yaşayan Müslümanların hukuki durumu imzalanan
anlaşmalara konu olmuş, çözümler aranmıştır. Yunanistan ile de
Osmanlı Devleti arasında Müslümanların tabiiyetine dair
yapılan görüşmeler ve imzalanan anlaşmalar bu tebliğin
konusudur.
Anahtar Kelimeler: Yunanistan, Osmanlı Devleti, tabiiyet,
muhacir

A. Yunanistan’daki Müslümanların Tabiiyeti
1. Mora Muhacirlerinin Tabiiyeti
Yunanistan’ın kurulması sürecinde isyancı Rumlar,
başta Mora olmak üzere pek çok yerde Müslümanları
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binlerce katlettiler veya göç etmeye zorladılar.1 Türkler ya
kalelere sığındı ya da malını mülkünü bırakıp Osmanlı
topraklarının başka bölgelerine göç etti. 2 Müslümanların
katledilmesi üzerine Osmanlı hükûmeti, isyancılara karşı
sert tedbirler aldı. Müslüman katliamına ses çıkarmayan
Avrupa devletleri, Osmanlı hükûmetinin aldığı tedbirler
karşısında tepki göstermekten kaçınmadı. 3
Bağımsızlıktan sonra da tüm baskılara rağmen
Yunanistan topraklarında Müslümanlar yaşamaya devam
ediyordu. Müslüman kesim tarımla uğraşıyordu. 19.
yüzyılın başlarında Mora’da işlenen toprakların %75’i
Müslümanların %25’i de Rumların elindeydi. Yunan
Krallığı kurulduğunda bu oran düşse de Müslümanlar yine
çoğunluktaydı. Yunanistan Devleti’nce yaptırılan sayım
sonucunda, işlenen toprakların %58’i nüfusun, %9,43’ünü
oluşturan Müslümanların elinde olduğu tespit edildi.4
Bağımsızlıkla birlikte homojen ve hâkim Rum milleti
düşüncesiyle Rum olmayanlar üzerindeki yoğun baskı
devam etti. 5 Verimli arazilerin Müslümanların elinde
olması, Müslümanların aleyhine bir sürecin ortaya
çıkmasına sebep oldu. Yunanistan, ele geçirdiği topraklar
üzerinde yaşayan Müslümanların malına mülküne el
koymaya başladı. Ardından Müslümanlara göç etme hakkı

Yorga, Osmanlı Tarihi, (1774-1912), c. V, çev: Bekir Sıtkı Baykal,
Ankara 1948, s.270.
2
Ali Fuat Örenç, Balkanlar’da İlk Dram Unuttuğumuz Mora Türkleri
ve Eyaletten Bağımsızlığa Yunanistan, İstanbul 2009, s.253-261.
3
Barbara Jelavich, Balkan Tarihi, 1, 18. ve 19. Yüzyıllar, İstanbul
2006,s. 241-242.
4
Herkül Millas, Yunan Ulusunun Doğuşu, İstanbul 2006, s. 67-68.
5
Bu süreçte yalnız Müslümanlar katledilmemiş, aynı zamanda
Yahudiler de öldürülmüştür. Bk: Stanford J. Shaw, From Empire to
Republic The Turkish War of National Liberation 1918–1923 A
Documentary Study, V.1, Ankara 2000, s. 17.
1
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tanıdı. 6 Müslümanlara, göç etmezlerse Yunan Krallığı
tabiiyetine geçecekleri bildirildi. İsyan sırasında başlayan
göç hareketi bu aşamada da devam etti. Fakat göçlere
rağmen yerini yurdunu terk etmeyen Müslümanlar da
vardı. Bunlar Yunanlıların baskılarına katlanmayı göze
almıştı.
Yunanistan’da kalmayı göze alan veya göç etmek
zorunda kalan Müslümanlar da Osmanlı Devleti ile
Yunanistan arasında tabiiyet sorununa yol açtı. İki devlet
arasında imzalanan protokolle Yunanistan’a terk olunan
mahaller ahalisinden Temmuz 1837 başına kadar Osmanlı
topraklarına yerleşmek üzere Yunanistan’dan kat-ı alakai mülkiyet ile gelmiş olanlar Osmanlı tebaası sayılacaktı. 7
Göç edecek Müslüman tebaaya 18 ay mühlet tanınıyordu. 8
Müslümanların emlağı, Osmanlı topraklarındaki Yunan
tebaası Rumların gayrimenkulüne karşılık güvence altında
olacaktı. Göç etmek isteyenlere yardımcı olunacak,
Yunanistan’da kalmak isteyenlerin de güvenlikleri
sağlanacaktı. 9 Müslümanlara verilen vaatler kâğıt üzerinde
kaldı. Müslümanlar, bir süre direndiyse de çoğu
gayrimenkulünü dahi satamadan göç etmek zorunda
kaldı.10
2. Teselyalıların Tabiiyeti
24 Mayıs 1881 tarihinde Osmanlı Devleti ile
Yunanistan arasında imzalanan İstanbul antlaşmayla
Teselya, Yunanistan’a bırakıldı. Teselya’nın terk
edilmesiyle beraber ahalinin tabiiyetlerinin de tespitine
Muahedat Mecmuası, c.II, 1294, s. 272-276.
Muahedat Mecmuası, c.II, s. 278-279.
8
BOA, HAT, 1222/47792, Yunan Elçisi Tarafından Tercümana Verilen
Talimatnamenin Tercümesi, 29 Zilhicce 1251/16 Nisan 1836.
9
BOA, HAT, 949/40824J, Mazbatanın Sureti, 1830.
10
Örenç, Mora Türkleri, s. 239-285.
6
7
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çalışıldı. 11 Yunanistan’a terk edilen arazi ahalisinin
Osmanlı tabiiyetinde kalması için üç yıllık süre tanındı.
Osmanlı tabiiyetini tercih edenler ikametgâhlarını
Osmanlı topraklarına taşımak zorundaydı. 12 Muhacirler,
Osmanlı topraklarında bir mesken edinip, aldıkları
ilmühaberini Yunan makamlarına verecekti. Ayrıca
anlaşma Yunanistan’da kalan emlakların tasarruf hakkının
devam edeceğini karara bağlamış olsa da fiili olarak
uygulanması pek mümkün görünmüyordu. Hatta üç yıllık
sürenin sonu yaklaşırken Müslümanların pek çoğu
gayrimenkullerini henüz satamamıştı. Bu nedenle
Müslümanlar, göçe mecbur kalındığında mülklerini
bırakacakları için, ailelerinin geçimini sağlayamayacakları
endişesini taşıyorlardı. Müslümanlar, endişelerini ve
isteklerini Osmanlı hükûmetine bildirdiler. Teselyalılar,
sona ermekte olan mühletin uzatılması için Yunan
hükûmetiyle görüşmeler yapılmasını istediler. Osmanlı
hükûmeti, Müslümanların talebini Yunan tarafına iletti.
Görüşmeler sonucunda Müslümanların, tayin edilen üç
yıllık süreçte mülklerini satmak zorunda olmadığını,
yalnız beyanname verip Osmanlı tabiiyetine geçmeleri
gerektiği bildirildi. Osmanlı tabiiyetine geçip, Osmanlı
topraklarına göç edecek muhacirlerin Yunanistan’da kalan
mülkünü, göç ettikten sonra bizzat giderek veya vekilleri
vasıtasıyla idare etmek ve satmak hakkına sahip oldukları
kendilerine söylendi. Buna rağmen Osmanlı hükûmeti,
endişeleri gidermek için yine de Yunan hükûmetiyle
sürenin uzatılması için görüşmeler yaptı. 13
Yunanistan, Teselyalıların tümünün nerede olursa
olsun, Yunan tabiiyetine geçtiğini iddia ediyordu.
11

Mahmud Fuad, Tabiiyet, s. 46-47.
BOA, C.HR, 8475, Arz Tezkiresi, 20 Muharrem 1299/12 Aralık 1881.
13
BOA, HR.SYS, 1655/4, Sadaretten Hariciye Nezaretine Tezkire, 24
Kanunusani 1299/5 Şubat 1884.
12
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Yunanistan’ın, tüm Teselyalıları Yunan tebaası olarak
kabul etmesi Osmanlı Devleti ile yeni bir tartışmanın
başlamasına sebep oldu. Teselyalıların tabiiyeti, Osmanlı
Tabiiyet Kaleminde müzakere edildi. Ardından Şura-yı
Devlet, konu ile ilgili bir karar aldı. Şura-yı Devlet’in
kararında iki devlet arasında 1881’de imzalanan
antlaşmanın on üçüncü maddesine vurgu yapılıyordu. On
üçüncü madde, Teselya’da ikamet eden veya Teselya
doğumlu olup geçici bir süre Osmanlı Devleti’nin başka
topraklarına gidip geri dönenlerle, kararlaştırılan süre
içerisinde
Osmanlı
tabiiyetine
geçmek
için
başvurmayanları Yunanlı kabul ediyordu. Osmanlılar, bu
maddenin kısa bir süre Osmanlı topraklarında bulunduğu
halde Teselya’ya geri dönenlere yönelik olduğunu
açıklamaya çalıştı. Dolayısıyla Teselyalı olduğu halde
öteden beri Osmanlı topraklarında ikamet edenleri
kapsamıyordu. Üstelik başka yerlerden geldiği halde
Teselya’da ikamet edenlerin, Teselya yerlisi gibi muamele
görmesi, Osmanlı Devleti’ne de kendi vilâyetlerinde
ikamet eden Teselyalılara Osmanlı kanunları çerçevesinde
muamele etme hakkını veriyordu. Yani Osmanlı
topraklarında ikamet eden Teselyalılar, yerli halktan
sayılacaktı. Hatta sonradan Teselya’ya giden veya
akrabaları tarafından Yunan tabiiyetine sokulanların dahi
tabiiyet değişikliği kabul edilmeyecekti. Çünkü Yunan
tabiiyetine girmek için verilen beyannameler şahsi olup
bizzat beyanname vermeyenleri bağlamıyordu. 14 Zaten iki
devlet
arasındaki
uygulama
farkından
dolayı
Teselyalıların tabiiyeti tartışmalı hale gelmişti.
1897 Osmanlı-Yunan Savaşı sonrasında iki devlet
arasında yapılan antlaşmayla tabiiyet konusunda 24 Mayıs
1881 tarihli mukavelenamenin esas alınmasına karar
14

BOA, DH.MKT, 1341/99, Dahiliye Nezaretinin Takriri, 1893 (TT).
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verildi. Antlaşmaya göre tabiiyet sorunları çözümlenecek
ahali beş gruba ayrılıyordu. Bunlardan bir, iki ve üçüncü
gruptakiler Teselya’da ikamet edenlerdi. Yani Teselyalı
olup burada ikamet edenlerle, başka yerden gelip
Teselya’ya yerleşenleri kapsıyordu. Bunlar Osmanlı
tabiiyetine geçmek için müracaat etmediğinden
Yunanistan vatandaşlığını kabul etmiş sayılıyordu.
Dördüncü grup terk edilmiş arazi ahalisinden olup, daima
Osmanlı topraklarında ikamet edenlere dairdi. Osmanlı
topraklarında ikamet ettiklerinden antlaşma kapsamına
girmiyorlar ve Osmanlı tebaası kabul ediliyorlardı.
İçlerinden bir ara metruk araziye gidip veya oralarda kalan
akrabaları tarafından Yunan tebaası olarak kaydedilmiş
olanlar varsa bile, Osmanlı memurlarına verdiği
beyanname dolayısıyla Osmanlı tabiiyetleri devam
ediyordu. Anlaşmanın beşinci grubunu, Yunan tabiiyetine
girenlerin evlat ve eşleri oluşturuyordu. Buna rağmen
Osmanlı topraklarında ikamet eden büyük çocuklar,
Osmanlı tebaası kabul edilecekti. Küçük çocukların
durumu kanunlar çerçevesinde belirlenecekti. Ayrıca
Osmanlı tebaasından olup da memleketle ilişkisini
kesmeyip, usulen Osmanlı tabiiyetinden çıkmış olanların
Yunan tabiiyetine girmesi de kabul edilmeyecekti. 15
Yunanlıların baskısı karşısında, Teselya Müslümanları
peyderpey Osmanlı topraklarına göç ediyordu. Fakat her
şeye rağmen, Teselya’daki düzenini bozmak istemeyenler
vardı. Bunlar Teselya’da kalıp Yunan tabiiyetine
geçeceklerdi. Yunan tabiiyetine geçmek için beyanname
verip vermeyecekleri tartışma konusu oldu. Meclis-i
Vükela, kararına göre Teselyalı olup Yunan tabiiyetine
BOA, MV, 104/31, Meclis-i Vükela Kararı, 26 Haziran 1318/ 9
Temmuz 1902; Reşat Ekrem Koçu, Osmanlı Muahedeleri ve
Kapitülasyonlar 1300- 1920 ve Lozan Muahedesi 24 Temmuz 1923,
İstanbul 1934, s. 248; Unat, Türk Vatandaşlık Hukuku, s. 431–433.
15
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geçeceklerin beyanname vermeleri gerektiğini bildirdi. Bu
karar, Tabiiyet Kaleminin devreye girmesiyle,
Teselyalıların beyanname vermeksizin Yunan tabiiyetine
geçebileceği şeklinde düzeltildi.16
Müslümanların, Yunan tabiiyetinde kalmasındaki
temel sebep, geride kalan arazilerini kaybetme
korkusuydu. Oysa Osmanlı tabiiyetini tercih eden
Müslümanların endişeleri hukuken yersizdi. Yunanistan’a
terk edilen yerlerde arazi ve çiftlikleri olan Müslümanlar,
arazi ve emlaklarını vekâletle idare etmek, iltizama
vermek veya satmak hakkına sahip olacaklardı. Emlak ve
araziler için verilmiş fermanlara itibar edilecekti. Kişi on
yıldan uzun süredir arazi sahibiyse, onun kararlarına saygı
gösterilecekti.17
3. Balkan Savaşı ve Tabiiyet Sorunlarına Çözüm
Arayışı: Atina Antlaşması
14 Kasım 1913 tarihinde Yunanistan ile Osmanlı
Devleti arasında imzalanan Atina Antlaşmasının dördüncü
maddesine göre Yunanistan’a bırakılan topraklardaki ahali
Yunan tebaası olarak kabul ediliyordu. Ancak isteyenler
antlaşmanın imzalandığı günden itibaren Yunan
memurlarına bir beyanname vererek ve Osmanlı
şehbenderlerine bunu kaydettirmek şartıyla üç sene içinde
Osmanlı tabiiyetini seçme hakkına sahipti. Tabiiyet
değişikliği şahsın kendisiyle sınırlı olacaktı. Küçük
çocukların ise reşit olduklarında Yunan veya Osmanlı
tabiiyetinden birini tercih etme hakları olacaktı. Osmanlı
tabiiyetine geçecek olanlar Yunanistan topraklarını terk
BOA, DH.HMŞ, 9/19, Teselyalıların Tabiiyeti, 8 Mayıs 1320/ 21
Mayıs 1904.
17
BOA, Y.EE, 43/224, Yunan Hükûmetine Terk Olunan Yerlerde
Hukuk-i Ahalinin Suret-i Muhafazasına Dair Muhtıra, 6 Rebiyülahır
1327/ 27 Nisan 1909.
16
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etmek zorundaydı. Üç yıllık mühlet içerisinde istedikleri
zaman göç edebileceklerdi. Göçe karar verenler askerlik
yapmaya veya bedel-i askeriye ödemeye zorlanmayacaktı.
Göç esnasında da eşyalarından gümrük vergisi
alınmayacaktı. Osmanlı tabiiyetini tercih edenlerin
Yunanistan’da kalan gayrimenkullerini muhafaza ve
üçüncü şahıslar aracılığıyla idare etme hakları olacaktı.
Ayrıca antlaşmanın bir numaralı ek protokolüne göre
Yunanistan’a terk edilen arazi halkından olduğu halde
Osmanlı Devleti dışındaki başka bir ülkede ikamet
edenlere, Yunan tabiiyetine girmek için altı aylık mühlet
tanındı. 18
İmzalanan antlaşma sonrasında Osmanlı hükûmeti,
uygulamada yaşanabilecek muhtemel sorunlara karşı
harekete geçti. Atina Antlaşmasının tabiiyete yönelik
maddelerine dair Osmanlı şehbenderliklerine talimat
göndererek, konu hakkında bilgi verildi. 19 Hemen
ardından Osmanlı topraklarına gelecek muhacirlerin
durumları hakkında memurlarca icra edilecek muameleye
dair ikinci bir talimat daha yayımlandı. 20 Şehbenderlere
gönderilen talimat aşağıdaki maddeleri içeriyordu:
1. Yunanistan’a terk edilen arazide 14 Kasım 1913
tarihinden önce yerleşmiş olan kişiler söz konusu arazinin
terkinden dolayı Yunanlı olarak kabul edilecektir.
2. Terk edilen arazi ahalisinden olduğu halde 14
Kasım 1913 tarihinden önce Osmanlı Devleti veya başka
BOA, DH. KMS, 5/33, Atina Mukavelenamesi, 1 Teşrinisani 1329/
14 Kasım 1913.
19
BOA, DH. KMS, 5/33, Atina Mukavelenamesi Gereği Tatbik ve
Takip edilecek Tabiiyet Meselesine Dair Devlet-i Aliye
Şehbenderlerine Tebliğ ve İrsal Olunacak Talimatname, 1329/ 1913.
20
BOA, DH.MB.HPS.M, 12/20, Memalik-i Osmaniyeye Gelecek Eşhas
Hakkında Memurun-i Dahiliyemizce İcra İdilecek Muameleye Dair
Talimatname, 1330/ 1914.
18
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bir devlet sınırlarıyla eski Yunanistan topraklarında
ikamet edenler Osmanlı tebaası kabul edilecektir.
3. Metruk arazide mütemekkin kişiler ifadesinden 14
Kasım 1913 tarihinden önce aileleriyle beraber kesin
olarak söz konusu arazide yerleşmiş olanlar
kastedilmektedir.
4. Yunan tabiiyetini kabul zorunlu değildir. 14
Kasım 1913’ten itibaren üç yıllık sürede arazi-i metruke
ahalisi Osmanlı tabiiyetine geçebilecektir.
5. Osmanlı tabiiyetine geçmek için Yunan mahalli
memurlarına bir beyanname verilmesi ve en yakın
Osmanlı
şehbenderliklerine
kayıt
yaptırılması
gerekmektedir.
6. Osmanlı tabiiyetine geçen kişiler, tabiiyet
değiştirdikten sonra arazi-i metrukeyi terk edecektir. Her
ne kadar antlaşmada arazinin hemen mi yoksa bir müddet
sonra mı terk edilmesi gerektiğine dair bir ifade yoksa da
tabiiyet değiştirmek memleketin bir an evvel terk
edilmesini gerektirmektedir. Aksi halde Yunan hükûmeti
sorun çıkartabilir.
7. Osmanlı
tabiiyetine
geçenlerin
Osmanlı
topraklarında ikamete mecburiyetleri yoktur. İsterlerse
Yunanistan haricinde başka bir ülkede de ikamet
edebilirler.
8. Yunanistan, göç edeceklerin mallarından ihracat
vergisi almayacaktır.
9. 14 Kasım 1913 tarihinden önce arazi-i metruke
sakinlerinden olup
da
geçici
olarak ecnebi
memleketlerinde bulunan veya o tarihten sonra göç etmiş
olanlar arazi-i metrukeye gitmeksizin üç sene içinde
Osmanlı tabiiyetine girebileceklerdir. Bunun için Yunan
konsolosluk kançılaryasına beyanname verip en yakın
Osmanlı
şehbenderliğine
kayıt
yaptırmaları
gerekmektedir.
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10. İtirazlara mahal bırakmamak için Osmanlı
şehbenderleri,
Yunan
memurlarına
veya
konsoloshanelerine beyanname verildiğine dair bir belge
talep edecektir. Eğer Yunan memurları veya konsolosları
böyle bir belge vermezlerse o zaman Osmanlı memurları
bir beyanname tanzim ederek bunu taahhütlü olarak
Yunan makamlarına gönderecektir. Sonra da durumu
deftere kaydedecektir.
11. Antlaşmanın altıncı maddesine istinaden Osmanlı
tabiiyetine geçmiş olanların gayrimenkulleri üzerindeki
tasarrufları saklı kalacaktır.
12. Tabiiyet değişikliği kişinin şahsıyla ilgilidir. Eşler
ile büyük çocuklar tabiiyet değişikliği için şahsen
başvuracaktır.
13. Küçük çocuklar reşit olduklarından itibaren üç
sene içerisinde tabiiyetlerini tercih edecektir. Bunlar eğer
Osmanlı topraklarında ikamet ediyorlarsa Osmanlı
memurlarına hiçbir müracaatta bulunmaksızın bir yıl daha
ikamet ederlerse muhacir kabul edilip, Osmanlı tebaası
sayılacaktır.
14. 14 Kasım 1913 tarihinde arazi-i metrukede ikamet
eden Müslümanlar, üç sene içerisinde askerlik hizmetine
tabi tutulmayacaklar ve askerlik bedeli ödemeyecektir.
15. Arazi-i metruke ahalisinden olduğu halde 14
Kasım 1913 tarihinden önce söz konusu topraklar dışında
ikamet eden kişiler isterlerse Yunan tabiiyetini
seçebilirler. Bunun için altı ay süreleri vardır.
16. Yunan tabiiyetine geçmek isteyenler, arazi-i
metruke ahalisinden olduklarına dair resmi bir vesika ve
ecnebi topraklarında ikamet ettiklerine dair ikamet
ettikleri yerden bir belge alıp en yakın Yunan
konsolosluğuna kaydolacaktır. Osmanlı şehbenderleri de
Yunan
tabiiyetini
tercih
edenlerden,
Yunan
konsolosluklarınca verilen belgeyi isteyecektir. Eğer bu
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belge ibraz edilemezse tabiiyet değişikliği Osmanlı
hükûmetince yok hükmünde sayılacaktır.
17. Tabiiyet şahsi olup ailenin diğer bireyleri babaları
tabiiyet
değiştirdi
diye Osmanlı
tabiiyetinden
çıkartılamazlar.
18. Osmanlı
tabiiyetinden
çıkanlar
Osmanlı
topraklarına gelemeyecek, Osmanlı topraklarına gelmek
için talep ettikleri vizeleri onaylanmayacaktır.
Talimat çerçevesinde iki adet defter hazırlanacaktı.
Birinci deftere, Osmanlı şehbenderleri Osmanlı tabiiyetini
tercih edenleri kaydedecekti. İkinci defter ise Yunan
tabiiyetini tercih edenler kaydedilmek üzere Yunanistan
haricinde Osmanlı şehbenderliklerince tutulacaktı.
Osmanlı tabiiyetini seçeceklere mahsus deftere, arazi-i
metrukedeki ikamet yerleri, Yunan makamlarından alınan
belgeyi, Osmanlı topraklarında veya başka ülkede ikamet
edecekse, nerede ikamet etmek istediği ve aile üyelerine
ait bilgiler yer alacaktı. Yunan tabiiyetini seçenlere ait
deftere ise, ilk defterden farklı olarak, Yunan tabiiyetini
tercihinin sebebi yazılacaktı.
Osmanlı tabiiyetine geçmek isteyenlerden bir
beyanname alınacaktı. Muhacirler, beyannameyle, ecnebi
tabiiyeti iddiasında bulunmayacaklarını, Osmanlı
kanunlarına uyacaklarını, eğer uymazlarsa sınır dışı
edilmeyi kabul ettiklerini taahhüt etmiş oluyorlardı. 21 Bu
bağlamda, Osmanlı topraklarında, Yunan pasaportuyla
ikamet edenler ya sınır dışı edilecek ya da Yunan
tabiiyetine geçiş işlemleri geçersiz sayılacaktı. 22

BOA, DH. EUM. LVZ, 20/82, Dâhiliye Nezaretinden Tamim, 16
Nisan 1330/ 29 Nisan 1914.
22
BOA, DH. EUM. MTK, 77/26, Dâhiliye Nezaretinden Tamim, 22
Mayıs 1330/4 Haziran 1914.
21
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Osmanlı hükûmetinin kararı sonrasında, arazi-i
metruke ahalisinden olduğu halde Osmanlı topraklarında
geçici süreyle bulunduğunu söyleyenler çıktı. Durumu
değerlendiren Osmanlı hükûmeti, Hukuk Müşavirliği’nin
görüşü doğrultusunda, Osmanlı tabiiyetine geçme hakkı
olduğu halde, Yunan vatandaşlığını tercih edenlerin; kısa
bir süre Osmanlı topraklarına gelip, ticaret ve sanatını
icraya müsaade edilmesine karar verdi. 23 Ayrıca
Yunanistan’a terk edilen arazi ahalisinden seçme hakkına
(hakk-ı hıyara) sahip olduğu halde henüz tercihte
bulunmamış Müslümanların, Yunan pasaportlarıyla geliş
gidiş yapmasına müsaade edilmesi fikri benimsendi. 24
Müslümanlara, Yunan pasaportu ile geliş gidiş izni
verilmesi Balkan Savaşları döneminde de uygulanmıştı. O
dönemde de arazilerini ve akrabalarını bırakıp Osmanlı
topraklarına gelen muhacirlerin, geride bıraktığı
gayrimenkullerine ve akrabalarına zarar verilmesi
korkusundan dolayı Yunanlılık iddiasında bulunmuştu. 25
Bu defa da aynı korku muhacirler üzerinde hâkimdi.
Osmanlı hükûmetinin tolerans göstermesinin sebebi de bu
durumdu.26
Yunanistan’a terk edilen topraklarda ikamet edenlere
kolaylık sağlandığı halde Yunanistan dışında yaşayan
BOA, MV, 195/17, Meclis-i Vükela Kararı, 12 Teşrinisani 1330/25
Kasım 1914.
24
BOA, DH. EUM. ECB, 34/13, Dâhiliye Nezareti’nden Takrir, 29
Temmuz 1331/ 11 Ağustos 1915; BOA, DH.UMVM, 123/121, Dahiliye
Nezaretinden Takrir, 29 Temmuz 1331/ 11 Ağustos 1915.
25
Balkan Savaşları sonrasında Osmanlı topraklarında bulunduğu halde
Yunan tabiiyeti iddiasına bulunan 255 kişinin, Yunan tabiiyeti
iddiasında bulunma sebebine emvalinin, arazilerinin, ticarethanelerinin,
ailelerinin, doğduğu toprakların Yunanistan’da bulunması veya irsen
Yunanlı olmalarını göstermişlerdir. Bk: BOA, DH. EUM. ECB, 15/33,
Yunan Tabiiyeti İddiasında Bulunanların Defteri.
26
BOA, DH.EUM.3ŞB, 28/52, Dahiliye Nezaretinin Tahriratı, 7
Ağustos 1332/20 Ağustos 1916.
23
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araz-i metruke ahalisinin durumu sorun oluşturuyordu. Bu
kişiler, Yunan pasaportuyla Osmanlı topraklarına
geliyordu. Bunlara, arazi-i metruke dışında ve Osmanlı
toprakları haricinde yaşadıklarından, Yunan tabiiyetine
geçebilmesi için altı ay mühlet tanınmıştı. Çoğu, verilen
mühlette Yunan tabiiyetine geçip, sonra da Osmanlı
topraklarına geldi. Atina Antlaşması’nda, Yunan
tabiiyetini kabul edenlerin, Osmanlı topraklarına
gelebilmesi ve istediği kadar ikamet etmesi hakkında açık
bir hüküm yoktu.27 Osmanlı hükûmeti de bu kişileri kabul
edeceğini taahhüt etmemişti. Osmanlı tabiiyetinde
kalabilme fırsatı varken, Yunan tabiiyetine geçen kişilere,
Osmanlı hükûmeti sıcak bakmıyordu. Yine de bunların da
Osmanlı topraklarına gelmesini tamamen kısıtlamadı.
Ticaret ve özel işleri için kısa süreliğine geliş-gidiş
yapabileceğini bildirdi. Eğer ikamet süresi uzun olacaksa,
Osmanlı tabiiyetine geçmelerini şart koştu. 28
Birinci Dünya Savaşı’nda Atina Antlaşması’yla
kararlaştırılan tabiiyet sorunun çözümü karmaşık bir hal
aldı. Savaş öncesinde arazi-i metruke ahalisinin, Osmanlı
topraklarına geliş gidişine yönelik bir takım kararlar almış
olan Osmanlı hükûmeti, bu kararların savaş ortamında
uygulanabilirliği konusunda tereddüt yaşanıyordu. 29 İki
devletin karşı gruplarda yer alması diplomatik ilişkilerin
kesilmesine yol açmıştı. Diplomatik ilişkilerin
kesilmesiyle birlikte Osmanlı topraklarında bulunan
BOA, DH.İD, 62/9, Polis Müdüriyet-i Umumisinden Dahiliye
Nezaretine Tahrirat, 17 Mart 1330/30 Mart 1914.
28
BOA, DH.EUM.MEM, 56/31, Dahiliye Nezaretinin Tahriratı, 16
Teşrinisani 1330/ 29 Kasım 1914; BOA, DH.EUM.MTK, 63/16,
Dahiliye Nezaretinin Tahriratı, 16 Teşrinisani 1330/ 29 Kasım 1914;
BOA, DH. MB. HPS. M, 18/27, Dâhiliye Nezaretinden Tamim, 16
Teşrinisani 1330/ 29 Kasım 1914.
29
BAO, DH. EUM. ECB, 12/44, Sadaretten Dâhiliye Nezaretine Takrir,
2 Ağustos 1333/ 2 Ağustos 1917.
27
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Müslümanlar, geride bıraktığı gayrimenkullerine ve
akrabalarına,
Yunanlıların
saldırılabileceğini
düşünüyordu. İçlerinden bazıları Osmanlı tabiiyetine geçiş
işlemlerini tamamladı. Bazılarıysa göç etmiş oldukları
halde, işlemlerini sonuçlandıramadı. Hatta Yunanistan
tabiiyetinde kalmakla, Osmanlı tabiiyetine geçmek
arasında tereddüt yaşıyorlardı. Osmanlı hükûmeti,
muhacirlerin sıkıntı çekmemesi için Osmanlı olduğu
halde, Yunan pasaportuyla, Yunanistan’a gidiş geliş
yapılmasına müsaade etti. 30
Osmanlı hükûmetinin iyi niyetli yaklaşımına karşılık
bazı muhacirlerin Yunanlılık iddiası, farklı nedenlere
dayanıyordu. Özellikle savaşla birlikte askere alınma
endişesi bunlardan biriydi. Atina Antlaşmasında
belirlenen üç yıllık süre sona erdiği halde, Osmanlı
topraklarında ikamet edip de Osmanlı tabiiyetine
geçmemiş pek çok muhacir vardı. 31
Savaşın koşulları ve muhacirlerin Osmanlı
hükûmetinin iyi niyetini suiistimal etmesi, muhacirlerin
tabiiyetine yönelik yeni kararlar alınmasını zorunlu kıldı.
Muhacirlerin, Osmanlı topraklarına göç etmiş olması,
Osmanlı tabiiyetine girmesinin göstergesi kabul edildi.
Polis Müdüriyeti, Osmanlı topraklarına gelenlerin Yunan
konsolosluğuna, Osmanlı tabiiyetine geçtiğine dair
beyanname vermesinin yeterli olacağı görüşündeydi.
BOA, MV, 197/25, Meclis-i Vükela Kararı, 8 mart 1331/21 Mart
1915; BOA, MV, 199/216, Meclis-i Vükela Kararı, 3 Kanunusani
1331/16 Ocak 1916; BOA, DH.EUM.SSM, 53/67, Dahiliye
Nezaretinden Şifre, 30 Temmuz 1332/12 Ağustos 1916; BOA,
DH.EUM.ECB, 15/33, Sadaretten Muhtıra, 6 Teşrinisani 1333/6 Kasım
1917; BOA, DH. EUM. SSM, 15/6, Dâhiliye Nezareti Şifre Tel, 2
Kanunuevvel 1333/ 2 Aralık 1917.
31
BOA, DH.SN.THR, 73/45, Hariciye Nezaretine Tahrirat, 14
Kanunusani 1332/27 Ocak 1917.
30
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Eğer, Yunanistan, beyanname verenlerin Osmanlı
tabiiyetine geçmesini kabul etmeyip, emlaklarını zapt
ederse, Osmanlı Devleti de topraklarındaki Yunanlılara
aynı muameleyi yapacaktı. Osmanlı topraklarında ikamet
ettiği halde Osmanlı tabiiyetine geçmeyenler hemen
Yunanistan’a gönderilmeliydi. Polis Müdüriyetinin
görüşüne karşı Osmanlı hükûmeti, savaş durumu
nedeniyle şimdilik muhacirler açısından bir şey yapmaya
gerek olmadığını bildirdi.32 Ayrıca tezkire-i Osmaniye
talep etmeyen Yunanlıların zarar görmemesi için Osmanlı
tabiiyetine girmeye zorlanmamasına da karar verildi. 33
Savaş sonrasında da ülkelerine gitmek isteyen Yunanlılara
müsaade edildi. Kalmak isteyenlere ise Atina Antlaşması
şartları hatırlatılarak ya Osmanlı tabiiyetini kabul etmesi
ya da ülkeyi terk etmesi gerektiği bildirildi. 34
Sonuç
Mora muhacirleriyle başlayan Yunanistan’dan kitlesel
Müslüman göçü, Yunan topraklarının Osmanlı Devleti
aleyhine genişlemesiyle sürekli devam etti. Birinci Dünya
Savaşı’ndan önce Doğu Trakya ve Batı Anadolu’da
yaşayan Rumların Yunanistan’a göç etmeye başlaması
üzerine 1914 yılında Osmanlı Devleti ile Yunanistan
arasında mübadele kararı alındı.35 Mübadeleye göre Doğu
Trakya ve Aydın vilâyetlerinde yaşayan Rumlar ile
Yunanistan ve Makedonya’da Müslümanlardan isteyenler
BOA, MV, 208/33, Meclis-i Vükela Kararı, 23 Mayıs 1333/23 Mayıs
1917.
33
BOA, MV, 209/101, Meclis-i Vükela Kararı, 28 Teşrinievvel 1333/28
Ekim 1917.
34
BOA, DH.EUM.ECB, 21/35, Dahiliye Nezaretine Takrir, 29
Kanunuevvel 1334/29 Aralık 1918.
35
Yusuf Halaçoğlu, “Yunanistan’ın Osmanlı Devleti’ne Karşı Takip
Ettiği Siyaset (1885-1918)”, Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi, S.6,
Haziran 1980,s. 22-23.
32
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yer değiştirecekti. Birinci Dünya Savaşı’nın çıkması
dolayısıyla bu karar uygulanamadı.36 Yunanistan
kurulduğu zaman, değişik bölgelerinde yaklaşık 900.000
Müslüman yaşarken bu sayı Lozan öncesinde üstelik
Yunan toprakları genişlediği halde yarıya indi. 37 Lozan
sonrasında
başlayan
mübadele
sürecinde
ise
Müslümanlar, Türkiye topraklarına göç ederek Yunan
zulmünden kurtarılmaya çalışıldı.
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BALKAN SAVAŞLARI SIRASINDA OSMANLI
HİLÂL-İ AHMER CEMİYETİ’NİN KURDUĞU
HASTANELER VE KOLERA İLE MÜCADELE
Hospitals Founded By The Ottoman Red Crescent
Association During Balkan Wars And Combating Kolera
Metin AYIŞIĞI
Öz: Hilal-i Ahmer Cemiyeti Balkan Savaşı’nda sadece
askerlerin değil aynı zamanda sivillerin ihtiyaçları için de
faaliyette bulunmuştur. Cemiyet, İstanbul ve çevresinde yeni
hastaneler kurmuş, mevcut hastanelere de her türlü desteği
vermiştir. Ayrıca kolera, tifüs gibi bulaşıcı hastalıklarla
mücadele etmiş ve savaş nedeniyle göçe mecbur kalan
muhacirlerin sıkıntılarıyla da ilgilenmiştir.
Hilâl-i Ahmer Cemiyeti yalnız İstanbul ve çevresinde
Dar’ülfünun, Kadırga, Vefa, Demirkapı, Muhacirin,
Ayestefanos, Ispartakule ve Hadımköy hastanelerini faaliyete
geçirdiği gibi Taşkışla, askeri hastanesine, Kandilli ve Sanayi-i
Nefise hastanelerine memur ve malzeme yardımında
bulunmuştur. Muhacirin Hastaneleri yanında Bebek, Kadıköy,
Moda, Erenköy gibi özel hastaneler de kurulmuştur. Okullar,
konaklar ve hatta umumi apartmanlar bile hastane haline
çevrilmiştir. Ancak bazı okul idareleri özellikle Rum mektepleri,
okullarının hastane haline çevrilmesine izin vermemiştir.
Rumeli cihetinden İstanbul’a gelen muhacirin ve yaralı askerler
arasında görülen koleranın yayılmasını önlemek ve hastaları
tedavi etmek için her türlü tedbiri almıştır. Balkan Savaşı
boyunca Hadımköy başta olmak üzere büyük bir alana yayılan
kolera salgını, binlerce asker ve sivili etkilemiştir. Bu çalışma



(Prof. Dr.); Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Tarih
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yerli yabancı birçok eser yanında Başbakanlık Osmanlı Arşivi
belgeleri ile ayrıntılı olarak incelenecektir.
Anahtar kelimeler: Hilâl-i Ahmer Cemiyeti, İstanbul,
Muhacirin, Kolera, Hastaneler

Abstract: The Hilal-i Ahmer Society was active in the Balkan
War not only for the needs of soldiers but also for the needs of
civilians. The Society established new hospitals in and around
Istanbul and provided all kinds of support to existing hospitals.
He also fought against infectious diseases such as cholera and
typhus and dealt with the problems of emigrants who were
forced to migrate due to war.
The Hilâl-i Ahmer Society not only operated the Darülfünun,
Kadırga, Vefa, Demirkapı, Muhacirin, Ayestefanos, Ispartakule
and Hadımköy hospitals in Istanbul and its environs, but also
assisted Taşkışla, military hospitals, Kandilli and Sanayi-i
Nefise hospitals. Beside Muhacirin Hospitals, private hospitals
such as Bebek, Kadıköy, Moda and Erenköy have been
established. Schools, mansions and even public apartments have
been turned into hospitals. However, some school
administrations, especially Greek schools, did not allow their
schools to be turned into hospitals.
He took every precaution in order to prevent the spread of
cholera among the immigrants and wounded soldiers who came
to Istanbul from Rumeli, and to treat the patients. During the
Balkan War, the epidemic of cholera spreading to a large area,
especially Hadımköy, affected thousands of soldiers and
civilians. This study will be examined in detail with the
documents of the Prime Ministry Ottoman Archives as well as
many local and foreign works.
Keywords: Ottoman Red Crescent Association,
Immigrants, Cholera, Hospitals
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Istanbul,

Giriş
Balkan Savaşı nedeniyle Bulgar ve Yunan zulmünden
kaçan Müslüman halk, Edirne ve Çatalca üzerinden
kafileler halinde İstanbul’a ulaşmaya çalışıyorlardı. Ancak
İstanbul’da da durum hiç iç açıcı değildir. Binlerce kişi
cami, mescit, han, kışla, konak gibi yerlere
yerleştirilmelerine rağmen pek çok muhacir ve
arabalarıyla sokaklarda kalmışlardır. Mevsim kıştır ve
muhacirlerin pek çoğu hastadır. Hilâl-i Ahmer Cemiyeti
ise genç bir teşkilat olmasına rağmen canla başla yardıma
koşmuştur.
Osmanlı Devleti, binlerce muhâcirin bir anda
gelmesiyle çok zor durumda kalmıştır. Bir yandan savaş
yaralılarının tedavisi, bir yandan kolera salgını, diğer
yandan çoluk çocuk ve yaşlı evsiz barksız kalmış
insanların sorunlarının çözümlenmesi aynı döneme denk
gelmiştir. İstanbul'daki kışlalar ve karakollarla birçok
resmi binalar hastaneye dönüştürülmesine rağmen, hasta
ve yaralıların çokluğu bazı sıkıntıların oluşmasına neden
olmuştur.
Hilâl-i Ahmer Cemiyeti, İstanbul ve cephelerde
hastaneler kurulmuş, yaralı askerlerin taşınması amacıyla
vapurlar kiralanmıştır. Bundan başka büyük istasyonlarda
yaralı ve yorgun askerler için çayhaneler açılmış,
savaşlarda ortaya çıkan kolera, tifüs gibi bulaşıcı
hastalıklarla mücadele edilmiş ve savaş nedeniyle baş
gösteren muhacirlerin sıkıntılarıyla da ilgilenilmiştir.
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Ordunun Kırklareli'den dönüşü sırasında Hadımköy
başta olmak üzere büyük bir alana yayılan kolera, dehşetli
bir şekilde bulaşıp yayılarak dördüncü ve beşinci günde
hastalananların sayısı binlere ulaşmıştı. Bundan dolayı
askeri sıhhiye, koleralılara temas eden askerlerin diğer
askerlerden uzaklaştırılmasını gerekli görmüştü. Bu
hastalıklı askerlerin diğer asker ve halk ile temaslarının
engellenerek korunaklı yerlerde gözlem ve tedavi altına
alınmaları için büyük camilere yerleştirilmesine mecbur
kalınmıştı.
Ayastefanos ile Makriköy ve diğer yerlerde ortaya
çıkan hastalığın bulaşmaması için askerin bu
merkezlerden
uzak
çadırlarda
bulundurulması
gerekiyordu1.
Nitekim
Sarayburnu'nda
kurulan
tahaffuzhanedeki asker arasında kolera ortaya çıkması
sebebiyle koleranın halka bulaşmasını önlemek için, hasta
Cumhur Başkanlığı Devlet Arşivleeri Osmanlı Arşivi (BOA), DH..D.
Dosya no: 165, Gömlek no: 16 (18 Ramazan 1331) (21 Ağustos 1913)
1
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askerlerin şehre sokulmaması, ve kolera vakalarının derhal
Emanet-i Sıhhiye Müdüriyeti'ne ihbar edilmesi gerektiği
İstanbul Muhafızlığına hatırlatılıyordu 2. Hilal-i Ahmer
Cemiyeti, yaralı ve hasta askerler için, Hadımköy,
Ayastefanos, Ispartakule gibi cepheye yakın yerlerde yeni
hastaneler kurdu. Aynı anda da halka çağrı yaparak
Cemiyete bağışta bulunmalarını istedi3.
Hilâl-i Ahmer Cemiyeti yalnız İstanbul ve çevresinde
toplam 400 yataklı Darülfünun, Kadırga, Vefa, Demirkapı,
Muhacirin, Ayestefanos, Ispartakule ve Hadımköy
hastanelerini faaliyete geçirdiği gibi Taşkışla, Bandırma
askeri hastanelerine, Kandilli, Sanayi-i Nefise, Şişli’de
İngiliz Doktor Klemo tarafından açılan hastanelere memur
görevlendirdi ve malzeme yardımında bulundu. Kurulan
bu hastanelerde hem savaş yaralıları tedavi edilmiş, hem
de Balkan Savaşı’nda canlarını zor kurtararak Osmanlıya
sığınan
Balkan
muhacirlerinden
hasta
olanlar
yararlanmıştır4.
Koleranın Yayılmaması İçin Alınan Tedbirler:
Rumeli cihetinden İstanbul’a gelen muhacirin ve yaralı
askerler arasında görülen koleranın yayılmasını önlemek
ve hastaları tedavi etmek için her türlü tedbiri almıştır.
Balkan Savaşı boyunca Hadımköy başta olmak üzere
büyük bir alana yayılan kolera salgını, binlerce asker ve
sivili etkilemiştir. Alınan bütün tedbirlere rağmen kolera
sadece asker arasında değil İstanbul'a da sıçramıştı. Bunun
için bazı acil tedbirler devreye sokulmuştur:
(BOA), DH.İD. Dosya no: 166, Gömlek No:5 (7 Şevval 1331) (9
Eylül 1913)
3
(BOA), DH.HMŞ, Dosya no: 11, Gömlek No:44 (22 Zilkade 1330)(
2 Kasım 1912)
4
Geniş bilgi için bk. Seçil Karal Akgün- Murat Uluğtekin, Hilâl-i
Ahmer’den Kızılay’a, Ankara 2000, s. 104-113
2
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1- İstanbul sularının koleraya karşı korunulması.
2-Anadolu'ya sevk edilecek muhacirlerin tahaffuz ve
tebhirattan geçirilmesi. 5
3- İstanbul'a gelen İngiliz Sâlib-i Ahmer Cemiyeti
doktorlarına kolaylık gösterilmesi.
4- Dersaadet ve civarında kolera hastalığının devam
ettiğinden Terkos Gölü'nde balık avı memnuiyeti meselesi
için bir komisyon teşkil edilmesi lüzumu.
5-Terkos Gölü haritası ile mukavelename nüshalarının
gönderildiği.
6- Terkos Gölü Balık Avı Mültezimi Mustafa Rıfat'ın
memnuiyetin kaldırılmasına dair protestonamesi.
7- Tarlada bulunan kavun, karpuz gibi ürünlerin
dağıtımının kontrol altında tutulması6
Bu arada Ayastefanos’a trenle sevk edilen koleralıların
bekletilmeksizin
derhal
tahliyesi
gerekiyordu.
Hadımköy'den gelecek olan güçsüz ve koleralı askerin
trenleri Ayastefanos'ta tutulmadan karadan ve denizden
münasip mahallere sevkleri kararlaştırıldı7. Bunların kısa
süre için barındırılması konusunda binaların yetersiz
kalması üzerine açıkta kalanlar için süratle barakalar inşa
Bu arada İstanbul'da ortaya çıkan kolera hastalığı hakkında tedabir-i
tahaffuzi tedbirler alınarak hastanın tedavisi hususunda istihdam
olunmak ve gerektiğinde kontratoları yenilenmek üzere Viyana'dan üç
uzmanın süratle gönderilmesi için harekete geçti. BOA, BEO, Dosya
no: 4113, Gömlek No: 308423 6 Kasım 1912 (26 Zilkade 1330)
6
Nitekim Koleranın artması sebebiyle fakir halk tarafından tüketilen
kavunların İstanbul'a girmesinin ve satın alınmasının men edildi.
(BOA), DH.İD.. Dosya no: 50-2, Gömlek No: 30 (25 Şaban 1330) 2
gün de mühlet veriliyor. 9 Ağustos 1912
7
(BOA), BEO., Dosya no: 4114 , Gömlek No: 308478 (1330 Zilhicce
06) (16 Kasım 1912)
5
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edilmiş ve bir de Karantinahane yapılmıştı. . Bu tedbirler
konusunda rehaveti görülenlerin cezalandırılması da
öngörülmüştü8. Muhacir sevkiyatının Ayastefanos'tan
icrası zor olduğundan Makriköy'ün sevkıyat merkezi
yapılması gündeme gelmiş ancak bunların İstanbul'a
uğratılmadan Anadolu'ya sevkleri kararlaştırılmıştı 9.
Ayrıca Tekirdağ ile çevresinden gelen muhacirlerin
kolera nedeniyle ve de süratle Sirkeci'den Üsküdar tarafına
sevkleri sırasında vapura nakillerinde bazı kimselerin para
aldıkları istihbaratı üzerine 29 Ekim 1912 tarihinde bu
şahıslar yakalanarak haklarında yasal işlem başlatıldı 10.
Bu arada muhacirin sevkiyatının Ayastefanos'tan
yapılması zor olduğundan Makriköy'ün sevkiyat merkezi
yapılması gündeme gelmişti. Osmanlı Hükümeti,
hastalığın yayılmasının önlenmesi ve tedavisi için doktor
ecza ve tıbbi yardımlarla İtalya'dan gerekli tıbbi
levazımatın sağlanması ve karantina vb. tedbirleri devreye
soktu11. Ancak yaralı askerlerden koleraya yakalananların
İstanbul'a sevk edilmeyerek oldukları yerde tedavi
edilmeleri isteniyordu12.
Karantina
Koleranın halka bulaşmasını önlemek için, hasta
askerlerin şehre sokulmaması ve askeriyede ortaya çıkan
(BOA), BEO, Dosya no: 4114, Gömlek No: 308493 ( 3 Zilhicce
1330) (13 Kasım 1912)
9
(BOA), BEO, Dosya no: 4108, Gömlek No: 308062 (24 Zilkade
1330) (04 Kasım 1912)
10
(BOA), BEO, Dosya no: 4111, Gömlek No 308307 (2 Zilhicce
1330) (12 Kasım 1912)
11
(BOA), DH..İD, Dosya no: 57, Gömlek No: 6 (2 Safer 1330) (02
Ocak 1912)
12
Dahiliye Nezaretinden Sadarete yazılan 27 Ekim 1912 tarihli mahrem
ve acele kaydıyla yazılan tezkere için bk. (BOA), BEO, Dosya no:
4110, Gömlek No: 308242
8
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kolera vakalarının derhal Emanet-i Sıhhiye Müdüriyeti'ne
ihbarının gerekliliği edilmesi gerektiğinin İstanbul
Muhafızlığına bildirildi13. Bunun için birliklerden
gönderilecek asker Ayastefanos ve Edirnekapı'da
muayenesi yapılıyor ondan sonra koleralı olanların
ayrılarak, tathirat ve tebhirat-ı fenniye yapıldıktan sonra
şehre girmeleri ve erzak nakline memur bulunanların
orduya karışmadan erzakı teslim ettikten sonra avdetleri
sağlanıyordu14.
İstanbul'daki Kolera salgını nedeniyle bütün mektepler
tatil edilerek derhal sağlık tedbirleri uygulanmaya başladı.
Koleradan dolayı İstanbul'daki resmi ve özel bütün
okulların tatil edilmesi ve bu tatil esnasında izdihama
sebep olacak merasimlere meydan verilmemesi istendi 15
İstanbul'daki Kolera salgını dolayısıyla mekteplerde sağlık
tedbirlerine riayet edilmesi hususu liste halinde Maarif
Müdürlüğüne gönderildi16. Belediye, Şehremanetinden
gönderilen yazıda kolera ile ilgili alınan tedbirlere itina
edilmesi isteniyordu.
Hastahaneler
En şiddetli savaşların İstanbul’a yakın yerlerde cereyan
etmesi ve yaralıların İstanbul'a taşınması sebebiyle
İstanbul’da daha fazla hastane ihtiyacı doğmuştur.
Okullar, konaklar ve hatta umumi apartmanlar bile hastane
haline çevrilmiştir17. İstanbul’a çok kalabalık sayıda yaralı
(BOA), DH.İD... Dosya no: 166, Gömlek No: 5, (7 Şevval 1331) (9
Eylül 1913)
14
(BOA), BEO, Dosya no: 4124, Gömlek No: 309258 1331 M 05 (5
Muharram 1331) (15 Aralık 1912)
15
(BOA), MF.MKT, Dosya no: 1174, Gömlek No: 53
16
BOA, MF.MKT, Dosya no: 1193, Gömlek No: 15 (6 Muharrem
1332) (5 Aralık 1913)
17
Pelin Demir, Balkan Savaşları Sırasında İstanbul’da Gündelik Hayat
(1912-1913) Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Mimar Sinan Güzel
13
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ve hasta muhacir nüfusunun gelmesi ile beraber toplamda
30.000 yatağa ihtiyaç olduğu ve bu bağlamda yeni
hastanelerin inşa edilmesinin gerektiği tespit edilmiştir.
Ancak süre kısıtlı olduğu için hastanelerin inşa
edilemeyeceği anlaşılmıştır. Bu nedenle büyük okullar
hastane haline çevrilmiştir. Hatta İstanbul'daki yatılı
mektepler dahil çok sayıda eğitim kurumu yaralı askerlerin
tedavisi için hastane olarak kullanılmıştır18
Hastane haline çevrilen ve eğitime ara veren okullar ilk
olarak Kabataş ve Üsküdar idadileridir. Daha sonra
Cerrahpaşa Hastanesi’nin isteğiyle aynı semtte bulunan
Davul paşa Lisesi tatil edilip, muhacirleri ve yaralıları
tedavi etmek üzere hastaneye dönüştürülmüştür. Yaralı
askerlerin tedavisinin yapılabilmesi için hastane olarak
kullanılacak Davud Paşa İdadi Mektebi ile Makrıköy
Rüştiye Mektebi'nin tahliye edilmiş ve bu mekteplerde
görevli muallim ve memurlar hastane hizmetinde istihdam
edildi19.
Savaş sebebiyle kısa bir süre sonra Galatasaray
Sultanileri de hastane haline çevrilerek bu ihtiyacın
giderilmesi hedeflenmiştir. Haydarpaşa Tıp Fakültesi ve
Darülfünûn Tıp Fakültesi öğrencileri de derslere ara
vererek yaralıları tedavi etmek üzere tıp fakültelerinde
hasta kabul etmiştir. Mülkiye mektebi, hukuk, ziraat,
mühendislik fakülteleri de kapatılarak hastane haline
çevrilmiştir. Buradaki öğrenciler ve öğretmenler Hilal-i
Ahmer hemşireleri ve hasta bakıcıları ile birlikte çalışarak
savaşa gönüllü olarak yardım etmişlerdir. Ayrıca Harp
Sanatlar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ocak 1919, 55
18
(BOA), MF.MKT, Dosya no: 1182, Gömlek No: 59 (29 Zilkade
1330) (9 Kasım 1912)
19
(BOA), MF.MKT, Dosya no: 1182, Gömlek No: 53, lef., 3 (25
Zilkade 1330) (5 Kasım 1912); MF.MKT 1182, Gömlek No: 59 (29
Zilkade 1330) ( 9 Kasım 1912)
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nedeniyle mekteplerin hastane ve saire olarak kullanılması
nedeniyle vazifelerini ifa edemeyen öğretmenlerin
maaşlarının ödenmesi kararlaştırıldı20.
Harp nedeniyle askeri hastaneler tamamen dolmuş
olması ve yaralıların artması üzerine hastane olarak
kullanılmak üzere İstanbul'daki mekteplerden öncelikle
Galata Sultanisinin 1-2 güne kadar süratle yatak ve
eşyalarıyla beraber geçici olarak askeriyeye teslim
edilmesi isteniyordu. Beyoğlu Sultanisi, Darülfünun ve
Darümualliminin de boşaltılarak ihtiyaç duyulan yatak,
karyola ve sairenin tedariki ile hastane olarak hazırlanması
istendi21. Hilal-i Ahmer Cemiyeti tarafından hastane
olarak kullanılan Vefa İdadisi'nin tekrar mektep haline
getirilmek üzere gerekli tadilatın yapılması için keşif
heyeti gönderilmişti22. Ayrıca Fener'deki Rum Mekteb-i
İdadisi ile Heybeliada'daki Rum Ticaret Mektebi'ne
mukabil hastane olmak üzere Patrikhane’ce gerekli
mahallerin hazırlanması istendiği anlaşılmaktadır23.
Darüşşafaka binası üç yüz talebe ile memurlar,
muallimler ve müstahdemlerin idaresine ancak yettiğinden
mezkur binanın yarısının Askeri hastane olmasına karar
verilmişti. Ancak öğrencilerin yarısının diğerine diğere
birleştirilmesine mecburiyet hasıl olmuştu. Söz konusu
talebenin tahsil ve sıhhatlerinin temini için buraya hasta
(BOA), BEO, Dosya no: 4120, Gömlek No: 309000 (25 Zilhicce
1330) (5 Aralık 1912); (10 Zilhicce 1330) 20 Kasım 1912
21
Maarif Nezareti tarafından yazılan 18 Ekim 1912 tarihli tezkeresi için
bk. (BOA), BEO, Dosya no: 4106, nr. Gömlek No: 307919 ve 306398
22
(BOA), MF.MKT. Dosya no: 1186, Gömlek No: 110 (19
Cemazeyilahir 1331) (26 Mayıs 1913) ve Osmanlı Hilal-i Ahmer
Cemiyetinden Maarif Nezaretine yazılan (7 Cemaziyilahir 1331) 14
Mayıs 1913 tarihli yazı.
23
(BOA), MF.MKT., Dosya no: 1184, Gömlek No: 3 (29 Rabiulevvel
1331) (8 Mart 1913) Harbiye Nezaretinden Maarif-i Umumiye
Nezaretine
20
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gönderilmemesi ve mevcud hastaların da Haydarpaşa ve
diğer mahallere nakli karar altına alındı 24. Hatta bina
ihtiyacı o kadar had safhaya gelmişti ki Yıldız Sarayı'ndaki
bazı daireler hastane olarak hizmet vermiştir 25.
Cepheden gelen yaralılar için hastaneler yetersiz
geldiğinden Darülfünun, Darülmuallimin. Vefa İdadisi,
Mekteb-i Hukuk, Horhor'daki Münir Paşa Konağı,
Veznecilerdeki Rıza Efendi Apartmanı, Polis ve Jandarma
Mektepleri, Ada’daki Kazım Paşa Oteli, Tarabya'daki
Summer Palas ve Tokatlıyan Oteli'nin hastaneye çevrilmiş
ve hastane için gerekli malzemeler de tedarik edilmişti 26.
Nitekim Şehzadebaşı'nda hastane olarak hizmet etmesine
karar verilen Letafet Apartmanı’nın lazım olan tamirata
derhal başlanmıştı27. Yaralı askerlerin tedavisinde hastane
olarak kullanılması istenen Galata Mekteb-i Sultanisi ile
Darulmuallimin Mektebi ve Darülfünunun da yatak ve
eşyalarıyla birlikte geçici olarak süratle tahliyesiyle
askeriyeye tahsisi sağlandı28.
Muhacir Hastanesi
Muhacir Hastanesi, Parmakkapı'daki Reşit Paşa
Konağı kiralanarak bütün ihtiyaçları karşılandıktan sonra,
8 Şubat 1913 tarihinde açılmıştır 29. Hilal-i Ahmer
(BOA), B.E.O, Dosya no: 4154, Gömlek No: 311507 (8 Rabiulahir
1331) (17 Mart 1913)
25
(BOA), BEO, Dosya no: 4165,
Gömlek No: 312357 (13
Cemazeyilahir 1331) (20 Mayıs 1913)
26
(BOA), BEO, Dosya no: 4107, Gömlek No: 307964 (22 Zilkade
1330) (02 Kasım 1912)
27
İstanbul Defterdarlığından Maliye Nezaretine yazılan 6 Ekim 1912
tarihli tezkere: (BOA), ML.EEM, Dosya no: 982, Gömlek No: 11 (20
Nisan 1913) (13 Cemaziyilevvel 1331)
28
(BOA), MF. MKT. Dosya no: Dosya no: 1182, Gömlek No: 46 (20
Zilkade 1330) (31 Ekim 1912) Sadaret Dairesinden Maarif Nezaretine
18 Ekim 1912 (7 Zilkade 1330)
29
H.Yıldırım Ağanoğlu, Osmanlı'dan Cumhuriyete Balkanlar’ın
24
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tarafından baraka ve camilerde yaşayan muhacirler için
seyyar doktorlar tayin edilmişti. Ancak bu seyyar
doktorlar muhacir sayısının fazlalığı ve ağır hasta olan
muhacirler ile ilgilenmeye yeterli gelmemiştir. Bu durumu
göz önünde bulunduran Hilal-i Ahmer, 8 Şubat 1912’de
Parmakkapı’daki Reşit Paşa Konağı’nı kiralamış ve
hastane için gerekli olan donanımlar temin edilerek
muhacir hastanesi faaliyete sokuldu. 30
Geçici yerlerde kalan göçmenler için, özellikle
Yedikule dışında barakalar yapılmış, yine bu barakaların
yakınına Hilal-i Ahmer Cemiyeti tarafından bir hastane
yapılmış; gerekli malzemelerinin tedariki ve doktorların
tayini gerçekleştirilmiştir.31 Şehremaneti bunun yanında
hiç kimsenin dışarıda kalmaması için gerektiğinde siyasi
kulüpleri de yerleşim yeri olarak kullanma yoluna
gitmiştir.32
Os manlı Hilâl- i A hmer Ce miyet i' nin B alka n
Sav aşı Sebebiy le K urduğ u H ast aneler
Kadırg a H ast anes i
H.Ahmer
Cemiyeti'nin
İstanbul'da
kurduğu
hastanelerin ilki Kadırga hastanesidir. Sâlnâmeye göre 10
Teşrin-ı Evvel 1328 (23 Ekim 1912)'den Şubat sonuna
kadar Kadırga Hastanesine 663 yaralı ve hasta girdi.
Bunların 369'u yaralı, 294'ü hastaydı. Yaralılardan 12,

Makus Talihi GÖÇ., I. basım, İstanbul 2001, s. 251.
30
Muhacir hastanesi fotoğrafı için bkz. Ek 20.
31
Ağanoğlu, s. 188
32
Zuhal Özaydin, Osmanli Hilâl-i Ahmer Cemiyeti Sâlnâmesî,
Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi, Sağlık
Bilimler Enstitüsü, İstanbul 1987, s. 109
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hastalardan 8 nefer öldü. 454 nefer şifa ile çıktı. 0
tarihlerde 187 ne¬fer tedavi altında idi.. 33

Kadırga Hastanesi. (Osmanlı Kızılay Cemiyeti 19111913 Yıllığı
Darülfünun H ast anes i
İstanbul'a çok sayıda yaralı gelmeye başlaması üzerine
Darülfünûn-ı Osmanî tatil edildi ve binası hastane
yapılmak üzere Hilâl-i Ahmer Cemiyetine verildi. Gerekli
yatak takımları ve diğer malzemeleri alınıp, etibba ve
memurları tayin edilerek 18 Teşrin-i evvel 1328 (31 Ekim
1912)'de 400 yataklı bir hastane olarak açıldı ve hemen
yaralılar kabule başlandı. Umu¬landan daha fazla
yaralının gelmesi sebebiyle, binanın da ye¬terli
büyüklükte olmasından faydalanılarak 200 yatak daha
ilave edilerek 600 yatağa çıkarıldı. 34
Osmanlı Hilâl-i Ahmer Cemiyeti Salnâmesi,1329-1331, İstanbul,
Ahmet İhsan Efendi Şürekası Matbaat-ı Osmaniye Şirketi, s. 123-126
34
Osmanlı Hilâl-i Ahmer Cemiyeti Salnâmesi, s. 134
33
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Vefa H ast anes i
Savaş sebebiyle Vefa İdâdîsi(169) tatil edildi ve
bo¬şaltıldı. Yerine Hilâl-i Ahmer tarafından 150 yataklı
hastane kuruldu. Heyet-i sıhhiyesi ve malzemeleri temin
edilip 24 Teşrin-i evvel 1328 (6 Kasım 1912)’de açıldı ve
hasta kabulüne başladı. 35

Hilal-i Ahmer Vefa Hastahanesi Ameliyathanesi
Demirkapı Has t anes i
Kolera esnasında Sıhhiye Nezâreti tarafından Topkapı
Sarayı içinde Demirkapı civarında barakalar kurularak 110
ya¬taklı hastanelerde bir süre efrâd-ı askeriye tedavi
edilmiş ise de koleranın ortadan kalkması üzerine yaralı ve
hasta ka¬bulüne başlandı.36

35
36

Osmanlı Hilâl-i Ahmer Cemiyeti Salnâmesi, s. 136
aynı yer
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Ispart akule H ast anes i
Bu hastane orduda kolera çıkması üzerine koleralı
mın¬tıkalara yardım için seyyar kolera hastanesi olarak
kurulmuş, koleranın ortadan kalkması üzerine yaralı ve
hasta kabulüne başlamıştı.37

Hilâl-i Ahmer Ispartakule Hastahanesi
Hadımköyü Hastanesi
Bu hastane kolera sebebiyle 5 Teşrîn-i sânî 1328 (8
Kasım 1912)’de 150 yataklı olarak seyyar hastane
çadırla¬rıyla kuruldu. Bara¬kalar ilâve edilerek 250
yataklı bir hastane haline getiril¬di. Koleranın ortadan
kalkması ve kış mevsiminin şiddetlenme¬si üzerine
barakalar ihdas edilerek yaralı ve hasta kabulüne
başlanmıştı38.
Muhacir Hastaneleri39
Camilerde, Yedikule dışındaki barakalarda iskân edilen
muhacirlerin bir kısmı kış mevsimi ve seyahat
yorgunlukları nedeniyle hastaydı. Hilâl-i Ahmer'ce iki

Osmanlı Hilâl-i Ahmer Cemiyeti Salnâmesi, s. 140
Osmanlı Hilâl-i Ahmer Cemiyeti Salnâmesi, 1 4 1 -1 4 5
39
Osmanlı Hilâl-i Ahmer Cemiyeti Salnâmesi, 1 3 8 -2 2 7
37
38
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seyyar tabip memur edildi. Bunlar her gün camileri
dolaşıyor, hastaların tedavileri için ilâç dağıtıyorlardı.
Taşkışla Hastanesi
Askeriyece hastane haline çevrilmiş olan Taşkışla hastanesinin 2000 yatağı vardı. 20 Teşrin-i evvel 1328 (2
Kasım 1912)'de hasta kabulüne başlamıştı.
Kandilli Hastanesi
Kandilli'de bazı yardımsever vatandaşlar tarafından
yapılan girişim ile Prens Celâlettin Bey'in sarayının ağalar
dairesi 50 yataklı bir hastane haline getirildi. 20 Teşrîn-i
evvel 1328 (7 Kasım 1912)'de açıldı ve Kânûn-ı sânî
(Ocak) sonuna kadar yardımseverlerin ianesiyle idare
edildi.
Şişli'de Kalamov ( ) Hastanesi
Şişli'de Süvari Karakoluyla karşısındaki Rıza Bey konağında Dr.Kalamov'un yardımıyla kurulan hastane
Teşrîn-i sânî (Kasım) başında açılmıştı. Açıldığı zaman 45
yataklı olan bu hastane daha sonra 60 yatağa
tamamlandı40
Balkan Savaşında Özel Hastanelerin Kuruluşu
İstanbul'a çok sayıda yaralı gelmeye başlaması üzerine
mevcut askeri hastaneler ve Hilâl-i Ahmer hastaneleri
yetmediğinden Sıhhiye-i Askeriyece birçok kışlalar,
karakollar hastane haline çevrildi ve Hilâl-i Ahmer
Cemiyeti tarafından da mevcut hastaneler genişletildi.
Ancak bunlar da yetmediğinden özel hastaneler kuruldu.
Padişah emri üzerine her türlü masrafı kendileri tarafından
karşılanacak, her türlü malzemesi mükemmel 100 yataklı

40

Özaydın, a.g.e., s.116
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bir Saray-ı Hümâyun hastanesi 20 Teşrîn-i evvel 1328 (2
Kasım 'da açıldı.
Bebek Hastanesi :Mısır Hidivinin annesi tarafından
Bebek'te yaralılara mahsus bir hastane açılmıştı41.
Kadıköyü Hastanesi: Kadıköyü Osmanlı Donanmasına
Milli Yardım Hanımlar Şubesi tarafından toplam 1000 L.
kadar iane ile her türlü eşyası ve iaşesi temin edilerek
Kadıköyü'nde Haydarpaşa tren yolu üzerinde Osmanlı
İttihat Mektepleri binası 100 yataklı bir hastane haline
getirildi ve mütareke zamanına kadar yaralı kabul etti42.
Moda Hastanesi: Moda'da oturan Osmanlı ve ecnebi
bazı hayırseverlerin topladıkları iane ile Şifa Hastanesi
içinde yaralı kabulü için 50 yataklı bir. hastane açıldı ve
mütareke sonuna kadar çalıştı. oda'da Sen Josef Fransız
mektebi hastanesinde yaralı kabulü için evvelâ 10, daha
sonra 25 yataklı bir hastane yaralılara bakmıştı43.
Erenköyü Hastanesi: Erenköyü Münif Paşa köşkü ailesi
tarafından yaralılara bırakılmış, hayırseverler yardım
toplayarak hastane açılmış, mütareke zamanına kadar
faaliyet göstermiştir44.
1912-1913 Yıllarında İstanbul’daki Hastaneler
İstanbul’a yaralıların ve muhacirlerin gelmesi ile
birlikte İstanbul’daki hastaneler dolup taşmıştır. Yaralı
askerler Çatalca’dan ve Hadımköy ‘den Sirkeci’ye
getirilmiştir. Genellikle bu askerler ellerinden yaralıdır.
Hafif yaralılar; Sarayburnu, Tuzla ve Maltepe
hastanelerine, ağır yaralı olanlar; Demirkapı Hastanesi’ne
götürülmüştür. Gülhane Hastanesi, askeri bir hastane olup
Osmanlı Hilâl-i Ahmer Cemiyeti Salnâmesi, s. 172
Osmanlı Hilâl-i Ahmer Cemiyeti Salnâmesi, s . 1 7 2 -1 7 4
43
Osmanlı Hilâl-i Ahmer Cemiyeti Salnâmesi, s . 1 7 4
44
Osmanlı Hilâl-i Ahmer Cemiyeti Salnâmesi, 1 7 4
41
42
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en yüksek kapasiteli hastanedir. Buraya ağır askeri
yaralılar getirilmiştir. En büyük ve kalabalık hastane
burasıdır. Diğer bir askeri hastane Hadımköy
Hastanesi’dir. Çatalca hattına yakın olması sebebiyle
buraya günde45 yüzlerce yaralı ve koleralı asker
getirilmiştir. Askeri hastanelerin dışında siviller için
kurulmuş olan Cerrahpaşa Hastanesi o dönemde büyük bir
hastanedir. Cerrahpaşa’da tedavi edilip iyileşen hastalar
gönderilip, boşalan yerlerine askeri yaralılar getirilmiştir.
Cerrahpaşa Hastanesi’nde bu dönemde ameliyat edilmesi
gereken yaralılar haricinde hastaların kabul edilmemesi
kararı alınmıştır.
Hastane haline çevrilen ve eğitime ara veren okullar ilk
olarak Kabataş ve Üsküdar idadileridir. Daha sonra
Cerrahpaşa Hastanesi’nin isteğiyle aynı semtte bulunan
Davutpaşa Lisesi tatil edilip, muhacirleri ve yaralıları
tedavi etmek üzere hastaneye dönüştürülmüştür. Yaralı
askerlerin tedavisinin yapılabilmesi için hastane olarak
kullanılacak Davud Paşa İdadi Mektebi ile Makriköy
Rüşdiye Mektebi'nin tahliye edilmiş ve bu mekteplerde
görevli muallim ve memurlar hastane hizmetinde istihdam
edildi46
Öğrenciler hastanelerde çalışmakla kalmamış, savaşa
gönüllü olarak yazılmıştır. Savaşa en fazla gönüllü olarak
giden öğrenciler, Darülfünûn öğrencileridir 47 Darülfünûn
binası hastane haline çevrilerek Osmanlı Hilal-i Ahmer
Cemiyeti’ne verilmiştir. Hilâl-i Ahmer Cemiyeti
Darülfünûn Hastanesi’ne karyola, çamaşır gibi her türlü
45

Pelin Demir, a.g.e., s. 54
(BOA), MF.MKT, Dosya no: 1182, Gömlek No: 53 (23 Zilkade
1330) (3 Kasım 1912)
47
Darülfünûn için ayrıntılı bilgi olarak bkz. Emre Dölen, Türkiye
Üniversite Tarihi: Osmanlı Döneminde Darülfünûn ( 1863-1922),
İstanbul Bilgi Üniversitesi Yay., İstanbul, Aralık 2009, s.346-355.
46
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malzemeyi getirmiştir. Gerekli memurları tayin ettikten
sonra 18 Teşrinievvel 1328 tarihinde 400 yataklı hastanede
yaralıları kabul etmeye başlamıştır. Yaralı sayısının
artması sebebiyle 200 yatak daha getirtilmiştir. Böylece
600 yataklı bir hastane haline dönüştürülmüştür.
Hastanenin açıldığı tarihten Şubat başına kadar 2042 yaralı
ve hasta kabul edilmiştir. Bunlardan 877’si tedavi
edildikten sonra memleketlerine gönderilmiştir 48

Darülfünun (İstanbul Üniversitesi) Hastanesinde Bir
Koğuş
Sadece Darülfünûn değil, İstanbul’da hastane haline
çevrilen, çevrilmeyen bütün okullar kapalıdır. Okulların
aylarca kapalı olması pek çok sorunu beraberinde
getirmesine rağmen pek çok okul idaresi ve öğrenci
gönüllü olarak hastane haline çevrilen okullarda hastalara
ve yaralılara yardım etmiş, seve seve okullarını muhtaç
kimseler için açmıştır. Ancak bazı okul idareleri özellikle
Pelin Demir, a.g.e., 56; Osmanlı Hilâl-i Ahmer Cemiyeti Salnâmesi,
s.130.
48
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Rum mektepleri, okullarının hastane haline çevrilmesine
izin vermemiştir. Fener ve Heybeliada’daki Rum
mekteplerinin 100 yataklı hastane haline çevrilmesi
hakkında Osmanlı Devleti tarafından Rum patrikhanesine
müracaat edilmişse de adı geçen okul idareleri hasta
yataklarına olan ihtiyacı bildikleri halde Rum Patrikhanesi
yatakların, diğer okullarda tedarik edilebileceği cevabını
vermiştir49
Patrikhanelerin hastaneye dönüştürülmek üzere geçici
bir süre ile okul vermek istemeyişi dönemin aydınları
tarafından sıkça eleştirilmiştir. Tasvir-i Efkâr gazetesinde
basit bir isteğin bile geri çevrilmesine sessiz kalmamış ve
İstanbul’da hastane haline çevrilen birçok okulun varlığı
karşısında Rum mekteplerinin ortak bir tavır ile okul
vermemesine anlam verememiştir50
Balkan Savaşları Sebebiyle Kurulan Yeni Hastaneler
İkinci Balkan Savaşı’nın patlak vereceği iyice belirgin
olmaya başlayınca yeni hastanelerin kurulması gerektiği
anlaşılmıştır. Savaşın şiddetlenmesi ile beraber İstanbul’a
çok sayıda yaralı gelmeye başlamıştır. Dolayısıyla
yaralıları barındırmaya askeri hastaneler ve Hilâl-i Ahmer
müessesi yeterli gelmemiştir. Bu yüzden hususi hastaneler
açılmaya çalışılmıştır.
Kadırga’da 230, Darülfünûn’da 600, Vefa İdadisi’nde
150 yataklı hastaneler oluşturulduğu gibi savaş esnasında
İstanbul’da yedi tane hastane açılmıştır. En iyi doktorlar
bu hastanelere dağıtılmıştır. Bu işleri yürütmek için
Müdüriyet-i Umûmiye Eski Matbuat Müdürü Fazıl Necip
Bey tayin edilmiştir.

49
50

Pelin Demir, 57
aynı yer
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Osmanlı Hilâl-i Ahmer Cemiyeti’nin İstanbul’da
kurduğu hastanelerden ilki Kadırga Hastanesi’dir. İkinci
Balkan Savaşı başlayınca 100 yataklı bir hastane haline
dönüştürülmüştür. 1130 bin lira harcanarak hastanede
çeşitli barakalar inşa edilmiştir.
İstanbul’da barakalara veya camilere yerleştirilmiş
olan muhacir hastalarından bir kısmının kaldıkları yerlerde
tedavisi mümkün olmadığından Hilâl-i Ahmer Cemiyeti
tarafından gönderilen seyyar doktorlar muhacirler için
çalışmıştır51.

Os manlı Hilâl- i A hmer Ce miyet i' nin B alka n
Sav aşı Sebebiy le K urduğ u H ast aneler
Kadırga Hastanesi, Darülfünun Hastanesi, Vefa
Hastanesi, Demirkapı Hastanesi, Ispartakule Hastanesi,
Hadımköyü Hastanesi, Muhacir Hastaneleri. Balkan
Savaşı esnasında Hilâl-i Ahmer Cemiyeti'nin kurmayıp,
yardımda bulunduğu hastaneler de vardı.
Taşkışla
Hastanesi, Kandilli Hastanesi, Şişli'de Kalamov
Hastanesi. Hususi hastaneler : Bebek Hastanesi,

51

Pelin, a.g.e., s. 58
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Kadıköyü Hastanesi,
Hastanesi.

Moda Hastanesi, Erenköyü

Aynı zamanda muhacirlere özel bir hastane açılmıştır.
Parmakkapı’da bulunan bu hastane aslında Erzurum valisi
Reşit Paşa’nın konağıdır. Hastane iki kısımdan oluşup 100
yataklıdır. Şubat başına kadar 2578 hasta almıştır.
Orduya ve İstanbul'a yayılan koleranın izalesi için,
kolera tahsisatı olarak ayrılan meblağın bir kısmının
hastane ve müşahede açılmasına harcanmak üzere
Şehremaneti'ne verildi52
Askerler arasında kolera çıkması üzerine koleralı
yerlere yardım etmek için seyyar bir kolera hastanesi
olarak Isparta kule Hastanesi açılmıştır. Koleranın bitmesi
üzerine bu hastane yaralı hastaları kabul etmiştir. Hastane
heyetinin kendine ait mecmuası bulunmakla birlikte 27
çadırdan oluşur. Bu çadırların dördü Almanya’dan
getirtilmiş olup, her birinde en iyi malzemeden yapılmış
bir karyola ve masa bulunmaktadır. Her bir çadıra on beş
hasta sığmakla beraber başlarında mutlaka iki hasta bakıcı
vardır. Bu çadırlar iki katlı, pencereli son sistem
çadırlardır.
Hadımköy Hastanesi kolera sebebiyle 150 yataklı
olarak seyyar hastane çadırlarıyla tesis edilmiştir. Her
türlü alet ve edevat, temizlik maddesi, suların arıtılması
için temiz semaverler bulunmaktadır. Yalnız koleralı
hastalar için açıldığından bunlar için özel doktorlar tayin
edilmiştir. Daha sonra barakalar inşa edilerek 250 yataklı
bir hastane haline getirilmiştir. Kış mevsimin bastırması

Maliye Nezaretinden Sadarete yazılan 6 Kasım 1912 (26 Zilkade
1330) tarihli yazı için bk. (BOA), BEO, Dosya no: 4113, Gömlek No:
308405
52
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ve koleranın artması sebebiyle barakalar çadırlardan
ayrılarak çadırlara yaralı ve hastalar yerleştirilmiştir.

Edirne Hilal-i Ahmer Hastahanesinde Bir Koğuş
Ayastefanos Hastanesi Londra’dan getirtilen çadırlarla
seyyar bir kolera hastanesi haline çevrilmiştir. Bu hastane
Ayastefanos posta mevkiinde açılmıştır. Önceden 100
yataklı olarak açılsa da, kolera salgını yayılmaya
başlayınca yatak sayısı artırılmıştır. 53. Askeriyece hastane
haline çevrilen Taşkışla’nın 2000 yatağı vardır. Bu hastane
Taksim’de olup, bazı yaralı ve hastaların tedavilerini
yabancı Sâlib-i Ahmer sıhhiye heyetleri tarafından
yapılmıştır.
Şişli’de süvari karakolunun karşısında bulunan Rıza
Bey’in konağında çalışan Doktor Kalamov’un
Pelin, a.g.e., s.59 Osmanlı Hilal-i Ahmer Cemiyeti Salnamesi, s.141145
53
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imkânlarıyla Şişli’de bir hastane açılmıştır. 45 yataklı bu
hastane daha sonra 60 yataklı bir hastaneye çevrilmiştir.
Sultan Mehmet Reşat tarafından her türlü masrafını kendi
hazinesinden karşılamak üzere yüz yataklı Teşvikiye
Hastanesi tesis edilmiştir ve burası bir çeşit saray-ı
hümayun hastanesidir.
Kadıköy Donanma-ı Osmanî Muâvenet-i Milliye
Kadınlar Şubesi tarafından yüz liraya yakın bir yardımla
Kadıköy’de bir hastane açılmıştır. Yatakları, çamaşırları,
her türlü tıbbi ve ecza malzemeleri tedarik etmişlerdir. Bu
hastane Haydarpaşa demiryolu hattı üzerindedir.
Moda’da bulunan St. Josef Okulu’nda da yaralı kabul
edilmiştir. St. Josef Hastanesi dâhilinde on beş yataklı bir
daire Osmanlı yaralıları için Hilal-i Ahmer Cemiyeti’ne
bırakılmıştır. Moda’da oturan yerli ve yabancı ahalinin
kendi aralarında topladıkları yardımlarla açılmıştır 54
Çatalca hattı üzerinde kalan ve İstanbul’a sevk
edilemeyen koleralı hastaları tedavi etmek için
Hadımköy’e yakın kolera hastaneleri inşa etmek
zorunluluğu doğmuştur. Sıhhiye Nezareti, Topkapı Sarayı
bünyesinde Demirkapı civarında barakalardan oluşan 110
yataklı bir hastane kurmuştur. Tekfurdağı ve çevresinden
getirilen mecruh ve koleralılar ise, Şehremaneti tarafından
Maltepe Hastanesi’ne nakledilse de ciddi bir sıhhi tehlike
olduğu için sevk edildikleri yerlerde kurulan seyyar
çadırlarda tedavi edilmiştir. Koleranın yayılmasını
önlemek için yaralılardan koleraya yakalananların
Dersaadete sevk edilmeyerek oldukları yerde tedavi
edilmeleri kararı alınmıştır. Ayastefanos civarındaki
Ayamama Çiftliği’nde koleralı hastaları barındıracak
barakaların inşa edilmesi için Nafıâ Nezâreti ve Fen
54

Pelin Demir, s.61
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Müşâviri Frankiya Efendi görevlendirilmiştir. Frankiya
Efendi’nin önerisiyle kereste55
Ayastefanos'taki Ayamama Çiftliğinde zayıf ve
koleralı hastalar için barakalar inşa olununcaya kadar
çevredeki evlerin kiralanarak hastaların oraya nakli
sağlanmıştı56. Ayrıca Hilal-i Ahmer Sıhhiye Heyeti, her
türlü malzemeyi temin ederek Hadımköy’de kısmen
çadırlarla ve barakalarla 250 yataklı bir hastane inşa
etmiştir. Koleralı hastalar için sadece bu hastanenin
yetmeyeceği anlaşılınca Hilâl-i Ahmer Cemiyeti
tarafından Ayastefanos’ta 150 yataklı bir hastane daha inşa
edildi. Almanya’dan getirtilmiş çadırlar ve barakalarla
oluşturulmuş 70 yataklı bir hastane de ayriyeten
Ispartakule’de açılmıştır. Bu hastanelere sadece koleralı
hastalar nakledilmeye çalışılmıştır.57
Ayastefanos ve Çekmeceler civarındaki askeri birlikler
ve saire arasında kolera hastalığının yayıldığından ecza ve
levazım-ı sıhhi levazımatla bir sıhhiye heyeti
gönderilmesi58 Hadımköyü'nde hastalığın artması
nedeniyle Hilal-i Ahmer'den ilaç, levazım-ı sıhhiye ve bir
heyetin gönderilmesi istendi59. Bu arada Hadımköyü'nden
koleralı hastaları taşıyarak Ayastefanos'a gelen trenlerin
tahliyesinde askeri cenah tarafından müsamahakar

55

Pelin, a.g.e., s. 74
(BOA), MV., Dosya no: 171, Gömlek No: 28 1330 Z 09 (19 Kasım
1912) (9 Zilhicce 1330)
57
Pelin, a.g.e., s.76
58
(BOA), BEO, Dosya no: 4112, Gömlek No: 308382 1330 Z 02 (12
Kasım 1912) ( 2 Zilhicce 1330)
59
(BOA), BEO, Dosya no: 4112, Gömlek No: 308362 1330 Z 03 (13
Kasım 1912) (3 Zilhicce 1330)
56
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davranıldığı görülmesi üzerine buna dikkat edilmesi
isteniyordu60
Çatalca hattındaki askerin morali yerinde olsa da erzak
ve levazımın süratle sevki, orduda kolera hastalığının ref
ve izalesi için mahalline bir heyet gönderilmesi, toplanan
askerlerin noksanlarının teftişi ve sevkıyatın idaresi için
cihet-i askeri ve mülki makamlardan oluşan bir komisyon
teşkili gündeme geldi61
Diğer yandan Lüleburgaz ve Çatalca'da günlerce süren
çarpışmalar esnasında 5-10 gün içinde, İstanbul'a 10~000
aşkın yaralı gelmiş ve mevcut hastaneler ihtiyacı
karşılamakta yetersiz kalmıştı. Bunun üzerine, İstanbul'da
birçok kışla karakol, okul vd. yerler Ordu Sağlık
Dairesince hastane haline getirilmeye başlandı. Ayrıca,
başta padişah olmak üzere ileri gelen birçok devlet adamı
özel hastane açmaya başladı. Padişahın bağışıyla 2 Kasım
1912'de 100 yataklı Teşvikiye hastanesi açıldı62
İstanbul'a gelen yaralı sayısının artmasıyla birlikte,
üniversite (darülfünun) ve daha birçok okul tatil edilerek
hastane haline getirilmişti. Nitekiım tatil edilen
Üniversite'de, Kızılay 31 Ekim 1912'de (18 Teşrin-i evvel
1328) 400 yataklı bir hastane açtı: daha sonra yatak
ınevcudu 600'e çıkarıldı63
Yine aynı tarihlerde tatil edilen Vefa İdadi binasında,
Kızılay 150 yataklı bir başka hastane açtı,19 Ordunun
Nafıa Nezaretinden Sadarete yazılan 20 Kasım 1912 tarihli tezkere:
(BOA), BEO, Dosya no: 4113, Gömlek No: 308448
61
(BOA), BEO, 4112, Gömlek No: 308389, (13 Kasım 1912) (10
Zilhicce 1330)
62
Osmanlı Hilal-i Ahmer Cemiyeti Salnamesi, s. 169-172
63
Mesut Çapa, Balkan Savaşı’nda Kızılay (Osmanlı Hilal-i Ahmer
Cemiyeti, Ankara Üniversitesi Osmanlı Tarihi Araştırma ve Uygulama
Merkezi Dergisi, 1990. sayı 1, 1990, s. 94
60
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Kırklareli'den çekilmesinden sonra İstanbul'a gelen yaralı
sayısı artarken, aynı günlerde Çatalca'da kolera salgını
örülmeye başlandı.
Ordu Sağlık Dairesi ilk tedbir olarak koleralılara temas
eden askerlerin binlercesini İstanbul'a sevk etmeye
başladı. İstanbul'a gelen koleralıların iaşesi Kızılay'ca
karşılandı. Diğer yandan, Çatalca hattı üzerinde kalan 've
İstanbul'a sevk edilemeyen askerlerin tedavileri için,
hastalığın en fazla görüldüğü Hadımköy civarında, Kızılay
çadır ve barakalarda 250 yataklı bir hastane açtı.
Hadımköy hastanesinde kolera salgını önlendikten sonra
hasta ve yaralı askerlerin tedavileriyle uğraşıldı 64.
Kolerayla mücadele etmek amacıyla 27 Kanun-ı Evvel'
de Ispartakule'de seyyar bir hastane kuruldu. Yine aynı
maksatla Londra'dan getirtilen çadırlarla Ayastefanos'ta
Ponta mevkiinde 100 yataklı bir seyyar hastane daha
kuruldu.
Balkan Savaşında Osmanlı Hilâl-i Ahmer Cemiyeti’nin
faaliyetlerinin çeşitlendiği görülmektedir. Cemiyetin
faaliyetleri sıhhi yardımla sınırlı kalmamış; askerlerin
taşınması için vapurlar kiralanmış, cephe güzergâhlarında
askerlerin dinlenmesi için çayhaneler açılmış, tifüs ve
kolera gibi bulaşıcı hastalıklarla mücadele edilmiş ve
muhacirlerin karşılaştığı sorunlarla ilgilenilmiştir. Savaş
daha çok İstanbul ve çevresini etkilediği en fazla hastane
ihtiyacı İstanbul’da ortaya çıkmıştı. Cemiyet, İstanbul ve
çevresinde Kadırga, Vefa, Darülfünun65, Demirkapı,
Osmanlı Hilal-i Ahmer Cemiyeti Salnamesi, , s. 141
Darülfünun’da ilk olarak 400 yatak kapasiteli ve sonar 600’e
çıkarılacak şekilde hastahaneye dönüştürüldü.
Mesut Çapa, Balkan Savaşında Kızılay (Osmanlı Hilâl-i Ahmer)
Cemiyeti, Ankara Üniversitesi Osmanlı Tarihi Araştırma ve Uygulama
Merkezi Dergisi, Sayı 1, 1990, s. 94-95
64
65
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Muhacirin66, Ayestefanos, Ispartakule ve Hadımköy
hastanelerini kurdu. Bu hastanelerden Hadımköy,
Ayestefanos, Ispartakule ve Demirkapı hastaneleri kolera
salgınından etkilenen sivilleri tedavi etmek için açılmıştı 67.
Cemiyet ayrıca yardımsever insanlar tarafından açılan
Kandilli, Teşvikiye, Bebek, Kadıköy, Moda ve Erenköy
hastanelerine memur ve sağlık malzemesi tedarik etmiştir.
Savaşın tekrar başlaması ve Çanakkale dolaylarını
etkileyeceği anlaşılınca bu bölgelerde de hastaneler
kuruldu. Gelibolu Kız Mektebinde 50 yatak kapasiteli bir
hastane 18 Şubat 1913 tarihine kadar faaliyet gösterdi. Bu
hastanede 104 yaralı ve 8 hasta asker tedavi edildi 68
Çanakkale’de de İdadi Mektebi ve İttihat Terakki
Kulübünde 230 yatak kapasiteli hastane kuruldu 69 Aynı
zamanda Gelibolu’da 100 yatak kapasiteli bir seyyar
hastane kuruldu 70 Cemiyet özellikle tren istasyonlarında
Sirkeci, Çerkezköy, Çorlu, Lüleburgaz, Kuleliburgaz,
Pavlu, Ispartakule ve Ayastefanos'ta aşhane ve çayhaneler
açarak buralardan geçen askerlere ekmek, çorba, çay,
yoğurt, kahve ve bisküvi gibi gıda ürünlerinin
dağıtılmasını sağladı.71
Birçok cami, okul, dergâh muhacirlere kalacak yer
olarak düzenlendi. Yedikule dışında da barakalar inşa
edildi. Ayrıca Cemiyet savaşta ölen ya da hala cephede
bulunan askerin İstanbul’a göç eden ailelerine de yardım
İstanbul’da hastalanan muhacirler için Parmakkapı’da Erzurum
Valisi Reşid Paşa’nın Konağı gerekli sağlık malzemeleri tedarik
edilerek 8 Şubat 1913 tarihinde Hilâl-I Ahmer Cemiyetince 100 yataklı
bir hastaneye dönüştürüldü. Bkz. Özaydın, a.g.e., s. 129
67
Bu hastaneler hakkında geniş bilgi için bk. Akgün ve Uluğtekin,
a.g.e., s. 105-106
68
Osmanlı Hilal-i Ahmer Cemiyeti Salnamesi, s. 154-157
69
Özaydın, a.g.m.,2002, s. 693
70
Osmanlı Hilal-i Ahmer Cemiyeti Salnamesi, s. 159-160
71
Osmanlı Hilal-i Ahmer Cemiyeti Salnamesi, s. 140
66
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etti. Haydarpaşa’da 15 apartmandan oluşan bir yapı asker
ailelerine tahsis edildi72
Sonuç
Hilâl-i Ahmer Cemiyeti, Balkan Savaşı'nda pek çok
hizmetin yanısıra kurduğu hastanelerle de büyük hizmetler
vermiştir. Bilhassa bulaşıcı ve tehlikeli bir hastalık olan
Kolera ile çok ciddi ve başarılı bir mücadele vermiştir.
Sadece askerlerin değil sivillerin de ihtiyaçları için
çalışmıştır.
Hilâl-i Ahmer Cemiyeti, yaralıların bakımı yanında,
hasta bakımında, salgın hastalıklarla mücadelede, yangın
ve deprem gibi afetlerde büyük yardımlarda bulunmuştur.
Aşhâneler açarak yoksul halkı doyurmuştur.
Cemiyet, İstanbul ve çevresinde yeni hastaneler
kurmuş, mevcut hastanelere de her türlü desteği vermiştir.
Ayrıca kolera, tifüs gibi bulaşıcı hastalıklarla mücadele
etmiş ve savaş nedeniyle göçe mecbur kalan muhacirlerin
sıkıntılarıyla da ilgilenmiştir.
Hilâl-i Ahmer Cemiyeti yalnız İstanbul ve çevresinde
Darülfünun, Kadırga, Vefa, Demirkapı, Muhacirin,
Ayestefanos, Ispartakule ve Hadımköy hastanelerini
faaliyete geçirdiği gibi Taşkışla, askeri hastanesine,
Kandilli ve Sanayi-i Nefise hastanelerine memur ve
malzeme yardımında bulunmuştur. Muhacirin Hastaneleri
yanında Bebek, Kadıköy, Moda, Erenköy gibi özel
hastaneler de kurulmuştur. Okullar, konaklar ve hatta
umumi apartmanlar bile hastane haline çevrilmiştir. Ancak
bazı okul idareleri özellikle Rum mektepleri, okullarının
hastane
haline çevrilmesine
izin vermemiştir.
İstanbul’daki yatılı mektepler dahil çok sayıda eğitim
72

Osmanlı Hilal-i Ahmer Cemiyeti Salnamesi, s. 214
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kurumu yaralı askerlerin tedavisi için hastane olarak
kullanılmıştır.
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YEREL BASINDA BALKANLAR’DAN
KIRKLARELİ’NE GÖÇLER (1934-1944)
Balkan Immigrations to Kırklareli According to Local
Press (1934-1944)
V. Türkan DOĞRUÖZ
Öz: Osmanlı Devleti’nin XVIII. yüzyıldan itibaren Balkanlar’da
giderek güç kaybetmesi ile başlayan süreç, Anadolu’ya göçü
hızlandırmıştır. Balkan Savaşları sonrasında Türkiye’ye gelen
göçmen sayısı artarak Cumhuriyetin kurulduğu yıllarda hat
safhaya ulaşmıştır. Bu çalışmanın amacı, Kırklareli’de
yayınlanan “Trakya’da Yeşilyurt” gazetesinin 1934-1944 yılları
arasındaki arşivleri incelenerek, Bulgaristan ve Romanya’dan
Trakya’ya yapılan göçler ve göçmenlerle ilgili bilgilere ve
haberlere ışık tutmaktır.
Göçmenlerin gayrimenkulleri ile ilgili düzenlemeler yapmak ve
azınlıkların korunmasını hükme bağlamak maksadıyla, Türkiye
ile Bulgaristan arasında 18 Ekim 1925 tarihinde bir Dostluk
Antlaşması ve Oturma Sözleşmesi imzalanmıştı. Bulgaristan’da
yaşayan Türklerin göç etme isteği 1933’ten itibaren
yoğunlaşmaya başlayınca1, Türkiye’deki iskân siyasetinde 2510
sayılı İskân Yasası esas alınmıştır. Kimlerin göçmen olarak
kabul edileceği, göçmenlere yapılacak işlemler, iskân usulleri,
vatandaşlık işlemleri, nakdi ve ayni yardımlar, muafiyetleri ve
mali hükümleri 21.06.1934 tarih ve 2733 sayılı Resmi Gazetede
yayınlanan 2510 sayılı İskân Kanunu kapsamında
belirlenmiştir.2


(Doç. Dr.); Kırklareli Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih
Bölümü, Kırklareli, Türkiye. E-mail: tdogruoz@yahoo.com.
1
Yılmaz Altuğ, “Balkanlar’dan Anayurda Yapılan Göçler”, Belleten,
Cilt:55, S:212, Nisan 1991, S.114.
2
Fikret Babuş, Osmanlı’dan Günümüze Etnik-Sosyal Politikalar
Çerçevesinde Türkiye’de Göç ve İskân Siyaseti ve Uygulamaları, Ozan
Yayıncılık, İstanbul 2006, s. 282-284.
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Trakya, göçmenlerin geldikleri iklim ve toprak şartlarına en çok
benzeyen bir bölge olmasından ötürü iskâna en uygun yer
olmuştur.3 Gelen göçmenlerin büyük çoğunluğunu çiftçiler
(çiftçi - hayvancı, çiftçi, tütüncü, bağcı, bahçıvan) teşkil
ettiğinden, iskân bölgelerinin tayininde göçmenlerin geldikleri
yerlerin iklim ve toprak şartları da dikkate alınmıştır.
Türkiye’nin en batısında Bulgaristan ve Yunanistan sınırında
yer alan Trakya’da bulunan Edirne, Kırklareli, Tekirdağ,
Çanakkale ve Gelibolu Yarımadası göç edenler için en uygun
alanları oluşturmuştur. Çalışmamızda, 1934-1944 arasında
“Trakya’da Yeşilyurt” gazetesinin arşivlerini incelendikten
sonra, Bulgaristan ve Romanya’dan gelen göçmelerin durumu,
günün şartları ve basında yayınlanan haberler çerçevesinde
değerlendirilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Trakyada Yeşilyurt, Göçmen, Balkanlar
Abstract: Starting 18th century, Ottoman Empire started to lose
power in the Balkans, this power struggle iniated the migrations
to Anatolia. Immigrant populations increased after the Balkan
Wars and reached its peak during the first years of Turkish
Republic. This study aims to highlight the immigration in the
local press through analyzing “Trakya’da Yeşilyurt” newspaper
between 1934-1944.
Turkey and Bulgaria signed an agreement (18/10/1925) for
Peace and Settlement to regulate the rights of immigrants about
real estate and property. With the increasing immigration flow
from Bulgaria in 1933, Turkish authorities have accepted the law
number 2510 for Turkish settlement. This law also regulates the
procedures for immigration, citizenship, procedures for
settlement, humanitarian and financial aid etc. (Legal Gazette,
21/06/1934, issue number, 2733).
Trachia was a preferred settlement location due to its climate and
agricultural conditions. Since majority of the immigrants were
also farmers (farmer-cattle owner, tobacco farmer, vineyard
Muhittin Kulin, “Göçmenlerin İskânı İşi”, İller ve Belediyeler Dergisi,
Yıl:6, S:62, Kasım 1950, s.6.
3
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owner, garder), setttlement areas were matched according to the
areas the immigrants came from. Therefore, Edirne, Kırklareli,
Tekirdağ, Çanakkale ve Gelibolu (Trachia) were all considered
as good matching areas for the new settlement. In our research,
we analyze the conditions about the immigrants from Bulgaria
and Romania based on the local newspaper (Trakya’da
Yeşilyurt) archives between 1934-1944.
Keywords: Trakyada Yeşilyurt, Migration, Balkans

Giriş
Kırklareli’nin Kısa Tarihi
Trakya, Balkan Yarımadası’nın güney doğusunda
bulunan ve Osmanlı İmparatorluğu döneminde Edirne
vilayeti ile Doğu Rumeli’den oluşan bir alandır. Kırklareli
ili de Marmara Bölgesi’nin Trakya bölümünde,
Bulgaristan sınırında yer alır. M.Ö.1200 yıllarından
itibaren bölgeye Trak boylarının yerleştiğinin bilinmesine
karşın Kırklareli’nin ne zaman ve kimler tarafından
kurulduğu ve eski isminin ne olduğu hakkında kesin bir
bilgimiz yoktur. Osmanlı Devleti topraklarına katıldıktan
(1363) sonra, XVII. yüzyıla kadar Rumeli Eyaleti’nin Paşa
Livasına bağlı bir kaza konumunda olan il, bu yüzyıldan
itibaren tek merkez kazalı Kırkkilise (Kırklareli) sancağı
olmuştur. 1877–1878 Osmanlı-Rus savaşından sonra
başlayan göçlerle de Balkanlar’ın küçük bir modeli haline
geldi. Çok kültürlü bir yapıya sahip olan Kırklareli halkı,
Balkan Savaşlarına kadar önemli bir sorun çıkmadan
huzur içinde yaşamayı başardı. Ancak, I. Balkan
Savaşında (1912) Kırklareli ve yöresi zor günler geçirdi.
Bulgar ordusu Kırklareli üzerinden Çatalca’ya kadar
ilerledi. 30 Mayıs 1913’te imzalanan Londra Antlaşması
ile I. Balkan Savaşı sona erdiğinde Osmanlı Devleti’nin en
batı sınırı olarak Midye-Enez çizgisi kabul edildi.
Ardından Kavala, Dedeağaç ve Kırklareli’nin dâhil olduğu
Trakya Bulgaristan’a verilince bölgede Bulgar işgali
749

başladı. Bir yıla yakın bir süre Bulgar işgali altında kalan
Kırklareli’de halk zor günler yaşadı. Ancak II. Balkan
Savaşı sonunda 21 Temmuz 1913’te Bulgarlar tamamen
Kırklareli mevzilerinden söküldüler.4 30 Eylül 1913’te
imzalanan İstanbul Anlaşması, Bulgarlar ile olan
çatışmaya son verdi. Böylece, Kırklareli ve çevresi Bulgar
işgalinden kurtuldu ve Kırklareli, Dimetoka, Edirne geri
alınarak yeniden Osmanlı Devleti topraklarına katıldı.
Bulgar askerleri Kırklareli ve çevresinden çekilirken
Müslüman mahallelerine, camilere, dergâh ve
mezarlıklara çok zarar verdiler. 5 Balkan Savaşları’nın
hemen ardından yapılan yeni idari bölünmeye göre Edirne
vilayeti, Edirne merkez sancağı, Kırkkilise (Kırklareli)
sancağı, Tekfurdağ sancağı ve Gelibolu sancağı olmak
üzere dört sancaktan oluştu.
I. Dünya Savaşı’nda Kırklareli, savaşın getirdiği yaşam
zorlukları içinde nispeten sakin bir dönem geçirdi. Ancak
Savaşın sona ermesi ve Mondros Mütarekesi’nin (30 Ekim
1918) imzalanması ile Kırklareli için yeniden zor günler
başladı. Milli Mücadele Döneminde iki yıldan fazla bir
Ratip Kazancıgil, Balkan Savaşlarında Edirne Savunması Günleri,
Sermet Matbaası, Kırklareli-Vize 1986, s. 113.
5
Kırklareli’nde bulunan Hızırbey Cami ve üç caminin minareleri ile
Kule Cami, Osman Ağa Cami, Mustafa Ağa Cami, Tellakzade Cami
Bulgarlar tarafından tamamen yıkılmışlardır. Ayrıca Hızırbey Cami’nin
bahçesinde bulunan 7 odalı ve 1 dershaneli medrese tahrip edilmiş
kıymetli halıları ve kütüphanesinde bulunan kitaplar yağma edilmiştir.
Bu tahripte Kırklar Dergâhı ve Namazgâhta muntazam kitabeler taşıyan
mezarlığın kabir taşları ve mezarlar yıkılmıştır. Sokaklardaki kitabeli
çeşmeler de yıkılmıştır. Bulgarlar panik içinde kaçarlarken sadece
Askeri Hastaneye dokunamamışlarsa da bu hastane daha sonra
bakımsızlıktan harap olmuştur, Müslüman mahalleleri de oralarda
oturan Rumların yardımları ile tamamen yıkılmıştır; Ali Rıza
Dursunkaya, Kırklareli Vilayetini Tarih, Coğrafya, Kültür ve Eski
Eserleri Yönünden Tetkik, c. 1, Yeşilyurt Basımevi, Kırklareli 1948, s.
70-84.
4
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süre (25 Temmuz 1920-10 Kasım 1922) Yunan işgali
altında kaldı. 10 Kasım 1922’de Türkiye Büyük Millet
Meclisi temsilcilerine teslim edilen Kırklareli’de Yunan
işgali sona erdi. Cumhuriyetin ilk yıllarında Edirne
Vilayetinden ayrılarak tek başına vilayet oldu. 20 Aralık
1924 tarihinde Kırkkilise olan ismi
Kırklareli’ne
dönüştürüldü.
Trakyada Yeşilyurt Gazetesi
Gazeteler günlük ya da haftalık olarak, özel bir konuda
veya genel konularla ilgili güncel olayları ve gelişmeleri
okuyucularına ileten yazılı belgelerdir. Bu belgeler aynı
zamanda yayınlandıkları dönemin siyasi, ekonomik,
sosyal ve kültürel gelişmelerine ilişkin olayları
okuyuculara ve araştırmacılara taşıyan birincil
kaynaklardır. Gazeteler içinde yer alan yerel basın, sosyal,
siyasi, iktisadi ve kültürel açıdan çok önemli kaynaklardır.
Bu bakımdan yerel basın, tarih araştırmaları açısından
tarihi birer belge özelliği taşır. Merkez ile taşra arasında
köprü görevi gören yerel gazeteler, yenilik ve gelişmeleri
yöre halkına iletir, halkın görüş ve isteklerini de kurumlara
ulaştırırlar. Yerel gazeteler, bulundukları şehirde yaşayan
kişilerin adeta sesi olurlar. Trakyada Yeşilyurt gazetesi de
Ali Rıza Dursunkaya’nın6 başyazarlığında 1924 yılından
1890 yılında Amasya’da dünyaya gelen Ali Rıza Dursunkaya, babası
Kamil Efendi’nin süvari jandarma yüzbaşısı olarak Kırklareli’ne
atandığı sıralarda 4-5 yaşlarındadır. Ali Rıza Dursunkaya Ortaokulu
Kırklareli’nde ve liseyi Edirne İdadîsi’nde bitirmiştir. Üniversitede
edebiyat bölümü son sınıf öğrencisi iken babasının ölüm haberi üzerine
eğitimini yarıda bırakarak Babaeski’ye ailesinin yanına dönmüştür.
1923 yılına kadar ki sürede gönüllü olarak askere gitmiş, evlenmiş,
Kırkkilise Tedrisat-ı İbtidâiyye Müfettişliği, Kırkkilise İhtiyat Zabitan
Teavün Cemiyeti Reisliği, Trakya ve Paşaeli Müdafaa-i Hukuk
Cemiyeti azalığı, Kırcaali kazası Mekatib-i İslamiye Müdürlüğü gibi
pek çok görevde bulunmuştur. 1923’de Kırklareli İlköğretim
Müfettişliğinden ayrılarak serbest çalışma hayatına giren Dursunkaya,
6
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itibaren Kırklareli ilinde yayın hayatına başlayan yerel bir
gazetedir.
Çalışmamızda, Kırklareli’deki ilk yerel gazete örneği
olan, Trakyada Yeşilyurt gazetesinin Milli Kütüphane’den
temin edilen 2 Temmuz 1934-29 Birinci Kanun (Aralık)
1944 tarihleri arasındaki 893 sayısı incelenmiştir.
Genellikle iki sahife halinde pazartesi ve perşembe olmak
üzere haftada iki kez yayınlanan Cumhuriyetçi bir
gazetedir. Fiyatı beş kuruştur. Gazetede, siyasi, ekonomik,
kültürel ve sosyal her konu ile ilgili haberler yer alır.
1925 yılında “Kırklareli” adlı gazeteyi yayınlamaya başlamıştır. 19451946 yıllarında “Kırklareli Vilâyetini Tarih, Coğrafya, Kültür ve Eski
Eserleri Yönünden Tetkik” adlı eserinin ilk cildini çıkarmıştır ve
gazetede yayınlamaya devam etmiştir. 1956 yılında rahatsızlanan
Dursunkaya 15 Şubat 1957 günü Fatih’teki evinde vefat etmiştir. Ali
Rıza Dursunkaya’nın basılmış iki kitabı mevcuttur. Bunlardan ilki
“Muhacir Muallim Hikâyeleri” ikincisi ise yukarıda da belirttiğimiz
“Kırklareli Vilâyetini Tarih, Coğrafya, Kültür ve Eski Eserleri
Yönünden Tetkik” adlı eseridir. Bu eserinin ilk cildi kitap halinde
yayınlanmış ikinci cildi ise kısmen kitap halinde toplanmış, geri kalan
büyük bir bölümü de Trakyada Yeşilyurt gazetesinde yayınlanmıştır.
1925 yılında “Kırklareli”6 adlı gazeteyi yayınlayarak gazetecilik
hayatına başlayan Ali Rıza Dursunkaya, gazetenin amacını şu sözlerle
ifade etmiştir: “Gayemiz memlekete hâdim olmak, terakki ve teceddüt
yolunda mücahedede bulunmaktadır.” 30 Kasım 1927 yılına kadar
“Kırklareli” adı ile Kırklareli Vilâyet Matbaası’nda basılan gazete,
Vilâyet Daimi Encümeni tarafından “resmî bir gazete çıkarılması
kararının alınması” üzerine 163. sayısından itibaren “Trakyada
Yeşilyurt”6 unvanı ile yayınlanmaya başlamıştır. Bu tarihten itibaren
ise Edirne Vilâyetinin satılığa çıkardığı baskı makinelerinin satın
alınarak oluşturulduğu Yeşilyurt Matbaası’ndan basılmıştır. Ali Rıza
Dursunkaya’nın 1957 yılında vefat etmesiyle gazete, kız kardeşinin eşi
Rıza Tagal tarafından yayınlanmaya devam etmiştir. Rıza Tagal’ın
vefatından sonra ise oğlu Mehmet Tagal yayını sürdürmüştür.
Trakyada Yeşilyurt gazetesi Ali Rıza Dursunkaya ve yakınlarının
yönetimde olduğu elli yedi yıllık süre zarfında, yeni Türk devletinin
demokrasi, milliyetçilik, devrimcilik ve lâiklik ilkelerine bağlı
kalmıştır; Orhan Dursunkaya,“Ali Rıza Dursunkaya’nın Hayatı
Üzerine”, Kırklareli İl Halk Kütüphanesi Toplantısı, Kırklareli 1990.
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Ayrıca yeni çıkan kanunlar, kararlar, yönetmeliklerde
gazete aracılığı ile halka iletilir. Ali Rıza Dursunkaya,
yazdığı köşe yazıları ile halkı bilgilendirmeyi ve eğitmeyi
de amaçlamıştır. Yayınlanan haberlerin kaynakları
Anadolu
Ajansı,
Anadolu
Ajansı’nın
yabancı
kaynaklardan aldığı bilgiler, İstanbul gazeteleri ve
radyolardır. Gazetede yer alan haberlerin birçoğunda yazar
adı bulunmamaktadır. Çalışmamızda kullanılan gazete
haber alıntıları orijinalliklerinin bozulmaması için
oldukları gibi aktarılmış olup üzerlerinde hiçbir imla ve dil
düzeltmesi yapılmamıştır.
Bu çalışmada, Kırklareli’de yayınlanan “Trakya’da
Yeşilyurt” gazetesinin 1934-1944 yılları arasındaki
sayıları incelenerek, Bulgaristan, Romanya ve
Yugoslavya’dan Kırklareli’ne gelen göçmelerin durumu
basında yer alan haberlere göre değerlendirilmiştir. Ancak
çalıştığımız yıllar İkinci Dünya Savaşı yıllarını kapsadığı
için dönemin siyasî olayları ile İkinci Dünya Savaşı’nın
Türkiye üzerindeki siyasi, ekonomik ve sosyo-kültürel
etkilerinin anlatıldığı haberlerin çoğunlukta olduğu
gözlenmiştir.
Trakya’da Yeşilyurt Gazetesinde (1934-1944) Yer
Alan Göç Haberleri
Osmanlı Devleti’nin XVIII. yüzyıldan itibaren
Balkanlar’da giderek güç kaybetmesi ile başlayan süreç,
Balkanlar’dan Anadolu’ya göçü hızlandırmıştır. Balkan
Savaşları sonrasında Türkiye’ye gelen göçmen sayısı
artarak Cumhuriyetin kurulduğu yıllarda hat safhaya
ulaşmıştır.
Göçmenlerin gayrimenkulleri ile ilgili düzenlemeler
yapmak ve azınlıkların korunmasını hükme bağlamak
maksadıyla, Türkiye ile Bulgaristan arasında 18 Ekim
1925 tarihinde bir Dostluk Antlaşması ve Oturma
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Sözleşmesi imzalanmıştı. Bulgaristan’da yaşayan
Türklerin göç etme isteği 1933’ten itibaren yoğunlaşmaya
başlayınca, Türkiye’deki iskân siyasetinde 2510 sayılı
İskân Yasası esas alınmıştır. Kimlerin göçmen olarak
kabul edileceği, göçmenlere yapılacak işlemler, iskân
usulleri, vatandaşlık işlemleri, nakdi ve ayni yardımlar,
muafiyetleri ve mali hükümleri 21.06.1934 tarih ve 2733
sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 2510 sayılı İskân
Kanunu kapsamında belirlenmiştir.7
Türkiye’ye gelen göçmenlerin büyük çoğunluğunu
çiftçiler (çiftçi, tütüncü, bağcı, bahçıvan) teşkil ettiğinden,
iskân bölgelerinin tayininde göçmenlerin geldikleri
yerlerin iklim ve toprak şartları da dikkate alınmıştır. 8 Bu
kapsamda da Türkiye’nin en batısında Bulgaristan ve
Yunanistan sınırında yer alan Trakya’da Edirne,
Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale ve Gelibolu göçmenler
için en uygun alanlar olmuştur. Beş yüzyıldan fazla bir
süre Osmanlı İmparatorluğu’nun hâkimiyetinde kalan
Bulgaristan, 1908 yılında bağımsızlığını kazanmasının
ardından Türklere karşı baskı ve sindirme politikası
izlemeye başladı. Bu politika nedeni ile Bulgaristan’dan
Türkiye’ye başlayan göç hareketi uzun yıllar Bulgaristan
Türklerinin kaderi oldu. Bulgaristan-Türkiye sınırında yer
alan Edirne ve Kırklareli göçmenlerin en yoğun olarak
iskân edildikleri bölgeler olmuştur. Buralara gelen
göçmenler ilk olarak Kızılay’ın, yöre halkının, çeşitli
kamu kurum ve kuruluşlar ile dış ülkelerden gelen
yardımlarla ayakta kalabildiler. Ayrıca kurulmuş olan
Göçmen ve Mültecilere Yardım Birliği göçmenlerin iskân

Fikret Babuş, Osmanlı’dan Günümüze Etnik–Sosyal Politikalar
Çerçevesinde Türkiye’ de Göç ve İskân Siyaseti ve Uygulamaları,
İstanbul, Ozan Yayıncılık, 2006, s. 282-284.
8
M. Kulin, “Göçmenlerin İskânı İşi”, a.g.m., s.6.
7
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edildiği yerlerde şubeler açarak göçmenlere yardımların
ulaşmasını sağladılar.
Trakyada Yeşilyurt gazetesi Balkanlar’dan Türkiye’ye
olan göçleri takip etmiş ve özellikle Kırklareli’de göçlerle
ilgili haberleri sütunlarına taşımıştır. Çalışmamızda
gazetede yer alan göçmenler ile ilgili haberler kronolojik
sıraya göre verilmiştir. Trakyada Yeşilyurt gazetesinde
incelediğimiz 1934-1944 yılları arasındaki göçmenler ile
ilgili haberlerin dağılımı 1934 yılında 9; 1935 yılında 18;
1936 yılında 15; 1937 yılında 2; 1938 yılında; 7; 1939
yılında 3; 1940 yılında 2 ve 1941 yılında da 1 haber olmak
üzere toplam 57 haber başlığıdır. Gazetede göç ile ilgili ilk
haber “Yüreğimiz Parçalandı” başlığını taşımaktadır.
Bulgaristan hükümetinin baskıları ve eziyetleri sonucu
Türkiye’ye her gün elliyi aşkın göçmenin geldiği bildirilen
haberde on sekiz yaşından altmış beş yaşına kadar her
yaştan Türk’ün, evlerini bırakıp, aç susuz ve sefalet
içerisinde göç ettikleri vurgulanmış ve hükümet tarafından
yardım
kuruluşlarının oluşturulması
istenmiştir.9
Kırklareli Halkevi, gazetede çıkan göç haberlerine sessiz
kalmayarak bir toplantı yapmış ve göç etmek zorunda
kalan göçmenlere barınma, iş bulma gibi konularda,
hükümet duruma el atıncaya kadar yardımda bulunma
kararı almıştır. Halkın da bu duruma kayıtsız kalmayacağı
aktarılmıştır.10 Türkiye’ye gelen göçmenlerin, topraklarını
ekip
biçerek Trakya’nın ekonomisine katkıda
bulunacakları, Trakya halkının genç, yaşlı demeden bu

“Yüreğimiz parçalandı !”, Trakyada Yeşilyurt, No: 527, 13 Ağustos
1934, s.1.
10
“Saygılarla karşılarız”, Trakyada Yeşilyurt, No: 528, 20 Ağustos
1934, s.1.
9
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soydaşlara yardım eli uzatması gerektiği gazete başyazarı
Ali Rıza Dursunkaya tarafından vurgulanmıştır.11
Hepimiz muhacirliğin ne demek olduğunu biliriz. Bu
acıları bütün ağırlığıyla aramızda tatmamış kimse
yoktur. Bu soydaşlarımıza türümüzün yapacakları her
hangi bir yardım en yerinde yapılmış bir borç ve bir
iştir. Durmak yok, çalışmak, yardım için elden gelen ne
varsa yapmak var. Bu, kardeşlik borcunu yapmağa
bütün yurttaşlarımızı çağırıyoruz.

Kırklareli halkı tarafından göçmenlere yapılan
yardımlar ara vermeden devam etmektedir. Himâye-i Etfâl
Cemiyeti şubesi tarafından göçmen çocuklara ekmek
dağıtılırken yardımsever bir kişi de göçmenlerin kaldığı
yere soba hibe etmiştir. Onların acısını daha önce
kendilerinin de yaşadığı bir kez daha hatırlatılan haberde
yardım yapan kişilerin isimleri gazetede yer bulacağı
belirtilerek, gazete aracılığı ile varlıklı kişilerin en önce
yardıma koşması istenmiştir.12 İçişleri Bakanı Şükrü
Kaya’nın verdiği beyanata göre, son bir yıl içerisinde
Trakya’ya on iki bin göçmen gelmiştir. Evlerinden
ayrılmanın ne demek olduğunu iyi bilen Trakya halkından,
hiçbir şey yapamadıkları anlarda bile bir güler yüz ve tatlı
dili göçmenlerden esirgememeleri istenmiştir. Ayrıca
göçmenlerin hal ve hatırlarını sorarak acılarını
paylaşmanın onlara Türkiye’yi daha çok sevdireceği de
vurgulanmıştır.13 Zaman zaman İstanbul gazetelerinden
alınan göç haberleri de gazete aracılığı ile halka
aktarılmıştır. Bu haberlerden biri Bulgaristan’dan
Ali Rıza, “Büyük bir borç”, Trakyada Yeşilyurt, No: 542, 19 Teşrîni sânî 1934, s. 1.
12
Riza dede ağa, “Muhacırlarımız gelirken”, Trakyada Yeşilyurt, No:
543, 26 Teşrîn-i sânî 1934, s. 1.
13
Mustafa Şerif, “Muhacırlar İçin”, a.g.g., s. 2.
11
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Türkiye’ye geçmek isteyen on Türk ile ilgilidir. Haberde
Türkiye’ye geçmek için Yunanistan sınırını dokuz
kilometre geçen Türklerden beşinin onları takip eden
Bulgar askerleri tarafından öldürüldüğü ve hayatta kalan
beş Türk’ün de Bulgaristan’a geri götürüldüğü ile ilgilidir.
Yıllarca yaşadığı toprakları geride bırakıp öz yurtlarına
dönmek isteyen Bulgaristan Türklerine bu yapılanların
komşu Bulgaristan’a yakışmadığı ifade edilmiştir.
Babaeski Himâye-i Etfâl Cemiyeti şubesinin, göçmen
çocuklarından altısına on lira ilaç parası verdiği, okula
gidenlere otuz çift ayakkabı ve yirmi yedi kat elbise
yaptırdığı haberi gazeteye yansımıştır. 14
Babaeski H. etfal şubesi muhacır kardeşlerimizin 6
çocuğuna 10 lira ilaç parası vermiş mektebe giden fakir
yavrulara 30 çift ayakkabı, 27 kat elbise yaptırmıştır.
Diğer kazalar H. etfal şubelerinin de faaliyete geçmiş
olmalarını dileriz.

Gazetede, Bulgaristan’daki Türklerin durumları ile
ilgili haberlere de yer verilmiştir. Böyle bir haberde
Bulgaristan’daki Türk okullarında bazı kişilerin Arap
harflerinin kullanılması için çaba sarf ettikleri, Türk
okullarının kapatıldığı ve öğretmenlerin açığa alındığı
bildirilmektedir. Bulgar hükümetinin bu durum karşısında
gerekli önlemleri alması gerektiği gazete aracılığı ile
iletilmeye çalışılmaktadır. Filibe’de yayın hayatına devam
eden Mir gazetesinin sahibi, Balkanlar’da barışın ve
huzurun sağlanması için Bulgaristan’ın izleyeceği yolun
Sofya-Belgrad-Ankara arasında olduğu öte yandan
Bulgaristan hükümeti iyi niyetli ve samimi olursa
ilişkilerin
düzeleceğini
savunmuştur.
Atatürk
liderliğindeki Türkiye’nin dış politika ilkesinin “Yurtta
“Bulgaristan Türkleri”, “Himaye-i etfal Çalışmalarından”, Trakyada
Yeşilyurt, No: 544, 3 Kânûn-ı evvel 1934, s. 1.
14
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Sulh, Cihanda Sulh” olduğu ve bu düsturda hareket ettiği
vurgulanmıştır.15
Ali Rıza Dursunkaya, Trakya’nın topraklarının geniş,
havasının temiz, toprağının bereketli olduğunu belirterek,
hükümetin yükünün azaltılması için hemşerilerinden
yardım istemiştir. Buna göre Kırklareli’ne gelecek olan
göçmenlere barınacak yer konusunda halkın yardımcı
olması istenerek tarlalarda birlikte çalışmanın gerekliliği
vurgulanmıştır. Küçük bir yerleşim birimi olan
Hayrabolu’nun göçmenlere yaptığı yardımları örnek
gösteren Dursunkaya, Kırklareli halkının bunun çok daha
fazlasını yapması gerektiğini hatırlatmıştır. 16
Trakya Genel Müfettişi İbrahim Tali Öngören
göçmenlerin Trakya’daki yerleşim meseleleri ile çok
yakından ilgilenmiştir. İlk olarak Edirne’de Trakya
valilerinin katılımıyla bir toplantı yapan İbrahim Tali
Bey17 daha sonra Ankara’da İçişleri Bakanlığı tarafından
düzenlenen iskân komisyonu toplantısına katılmıştır.
Böylece Bulgaristan ve Romanya’dan gelecek olan yüz
bin göçmenin Trakya topraklarına iskân edilmesi ve
kalkındırılması için gerekli tedbirlerin alınmasına
yardımcı olmuştur.18 Yakın zamanda Kırklareli’ne
göçmenlerin geleceği haberi gazete aracılığı ile halka
duyurulmuştur.19 22 Nisan 1935 tarihindeki habere göre
Romanya’dan toplu olarak gelecek olan göçmenler için
İbrahim Tali Bey, 20 Mayıs 1935 tarihinde Kırklareli’ne
Mustafa Tuna, “ Doğru yol”, Trakyada Yeşilyurt, No: 546, 17 Kânûnı evvel, s. 1.
16
Ali Rıza Dursunkaya, “Göçmenlerimiz”, Trakyada Yeşilyurt, No:
549, 5 Kânûn-ı sânî 1935, s.1.
17
“Valiler toplantısı”, Trakyada Yeşilyurt, No: 551, 21 Kânûn-ı sânî
1935, s. 1.
18
“Yedi günlük olan şeyler”, Trakyada Yeşilyurt, No: 559, 18 Mart
1935, s. 1.
19
“Köçmenlerimiz”, Trakyada Yeşilyurt, No: 564, 22 Nisan 1935, s. 1.
15
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gelmiş yanına Kırklareli valisi Faik Üstün’ü de alarak
göçmenlerle ilgili işleri incelemek üzere Lüleburgaz,
Saray, Vize, Pınarhisar’a gitmiştir. Buralardaki
incelemelerini tamamladıktan sonra da toplantılar yapmak
üzere Edirne’ye gelmiştir.20 Kırklareli’ne her gün
Romanya ve Bulgaristan’dan gelen göçmenler kayıt
işlemlerinin ardından daha önce belirlenen yerlere
gönderilmişlerdir. Görevliler göçmenleri zor durumda
bırakmamak için gece gündüz çalışırken şehir merkezinde
de göçmen evlerinin yapımı tüm hızıyla devam
etmektedir.21 Gazetenin muhabirlerinden Yılmaz Bey,
Bulgaristan ve Sırbistan’dan Kırklareli köylerine gelen
göçmenlere yöre halkı tarafından misafirperver bir şekilde
davranıldığını belirtmiştir.22
Nüfus Genel Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmaya
göre altı yüz on dört bin olan Trakya nüfusunun, beş yıl
içerisinde iki yüz elli üç bin göçmenin gelmesiyle beraber
on yılsonunda, bir buçuk milyona ulaşacağı açıklanmıştır.
Kırklareli’ne 1935 yılı içerisinde otuz bin göçmenin
geleceği ve onlar için altı bin göçmen evinin yapıldığı
belirtilirken bir sonraki sene kırk dört bin göçmenin daha
Kırklareli’ne gelmesi ile Kırklareli’nin on yıl içerisinde iki
yüz bin nüfusa sahip büyük bir şehir olacağı dile
getirilmiştir.
Nüfus umum müdürlüğünün yaptığı programda
Trakyada mevcut 614000 nufusa beş sene içinde 25300
muhacır daha ilave edilecek ve on yılda Trakya nüfusu
bir buçuk milyona çıkarılacaktır. Bu yıl için Kırklareli
İlbayına 6000 evde 30000 göçmen verilecek ve
müteakip senelerde daha 44000 göçmen verilecektir. Şu
20

“Bay İbrahim Tali”, Trakyada Yeşilyurt, No: 568, 21 Mayıs 1935, s.

2.
“Göçmenlerimiz”, Trakyada Yeşilyurt, No: 569, 27 Mayıs 1935, s. 1.
“Köylerde Yeşilyurt”, Trakyada Yeşilyurt, No: 547, 24 Kânûn-ı
evvel 1934, s. 3.
21
22
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suretle Kırklareli 10 yıl içinde 200 bin nüfuslu büyük
bir vilayet haline girmiş olacaktır.

Romanya’dan Türkiye’ye gelen göçmenlerin mağdur
olmaması için Türk Hükümeti ile Romanya Hükümeti
arasında yapılan anlaşma gereğince göçmenlere ev,
yiyecek, hayvan ve tohumluk verilecektir. Böylece kısa bir
süre sonra göçmenlerde üretime katılarak tarlalarını ekip
biçmeye başlayabileceklerdir. İbrahim Tali Bey’in
rahatsızlığı sebebiyle göreve vekâleten atanan Vehbi
Demirel, göreve başlar başlamaz Trakya gezisine
çıkmıştır. Bükreş Büyükelçisi Hamdullah Suphi
Tanrıöver, Kırklareli Valisi Faik Üstün ile beraber
Lüleburgaz, Tekirdağ ve Çanakkale’ye giderek
buralardaki göçmen köylerini ziyaret etmişler 23 ve devlet
ile halk el ele verirse her şeyin üstesinden gelebileceklerini
söylemişlerdir. Başbakandan Genel Müfettişine, validen
nahiye müdürüne kadar herkesin göçmenler için büyük
uğraşlar verdiğinin altı çizilmiştir. 24 Lüleburgaz
muhabirinin bildirdiğine göre, Lüleburgaz’a bir sene
içerisinde iki bin beş yüz göçmen gelmiş, göçmenlere ev,
küçükbaş-büyükbaş hayvan ve tarla verilmiştir. Ayrıca
yapımı devam eden göçmen evlerini denetlemek için sık
sık Lüleburgaz’ı ziyaret eden Kırklareli valisi Faik Üstün
ilçenin göçmen imar işlerine eski Kırklareli Emniyet
memuru Ebülbereket Bey’i atamıştır.25 Ağustos ayındaki
“Lüleburgaz” başlıklı haberde 1935 yılı içerisinde beş yüz
evin yapımının tamamlanacağı, ilçedeki halkın evinde
kalan
göçmenlerin
yeni
evlerine
geçecekleri
duyurulmuştur. 26
“Bay: Vehbi, Hamdullah Suphi”, a.g.g.
“Göçmenlerimiz !.”, Trakyada Yeşilyurt, No: 578, 22 Temmuz 1935,
s. 1.
25
“Lüleburgaz”, Trakyada Yeşilyurt, No: 581, 5 Ağustos 1935, s. 1.
26
“Lüleburgaz”, Trakyada Yeşilyurt,1 No: 583, 19 Ağustos 1935, s. 1.
23
24
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Lüleburgaz ilçesinde göçmen yapıları işine daha artık
hız verilmiştir. Bu yıl beş yüz evin yapılması için
çalışılmaktadır. İlçebay vekili bay Emini bu gayretten
ötürü kutlarız. Göçmenler yeni evlere çıkmaktadırlar.
Bu suretle kasabada yerli evlerinde yerleştirilmiş
göçmenler birer birer evleri boşaltmaktadırlar.

Çatalca’nın Korfalı köyünde bulunun elli iki hane
Bulgar ile Bulgaristan’ın Eski Cuma şehrindeki Kediören
köyünde oturan iki hane Türk vatandaşının değişimi için
Türkiye ve Bulgaristan hükümetlerinin karşılıklı
anlaştıkları haberi “Değiştirme” başlığı ile verilmiştir. 27
Çatalcanın Korfalı köyündeki 52 hane Bulgarla Eski
Cumanın Kediören köyünden 2 hane Türkün
mübadelesi Türk ve Bulgar hükümetleri arasında
kararlaştırılmış ve 15 Nisanda Türkler Edirneye,
Bulgarlar
Mustafapaşaya
teslim
edilmiş
bulunacaklardır.

Gazete yazarlarından Refet Rodoplu, göçmenlerin
Trakya’ya gelişinin sevinç duyulacak bir mesele olduğunu
açıklayarak sayıları on yıl içerisinde bir milyonu bulacak
olan göçmenler sayesinde “Trakya çelikten bir kale
olacak, sağlamlaşacak, güzelleşecek ve şenlenecektir”
demiştir.28 Lüleburgaz kaymakamı tarafından göçmen
evleri arasına su tulumbası yaptırıldığı, Ziraat Bankası
tarafından da yüz elli ton buğday dağıtımı yapıldığı ifade
edilmiştir. Lüleburgaz’da göçmen evlerinin sayısının iki
yüz olduğu, Eylül ayının sonlarına doğru göçmen gelişinin
durduğu belirtilmiştir.29

“Değiştirme”, Trakyada Yeşilyurt, No: 561, 1 Nisan 1935, s. 1.
Refet Rodoplu, “Trakya Şenleniyor”, a.g.g., s. 2.
29
“Lüleburgaz”, Trakyada Yeşilyurt, No: 586, 3 Eylül ve 23 Eylül
1935,s. 1.
27
28
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Lüleburgaz göçmen yapıları ilçede 200 zü bulmuştur.
Göçmenlere bu on onbeş gün içinde 150 ton ziraat
bankası tarafından buğday tevzi edilmiştir. Bu sıra
Lüleburgaza muhacır akını kesilmiştir.

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı Refik Saydam eylül
ayında Çorlu’ya gelerek göçmenlerin durumunu yerinde
görmüş ve Trakya valilerini üç gün sürecek toplantı için
Çorlu’ya davet etmiştir.30 Ekim ayında Lüleburgaz’daki
göçmen evlerinin sayısı üç yüzü bulmuştur. Gelen
göçmenlere arazi dağıtımı için kaymakamlık tarafından üç
kişilik bir komisyon kurulmuş ve Küçük Karıştıran,
Akçeköy, Ahmetbey ve Emirali köylerinde arazi dağıtımı
gerçekleştirilmiştir. Ayrıca Ziraat Bankası tarafından
göçmenlere ikinci kez tohumluk dağıtımına da
başlanmıştır.31 Romanya’dan da Vize’ye göçmen gelişi
devam etmektedir. Romanya’dan gelen göçmenler
arasında Hristiyan Gagavuz Türklerinin de olduğu, kanı ve
dili Türk olan Gagavuz Türklerine, diğer göçmenler gibi
yardımların yapılması gerektiği önemle vurgulanmıştır. 32
Kasım 1935 tarihinde Lüleburgaz’daki göçmen ev
sayısının dört yüz olduğu, evlerin çatıları için
Tekirdağ’dan kereste getirildiği belirtilmiştir. Son gelen
göçmenler arasında hayvanları ve tarım arabalarıyla gelen
Tatarların da olduğu, gelen göçmenlerden bin kişinin
Kırklareli merkezine gönderildiği açıklanmıştır. 33

“Trakya İlbayları Çorluda”, Trakyada Yeşilyurt, No: 590, 30 Eylül
1935,s. 1.
31
“Lüleburgaz”, Trakyada Yeşilyurt, No: 594, 21 Birinci Teşrin 1935,
s. 1.
32
“Gagavuz Türkler”, Trakyada Yeşilyurt, No: 620, 21 Nisan 1936, s.
1.
33
“Göçmenlerimiz ve Lüleburgaz”, Trakyada Yeşilyurt, No: 597, 10
İkinci Teşrin 1935, s. 1-2.
30
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Özel Aytarımızdan: İlçenin göçmen evlerine tavan
yapılmak üzere Tekirdağından kereste gelmiş ve
göçmenlere tevzi edilmiştir. Göçmen evleri ilçede 400
zü bulmak üzeredir. Romanya göçmenlerinden bin
nufus bu hafta Tekirdağından Lüleburgaz yolu ile
vilayet merkezine sevk edilmiştir.

1935 yılında gelen son göçmen kafilesi seksen ailenin
Emirali ve Avyalı köylerinde evlerinin yapımı devam
ettiği için kışı civar köylerde geçirip yazın köylerine
geçecekleri ifade edilmiştir. Göçmenlere toprak dağıtım
işleri tüm hızıyla devam etmekte olup son olarak
Karamusul, Seydiler, Davutlu köylerinde toprak dağıtımı
yapılmıştır.34
1936 yılında da göçmenler Kırklareli’ne gelmeye
devam etmişlerdir. Trakya Genel Müfettişi Kazım Dirik’in
Ulus Gazetesine verdiği demeçten göçmenlere yaz ayına
kadar iki bin tarım arabasının, on bin pulluk ve hayvanın
ve ayrıca on bin göçmen evi yapımı için gerekli bütçenin
ayrıldığını öğrenmekteyiz. Lüleburgaz’da bulunan
göçmen evleri mahallesine elektrik direkleri dikilmeye
başlanmış olup elektrik olmayan yerin kalmayacağı
vurgulanmıştır.35 Romanya’dan Kırklareli şehir merkezine
gelen göçmenlere Mahya Baba mevkiinde bağ yerleri
ayarlanmaya
başlanmıştır.36Lefeci
(Değirmencik)
köyünün maddi olarak yetersiz bir köy olmasının yanı sıra,
Romanya’dan gelen göçmenlerin bir kısmının buraya
yerleştirilmesi ile artan öğrenci sayısının, köyde öğretmen
ve okul sorununu ortaya çıkarttığı belirtilerek, bu konu

“Lüleburgaz”, Trakyada Yeşilyurt, No: 598, 18 İkinci Teşrin 1935,
s. 1.
35
“Trakyanın kalkınma projeleri”, “Lüleburgaz”, Trakyada Yeşilyurt,
No: 605, 7 İkinci Kanun 1936, s. 1-3.
36
“Göçmenlere bağ yeri”, Trakyada Yeşilyurt, No: 609, 4 Şubat 1936,
s. 1.
34
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hakkında belediye meclisinden yardım talep edilmiştir. 37
Konuk evinde kalan göçmenlere de kış için soba, yakacak
malzemesi, kıyafet yardımı yapılmış hasta ve ayakları
rahatsız olan göçmenlerin de ilaç paraları hükümet
tarafından karşılanmıştır. 38
Göçmenlerimize önceden noksan verilen yemeklikleri
tamamlamaya başlanmış, tamire muhtaç olan konuk evi
onarılmış, soba ve yakacakları te’min edilmiştir. Dün 810 çıplak göçmenin giydirilmiş olduğunu ve orta okula
giden iki öksüz göçmen çocuğunda iskan dairesi
tarafından elbiselerinin temin edildiğini gördük. Hasta
ye ayak tedavisine muhtaç göçmenlerimizin ilaç
paraları da iskanca ödenmektedir. İskan direktörünün
bu ilgilerinden ötürü kendisini saygı ile anarız.

Göçmen evlerine gerekli olan taş, kerpiç, kireç ve
saman için Kırklareli İskân Müdürlüğü tarafından
gazeteye aşağıdaki ilân verilmiştir. 39
1 – Kırklareli merkez kazasında yaptırılacak iki yüz
göçmen evi için lüzumu olan 2870 metre mikabi taş
pazarlıkla alınacaktır.
2 – Taşlar temel duvarlarında kullanılacağından fazla
kireçli olmayacaktır.
3 – Taşlar vilayet iskan müdürlüğü tarafından
gösterilecek mikdarda inşaat yerleri olan Kırklareli
Asılbeyli, Eriklice, Pınarhisar, Kaynarca, Dereköy
Üsküp Yündalan Polos Kavaklı Kocatarla devletli Ağaç
ve
Karakoç
köyleri
müteahhidi
tarafından
nakledilecektir.
4 – Bir metre mikabi taşın bedeli nakliyes ile 4 liradır.

“Lefeci köyü”, Trakyada Yeşilyurt, No: 608, 28 İkinci Kanun 1936,
s. 2.
38
“Göçmenlerimiz Arasında”, Trakyada Yeşilyurt, No: 611, 15 Şubat
1936, s. 1.
39
“Kırklareli İskân Müdürlüğünden”, Trakyada Yeşilyurt, No: 620, 21
Nisan 1936, s. 6.
37
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5 – Eksiltmeye istekli olanlar kapalı zarfla
tekliflerini nihayet Nisanın 30 uncu günü saat ona kadar
iskan müdürlüğündeki komisyona bildirecekler ve
%7,5 teminat akçesi olan 862 lirayı mal sandığına
yatıracaklardır.
⁂
1 – Kırklareli merkez kazasında yaptırılacak kırk
tek seksen çift göçmen evi için lüzumlu olan 726,402
kerpiç pazarlıkla alınacaktır. Kerpiçler iskan
müdürlüğündeki şartnamesine göre yapılacaktır.
2 – Yapmağa ve kerpiçleri vermeğe istekli olanlar
her gün iskan müdürlüğüne müracaatla bu baptaki
şartnameyi görebilirler.
3 – Bir kerpiçin muhammen bedeli 10 paradır.
4 – Eksiltmeye istekli olanlar kapalı zarfla
tekliflerini nihayet Nisanın 30 uncu günü saat ona kadar
iskan müdürlüğündeki komisyona bildirmeleri ve %7,5
teminat akçesi olan 14 lirayı mal sandığına yatırmaları
lazımdır.
⁂
1 – Kırklareli merkez kazasında yaptırılacak
göçmen evleri için 26325 kilo saman ve 5085 kilo kireç
alınacaktır.
2 – Kireç taşsız ve kumsuz olacak toz olmayacak
saman inşaat harçlarında kullanabilecek tarzda
bulunacaktır.
3 – Kirecin beher kilosunun muhammen kıymeti
100 paradır samanın beher kilosunun muhammen
bedeli 40 paradır.
4 – Eksiltmeye istekli olanlar kapalı zarfla
tekliflerini nihayet Nisanın 30 uncu günü saat ona kadar
iskan müdürlüğündeki komisyona bildirecekler ve
%7,5 teminat akçesi olan 12 lirayı mal sandığına
yatıracaklardır.

Göçmen evleri için gerekli olan ihtiyaç malzemeleri,
kiremit, tuğla ve tarla için öküz alımı ilânı da ayrıca yer
almıştır.
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1 – Kırklareli merkez kazasında yaptırılacak
göçmen evleri için 260000 yerli kiremit satın
alınacaktır.
2 – Alınacak kiremitleri vermeğe istekli olanlar her
gün iskan müdürlüğüne müracaatla şartnameyi
görebilirler.
3 – 1000 kiremidin muhammen kıymeti 10 liradır.
4 – Eksiltmeye istekli olanlar kapalı zarfla
tekliflerini nihayet Nisanın 30 uncu günü saat 10 na
kadar iskan müdürlüğündeki komisyona bildirecekler
ve %7,5 buçuk teminat akçesi olan 195 lirayı mal
sandığına yatıracaklardır.
⁂
1 – Kırklareli merkez kazasında yaptırılacak olan
göçmen evleri için 3800 tuğla satın alınaktır.
2 – İstekliler her gün iskan dairesine müracaatla bu
husustaki şartnameyi görebilirler.
3 – 1000 Tuglanın muhammen bedeli 10 liradır.
4 – Eksiltmeye istekli olanlar kapalı zarfla
tekliflerini nihayet Nisanın 30 uncu günü saat 10 kadar
iskan müdürlüğündeki komisyona bildirmeleri ve %7,5
teminat akçesi olan 29 lirayı mal sandığına yatırmaları
lazımdır.
⁂
1 – Kırklareli vilayeti bölgesine yerleştirilen
göçmenler asgari 500 tane çift koşmaya elverişli öküz
pazarlıkla satın alınacaktır.
2 – Satın alınacak öküzler 4 ila 6 yaş arasında
olacaktır.
3 – Beher öküzün asgari fiyatı 50 azami 65 liradır.
4 – Bu sözler vilayet bölgesindeki kazalarla komşu
vilayetler kazalarındaki pazarlardan satın alınacaktır.
5 – Vermeğe istekli olanların mahalli hayvan
pazarlarında satın almaya gelecek komisyonun emrine
hazır bulunmaları lazımdır.

Aynı ihtiyaç ilânları Lüleburgaz’daki İmralı, Akçaköy,
Karamusul, Evrensekiz, Çengelli, Davutlu, Çiflikköy, K.
Karıştıran, B. Karıştıran, Kayebeyli köyleri için de
verilmiştir. Ayrıca Lüleburgaz’da göçmenlere toprak
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dağıtımının sona erdiği, bağ yerinin dağıtımına başlandığı
ve göçmenlerin ilçedeki bağları ekerek verimli toprakları
tekrar canlandıracakları ifade edilmiştir. 40 İmrallı köyüne
Romanya’dan otuz hane göçmenin yerleştirildiği ve
yerleşen göçmenlere tarım arabası dağıtımının yapıldığı
verilen haberler arasındadır.41İnece Köyü’ne yapılacak
olan göçmen evleri için Trakya Genel Müfettişi Kazım
Dirik, Ankara Kadastro Fen Müşaviri Halit Ziya ve
Kırklareli Valisi Hasip Koylan’ın bir araya geldikleri
başmühendis Hakkı Sarıdoğan tarafından yapılan
açıklamaları dinleyerek bölgeyi teftiş ettikleri “Vilayet
Haberleri”nde yer almıştır.42 Sağlık Bakanı Dr. Refik
Saydam, Pınarhisar, Vize, Babaeski, Burgaz ilçelerinde
bulunan göçmen mıntıkalarını denetlemek ve ihtiyaçları
öğrenmek üzere Eylül ayında Trakya’ya gelmiş,
incelemelerde bulunarak tekrar Ankara’ya dönmüştür.43
Babaeski’de istasyon yakınlarında bakımsız halde bulunan
eski göçmen mahallesine yeni evler inşa edilerek, yeni bir
göçmen mahallesi meydana getirilmiştir.44 Meslek sahibi
göçmenlere Kırklareli merkezde yirmi dükkân hibe
edilmesine karar verilmiş ve verilecek dükkânların
yerlerinin tespiti için İskân Dairesi ve belediyenin ortak
çalışma yapacakları haberi gazetede yer almıştır.
San’at sahibi göçmenlere merkezde 20 dükkan
yaptırılacaktır. Dükkan yerlerinin şehrin iyi ve münasip
“Lüleburgaz İlçebaylığından”, “Lüleburgaz”, Trakyada Yeşilyurt,
No: 621, 28 Nisan 1936, s. 2.
41
“Lüleburgaz”, Trakyada Yeşilyurt, No: 626, 1 Haziran 1936, s. 1.
42
“Vilayet haberleri”, Trakyada Yeşilyurt, No: 634, 27 Temmuz 1936,
s. 1.
43
“Sıhhatvekilimizin Trakya Seyahatları”, “Sıhhat Vekilimiz”, “Sıhhat
Vekilimiz”, Trakyada Yeşilyurt, No: 640-642, 8 Eylül 15 Eylül 22
Eylül 1936, s. 1.
44
“Babaeskide Bayındırlık”, Trakyada Yeşilyurt, No: 645, 12 Birinci
Teşrin 1936, s. 2.
40
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yerinde olması için iskan dairesi belediye ile temasa
gelerek yerlerini tespit edecektir.45

Türkiye adına Bükreş orta elçisi Hamdullah Suphi
Tanrıöverin, Romanya adına ise Maliye Bakanı Mircea
Cancicov 25 Ocak 1937 tarihinde Dobruca Türklerinin
Türkiye’ye göçü konusunda Romanya Krallığı ile Türkiye
arasında göç anlaşması imzalamıştır. Buna göre:46
Dobruca’da oturan Türk Müslüman nüfus 5 sene
içerisinde Romanya’yı terk edecek. İlk sene on beş bin
kişi, ikinci sene Romanya Bulgaristan sınırı boyunca 8
kilometrelik alanda bulunan halk, üçüncü sene Pazarcık
ve Kurupınar Türkleri, dördünce sene Turtukaya,
Acadanlar Türkleri, beşinci sene ise Silistre ve
Dobruca’nın kalan kısmı Türkiye’ye göç edecektir. Göç
eden
köylülerin
gayrimenkulleri
Romanya
hükümetinde kalacak, Romanya hektar başına
Türkiye’ye altı bin ley ödeyecektir. Romanya bu parayı
yedi sene içerisinde yüzde 5 faiz ile ödeyecektir.
Göçmenler şahsi eşyalarını, mücevher, nakit olarak bin
ley, döviz olarak iki bin ley ve çiftlik hayvanlarını ( bir
ail15 küçükbaş, 5 büyük baş) yanlarına almakta
özgürdürler.
Göçmenler
şehirlerde
bulunan
gayrimenkullerini satabilir, Türkiye’ye kereste, petrol
gibi listede belirtilmiş mallardan getirebilirlerdir. Bu
antlaşma yirmi maddeden oluşmaktadır ve 25 Ocak
1937 tarihinde onaylanmıştır.

Romanya’dan Kırklareli’ne ilk göç kafilesi 13 Temmuz
1937 salı günü gelmiştir. Göçmenler Romanya’nın Valera
köyünden elli hane, yüz otuz altı yetişkin, yetmiş çocuk,
otuz çift at, doksan sekiz öküz, inek, manda, iki yüz otuz
beş koyun ile keçi ve otuz yedi araba ile Kırklareli’ne
varmışlardır. Kızılay tarafından Marmara Ereğlisi’nde
“Göçmenlere dükan”, Trakyada Yeşilyurt, No: 646, 26 Birinci Teşrin
1936, s. 1.
46
“Dobrica Türkleri”, Trakyada Yeşilyurt, No: 663, 8 Şubat 1937, s. 2.
45
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kurulan göçmen kampında her türlü ihtiyaçları
giderildikten sonra kara yolu ile Çorlu tren istasyonuna
götürülen göçmenlerin sağlık muayeneleri yapılmış ve
tren yolu ile Kırklareli’ne getirilmişlerdir. Salı günü saat
14.30’da Kırklareli’ne gelen göçmenleri, Halkevi
müzisyenleri, İskân Dairesi müdürü ve halk karşılamıştır.
Sakarya Gazoz Fabrikası sahibi Hasan Fehmi göçmenlere
gazoz, belediye de etli pilav ikram etmiştir. Göçmenler, iki
gün merkezde kaldıktan sonra Demirköy ve Koruköy’e
nakil edilmişlerdir. Cuma günü iki yüz elli kişilik göçmen
kafilesi daha trenle Kırklareli’ne gelmiş, işlemleri
yapıldıktan sonra Dereköy, Hedye, Osmancık, İslambeyli
köylerine yerleştirilmişlerdir.47 Romanya’dan İstanbul’a
bin yedi yüz göçmen gelmiştir. İstanbul’da bir kaç gün
kalan göçmenler Silivri ve Tekirdağ’a gönderilmişlerdir.
Göçmen mevsimi olmamasına rağmen yetkililer, gerekli
hazırlıkların yapıldığını belirtmişlerdir.48 Bulgaristan’dan
Türkiye’ye gelmek isteyen göçmenler, Bulgaristan’da
birçok zorlukla karşılaştıklarını anlatmaktadırlar.
Mallarını ve arazilerini satma konusunda Bulgaristan
Hükümeti tarafından kendilerine zorluk çıkarıldığı ve
gelirken arazilerini ve taşınamaz mallarını bırakmak
zorunda kaldıklarını ifade etmişlerdir. Türk Hükümeti
tarafından yapılan açıklamada kısa sürede Bulgar
Hükümeti ile bir antlaşma imzalanacağını ve yapılacak
olan antlaşma ile göçmenlerin arazilerini satma ve kişisel
eşyalarını yanlarına alma hakkına sahip olabilecekleri
belirtilmiştir. Başbakanın talimatı ile bir komisyon
kurularak yeni iskân bölgeleri belirlenmiştir. Meclis’te
yeni göçmen köyleri kurulması için üç milyon lira bütçe
“İlk kafile Göçmenlerimiz Geldi”, “Yeni gelen göçmenlerimiz”,
Trakyada Yeşilyurt, No: 688, 19 Temmuz 1937, s. 1.
48
“Yeni gelen göçmenler”, Trakyada Yeşilyurt, No: 719, 17 İkinci
Kanun 1938, s. 2.
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ayrılması da gündeme gelmiştir.49 Türkiye Büyük Millet
Meclisi tarafından göçmen meselesi görüşülerek bir
program hazırlanmıştır. Bu programda beş sene için elli
milyon lira bütçe ayrılacağı ve bu beş yıl içerisinde
Türkiye’ye iki milyon göçmenin geleceğinin tahmin
edildiği belirtilmiştir. Göçmenler Romanya, Bulgaristan
ve Yugoslavya’dan geleceklerdir.50
Türkiye ile Yugoslavya hükümetleri arasında da bir
göç anlaşması yapılmıştır. Buna göre Yugoslavya’dan iki
yüz elli bin göçmenin Türkiye gelmesi kararlaştırılmıştır.
Altı ay sonra başlayacak olan göç ile göçmenlerin
satacakları arazi ve gayrimenkullerin ücretleri Yugoslavya
hükümeti tarafından belirlenecektir. 51
Yugoslavyadaki ırkdaşlarımızı anayurda getirmek için
cereyan eden müzakereler neticelenmiştir. Bu
müzakereler neticesinde 250 bin muhacir gelecektir. Bu
muhacirlerin sevkiyatına altı ay sonra başlanması
mukavele icabından olup bırakacakları emlak ve
arazileri bedeli Yugoslavya hükümeti tarafından takdir
edilen kıymet üzerinden hükümetimize verilecektir.

1938 yılında Türkiye’ye gelen göçmen sayısı otuz bin
kişiyi bulmuştur. Gelecek sene Yugoslavya’dan yüz bin
göçmenin daha geleceği, bu konuda iki devletin anlaştığı
ve Sırp meclisinin de bu kararı onayladığı dile
getirilmiştir. 52

“Bulgaristan’daki Kardeşlerimiz”, Trakyada Yeşilyurt, No: 721, 31
İkinci Kanun 1938, s. 4.
50
“Çok Mühim Bir Program”, Trakyada Yeşilyurt, No: 734, 2 Mayıs
1938, s. 1.
51
“Yugoslavyadan 250 bin Muhacir Gelecek”, Trakyada Yeşilyurt, No:
752, 14 Temmuz 1938, s. 1.
52
“Bu yıl ne kadar göçmen gelmiş”, Trakyada Yeşilyurt, No:797, 26
Birinci Kanun 1938, s. 4.
49

770

938 yılında ana vatana 30 bin yurddaşımız gelmiş ve
Yugoslavyadan önümüzdeki sene 100 bin vatandaşın
gelmesi için Türkiye ve Yugoslavya hükümetleri
arasında yapılan anlaşma ve Sırp Meclisince tasdik
edilmiştir.

Kırklareli İskân Dairesinin, hükümetin istimlak ettiği
Arizbaba çiftliğinde iki yüz yeni göçmen evi yapımına
başlayacağı duyurulmuştur.53 3657 numaralı İskân
Kanunu ile Türkiye’ye gelecek göçmenlerin yanlarında
getirecekleri altı bin liraya kadar olan mallar ile değeri altı
bin liraya kadar olan büyükbaş ve küçükbaş hayvanlara
gümrük ücreti ödenmemesi kararlaştırılmıştır.54
Bulgaristan ve Romanya’dan gelen göçmenlerin
kararlaştırılan bölgelere gönderilmeden önce karınlarını
doyurulması amacıyla Kızılay tarafından Sirkeci ve Tuzla
tren istasyonlarında aşhaneler kurulmuştur. 55 Bulgaristan,
Yugoslavya, Romanya ve diğer Avrupa ülkelerinden göç
eden üç bin yedi yüz altmış dört göçmenin Türk
vatandaşlığına geçirildiğini açıklanmıştır.56 Göç ya da
iltica yoluyla Türkiye’ye gelen dokuz bin sekiz yüz doksan
iki Türk vatandaşlığa kabul edilmiştir. 57 İstanbul-ÇorluEdirne karayolu üzerinde iki yüz hanelik iki adet göçmen
köyünün yapılmasının kararlaştırıldığı ve planlandığı da

“Yeni Göçmen evleri”, Trakyada Yeşilyurt, No: 850, 3 Temmuz
1939, s. 2.
54
“Muhacirlerin Getireceği Mallar”, Trakyada Yeşilyurt, No: 879, 12
Birinci Teşrin 1939, s. 1.
55
“Kızılay ve Göçmenler”, Trakyada Yeşilyurt, No: 880, 16 Birinci
Teşrin 1939, s. 1.
56
“Tabiiyetimize Giren Irkdaşlarımız”, Trakyada Yeşilyurt, No: 920,
14 Mart 1940,s. 1.
57
“Vatandaşlığa KABUL”, Trakyada Yeşilyurt, No: 1000, 19 Birinci
Kanun 1940, s. 1.
53
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gazetede verilen haberler arasındadır. 58 Sağlık
Bakanlığınca, göçmen evleri için iki metre küp kereste
dağıtılacağı ve ayrıca otuz bin lira da yardım yapılacağı
haberi göçmenler arasında büyük bir sevinçle
karşılanmıştır.59
Gazetede yer alan haberler arasında bir okuyucu
mektubu dikkat çekicidir. Bu haberde Kırklareli Dere
Mahallesindeki göçmen evlerini yapmakla görevli
işçilerin açtıkları oyuklara yağmur suları dolmaktadır.
Burada oluşacak bataklık, çamur ve pislik nedeni ile
mahallenin hastalık kapmasının muhtemel olduğu
belirtilerek tedbir alınması istenmektedir. 60
Göçmenler için Dere mahallesinde evler yapılmaktadır.
Bunların kerpiçlerini hazırlayan ameleler dere boyunu
öyle bir hale getirdiler ki açılan oyuklara dolup
toplanacak olan yağmur ve dere sularının yapacağı
bataklık, çamur ve pisliği şimdiden göz önüne
getiriyoruz da mahallenin sıhhatı namına korkuyoruz.
-YEŞİLYURTBunu biz de gördük. Belediyemizin ve belediye
doktorumuzun dikkat nazarını çekeriz.

Sonuç
Gazeteler, günümüzdeki olayları ve gelişmeleri,
yayınlandıkları dönemdeki ekonomik, sosyal, kültürel ve
siyasi durumu okuyuculara ve araştırmacılara sunan
önemli belgelerdir. Aynı zamanda da yayımlandıkları
dönemi günümüze taşıyan birincil kaynaklardır. Trakyada
Yeşilyurt gazetesi de 1924 yılından itibaren Kırklareli’de
“Yeni göçmen köyleri”, Trakyada Yeşilyurt, No: 754, 22 Temmuz
1938, s.4.
59
“Sıhhat Vekâletimizin Vilayetimiz Muhacirlerine Yardımları”,
Trakyada Yeşilyurt, No: 1048, 9 Haziran 1941, s. 1.
60
“Okuyucu Mektupları”, Trakyada Yeşilyurt, No: 729, 28 Mart 1938,
s.1.
58
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yayınlanan ve halkın sesi olmuş yerel bir gazetedir.
Kırklareli tarihi için birinci elden önemli bir kaynak olan
Trakyada Yeşilyurt gazetesi gerek Kırklareli ile gerekse
Türkiye ile ilgili haberleri okuyucularına iletmeye
çalışmıştır.
1933 yılından itibaren yoğunluk kazanmaya başlayan
Balkanlar’dan Türkiye’ye göçlerin ilk durak noktalarından
biri Kırklareli vilayeti olmuştur. Çalışmamızda incelenen
1934-1944 yılları arasında Bulgaristan, Romanya ve
Yugoslavya’dan Türkiye’ye olan göçlerin de önemli uğrak
noktalarından biri Kırklareli’dir. Trakyada Yeşilyurt
gazetesi aracılığı ile göç ve göçmenler ile ilgili haberler,
duyurular ve ilânlar Kırklareli halkına iletilmiş halk
bilgilendirilerek yardımları istenmiştir. Gazetede özellikle
İkinci Dünya Savaşı öncesinde 1934-1938 yılları arasında
göçmenler ile ilgili haberlere daha çok rastlamaktayız.
İkinci Dünya Savaşı’nın başladığı 1939 yılından itibaren
Türkiye’ye Balkanlar’dan yapılan göç ve göçmen
haberlerinin azaldığı ve savaş yıllarında ise hemen hemen
hiç olmadığını gözlenmiştir.
Sonuç olarak, incelediğimiz dönemle ilgili Trakyada
Yeşilyurt gazetesinden yararlanarak hazırladığımız göç ve
göçmenler ile ilgili haberlerin araştırmacılara yol
göstereceği kanısındayız.
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BULGARİSTAN TÜRKLERİ’NİN 1989 GÖÇÜ’NÜN
30. YILINDA BİR DEĞERLENDİRME
An Evaluation in the 30th Anniversary of the 1989
Migration of Bulgarian Turks

Cesur, zengin, polemikçi ve nüktedan
üslubuyla, tarihçi Norman Stone'u anarak…
Remembering historian Norman Stone, with his
brave, rich, controversialist and humorous
style …

Abdullah SOYKAN & Kenan MORTAN

Öz: Bu çalışma, Bulgaristan Türklerinin 1989 Göçü’nü ve bu
göçün bir öznesi olan şair/yazar/çevirmen Ahmet Emin
Atasoy’un kaynak kişiliği üzerinden incelemesi yapılmaya
çalışılan bir denemedir. Sayın Atasoy'un yazılı cevapları yüz
yüze görüşme ile beslenmiş, bilgi açığı olan konularsa bu göçün
bir başka öznesi olan oğlu ve bilim adamı Dr. Emin Atasoy'la
görüşülerek tamamlanmıştır. Konunun tümleşik bir özellik
kazanması için Türkçe akademik yayınların büyük bir kısmı
taranmıştır. Bulgar dilindeki kaynak eksiğimiz Dr. Atasoy'un
zarif katkısıyla giderilmiştir.
Çalışmamızın temel bulgusu, 1989 Göçü’nün bugüne dek
irdelenmeyen çok yönlü yansımaları olduğudur. Olay bir göçten
ibaret kalmamış, Bulgaristan'da totaliter rejimi sonlandırıp
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beraberinde demokratik bir yönetim yapısını getirmiştir. Olayın
birebir kanıtlanması/belgelenmesi mümkün olmasa da
hipotezimiz Bulgaristan'daki bu rejim değişikliğinin Varşova
Paktı üyesi diğer 5 ülkeyi de etkileyip ve bu dikta rejimlerinin
yıkılmasına da neden olduğudur. Bununla yansımalı bir
“domino etkisi”nden söz ediyoruz. Bu göçmenlerin yaklaşık
yarısının Bulgaristan'a geri dönmesiyle mülteci kategorisinde
ender yaşanan bir “asimetrik göç” olayı yaşanmıştır.
Anahtar Kelimeler: Bulgaristan Türkleri, göç, asimetrik göç

Abstract: This study is an attempt to explore the migration of
Bulgarian Turks in 1989 through one of the subjects of this
migration: poet / writer / translator Ahmet Emin Atasoy. The
written correspondence received from Mr. Atasoy was
supplemented by face-to-face interviews, and issues that
required more information were completed with the help of Dr.
Emin Atasoy, his son, a scientist and another subject in this
migration. The great majority of the academic publications in
Turkish have been reviewed to give the topic an integrated
character. The lack of resources in Bulgarian language was
solved with the elegant contributions provided by Dr. Atasoy.
The main finding of this study pointed out that the 1989
Migration has multifaceted reflections that have not been
examined yet. This event was not solely about immigration; it
ended the totalitarian regime in Bulgaria and generated a
democratic governance structure in its stead. Although it is not
possible to exactly attest to and substantiate the claim, our
hypothesis is that this regime change in Bulgaria also affected
the five other Warsaw Pact member states to the degree of
destroying these dictatorships. We are talking about a reflective
“domino effect”. With the return of about half of these migrants
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back to Bulgaria, a rare event of “asymmetric migration”
occurred in the category of refugees as well.
Keywords: Bulgarian Turks, migration, asymmetric migration

1. Giriş: Bulgaristan Yakın Tarihi
Bir antik çağ kavmi olup Hint-Avrupa dil ailesinden
olan Trak'lar, Bulgaristan'ın aslını oluşturur. MS 7.yy.'da
Traklar ve Slavlar ortak olarak Bulgaristan devletini kurar,
dil olarak Slavca benimsenir, 9. yy'da Hristiyanlık dini
kabul edilir1.
Osmanlı Sultanı I. Murat, 1371'de Makedonya ve
Güney Sırbistan ile birlikte burayı Osmanlı toprağı yapar.
İzleyen süreçte göç ve İslamlaşma aşamalı bir biçimde
yaşanır: Slav asilzadeler, Slavca konuşan Müslümanlar
olurlar. Toprakların denetimi ve ekonomik gücün egemeni
bu yerel elit ayanlardır ama bu ayanlar 1804-1897 dönemi
Balkan isyan yıllarının öncüsü olacak, bağımsız devlet
kurma fikrini halka empoze edeceklerdir. Nüfusun ikinci
öbeği, Ö. L. Barkan Hoca'nın kullandığı eşsiz tanımla
“Osmanlı kolonizatörleri” dir, Anadolu topraklarından
gelirler. Prof. Kafadar; tarihi tarihle yazmış, H. İnalcık
hocanın saptamasını da yedeğine alarak “büyük bir nüfus
potansiyeli ile tesiri artmış bir kutsal savaş ideolojisi
meydana getiren göçlerin” altını çizer 2. Nüfusun üçüncü
öbeği, Müslümanlığı benimseyen Sırp asıllı Pomaklardır.
Emin Atasoy, Beşerî ve Kültür Coğrafyası Işığında Bulgaristan,
MKM yay, Bursa 2010.
2
Cemal Kafadar, İki Cihan Âresinde/Osmanlı Devleti’nin Kuruluşu,
Metis yay, İstanbul 2019.
1

781

Bununla, bölgedeki Müslüman ve Hristiyan nüfus
eşleşmese de dengelenmiş olur. Hristiyan halk, 2. sınıf
vatandaştır ama kendi kendini yönetme hakkına sahiptir3.
Bulgaristan'da
isyanın
arka
planı
“Balkan
Milliyetçiliği”dir. Özünü Alman düşüncesindeki “Volk”
ve “Volkgeist” dan almaktadır. Asal mitos “Türk
Boyunduruğu”dur. Ağırlıklı olarak “Kurtarıcı İvan Dede”,
“Çar İvan Şişman”, “Osmanlı'dan Bizi Rusya Kurtardı”
türünden “Slav” ve “Rusya” ya yollama yapan efsaneler
dikkat çekicidir.
Balkanlar’ın en son ülkesi olarak Bulgaristan
bağımsızlığını 1878'de Berlin Konferansı ile sağlar 4.
Bulgar Ayaklanması'nı gerçekleştiren isyancılar kilise
ile “iyi” olmak için kendi kilise organizasyonunu kurarlar.
Bunun için İstanbul Fener Patrikhanesi'nden ayrılır,
bağımsız olurlar (1849). Bir ulusal dil yaratmak için
Yunanca bırakılır ve Rusça öğretimi başlar. Moskova'da
kurulu “Slav Yardımlaşma Cemiyeti”nin bursları Rusça
öğretimde etkendir. Osmanlı yönetimi bu dönemde Tuna
Vilayeti'ni kurar, Mithat Paşa'yı vali olarak atar ama
bunlar etkisiz kalır. 1870'te yönetimden de sorumlu
bağımsız Bulgar Kilisesi olan “Bulgar Eksarhlığı” 5
kurulur6.
Atasoy, Beşerî ve Kültür.
Emin Atasoy- Abdullah Soykan, Bulgaristan Türklerinin Son Büyük
Göç Dalgasının Etki ve Yansımaları, 2. Uluslararası Balkan Tarihi
Araştırma Sempozyumu, Karadağ 2014.
5
Eksarh kavramı Grekçe’de geniş yetkili anlamına gelmektedir.
6
Hüseyin Avni Bıçaklı, Türkiye-Bulgaristan İlişkileri (1878-2008),
İmge yay, Ankara 2006.
3
4
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Bulgaristan bağımsızlığı bir “büyük devletler
projesidir”. 1856 Paris Anlaşması büyük güçlere
Bulgaristan toprakları üstünde “garantörlük hakkı” verir.
Berlin Konferansı'nda (1878) “Büyük Bulgaristan
Devleti” 3'e bölünür. Özerk Bulgaristan, yarı özerk ve
büyük devletler himayesindeki Doğu Rumeli ve
Osmanlı'ya geri verilen Makedonya ve Trakya. “Özerk
Bulgaristan”
bir
Panislavinizm
başarısıdır.
Panislavinizmin etki alanı, 1989 sosyalist yönetimin
kendisini lağvetmesine dek sürecektir. Hatta günümüzde
bile tortusunu görmek olasıdır. Bu özerk “bağımsız”
Bulgaristan devletinin devlet başkanı büyük devletlerin
uygun gördüğü “Fransız Ferdinand” olur 7.
Özetlemeyi Prof. Jelavich çok iyi yapar: “Balkan
tarihinde temsili meclislerin yeri olsa da merkezi ve
seküler Hıristiyan idari sistemlerin yeri yoktu. Birkaç
istisna dışında Balkan halkları geçmişte merkezi otoritenin
memurları ya da bir bölgenin beyinin gerçek otoritesiyle
rekabet eden yerel idari gelenler tarafından yönetilmişti.”8
Ama bu anlatım yetmez: Bulgaristan bağımsızlığını
ilan ededursun, İstanbul'da yaşayan Bulgar asıllı
Ortodokslar, padişah Abdülaziz'den aldıkları “izni”
yaşama geçirerek Haliç'teki Sveti Stevan Kilisesi'ni inşa
ederek, 1889'de, Bulgaristan bağımsızlığının 20.yılında bu
kiliseyi Haliç/Hasköy'de dini ibadete açar. Ülkenin
Osmanlı'ya karşı bağımsızlık ilan etmesi, Osmanlı'nın
“ahidname” (emperyal güvence) vermesinde de bir engel
7
8

Bıçaklı, age.
Barbara Jelavich, Balkan Tarihi 1, Küre yay, 5. Baskı, İstanbul 2009.
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oluşturmaz. Fener Rum Patrikhanesi'nin, bağımsızlığını
ilan eden Bulgar Kilisesi'ni 1872'de aforoz etmesi de
Osmanlı yönetiminin karardan alıkoymamışa benzer. Bu
kilise “3 aylık inşa izni” nedeniyle demir malzemeden inşa
edilir, bu malzeme Tuna nehri üstünden İstanbul'a getirilir,
bu nedenle “Demir Kilise” olarak anılır. Bu yapının
mimari elementleri üstünde çalışan Prof. Önder
Küçükerman burasını “Dünyanın İlk Prefabrik Binası”
olarak niteler. Kilise'nin açılmasıyla kalmaz, İstanbul'da
da bir “Bulgaristan Eksarhhânesi” kurulur. Fener Rum
Patrikhanesi bu kiliseyi aforozdan ancak 73 sene sonra
1945'te tanıyacaktır.
Prof. Norman Stone “Sosyoloji bilmeden tarih yapmak
çok zordur” derdi, çok haklı, anısı önünde bir kez daha
saygıyla eğiliyoruz9.
2.Bazı Kavramları İrdelemek
Bazı kavramları tanımlamadan “göç” konusunun
irdelenemeyeceği kanısındayız. Hemen herkesin ayrı bir
“göç alet kutusu” var ve hemen herkes, kendi İngiliz
anahtarını her yere/her olaya uydurabileceğine inanmakta.
Bu nedenle önce biz kendi alet kutumuzu tanıtmak
istiyoruz:
Asimilasyon, Bulgaristan göçünde sıkça karşımıza
çıkan bir deyim. Anlamı, çoğunluk toplumundan farklılık
gösteren azınlığın ya da bir nüfus kümesinin kültürel
birikim ve kimliğinin baskın yapı tarafından zorlama
Norman Stone, İmparatorluk Oyunları, Avrupa ve Ortadoğu'yu
Şekillendiren Yıllar, Ketebe yay., İstanbul 2018.
9
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olmaksızın eritilmesi. Özümseme, benzeşme yanında
anlamdaş sözcük olarak “sindirme” sözcüğünün
kullanılması asimilasyonda zorlamanın baskın olduğunu
anlatıyor. Jenosit (genocide) için BM'nin 1948
benimsediği “Soykırım Suçunun Engellenmesi ve
Cezalandırılması Sözleşmesi” “ulusal, etnik, ırksal ve
dinsel bir grubun bütününün ya da bir bölümünün yok
edilmesi niyetiyle girişilen hareketler” tanımlaması yapar.
Bununla “zor kullanma” eylemi öne çıkar. “Göç Eylemine
Zorlama” (Forced Migration/Displacement) deyimi,
“deportasyon” ve “tehcir” ile eşanlamlı. Bu kavram
beraberinde “De-etnizasyon” terimini getiriyor. Kendini
bir etnik grubun içinde algılamayanlara zorla giydirilen
kimlik. “Etnik Azınlık” ise farklı bir soy grubundan gelip
dil, tarih, kültür ve toplumsal yaşam biçimi farklı olanlar
için kullanılıyor10. “Etnik” sözü Grekçe, İngilizce‘ye
“halk/topluluk” (folk) olarak girdi. “Otokton Azınlık” ise
oturduğu bölgede doğup büyüyen, ataları da orada yaşamış
olan kimseler için kullanılıyor. Açılım gerektiren bir başka
deyim ise “diaspora” (kopuntu). Grekçe‘de “sağa/sola
saçılmış tohum” konumundakiler için kullanılıyor.
Sözcüğün 2500 yıllık geçmişi var. Diaspora hem kopma
eylemini hem de öyle yaşayan kimseleri kapsıyor.
Anavatanı dışında yaşayan tüm topluluklar bu kavramın
kapsamında. Ancak bunun için ulus ya da inanç
sahiplerinin başka bir yerde yaşaması gerekiyor.
Diaspora'nın fiili varlığı için diğer soydaş Diaspora'lar ile
organik ilişkisi zorunlu. Bununla diaspora etno-ulusal
Emin Atasoy, Asimilasyon Çemberinde Bulgaristan Müslümanları,
BETA yay, İstanbul 2018.
10
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anlamlı. Günümüzde diaspora “pejoratif” (küçümseyici)
anlamlarından arınmış olarak sosyolojik anlamıyla doğru
olarak kullanılan ender “etno” tanımlamalardan biri 11.
Bulgaristan göçünde sıkça karşılaştığımız 2 sözcük
“soydaş” ve “anayurt”. Soydaş'ı TDK “soyları bir olan
bireylerden her biri” olarak tanımlıyor. “Anayurt” ise “ilk
yurt edinilen yer” anlamına geliyor.
“Mülteci” ise fiziksel/politik vb. nedenlerle ülkesini
terk edip başka bir ülkeye sığınma talebinde bulunup bu
talebi “kabul” edilen kişiye verilen ad. “Göçmen” ise
mülteci tanımlaması dışında kalan, ekonomik nedenlerle
ülkesini gönüllü olarak terk edip yetkili makamlardan
aldığı izinle yerleşen insanlara verilen ad. Eğer kişi bu
sığındığı ülkeden bir başka 3. ülkeye gitmek istiyorsa
dosyası BM Mülteciler Yüksek Komiserliği'ne havale
ediliyor. Eğer bu eylem bir izinlendirme sonucu
gerçekleşmemişse olayın adı “kaçak göçmenlik” oluyor.
Bulgaristan göçünde hep kullanılagelen “muhacir”
(günlük kullanımında mâcır) aslında “göçmenlik”
eylemiyle anlamdaş. “Muhacir”liğin İslamiyet'te geçen
bir dinsel anlamı var. Mekke'den Medine'ye göç eden
Müslümanlara “muhacir” deniliyor. Bu göçe yardım
edenler “ensar” oluyor. Lozan Anlaşması uyarınca
Türkiye ve Yunanistan'dan karşılıklı olarak zorunlu göç
ettirilenler Türkiye'de kendilerini “adalı/mübadil” olarak

Emin Atasoy- Abdullah Soykan, Bulgaristan Türklerinin Son Büyük
Göç Dalgasının Etki ve Yansımaları, 2. Uluslararası Balkan Tarihi
Araştırma Sempozyumu, Karadağ 2014.
11
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niteliyor, “Muhacir” sözünden kaçınarak
göçmenleri ile arasına bir sınır koyuyor12.

Balkan

“Sığınmacı” ise ülkesini terk eden ve bu talebi
sığındığı ülkede soruşturma aşamasında olanları niteleme
biçimi. 1934'te tek parti iktidarınca, Trakya'da azınlıkların
tehcir uygulaması amacıyla çıkarılan 2510 sayılı İskân
Kanunu'nun 3. maddesi, geldiği yere yerleşmek amacı
taşımaksızın, zorunlu nedenlere dayanarak geçici oturma
izni verilenleri “sığınmacı” olarak niteliyor. “Serbest
Göçmenler” kümesi bir “göçmen vizesi” alarak ancak
bunun dışında
yardım istemeden gelenleri kapsıyor.
Türkiye uygulamasında bu kişilere “Göçmen Belgesi” ya
da vatandaş deyimlendirmesiyle “Muhacir Kâğıdı”
veriliyor. İçişleri Bakanlığı bu kişileri vatandaşlığa
kaydedebiliyor. Türkiye yazılı hukuk uygulamasında baz
alınan 2 temel yasa var: 5901 sayılı “Türk Vatandaşlık
Kanunu” (2009) 6. maddesinde “soy bağı” olanların ilgili
Bakanlıkça vatandaşlığa geçirilmesini öngörüyor.
Yasanın eski konumunda (403 sayılı yasa) “Türk
soyundan ve Türk kültüründen olanlar” tanımlaması
vardı, 1989'da komünist rejimin çökmesiyle “Türk”
kavramı genleştiğinden, bu kez “soy bağı” ile yetinildi.
2510 sayılı İskân Kanunu “Türk kültüründen olmayanlar,
çingeneler vb. muhacir olarak alınmazlar” denirken,
AGİT ve Avrupa Konseyi'nin Türkiye'nin imza koyduğu
sözleşmeler ışığında bu niteleme 2006'da 5543 sayılı yasa
ile yumuşatıldı. “Güvenlik bakımından Türkiye'ye

Emin Atasoy, Göçler Coğrafyası, Genel, Beşerî ve Ekonomik
Coğrafya, Gündüz Eğitim yay, Ankara 2010.
12
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gelmeleri uygun görülmeyenler” denildi13. Ancak bu ifade
ilk yasayla aynı anlama çıkıyor. Göç yoluyla vatandaşlık
ediniminde tek zorunluluk. 403 sayılı Türk Vatandaşlık
Kanunu gereği, göç edilen ülkedeki TC'nin diplomatik
misyonundan “Türklük Belgesi” alınmasından ibaret.
Bu kavram tanımlarının ışığında “Bulgaristan
Türkleri”nin göçünü şu deyimlerle niteliyoruz:
-Bulgaristan Türkleri, otokton bir etkin azınlık olup
Bulgaristan
yönetiminin
asimilasyon
politikaları
sonucunda de-etnizasyona uğratılmak istenen, bunu
kabullenmeyip Bulgaristan'ın bağımsız olduğu 1878'den
sonra çeşitli dönemlerde kitlevi ya da ferdi olarak Türkiye
topraklarına göç ederek “mülteci” konumunu kazanan ve
“soy bağı” gereği Türkiye vatandaşlığına da kabul edilen
insanlardır14.
3.Bulgaristan'dan Türkiye'ye Göçler: TC'nin
Kurucu Cumhurbaşkanı Kemal Atatürk, Ocak 1923'te,
İzmit'te şöyle konuşur:
-Aynı ırktan ve harsdan olan anasarı da getirmek ve
onları da müreffeh halde yaşatarak nüfusu tezyid etmek
lazımdır.
CHP'nin Mayıs 1935 'te yaptığı 4. Büyük
Kurultayı’nda benimsenen yeni Programı'nın 62.
maddesinde “Nüfusun arttırılması için yurtdışından

13

Atasoy, age.
Emin Atasoy- Abdullah Soykan, Bulgaristan Türklerinin Son Büyük
Göç Dalgasının Etki ve Yansımaları, 2. Uluslararası Balkan Tarihi
Araştırma Sempozyumu, Karadağ 2014.
14

788

gelecek Türklere imkân olan her yardımı ve kolaylığı
göstereceğiz” ifadesi yazılı.
Yeni kurulmuş Türkiye Cumhuriyeti nüfusun
arttırılması yanında “göç”ü etkin bir nüfus artışı siyaseti
olarak benimsemiş. Bununla,100 yıldır bu topraklarda
egemen olan göç siyasasına açıklık kazandıran 2
saptamayı aktaralım:
1-Bugün Anadolu'nun bir halklar mozaiği olarak
nitelenmesinin ardında, tarihsel doğal nüfus hareketleri
dışında Osmanlı'dan günümüze kadar uygulanan göç
ettirme politikalarının önemli bir etkisi vardır. Ama
özellikle 1913-1918 yıllarında, İttihat ve Terakki'nin
uygulamaları oldukça belirleyici olmuştur 15.
2-İttihat ve Terakki'nin gayrimüslim unsurları göç
ettirme ve mübadele siyasetinin, Türkiye Cumhuriyeti
döneminde de (…) devam ettiğini ve milli devlete uzanan
yolda İttihat Terakki'den Türkiye Cumhuriyeti'ne, bu
konudaki ana
siyasetin değişmediği görüşünü
taşımaktayız16.
Bulgaristan'dan Türkiye'ye göç hareketleri ya “iskânlı”
ya da “ferdi” olur.
1923, 1950-1, 1969-1970 ve 1989 Göçü olmak üzere 4
büyük göç dalgası var. 1923-1989 döneminde Türkiye'ye
göç edenlerin sayısı 850.000. Bununla Bulgaristan,

Fuat Dündar, İttihat ve Terakki'nin Müslümanları İskân Politikası,
İletişim yay, 7. baskı, İstanbul 2018.
16
Dündar, age.
15
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Türkiye'ye göç
konumunda.

verenler

arasında

“birinci

ülke”

Ancak göç karnesi, 1950-1 Göçü’nden sonra
bozuluyor. Türkiye bu tarihten sonra “sınırlı sorumlu” bir
işlevle yetinmekte. Örneklemek adına, 1947'deki Bakanlar
Kurulu Kararı “Göç bir anlaşmayla olacak ve peyderpey
işleyecektir” hükmünü taşır. Nisan 1951 tarihli ikinci bir
Bakanlar Kurulu Kararnamesi “tüm göçmenlerin iskânlı
göçmen statüsünde” etmesini bağıtlar.
1989 Göçü’nde ne Türkiye ne de Bulgaristan, düzenli
bir göç istatistiği tutmaz. Taraflar 310.000-340.000
insanın göç ettiğinde oydaşmakta. 245.000 insan “TC
vatandaşlık hakkı”nı aldı. Ancak ortada bir anlaşma
olmadığı gibi geçmiş göçlerdeki mali yardım ya da vergi
bağışıklığı söz konusu değil.
1989 Göçü, Dr. Atasoy deyimlendirmesiyle “Uzun ve
Çok Boyutlu bir Asimilasyon Süreci”nin sonucu.
İlkin “Büyük Önder” olarak isimlendirilen Todor
Jivkov'un 1956'da Bulgaristan KP Genel Sekreteri olarak
atanmasıyla başlayan “Yeniden Doğuş Hareketi”
(Vazroditen Prozez) ya da diğer deyimle “Ana Soya Dönüş
Süreci” ile Bulgaristan ulus-devletini kimliğini
oluşturmaya çalışır. Hedef, Nobel Ödüllü S.
Aleksiyeviç'in “İkinci El Zaman” romanında karşımıza
çıkan “Sovyet İnsanını (Homo Sovieticus) Yaratmak”
tır17.

17

Bilal Şimşir, Bulgaristan Türkleri, 3. Baskı, Bilgi yay, Ankara 2012.
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Sistem, 1956'dan başlayarak 1989'da çöküşüne dek tüm
Bulgaristan'dan “tek uluslu” bir “Priobtavane”
(Kaynaştırma)
uygulaması
yapar.
Oysa,
1946
Anayasa'sının 79. Maddesinde “Ulusal Azınlıkların Ulusal
Kültürlerini Geliştirme Hakkı” şeklinde bir hüküm vardır,
gerçi bu hüküm 1972 değişikliğinde “kendi dillerini
öğrenmek” şeklinde aşındırılmıştır.
“Kaynaştırma” kararı sonrası
toplumu şu olguları yaşar18:

Bulgaristan

Türk

+ Türkçe ve Bulgar dilinde eğitim veren okullar
birleştirilir, tek çatı altında toplanır. Türkçe dil önceleri
“seçimlik” iken sonra tümden müfredattan kaldırılır.
Üniversitelerdeki “Türk Dili ve Edebiyatı” bölümü
kapatılır.
+ Türkçe diline yayın yasağı getirilir. Esasen sayısı çok
az olan dergi ve gazeteler kapatılır. 1985'den sonra
kamusal alanda Türkçe dili yasağı getirilir, Türkçe
konuşanlara 5-20 leva para cezası konulur. Türkçe
dilindeki tiyatrolar Bulgar tiyatrolarının çatısı altına girer.
+Yerel giysilerin giyilmesi ve her türden ritüelin
yaşatılması yasaklanır. Cami ve ibadet yerleri için inşa
yasağı getirilir.
Yasaklamalar, 1985-89 Döneminde daha da abartılır…
Her türden dinsel/töresel kutlama bir “yasak” kapsamına

18

Emin Atasoy- Abdullah Soykan- Recep Efe, Perception of Minority
in Bulgaria and Perspectives of Ethnic Bulgarians Towards Turish
Commumity, Climpses of Balkan's Cultural History, Ed. A. Temizer,
Gece Kitaplığı yay, Ankara 2017.
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girer. Müslüman mezarlıkları tasfiye edilir, Hristiyan
mezarlığına gömülme zorunluluğu getirilir. Ölülerin
mezar taşlarının Bulgarca olması koşul olur. Çocuklarını
sünnet ettirenler, çocuk yaşamına ve sağlığına saldırı”
savıyla 5 yıl hapis ve 100 Leva para cezasına çarptırılır.
Bardağı taşıran damla, Türkçe isim ve soy isim
yasağıdır. 1975'te başlatılan bu uygulama, 1984'ten sonra
sistemli ve tüm nüfus üstünde uygulanan zorunlu olur.
Rakamlar değişkendir: Türkçe yayınlar, isim değiştirilen
vatandaş sayısını 310.000 olarak verir. Bulgaristan
kaynakları bu sayıyı 814.000 olarak anar. Önemli olan,
nüfus sayımlarında “bağlı bulunduğu millet ve azınlık adı”
sorusunun kaldırılmasıdır. Zira bununla Bulgaristan'ın
“tek milletten oluştuğu” dayanağı yaratılacaktır 19.
Eylemlerin tümü sistemli hareketler konumunu
kazanınca, 1989 Göçü’ne
ya da “yerinden edilme
eylemine” yol açar. Konuyu, Ahmet Emin Atasoy'dan
öğrenelim20:
-Bence, 1989 Göçü’nün birçok nedeni var, ama “fitili
ateşleyen” neden, 1984-1985 yıllarında Bulgaristan’da
yaşayan Türklerin, Türk isimlerinin Bulgar isimleri ile
zorla değiştirilmesidir. Mayıs olaylarının da büyük etkisi
vardır.
-Tabii ki ekonomik dışlama çok önemli bir faktör.
Fakat, bence göç nedenlerinden biri asla değil. Hele

Nurcan Özgür, Etnik Sorunların Çözümünde Hak ve Özgürlükler
Hareketi, Der yay., İstanbul 1999.
20
Ahmet Emin Atasoy, 4 Nisan 2019 tarihli yazılı notu.
19
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ekonomik anlamda gelecek kaygısından bahsedilemez
bile. Bulgaristan’da yaşayan Türk nüfusunun, ekonomik
olarak bir sıkıntısı yoktu (o rejim şartlarına göre tabii).
Hatta genel Bulgar nüfusu ile karşılaştırılacak olursa
Türklerin ekonomik olarak daha iyi durumda oldukları
söylenebilir. Türk nüfusunun, büyük bir bölümü köylerde
yaşıyordu, resmi icra ettikleri mesleklerin yanı sıra,
genelde çiftçilik ve hayvancılıkla uğraşıyordu. Bu da iyi
bir gelir sağlıyordu. (Bu söylediklerim, genelde
Deliorman bölgesinde yaşayan Türkler için geçerlidir.
Güney Bulgaristan’da Türklerin yaşam şartlarını çok iyi
bilmiyorum.) Yani ekonomik anlamda gelecek kaygısı o
rejim şartlarında söz konusu değildi. Olayın özü, isim
değişimi adı altında insanları zorla Bulgarlaştırmaydı.
-Göç etmeye karar verme aşamasında “kalış”
nedenleri çoktu (ekonomik nedenler hariç, insanlar
Türkiye’ye göç ettikten sonra maddi olanakları düşünmeye
başladılar). Hepsini saymam mümkün değil ama
bazılarını söyleyebilirim: Göçe kalkışmayanların bir
kısmının askerde çocukları vardı, bazıları çok yaşlı ve
hastaydı, bazıları Bulgaristan şartları için iyi mevkiye
sahiptiler, bazılarının üniversitede okuyan çocukları
vardı, komik gelse de bazıları sadece doğdukları ve
büyüdükleri köylerden kopamıyorlardı (bildikleri tek
dünya o köydü)21.
1989 Mayıs Olayları ya da gerçek tanımıyla “Mayıs
Kalkışması” bu örgütlü olayda bir dönüm noktasıdır. Bu
başkaldırı, Bulgaristan'da etnik toplumun 1945 sonrası ilk,
21

Ahmet Emin Atasoy, 4 Nisan 2019 tarihli yazılı notu.
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16 ülkeli CAMECON Bloku içinde de dördüncü organize
kalkışması22.
19- 27 Mayıs 1989 tarihleri arasında yaşanan bu
özgürlük başkaldırısında yüksek katılımlı, büyük
yürüyüşler yapılır, “Dönüşümlü Açlık Grevleri” ne gidilir.
Mayıs Olayları'nda talep tek başlıkta odaklanır:
Bulgarlaştırma ve Yeniden Doğuş Süreci'nden
Vazgeçilmeli…
Olaylar sırasında yüzlerce insan tutuklanır, 6 Türk
öldürülür, 30 Türk yaralanır.
Hapisliklerin sonlanması, sürgünlerden vazgeçilmesi,
ıslah kampına uygulamasına son verilmesi, uluslararası bir
komisyonun olayları yerinde incelemesi, toplumun somut
istemleri olur 23.
Dünya kamuoyu bu başkaldırıyı 19 gün sonra,
ABD'nin finanse ettiği Özgür Avrupa radyosundan duyar.
Bulgaristan Komünist Partisi ise “Bulgaristan'da hiçbir
zaman Türk yaşamamıştır ve bu ülkede Türk azınlığı
yoktur” açıklamasını yapar (Bu türden etnik
hiçlemeler/yoksaymalar (nihilizm), Bulgar KP'nin
iktidarının yok olduğu Kasım 1989'a dek geçerli
yöntemiydi)24.
Vildane Özkan, Bulgaristan Halk Cumhuriyeti'nde Siyasi otorite ile
Ulusal Türk Azınlığı Arasındaki Güç İlişkileri Bağlamında Belene
Toplama Kampı (1985-1986), Basılmamış Doktora Tezi , Hacettepe
Üniv., Ankara 2010.
23
Özkan, age.
24
Sema Erder, Zorla Yerleştirmeden Yerinden Etmeye/Türkiye'de
Değişen İskân Politikaları, İletişim yay, İstanbul 2018.
22
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Olaylar öncesinden başlayarak bir “yoketme yöntemi”
de “Belene Adası Çalışma Kampı” na kapatılmak. Belene,
41 km2'lik bir ada. Bulgaristan'ın Tuna nehrindeki 20
adası içinde en büyüğü. Günümüzde batı yakası
“hapishane”, doğu yakası ise “doğal rezerv alanı”. Dr.
Özkan, Bulgaristan'da benzeri 100 kampın varlığını
saptıyor ve 1944-1989 döneminde 100.000 insanın bu
kamplardan geçtiğini kaydediyor.
Nisan 1949'da açılan Belene tutukevi-kampı, 19841989 döneminde salt Türklerin kapatıldığı bir yer. Dr.
Özkan'ın doktora çalışmasında “resmi mağdur” sayısı
517'dir. İstatistiklerde anılmayanlarla toplam sayı 800'i
bulur. Bal-Der 'in kullandığı “10.000 tutuklu” rakamı
abartılıdır 25.
BKP İstihbarat Örgütü, bu adaya 18-70 yaşları
arasındaki Türkler, herhangi bir yargı kararı
gerekmeksizin “devlet güvenliğine aykırı davranma”
savıyla buraya “süresiz” olarak kapatılabilmekte. Kâğıt,
kalem ve Türkçe “yasak”. Bu kampta, Türk tutuklular
çalıştırılır, ancak “Gulag Takım Adaları”nda tanık
olduğumuz bir fiziki işkence görmez26.
BKP Genel Sekreteri T. Jivkov'un 24 Ekim 1985'te
söyledikleri şudur:
-Bulgaristan'daki Türkler, 2000'de 1 milyon olacaklar.
Bazı şeyler gözümüzden kaçmış…

Özkan, age.
H. Yıldırım Ağanoğlu, Osmanlı'dan Cumhuriyet'e Balkanlar'ın
Makûs Tarihi, Kum Saati yay, 3. baskı, İstanbul 2011.
25
26
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Ancak BKP yönetimi bir göç olayını arzulamaz!
Çünkü, ülke nüfusu az, doğurganlık düşüktür. “Bulgar
Modeli” denilen “etnik terbiye” yoluyla Bulgaristan
Türklerinin yola geleceği “ideolojik” inancı var.
Bulgaristan Komünist Partisi Merkez Komitesi'nin
Şubat 1985'teki kararı “Türkiye'ye bir göç yoktur, olamaz
da… Bulgaristan -Türkiye arasında göç pazarlığı ve göç
anlaşması yapılmayacaktır.” şeklindedir27.
Ancak evdeki hesap çarşıya uymaz “Etnik Terbiye ve
Kaynaştırma” sonuç vermez ve umulan “Yeni Sovyet
İnsanı” yaratıl(a)maz, aksine insanlar etnik hakları için
ayaklanır. Mayıs Kalkışması'ndan hemen sonra, Jivkov
“Ülkemizden 200.000-300.000 Türk'ü göndermezsek, 1520 yıl sonra Bulgaristan bir devlet olarak var olmayacak”
şeklinde konuşur. 48 saat sonra, 9 Mayıs'ta Bulgaristan
parlamentosu bir yasa çıkarır ve
tüm Bulgar
vatandaşlarına
1 Haziran'dan itibaren geçerli olacak
şekilde “seyahat izni” verir. Bulgar yurttaşlarının yurtdışı
seyahati neredeyse olanaksızdır. Yurtiçinde de seyahat
hakları çok sınırlıdır28.
29
Mayıs'ta
Jivkov Bulgaristan TV'sinden
“Bulgaristan Devlet Başkanı olarak Türkiye'deki
yöneticilere sesleniyorum: Türkiye'ye gitmek ve orada
kalmak isteyen bütün Bulgar Müslümanlarına sınırı açın

Norman Stone, İmparatorluk Oyunları, Avrupa ve Ortadoğu'yu
Şekillendiren Yıllar, Ketebe yay., İstanbul 2018.
28
Michel Foucault, Özne ve İktidar, Çev. Işık Ergüden ve Osman
Akınbay, Ayrıntı yay., İstanbul 2005.
27
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ve onları geçici veya kalıcı olarak ülkenizde kabul ediniz!
Oyun zamanı bitmiştir.” çağrısını yapar.
Beş gün sonra, Türkiye Başbakanı T. Özal “Sınırlarımı
açıyorum” deyince “Büyük Göç Hareketi” başlar. Bulgar
yönetiminin “Büyük Gezinti” olarak nitelediği bu göç
hareketi “zorla bir yerden kovmak” tanımına karşılık olan
bir “deportation” dur29.
Göç güncesi: 02 Haziran- 22 Ağustos 1989 tarihleri
arasında 311.862 Türk asıllı Kapıkule ve Dereköy sınır
kapılarında Türkiye'ye giriş yapar (Bu göç kervanında
Türkler yanında, Doğu Ortodoks Bulgar Slavları olan,
Müslümanlığa ihtidâ etmiş ve Bulgarca ''pomatsi''olarak
anılan mühtedi Pomaklarda yer alır.).
Büyük bir göç yığışması yaşanır. 22 Ağustos 1989'da
Türkiye sınırı kapatır, “vize” uygulaması getirir, göç
trafiği de hız keser. Bu tarihten Mayıs 1990'a dek sadece
34.098 insan giriş yapar.1992 sonuna dek toplamda 344.
894 insan Türkiye'ye göçer. 80 günde Türkiye'ye giriş
yapan insanlar toplamın %90’dır 30.
Anlaşılan TC'nin diplomatik misyon temsilcileri
belgeler konusunda kılı kırk yarınca, göç caydırılmıştır.
10 Kasım (1989) günü T. Jivkov istifa eder. Suçları
arasında öne çıkan “Etnik gruplar arasında düşmanlık
yaratması” nedeniyle 13 Aralık'ta mahkûm olur 31.

29

www.balkansbg.eu
Fuat Dündar, İttihat ve Terakki'nin Müslümanları İskân Politikası,
İletişim yay, 7. baskı, İstanbul 2018.
31
www.hakveozgurluklerhareketi.com
30
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A. E. Atasoy hoca bu konuda şunları söyleyecektir 32:
-Şunu söylemem gerekiyor ki, Bulgaristan’da doğan
her insan zaten “göç” kelimesine aşinadır. Şöyle ki: Bir
asır boyunca Bulgaristan’dan Türkiye’ye birçok göç
olmuştur. Her göçle parçalanan aile sayısı artmıştır.
Ancak 5 büyük/ana göç dalgası dışında yaşanan göçleri
''arizi '' kabul etmek gerekir.
-Bulgaristan’da doğan ve yaşayan Türklerde her
zaman çok güçlü bir anavatan özlemi vardı. Her Türkün
gelecekle ilgili planları ve hayalleri içerisinde muhakkak
“Bir gün Türkiye’ye göç edeceğim!” hedefini
görebilirsiniz. Her zaman, herkeste bir beklenti vardı.
1989’da nasıl çalıştığına gelecek olursak, Mayıs
yürüyüşleri ile başladı. Tabii, zemin 1985’ten beri
hazırlanıyordu. Her ne kadar hedef direkt olarak “göç”
olmasa da hükümetin düşündüğünün aksine, Türkler bir
saniyeliğine bile zorla çalınan kimliklerinden
vazgeçmediler. Her Türk kendince kimliğini geri istiyordu.
Beş sene içerisinde yangın sönmemişti, aksine içten içe
daha da güçleniyordu. Mayıs yürüyüşleri, yangını görünür
hale getirdi.
-Özal ile Jivkov arasındaki restleşmeden sonra tam
anlamıyla kaos başladı. Herkes işi gücü bıraktı, pasaport
peşine düştü. Ayrıntıya girmek istemiyorum. Bunu
anlatmak zor. Okulları bıraktık, gündelik hayatta yapılan
her şey bir kenara atıldı, tek hedef vardı: Yurtdışı

Prof.Dr. Emin Atasoy, 19 Temmuz 2019 tarihli yüzyüze görüşme
notu.
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pasaportu… (Bir de iç seyahatler için bir iç seyahat
vesikası vardı.)
-Bir şekilde pasaportlar alındıktan sonra bekleme
sürecine girdik. Kural yok, hak yok, hukuk yok, resmî
açıklama yok, tek haber kaynağı “Özgür Avrupa”
radyosu, geri kalan her şey söylenti, dedikodu v.s.
-Bankalardaki paralar çekildi, pasaportlar alındı ve
bekledik. Sadece bekledik… Neyi, çıkış izni verilsin diye.
Unutmayın biz “mülteci” değildik. Bu nedenle ancak
izinli göç etme olanağı vardı. O da ilginçtir, başlangıçta
“vizesiz izin” uygulaması idi, sayı büyüdüğünde bu kez
“vizeli izin” uygulaması başladı.
-Bize izin verildiğinde, otobüslere bindik. Birkaç parça
eşyamızı kamyonlara yükledik ve yola koyulduk.
Yolculuğumuz 2 gün sürdü. Otobüste yattık, evden
koyduğumuz
kumanyaları
yedik.
Yorgunluk
hissetmiyorduk.
-Hatta hiç kimsenin bir dakika sonrasını düşünebilecek
durumda olduğunu bile düşünmüyorum. Büyülenmiş gibi
yol alıyorduk. Her şeyi geride bırakıp bizi neyin beklediği
konusunda zerre kadar bilgimiz olmadan… Zira
kaçıyorduk….
-İlk başladığında, bazı Türkler sınır dışı edildi. Onlara
gerçekten 1 bavul dışında eşya alma hakkı verilmedi. Her
an bir şeyler değişiyordu. Kim ne şekilde işini
ayarlayabilirse. Bazıları tüm eşyasını trenlere yüklemeyi
başardılar, bazıları 1 bavulla yola çıktılar, bazıları yatak
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yorganını alabildiler, bazıları daha fazlasını, bazıları
daha azını, tam bir kargaşa…
-Eşya seçimini bahar temizliği gibi yaptık. Eski
elbiseleri attık. Daha yenililerini aldık. Tek düşünce ilk
ağızda nelere ihtiyaç olacak? Buna göre, kamyonda bize
ayrılan yerlere ne koyabildiysen koyduk. Para transferi
söz konusu bile olamazdı. Tüm birikimlerimizi zaten
bekleme sürecinde Bulgaristan’da harcadık. Yanlış
hatırlamıyorsam kişi başına 500 leva (yaklaşık 200 dolar)
geçirme hakkımız vardı. Bunun dışında para geçirmek
yasaktı. Sınırda yakalanırsanız paraya el konuluyordu.
-Olayın özünü “her şeyde kısıtlılık” sözü özetler.
Örneğin, benim 50 yıllık kütüphanem Bulgaristan'da
kaldı. Sonuçta, “50 yılım 2 bavul içinde geldi”.
Bulgaristan yönetimi, Türklerin göçünü cezalandıran
iki düzenleme yapar. 8 Haziran 1989'da bir kararname ile
konut satışlarının salt devlet ya da belediye ile kısıtlar.
İkinci düzenleme (28 Haziran) otomobil ve motosiklet türü
binek araçlarıyla altın ve mücevherat alım-satımını
“geçici” olarak durdurur. Banka mevduatları dondurulur.
Dondurulan bu mevduatlar hiçbir zaman iade edilmez 33.
Bu 2 kararın vatandaşlar üzerinde olumsuz yansıması
olur. 20 koyun bir TV'na eşdeğer hale gelir, fiyatlar yapay
olarak artar ve bir karaborsa ortamı doğar. Dr. Atasoy'un
yalın ifadesiyle “1989 Göçü'nün en acı sonuçlarından

33

Atasoy- Soykan- Efe, age.
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birisi, Türk toplumunun fakirleşmesi ve ekonomik olarak
zayıflamasıdır”34.
Bu ortam
yansıtacaktır35:

Ahmet

Emin

Atasoy

şu

sözlerle

-Evlerimiz vardı. 1944’ten sonra topraklara zaten
devlet tarafından el konulmuştu. 1991’e kadar, devlet
isterse evlerimize de el koyabiliyordu. Nitekim, köydeki
bazı evlere el koydular da. Ama %90 oranında evlere
konulmadığını, kamulaştırılmadığını söylemem gerekir.
-Biz evimizi kilitledik… Anahtarı da kalanlara emanet
ettik o kadar. Amcam, sınır dışı edilenlerden biriydi. Mayıs
veya Haziran ayında sınır dışı edilmişti. Köydeki insanlar,
pasaport peşine düştükten sonra neredeyse köyün
yarısından fazlası artık işe gitmiyordu. Ürünleri
toplayacak çalışan bulamayınca, devlet SSCB’den işçi
talebinde bulunmuştu, Türklerin terk ettikleri işleri onlar
devir almışlardı. Örneğin, amcamın evini de onlara tahsis
ettiler. Bu anlattıklarım rejim değişiklikleri olana kadar
olanlar. 1989 demokratik yönetim dönemi sonrasında
zaten topraklar dahil, herkesin malı mülkü iade edildi.
Bulgaristan Parlamentosu, bu göçten (ancak) 12 yıl
sonra, 2012'de bir “Asimilasyon Kınama Bildirgesi”
yayınlar36. Bu Bildirgede “Bulgaristan'da yaşayan

Ksenophon, Anabasis: Onbinlerin Dönüşü, Gece Kitaplığı, Çev.
Oğuz Yarlıgaş, Ankara 2014.
35
Emin Atasoy, Göçler Coğrafyası, Genel, Beşeri ve Ekonomik
Coğrafya, Gündüz Eğitim yay, Ankara 2010.
36
Emin Atasoy, Asimilasyon Çemberinde Bulgaristan Müslümanları,
BETA yay, İstanbul 2018.
34

801

Müslüman azınlığa karşı uygulanan asimilasyon
politikası” kınanır. Bulgaristan 'dan “kovulma” bir “etnik
temizlik olarak” ilan edilir 37.
S: “Yerleşeceğiniz yerler konusunda kararı sizler mi,
yoksa Ankara yönetimi mi karar verdi?”
-Sınırı geçtikten sonra, kayıtlarımız yapıldı. Adlarımızı
geri almıştık. Hayır, yeniden kavuşmuştuk. Özgürce, anne
babamın bana verdiği ismi yazdırmıştım, bu da bana
inanılmaz bir özgürlük hissi vermişti. Yeniden doğmuş gibi
hissettim, sanki ilk defa nefes alıyormuşum gibi… Sonra
bize Van’a gitmemiz önerildi. “Eğer Van’a yerleşmeyi
seçerseniz ulaşımınız ücretsiz sağlanacaktır” dendi. Biz
Bursa’da diretince masraflar tarafımızdan karşılandı.
Zaten Bursa’ya giriş izni de verilmiyordu. Şansımız
sınırda bizi karşılamaya gelen akrabamız oldu. Onun
ısrarı ve kalacak yerimizin olduğunu söylemesi ile
Bursa’ya gelebildik.
-O dönemde anımsadığım; devlet bizleri Sivas,
Erzurum, Trabzon, Ardahan ve Van'a göndermek istedi,
ancak bu bilinçli bir politika tercihinin uzantısı değildi.
Gelenlerin %90'nın İstanbul- Bursa ekseninde oturmak
istemesine bir tepkiydi bu sadece. Zaten o bölgelere
gidenlere ayrıcalıklı hiçbir işlem uygulanmadı sadece
ücretsiz nakliye hakkı tanındı. Bu bölgelere gitmeyi kabul
edenlerin okul spor salonunda yatıp-kalmak zorunda
olduklarını biliyoruz, zaten büyük bir çoğunluğu 6 ayı

Prof.Dr. Emin Atasoy, 19 Temmuz 2019 tarihli yüzyüze görüşme
notu.
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geçemeden ya ülkenin batı bölgelerine göç etti, ya da
Bulgaristan'a geri döndü.
-Akrabalarımız Bursa'daydı, bu nedenle biz Bursa'yı
tercih ettik. Kaldı ki Türkiye’yi tanımıyorduk. Hiç
bilmediğimiz yerlere gidecek cesaretimiz yoktu…
Akrabalarımızın yanına yerleştik. Farklı bir ülke, farklı bir
şehir, farklı bir ortama ilk günlerde alışmak biraz zordur.
Zaman alıcı bir uyum süreci yani…
-Her şey çok ama çok zordu… Anavatana kavuşmanın
güzel ama zor olduğunu çok kısa sürede öğrendik. İki
toplumun farklı sosyo-ekonomik şekillenmesi farklı bir
insan tipolojisi yaratmıştı. Biz bunu gelişimizin hemen ilk
haftasında anladık.
-Gençlere üniversitelerde eğitimini devam etmeleri için
devlet tarafından hak verildi. Bulgaristan’da üniversite
eğitimine başlayanlar Türkiye’deki üniversitelerde aynı
eğitimine devam ettiler, hem de sınavsız. Öğretmenlerin
ise diplomalarının denkliği tanındı. Türkçe dil uyum
kurslarından sonra hemen öğretmen olarak atandılar.
Atamalarda tam bir adalet vardı.
-Herkes kendi becerisi, kendi mesleği ile ilgili iş buldu.
Meslekdışı istihdam olgusu çok azdır.
Ciddi bir işsizlik sorunu yaşanmadı. Bunda gelen
muhacirlerin “çalışkan” kimliğinin çok etken olduğunu
söylemeliyim. Örneğin, otomotiv endüstrisi Bulgaristan
göç eden Türkleri yeğleyince, bu yerli-yabancı ayırımını
yarattı.
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-Doğal olarak yerli Anadolu Türkleri ile göçmen
Türkler arasında bir sosyal ve ekonomik rekabet yaşandı.
Pasaportlarında “Türk asıllı” yerine “Bulgar
Müslümanı”
şeklinde
aşağılayıcı
(deragatory)
deyimlendirilen bu insanlar “abdestli topraklara
gidiyoruz” dedikleri Türkiye'ye Edirne'deki 2 sınır
noktasını-kimlik belgeleme anlamında-sorun yaşamadan
aşarlar38.
“Muamelesi biten soydaşlarımız istediği yere gidebilir,
780 bin km2 emrinize amadedir” anonsuyla Edirne'den
uğurlanırlar (Sınır geçişi aslında antik dönem yazarı
Ksenophon'un“Anabasis: Onbinlerin Yürüyüşü” nü
andırır. Bu olay bir eve dönüş serüvenidir. Yurt özlemiyle
Ksenefon'un yürüyüşçüleri “Thalatta/Thalatta” derken,
Türkiye sınırını aşan Bulgaristan Türkleri de
“Vatan/Vatan” diyecektir39. Zeynep Göğüş'ün Işık Ülkesi
romanındaki “Karanlıkta duran Selanik-İstanbul treni,
sabaha karşı tekrar rayına oturtulduğunda herkes rahat
bir nefes aldı. Veli saatine baktı. Birkaç kilometre sonra
kimseye hesap vermeden ilerleyecekleri topraklara
geçeceklerdi” ifadesi40, hangi ülkeden geliyor olursa
olsun, tüm göçmenlerin benzer soluklama ritmine sahip
olduğunu anlatır.).

Emin Atasoy, Kültür Coğrafyası ve Etnocoğrafyanın Temelleri,
Mimeo, 2019.
39
Kenan Mortan – Ada Monelle Sarfati, Vatan Olan Gurbet- II,
Avustralya'ya İşçi Göçü'nün 45. Yılı, T. İş Bankası Kültür Yay, İstanbul
2014.
40
Zeynep Göğüş, Işık Ülkesinden, Everest yay.,2. baskı, İstanbul 2018.
38

804

Sözlü kayıtlara göre, “yola devam izni” ancak bir
akraba yakınının adresini belgelemesiyle verilmektedir.
Bu güvenceyi veremeyenler devletin belirlediği kente
gitmek zorundadır.
Bu noktada bir “kaos” başlar…
Ceplerinde kişi başı 500 leva ile bu insanlar
yörüngesiz, öncüsüz, aynı dili aynı kültürel değerleri
paylaştıkları bir coğrafyanın ortasında göçmen (muhacir)
iken, aidiyetin sorgulandığı bir “sığınmacı” konumuna
düşmüşlerdir. Politik yönetimin “geniş” davranışı dikkat
çekicidir. İskân alanlarının belirlenmemiştir. İstanbul,
Bursa gibi illere gidecek olanlara ise “filli tahdit”
uygulanıyor41.
İşin sonrası da var: İşe yerleştirme konusunda Türkiye
İş Kurumu'nun görevlendirilmemesi, bireysel iş başvurusu
yapanlar için bir kota uygulanmaması, TOKİ konutlarının
tahsis edilmemesi gibi bir dizi olumsuzluk var 42.
Kısacası, yeni bir yaşam alanı (aura) yaratılması
gereken bu insanlara maddi- manevi hiçbir zemin
sunulmaz.
Buysa, Türkiye'nin geçmiş göç ve uyum pratiğinden
tümüyle farklı “olumsuz”luklar. “Sınırları açtım, gelin!”
derken popülist, sorunun çözümünde real-politik bir tutum
içinde “Olanaklarımız bu kadar!” diyen bir “mediokr

Yeliz Okay (Editör), Türk-Bulgar İlişkileri Üzerine Makaleler, Doğu
Kitapevi, İstanbul 2013.
42
Sema Erder, Zorla Yerleştirmeden Yerinden Etmeye/Türkiye'de
Değişen İskân Politikaları, İletişim yay, İstanbul 2018.
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(vasat) siyaset” karşımıza çıkıyor. Bilim dünyasının
onlarca tez ve araştırmada bunun hiç konu edilmemesi
dikkat çekici.
1989 Göç'ünde altı çizilecek tek olumlu nokta, eğitim
denkliklerinin kabulü43. Öğretmenlerin kıdemlerine uygun
adaletli bir şekilde atamaları yapılıyor.
Bulgaristan Türklerinin işe yerleşme becerisi ise bir
makro politikanın ürünü olmaktan çok, bu insanların
“tutkulu/becerili/çalışkan” olması ile yorumlanmalı. İş
ayırt etmedikleri biliniyor. Ancak bu kez bir başka olgu
karşımıza çıkıyor: Zıtlaşmaya dönüşüp antogonistik
karakter kazanmasa da “Bulgaristan Türkleri X Türkiye
Türkleri” ayrımı, adeta bir “dışlama” (separatizm)
biçiminde işliyor. Devlet bu konunun küllenmesi ve
insanların kaynaştırılmasında hiçbir işlev üstlenmiyor 44.
Göç uyumu, Hamit Bozaslan'ın “Lüks ve Şiddet, İbn-i
Haldun'da Tahakküm ve Direniş” incelemesinde çok
güzel tahlil ettiği İbn-i Haldun'un “asabiye” (toplumsal
dayanışma) kavramı içinde kozasını örer, konu böyle
çözülür. Bir akümülatör gibi (+) başlığı oluşturan “verici”
Bulgaristan Türklerinin yerleşik akrabalar, (-) başlığı
oluşturan “alıcı” ise göçmen Bulgaristan Türkleridir 45.
Yine, 1969-1974 yılları arasında Batı Trakya
Bölgesi'nden Avustralya'ya gelen göç eden Türklerin

H. Yıldırım Ağanoğlu, Osmanlı'dan Cumhuriyet'e Balkanlar'ın
Makûs Tarihi, Kum Saati yay, 3. baskı, İstanbul 2011.
44
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“asabiye” yi yerleşik Yunanlılarla yaşar. Asabiyye'de
sosyo-kültürel bağlar, en az soy-sop bağı kadar önemli.
Oysa, 1975-1978 döneminde Kuzey Kıbrıs'a Türkiye'li
ailelerin göçü ile Berlin duvarının 1989'da Berlin
duvarının yıkılması sonrası Doğu'dan Batı Almanya'ya
yaşanan kitlevi göçte “asabiye” hiç yaşanmaz, aksine
insanlar “öteki” işlemi görür, yabancılaştırılır. Bu da ırk ve
soy bağının asabiyenin oluşmasında yeterli olmadığını
kanıtı46.
S:''Konut konusunda neler yaşadınız?''
-Evlerin kira fiyatları nerdeyse 3 kat yükseldi, ev
bulmak sorun oldu. Göçmen işçiler yerli Türklerin işsiz
kalmalarına neden olunca bu ayrıca bir nefrete yol açtı.
-Tüm bunlar bazı sosyal sarsıntılara neden oldu ve
toplumsal uyuşmazlıklar oluşturdu.
-Konut edinimi konusunda bir “rasyonel konut tahsis
politikası” olmadı. Ancak İslam Kalkınma Bankası'nın bir
kredisini devlet bize 20 yıl vadeli uygulamayla konut
vermeye dönüştürdü. Ben de bu kapsamda bir konut sahibi
olabildim.
Türkiye, İslam Kalkınma Bankası ve Dünya
Bankası'ndan ayrı ayrı 2 konut kredisi alır. Bu krediyle,14
ilde 21.438 konut yapılır. Bulgaristan göçmenleri
borçlandırılarak 20 yıllık bir ödeme planı karşılığında

Michel Foucault, Özne ve İktidar, Çev. Işık Ergüden ve Osman
Akınbay, Ayrıntı yay., İstanbul 2005.
46
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konut edinirler ama diğer göç uygulamalarında olduğu gibi
bir konut tahsisi yapılmaz47.
Kurumsal bir düzenleme yerine bir Devlet Bakanı
konuyla “ilgilendirilir”. Önceki göçlerde “sistematik
bütçe” tahsis edilirken bu göç de herhangi bir bağımsız
dolaysız bütçe tahsisi yapılmaz. Tek somut önlem,
Valiliklere bağlı olarak çalışan Sosyal Yardımlaşma ve
Dayanışmayı Teşvik Fonu (Fak-Fuk-Fon) aracılığıyla
düzensiz yardımlar olur. İşe yerleştirmede öncelik yoktur.
Devletler Hukuku ölçüleri içinde “mülteci”
kategorisinde olan bu insan topluluğu adeta “sığınmacı”
bir konumda ele alınmış, zimnen “giden gider, kalan sağlar
benimdir” şeklinde bir işlemle karşılanır.1989 Göç'ü için
bir “Kitlesel Sığınma Hareketi” tanımlaması yapmak
yanlış olmaz. “Kapsamlı Göç Anlaşması” imzalanmaması
ve Türk göçmenlerin Bulgaristan'daki sosyal haklarından
yoksun kalması, bu göç olayının “minör” (tâli) yanıdır.
Politik yönetim ülkenin sınırlı sorun çözme kapasitesini
fark etmiştir. Sorun “kendiliğinci” (spontane) bir akışa
bırakılır. Bunların ışığında Büyükelçi Dr. B. Şimşir'in
“300 binden fazla soydaşımızın bütün sorunlarına kısa
sürede çözüm getirilmiş” tespitinin değerlendirmesini ise
sağduyulu yorumlara bırakıyoruz48.

Fernand Braudel, Akdeniz, Mekân, Tarih, İnsanlar ve Miras, 3.baskı,
Metis yay., İstanbul 2014.
48
Bilal Şimşir, Bulgaristan Türkleri, 3. Baskı, Bilgi yay, Ankara 2012.
47
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S: “Bulgaristan'a bir de tersine dönüş (göç) hareketi
yaşandı. Etken(ler) neydi? Dönüş nedeni, salt ‘’iş
bulmama‘’ içinde yorumlanabilir mi ?49”
-Ailevi nedenlerle geri dönenler de oldu, işsizlik ve
parasızlık nedeniyle dönenler de oldu, bölünmüş aile veya
ebeveynlerini toplamak için geri dönenler de oldu. Ama en
kalabalık geri dönenler grubu Türkiye’ye uyum
sağlayamayanlar, zorluklarla yüzleşmek istemeyenlerdir.
Bulgaristan’a geri döndüklerinde sosyalist sistemdeki
rahat hayatı özleyenler geri döndüler ama Bulgaristan
kapitalist sisteme geçince o eski sosyalizmi de kaybettiler.
-1989 yılında yaşanan göçün tek bir sebebi vardı, o da
dünyada daha önce eşi benzeri görülmemiş etnik
Bulgarlaştırma politikası idi. Evet 1989 yılında
Bulgaristan çok iyi bir ekonomiye sahip değildi ama
sosyalizm felsefesine uygun olarak herkesin karnı tok ve
işi vardı. Lüks tüketim tarafında değilseniz mutlu ve mesut
bir şekilde yaşayıp gidiyorduk. Taki ad değiştirme olayları
başlayıncaya kadar. Yaşadığım yerdeki ailelerin %70 i
göçe katılmış. %30 u ise orada kalmış.
-Göç ile Türkiye'ye gelenler ilk kez kapitalizmin
etiketlerini görünce, Bulgaristan'da yaşamanın çok daha
kolay olduğunu düşünerek adeta Türkiye'deki kapitalist
sistemden kaçarcasına geri dönmüşler. Türkiye'de ancak
parası olanların rahat yaşayabileceğini düşünmüşler. İlk
gelenleri %100 olarak düşünürsek gelenlerin %60' ı tekrar
geri dönmüş. Sebep Türkiye'de yaşamanın zorluğu ve

49

Ahmet Emin Atasoy, 4 Nisan 2019 tarihli yazılı notu.
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barınma, beslenme, sağlık, eğitim gibi hizmetlerin hep
paralı olması gibi sebepler yüzünden.
-Ne vardı ki, onlar bu göç sürecinde iken kapitalizm de
artık Bulgaristan'a da gelmişti. Türkiye'den bıraktıkları
koşullara geri kavuşmak için dönen bu insanlar orada da
maalesef umduklarını bulamadılar. Şu anda oradaki
emekli maaşı 120 Euro. Bu para ancak bir çorba ve ekmek
veya bir yağlı börek ile boza parasını karşılayabilir. Ben
hem orada hem de burada emekli maaşı alıyorum.
-1989 göçmenleri arasında çok zengin olan iş adamları
var. Yüksek gelirli aileler ise genelde lüks sitelerde, orta
gelirli ve düşük gelirliler daha çok göçmen konutlarında
yaşamaktadırlar. Ama evi ve işi olmayan göçmenler çok
nadirdir. Göçmenler genelde çalışkan ve tutumludurlar.
Birçok ailenin hem Bulgaristan’da hem de Türkiye’de evi
vardır.
Şimşir (Türkiye) ve Stoyanov (Bulgaristan),
Bulgaristan’a “Tersine (Asimetrik) Göç”te insan sayısının
133.000-154.000 arasında değiştiği konusunda oydaşıyor.
A. E. Atasoy “Yüzde 60'ı geri döndü” saptamasını yapıyor
ve kısa ve orta vadede geri dönen insan sayısını temel
alıyor. “Tersine Göç” yapan Bulgaristan Türklerinin
%42'si Türkiye'de bir kiralık konut (bile) bulamadığını
beyan eder 50.

50

Emin Atasoy, Göçler Coğrafyası.
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Bu insanların sadece %24'ü (her 4 insandan biri)
Türkiye'de bir iş bulur. Sadece %3,2'si Bulgaristan'da
yaptığı meslek/iş kolunda istihdam edilir 51.
Veriler, işgücü piyasasının hepsi nitelikli işgücü
konumunda olan bu insanları istihdam etmekte çok
yetersiz kaldığını gösterir. Göçün merkezi olan Bursa
otomotiv, oto yan sanayisi ve tekstil sektörlerinde odaklı.
Bu sektörlerse sınırlı sayıda yetişkin işgücünün yanında
esas olarak “niteliksiz işgücü” istihdam etmekte ve
genelde hep "tam istihdam hali” ne yakın bir konumda
üretimini sürdürmekte. Yeni işgücü istihdam olanakları
sınırlı. Bir başka olgu, Bulgaristan Türklerinin ağırlıklı
tarımsal üretici olması ve sanayi/hizmet sektörü
yapılanmasına yabancı oluşları. Bursa Ticaret ve Sanayi
Odası ve BUSİAD'da 1990-2000 döneminde yaptığımız
seminerlerde aldığımız izlenimlerden yine de bu
göçmenler çalışma arzuları, iş disiplinleriyle “enformel
piyasada” tercih edilir.16 saati bulan çalışma ortamı
karşısında göçmenlerin sıkça “Bulgar bunu asla yapmadı”
dedikleri bilinir.
Geri dönüşün Kasım 1989'dan sonra kitlevi hale
dönüşmesi, Bulgaristan'daki sistemin tasfiyesiyle ilintili.
Göç araştırmalarının yetkin adı Prof. Sema Erder, hem
Bulgaristan'daki rejimin yıkılmasında, hem de bu ülkede
yeni bir demokratik rejimin kurulmasında 1989 Göçü'nün
etkili olduğunu vurguluyor, anlamlı bir saptama 52.
Emin Atasoy, Beşerî ve Kültür.
Sema Erder, Zorla Yerleştirmeden Yerinden Etmeye/Türkiye'de
Değişen İskân Politikaları, İletişim yay, İstanbul 2018.
51
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“Asimetrik Göç” sonrası Bulgaristan'da istihdam
olanakları konusunda somut bir bilgimiz yok. Ancak
konut/toprak mülkiyeti konusunda bir zoralımın
(kamulaştırma) halinin olmamasıyla, bu insanların
“kaldığı yerden” günlük yaşamı sürdürdüklerini
varsayıyoruz. Ama aşağılandıkları, “casus ve vatan haini”
olarak nitelendikleri çeşitli çalışmalarda belgeli. 1991
Ekimi'nde
Razgrad'da
Bulgar
milliyetçiliğinden
tomurcaklanan ırkçılar, Türklerle sokak kavgaları
yapıyor53.
S: “Bulgaristan nüfusuna tekrar iade edildiniz. Kaç
yılıydı? Hakkın iadesi, bir AB yaptırımı mıydı ?”54
-Nüfuslarımıza hiçbir zaman el konulmadı, kimse
vatandaşlıktan iskât edilmedi. Vatandaşlıktan çıkarılma
işlemi, salt bu konuda özel talebi olanlar için uygulandı.
Bu konuda Bulgar yönetiminin bir yanlış yapmadığını
söylemeliyim.
-AB üyeliği, I Ocak 2007'dir, oysa bu tür
düzenlemelerin
hepsi
1990-2005
döneminde
tamamlanmıştı. Vatandaşlık düzenlemeleri hiçbir şekilde
Türk varlığını tehlikeye sokacak nitelikte olmadı.
Zorla isim değiştirme uygulaması, 29 Aralık 1989'da
resmen kaldırılır. 1991'de konu bir yasal düzenleme
konusu olur. Üç yıllık geçiş süresi verilir.600.000
Bulgaristan Türkü gerçek adlarına dönüş yapmak için
Emine Alpay, Sosyal İnşacılık Kuramı Çerçevesinde Türk ve Bulgar
Kimliği, Hiper yayın, İstanbul 2018.
54
Prof.Dr. Emin Atasoy, 19 Temmuz 2019 tarihli yüzyüze görüşme
notu.
53
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resmi makamlara dilekçe verir. Ocak 1990'da yeni
oluşturulan Vatandaşlık Sosyal Konseyi, Bulgaristan
Türklerinin tüm kültürel haklarını kullanma hakkını
yeniden tanır. 1990 yılı özgür genel seçimleri sonrası
Türklerin temsilcisi bir siyasal partinin iktidar ortağı
olması demokratik uygulamaların ivme kazanmasına
neden olur. 1991'de benimsenen yeni Bulgaristan
Anayasası bu ülkede yaşayan tüm etnik azınlık
topluluklarının çoğunluk toplumu ile eşit hakları olduğunu
kabul eder. Büyük Müftülük Ofisi kurulur. 1992'de, 1946
Anayasası'nda var olan Türkçe öğrenim hakkı yeniden
tanınır. 1996'da bunu Türkçe kitap basım hakkı izler. Uzun
sürecin son halkası 2000'de Türkçe dilinde yayın yapma
hakkının tanınmasıdır55.
S: “Geri dönenler, orada kalanlarla birlikte Hak ve
Özgürlükler Hareketi Partisi”ni kurdu. Bu partiyi etnik bir
kimliğe dayalı bir azınlık partisi olarak mı kabul etmeli?
Kimliği nedir? Parti programında Bulgaristan Türklerinin
konumunu irdeleyen hangi hükümler var?56
-HÖH'ün kurucuları eski yönetiminin istihbarat
kadrolarında çalışan insanlardır. Önemli yanı Türk
toplumuna siyaset ve üst yönetimindegörev yapma kapısını
aralamıştır. Ancak bu özelliğiyle kısa bir süre sonra
Bulgar Türk elitlerinin partisine dönüştü. HÖH, uzun süre
iktidar ortağı olmasına karşılık, yoksul köylülerden ve

Emin Atasoy, Asimilasyon Çemberinde Bulgaristan Müslümanları,
BETA yay, İstanbul 2018.
56
Ahmet Emin Atasoy, 4 Nisan 2019 tarihli yazılı notu.
55
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yardıma muhtaç Türklerden çok uzaklaştı,Türklerin yaşam
kalitesini iyileştiremedi.
-Para ve iktidar siyasetçileri her zaman şımartır. Bu
HÖH’te de görüldü. Ne Türk gazete veya dergi basımında,
ne de Türkçe kitap yayımlamada HÖH hiçbir zaman Türk
azınlık mensuplarına destek olmadı.
Bizler, HÖH Hareketi'nin Bulgaristan'a çok-kimlikli ve
çoğulcu demokrasiyi getirdiği düşüncesindeyiz.
33 kurucu,4 Ocak 1990'da, Varna'da Hak ve
Özgürlükler Hareketi'ni(HÖH) kurar. 10 yıla mahkum
olup, 3 yıl tutuklu kaldıktan sonra 12 Aralık 1989'da
serbest bırakılan Doç. Dr. Ahmet Doğan HÖH genel
başkanlığına seçilir. Bulgar İstihbaratı’na çalıştığı
söylenen, ancak belgelenemeyen Dr. Doğan'ın neden 3
yıldır hapiste yattığı konusunu akademik çevre karşılıksız
bırakır. Doğan, HÖH'ün aralıksız 22 yıllık parti
başkanlığını yaptıktan sonra, 2012'de bu görevi bırakır ve
partinin “onursal başkanı” olur57.
Parti 1. yılında önemli bir çıkış yapar: Türk toplumu
olarak ifadelendirilen tüm talepler “Bulgaristan'da
yaşayan tüm halklara” şeklinde genişletilir. Şeriat ve
şeriata buna dayalı tüm silahlı girişimlerin hiçbir biçimde
onaylanmadığı programda yer alır. Parti sosyo-politik
temelini Türkler yanında Pomaklar ve Çingene'leri
kapsayacak şekilde genişletir.

Ali Dayıoğlu, Toplama Kamplarından Meclis'e, İletişim yay,
İstanbul 2000.
57
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HÖH, “aydınlık bir demokratik dönemin başlangıcını
simgeleyen” Mayıs 1989 Olayları'nı organize eder, bu
eylemli kalkışmanın yönlendiricisi olur. Ekim 2001 Genel
Seçimleri'nde
%7,5 oyla 21 mv. çıkarır. Kurulan
koalisyona ortak olur, 2 bakanlık alır. Bu koalisyonun eski
Bulgar komünistleri ile yapılmış olması 120 yıllık Bulgar
-Türk çekişmesini bitiren adeta bir barış anlaşmasıdır.
HÖH'ün 2005'te % 12, 2009'da % 14, 2013'de % 11, 2014
'de % 14 ve 2017'de % 9 oranında oy alması, seçmen
tabanını korunduğunu belgeler. Oy oranının Türk seçmen
sayısının üstüne çıkması, diğer soy ve milliyetler üstünde
de etkisinin var olduğunu gösterir. Bu dönemde güdümlü
“Türk” partilerinin kurulduğu ve bunları seçimlere
katıldığı gözden ırak tutulmalıdır.
Hak ve Özgürlükler Hareketi, Bulgaristan'ın 1992'de
Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi,1999'da Ulusal
Azınlıkların Korunmasına İlişkin Çerçeve Sözleşme'nin
imzalanmasına ön ayak olur. 2004'te NATO ve 2007'de
AB'ye tam üyelik sürecinde bir destek almaşığı
oluşturur58.
“Bulgaristan'ın post- sosyalist döneminde HÖH'ün
işlevi” ana başlığı altındaki bilim uzmanlığı tezlerinde
genelde karşılaştığımız “Bulgaristan Türk toplumunun
sosyo-ekonomik düzeyini değiştiremediler” şeklindeki bir
yargıyla karşılaşırız.
Oysa büyüme hızıyla AB ortalamasının altında kalan
ve AB'nin en yoksul, Avrupa'nın ise en yoksul 3
Nurcan Özgür, Etnik Sorunların Çözümünde Hak ve Özgürlükler
Hareketi, Der yay., İstanbul 1999.
58
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ülkesinden biri olan Bulgaristan'ın transfer harcamalarını
arttırması fiilen olanaksızdır. Bu ülkede yoksulluk çizgisi
altındaki ortalama nüfus oranı yine de %5,6'dır. Bu oranın
Bulgaristan Türklerinde %20 oluşu ise Türklerin tarım
sektöründe yoğunlaşmasındandır 59.
HÖH konusunu bir doktora tezi konusu yapan Dr.
Emine Alpay'ın vargısı şu60:
-Parti üyelerinin ve seçmen kitlesinin çoğunluğunun
Türklerden oluştuğu göz önünde bulundurulduğunda;
HÖH izlediği politikalar ve söylemleri ile Bulgaristan'da
yaşayan Türklerin kimliğinin oluşumunda önemli bir rol
oynamaktadır. HÖH 'ün liberal ve AB yanlısı
politikalarının sonucunda 2000'li yıllardan sonra,
Türklerin çoğunluktan farklı yanlarını, yani azınlık kimliği
ile tanınmaları politikaları terk edilmiştir. Bunun yerine
Bulgaristan'a ve AB'ye tam olarak entegre olunması
amacını güden “Bulgaristan yurttaşı” ve “AB yurttaşı”
kimliklerinin öncül olması politikaları benimsenmiştir.
3- Göçün Bilançosu
1989
Göçü,
Bulgaristan
Türkleri
kadar,
Bulgaristan'daki tüm etnik topluluklarını da etkiler.
2007'de Bulgaristan'ın AB'nin 28. tam üyesi olmasıyla
insanların fiili dolaşım hakkının doğması, bir yeni göç
dalgası oluşturur. Buysa 2019 Bulgaristan'ı AB ve Avrupa
genelinde “en çok nüfus kaybeden ülke” konumuna taşır.
İbrahim Atalay, Kıtalar ve Ülkeler Coğrafyası, META Basım, İzmir
2007.
60
Emine Alpay, Sosyal İnşacılık Kuramı Çerçevesinde Türk ve Bulgar
Kimliği, Hiper yayın, İstanbul 2018.
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1989'dan bu yana nüfus artışı önce donar, sonra da geriler.
2019 itibariyle yıllık doğal nüfus artışı-%0,5. nüfus
azalmasının “kronik” konum kazanması ve hepsinin faal
nüfus içinden oluşmasıyla önemli istihdam açıkları oluşur.
Bulgaristan Parlamentosu, Mart 2018'de 3.ülke
insanlarının “mevsimlik” (geçici) istihdamlarına olanak
sağlayan bir yasa benimser.
1980'de 8,8 milyon olan Bulgaristan nüfusu, 2018
itibariyle 6,9 milyona geriler. Eriyen nüfusun %30'u
yüksek eğitimliler (entelektüel sermaye). Nüfusun 2025'te
6,6 milyona,2040 'ta ise 5,8 milyona gerileyeceği projekte
ediliyor 61.
Nüfus içinde etnik grupların büyüklüğünü saptamak
güç. Zira nüfus sayımları sırasında “Kime aidiyet
hissediyorsunuz?” sorusunu, nüfusun %10'u “cevapsız”
bırakır. Romanlar'ın (Çingeneler) nerdeyse yarısı bir
aidiyet beyanından kaçınır.
Bizler; 2019 itibariyle, Bulgaristan'da Slav-Bulgar
olmayan nüfus oranını %15 olarak kabul ediyoruz
(900.000 insan).
1900 yılı Sayımı'nda %14,2 olan Türk asıllıların
2011'de %8,8'e düşmüş olmasının nesnel olarak
yorumlanır bir yanı yok. 1965'te %9,5 olan Türk asıllıların
1989 Göç'ü sonrası el’an 1992'de de %9,4 olması, bir
istatistiki totoloji hali. Bulgaristan nüfus sayımlarını
inceleyen demograf Dr. Bülent Yıldırım “2001'de 766.000
Bülent Yıldırım, Bulgaristan'da Türk Varlığı ve Nüfusu, İlgi Kültür
Sanat Yayıncılık, İstanbul 2018.
61
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olan Türk nüfus, 2011'de 588.318'e düşmüştür. Fakat
gerçekte Bulgaristan'daki Türk nüfusun bu oranda
azalması pek mümkün değildir” yargısında. Yıldırım,
azalmayı AB ülkelerinde çalışan 250.000 Türk nüfusa ve
yaşlı nüfusun etnik kimliğini “beyan etmedi” kümesine
yazdırmasına bağlar62. B.elçi Tuncay Babalı ise
“rakamların inandırıcılığı” konusunu sorgular. Babalı,
“Rakamların ortaya koyduğu asıl gerçek ise ülkede düşük
doğum oranı ve 2007'de gelen AB üyeliği ile hızlanan
eğitimli nüfusun göçü ile eriyen ve yaşlanan Bulgar
nüfusunu gizleme çabasıdır” yargısına ulaşır.
Ancak nüfus kadar önemli olan insanların sosyoekonomik durumudur. B.elçi Dr. Bıçakçı'nın yalın
ifadesiyle “Yüzde 90’lara varan işsizlik, aşırı yoksulluk,
yüksek öğretimin paralı olmasından dolayı bu eğitime
devam edememe ve kültürel kimliklerini koruyupgeliştirecek basın ve yayın organlarının olmaması”
Bulgaristan Türklerinin sosyo-ekonomik özeti.
Dr. Ekici'de “Bulgaristan Siyasetini Anlama Kılavuzu”
nda bu saptamaya katılır ve “Bugün Bulgaristan
Türklerinin en çok dikkati çeken sorunu, yoksulluk ve
işşizliktir.” der.
Aslında AB üyeliği ülkede büyümeyi hızlandırır, ulusal
hasıla 2018'de 58,2 milyar $ olur. Kişi başına gelir 7,963
$'a yükselir. Ancak bu konjonktürel iyileşme, gelirin
dağılımını iyileştirmez ve yoksulluğu önlemez. Eurostat
verileriyle Bulgaristan nüfusunun %30'u yoksulluk riski

62

Yıldırım, age.
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altında (Nüfusun %91,4'nün kendi mülkü olan bir evi var.
Ama bu bir çelişki sayılmamalı. Sosyalizmin 1989
sonrasındaki tasfiyesinde Balkan ülkelerinin hemen
tamamında konut mülkiyeti özelleştirilmiş ve devlet
konutları halka satılmıştır.). Eurostat verileriyle
Bulgaristan'ın kişi başına geliri AB ülke ortalamasının
yarısı. Asgari ücret 261 Euro (522 leva). Doğum oranının
düşmesi, evliliklerin azalması, aile kurumunun çözülmesi,
ilköğretim sonrası bir örgün okula devam oranının çok
gerilemesi, genç suçlu oranının yükselmesi, ekonominin
yetersizliğine toplumun sosyolojik tepkisi 63.
Bulgaristan'ın konumunun salt ekonomik veriler
makasından değerlendirilemeyeceği açık… Sosyalizm
sonrası dönemde siyasetin kleptomanik ve neposist
yöntemlerle yapılış biçimi, siyaset kurumunu çok
yıprattığı ve halkın demokrasiye inancını körelttiği
kanısındayız.
Euro barometre verileriyle, halkın yarıdan fazlası
“Hayat Benim İçin Adil Değil” demekte. %68'i “Ülkede
Fırsat Eşitliği Olmadığı” inancında. Nüfusun %56'sı
“Sorun Çözmek İçin Doğru Kişiyi Bilmek Gerektiği”
düşüncesinde64.
2017'de yapılan seçim sonrası oluşan ve beş partili
Bulgaristan Meclisi'nde “yarı-ırkçı” muhafazakâr GERB
partisi, 2009'dan bu yana iktidarda olup, 95 üyesi ile en
büyük parti ve hükümetin ana ortağı. Bir diğer aşırı sağcı
Hüseyin Avni Bıçaklı, Türkiye-Bulgaristan İlişkileri (1878-2008),
İmge yay, Ankara 2006.
64
www.filozof.net
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parti ve ırkçı VOLYA (Ataka olarak tanınıyor)
parlamentoda temsil edilmekte, “göç karşıtı” tüm
eylemlerin öncüsü ve yönlendiricisi. Eski komünistler
BSP Partisi olarak parlamentoda. Bu politik partilerin
oluşan kaotik ortamda ülkenin AB'nin “Hukukun
Üstünlüğü Endeksi” ve “Yolsuzluk Algısı Endeksi” nde
28'inci (son sıra) olması şaşırtıcı değil. AB bu ülkeden
ısrarla “Yolsuzlukla MücadeleYasası” çıkarılmasını
istiyor.
S: “Göç ve göçmenlik (muhacir) Balkan Türkü'nün
yazgısı mıdır?”65
-Göçmen, soydaş, muhacir aslında tüm bunlar en
yumuşak söylemlerdir, bazen doğrudan bize “Bulgar”
diyenler de var. Alıştık artık… Ötekileştirme ve dışlama
bazen Türkiye’de bazen Bulgaristan’da hala devam
etmektedir. Bu azınlıkların tüm dünyada yazgısıdır. Hem
Bulgaristan’da hem de Türkiye’de evim var. Bu nedenle
her iki ülkede yaşamam ve her iki ülkeyi sevmem gayet
doğaldır. Kendimi dünya vatandaşı olarak görmekteyim.
Çift pasaportlu, çift isimli, çift vatanlı bir dünya
vatandaşı...
-Yaşamak
istediğiniz,
ayrılmak istemediğiniz,
sahiplenmek istediğiniz topraklardır vatan toprakları.
Göçmenler doğdukları topraklarla (Bulgaristan)
yaşadıkları topraklar arasında (Türkiye) doğal olarak bir
vatan ikilemi yaşamaktadırlar.

Prof.Dr. Emin Atasoy, 19 Temmuz 2019 tarihli yüzyüze görüşme
notu.
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Göçmenlik “hem çok yurtlu hem de yurtsuz olmak” dır.
Türkiye'de yerleşik olsalar da evlerini temizlemek ya da
onarmak için yılda birkaç kez Bulgaristan'a gittikleri
bilinen bir olgu. Tarihçi Ayşen Gür, Bulgaristan Türklerini
“Hem Yakın Hem Uzak” olarak nitelerken haksız değil.
4- 1989 Göçü Bize Ne Anlatmalı?
Çıkardığımız sonuçlar şunlar oldu:
I-1989 göçü, 2. Dünya Savaşı sonrası Avrupa'nın en
büyük zorla göç ettirme (sürgün) olayıdır. İnsanların
yaklaşık yarısının çok kısa bir zaman aralığında asimetrik
bir göç ile geliş ülkesine geri dönmesi, olayın “uyumsuz”
gelişen bir göç serüveni olduğunu belgeliyor. Alıcı ülke
sıfatıyla Türkiye'nin bu göçe hiçbir biçimde hazırlıklı
olmaması “geçiştirme”lerin geçerli olduğu bir “vasat
politika” yı egemen kılar. Türkiye akademik yazınının
1989 göçü konusunda olanca çalışmalar yapmasına
karşılık, bu olumsuzluğu değerlendirme dışı bırakması ve
“tabu” olarak algılaması, dikkat çekicidir 66.
II-19-27 Mayıs 1989 Ayaklanması ve bunu izleyen 02
Haziran-22 Ağustos 1989 göçü, 44 yıllık totaliter ve sosyal
faşist yönetimin sonunu hazırlamıştır. Olayların büyümesi
sonrası Bulgaristan Komünist Parti yönetimi kendisini
tasfiye etmiştir. Bir demokratik yönetimle çok partili bir
demokratik yapı oluşur ve ülke AB üyesi olarak kabul
edilerek yeni bir yaşam evresine geçer. Ama bu yetmez.
Demokratik bir yönetimin ancak sağlıklı bir ekonomik
Ksenophon, Anabasis: Onbinlerin Dönüşü, Gece Kitaplığı, Çev.
Oğuz Yarlıgaş, Ankara 2014.
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yapıda serpileceği ve tüm toplumu kucaklayabileceği
Bulgaristan deneyinden çıkardığımız bir ders. Oysa Türk
toplumu, 1989 öncesi koşullarını andırırcasına geri bir
düzeyde.
III-1989 Mayıs Ayaklanması, o dönem (1989) Varşova
Paktı ülkelerinde içinde bir ilk olay. Soğuk savaşın simgesi
olan “Berlin Duvarı” 9 Kasım 1989'da “özgürlüğe tutkulu”
Almanlarca yıkılır. Sovyet yanlısı despotik rejim 6 ülke
tarihe karışır. Güç simgesi Varşova Paktı ve COMECON
dağılır.
IV-Çok ulustan oluşan ulus-devletlerin tek bir ırk/ulus
üstünden kendilerini inşa etmeleri olanaksız. Yaşayan
ırk/soy ve kavimlerin eşit hak temelli içinde bir ülkede
yanyana yaşaması, ülkelerin kendi gelecekleri açısından
bir zorunluluktur. Türk azınlık nüfusunun zorla göç
ettirilmesinin maliyeti Bulgaristan'a çıkmıştır. Ülkenin
siyasal istikrarı tümüyle kaybolmuş, ülke kendi genç
işgücünün göçü için bir “pasavan merkezi” olmuştur.
Toplumu oluşturan tüm etnik katmanlara eşit haklar
sağlanması ve özü milliyetçilik olan ırkçılıkla mücadele
edilmesi bir toplumsal zorunluluktur.
V-Bulgaristan Türk toplumu ele alınırken “soydaş”,
“anavatan”, “muhacir”, “mezalim” gibi sosyoloji
literatüründe yer almayan yapay bir terminolojinin
yaygınlığı dikkat çekici boyutlarda. Göç olayının sağlıklı
analizi için nesnel kategoriler kabul edilmelidir.
5.Sonsöz
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“Gılgamış Destanı” insanlığın ilk yazılı destanı 5000
yıllık bu Asur destanı, onu Türkçe'ye kazandıran Sait
Maden'in sözleriyle “ilk başyapıt”. Aruk kentinin kralı
Gılgamış'ın “sonsuzluğu arama yolculuğunu” anlatıyor 67.
Aynen “büyük devlet” efsanesiyle efsunlanmış ulus
devletler gibi…
Gılgamış, ölümsüzlük ülkesi Dilmun'u bulsa da
ölümlülüğün kaçınılmaz olduğunu anlıyor.
Ulus-devletler de insanlık evriminde sadece bir
momentum ama onlar çoğu zaman bunu anlayamazlar
insanın kocaması gibi yok olurlar. Onların yaşam
serüvenini uzatacak olan, herkesin herkesle eşit haklar
üstünde alması/vermesi en önemlisi paylaşmasıdır.
Konuyu, ister M. Foucoult'un “Güç İlişkileri”
hipotezinden, ister F. Braudel'in “Egemen Emperyal
Otoritesi” üstünden değerlendirelim, ulus-devletin tüm
etnik gruplarla eşit haklar temelinde bir yaşama biçimi
oluştur(a)ması durumunda tekdüzeleşir, sonra da erir ve
biter.
Ağustos 2019'da Kuzey Kıbrıs'ta (resmi adıyla KKTC)
Beyarmudu (Rumca adıyla Pergamon) 6. Halk Oyunları
Festivali’ne Bulgaristan'ı temsilen Etropole kentinden
katılan,”Folk Ensembl Balkan Youth” ın 30 oyuncudan
oluşan halk oyuncuları ekibinde tek bir Bulgaristan
Türkü'nün olmaması, yazılı haklar kadar işin “kültürel

Gılgamış Destanı, Çev. Sait Maden, İş Bankası Kültür Yay., 5. basım,
İstanbul 2017.
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kabuller” in gerektirdiğini bize açıklıkla anlatır68. Bu da
kuşkusuz bir özümseme ve sindirme sorunudur.
Ulus- devletin malzemesi olan “büyük devlet” adındaki
milliyetçi efsaneyi oluşturmak onca zaman aldı, şimdi
herkesin eşit temelde buluşması da kuşkusuz yine zaman
gerektirecek.
Balkanlar, dönüşümlerin araf yeridir, olumluya ya da
olumsuzluğa dönüşebilir.
Birlikte yaşayacağız!
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POPULATION MOVEMENTS IN WESTERN
THRACE DURING THE PERIOD 1912-1925
Vemund AARBAKKE

Abstract: The period under investigation begins with the
Ottoman defeat in the First Balkan Wars (1912) and ends with
the departure of the remaining Bulgarian population after the
incorporation of the area in Greece (1925). During this period
Western Thrace, geographically speaking, occupied a central
position in the national rivalry between Bulgaria, Greece and
Ottoman Empire/Turkey. Politically, on the other hand, it seems
to have played second fiddle to other areas, which may explain
why it often became a bargaining chip within greater political
designs. Since the area changed hand several times during the
period in question it presents an interesting case for a
comparative study of the interaction between realpolitik and
nation building among the claimants. This paper aims to present
some of the central events that influenced the population of the
area and the responses of state and non-state actors.
Keywords: Western Thrace, Ottoman Empire, Balkan Wars,
Greece

Population movements can be caused by a variety of
reasons. They are often related to phenomena such as
voluntary or forced migration, natural disasters, wars, etc.
The period beginning with the Balkan wars and ending in
the aftermath of World War I witnessed major population
movements in South-East Europe. In the following I will
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look at the fate of Western Thrace, since the area changed
hands several times during this period and consequently
can serve as an example of different factors involved. With
Western Thrace I have first of all in mind the area that
today makes up Greek Thrace, but since there are different
concepts of Western Thrace and it was anyway influenced
by adjacent areas I will not stick strictly to developments
within this geographic concept. It can also be useful to
have a closer look at the composition of the population. I
do not intend to present a detailed picture, but will simply
outline some of the main features. When trying to evaluate
population figures we are again faced with the problem
that they refer to different geographic and ideological
concepts depending on political developments. There is
also the factor of exaggerated figures by competing
national propaganda at a time when the identity of the
population becomes important for justifying territorial
gains. For example, there has been a steady claim in
Turkish bibliography that Western Thrace had 84%
Muslims before the Balkan Wars, which probably hails
back to a propaganda leaflet by Galip Bahtiar.1 These
figures should not be taken at face value, but be compared
to other figures available. For the period before the Balkan
wars we can look at the official Ottoman census from
1906/1907 on the level of Sancaks. According to this
census the Sancak of Gümülcine had 83% Muslims, the
Sancak of Dedeağaç 49% Muslims, while the Sancak of
Edirne had 52% Muslims.2 We should, however, keep in
mind that the Sancak of Gümülcine includes the kaza of
Galip Bahtiyar. Mémoire sur la Thrace. No place1921.
Kemal Karpat. Ottoman Population 1830–1914. Demographic and
Social Characteristics. Madison, Wisconsin 1985. p. 166. The modern
names of the sancak capitals are today: Gümülcine > Komotini and
Dedeağaç > Alexandroupoli.
1
2
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Daridere, which today is mostly in Bulgaria and had
almost only Muslims. Bulgarian figures from 1903 display
slight differences from the official Ottoman figures. In
Karayovov’s presentation he includes both the official
figures and his own figures. For example, as regards the
Sancak of Dedeağaç the official figures gave 51%
Muslims, while according to Karayovov’s own figures
they made up 39% of the population. 3 On the other hand,
for the Sancak of Gümülcine he refers only to the official
figures. This indicates that the Bulgarian population and
Bulgarian network was too small and weak to make their
own estimations. For our purpose there is no need to get
into an argument about the finer points of the various
population statistics, but rather observe what they have in
common. In short, the kazas of İskeçe and Gümülcine had
an overwhelming Muslim majority, while the
Maritsa/Evros valley had a relative even distribution of
Muslims and Christians.4 If we look at the later Bulgarian
administration, the west bank of the Maritsa valley was
divided into the following districts from south to north:
Dedeağaç, Sofulu, Dimotika and Karaağaç.5 As regards
the Christian population, the Dedeağaç district was
traditionally a Bulgarian stronghold while the Greeks were
more dominant to the north.
The largest movements of the Muslims population are
directly related to wars. Just as in the Russo-Turkish war
Тома Карайовов. “Материали за изучване Одринския виляет.”
Сборник за народни умутворения. София 1903. p. 9. The
percentages have been calculated only on the basis of the relation
between Muslims and Orthodox Christians.
4
İskeçe > Xanthi.
5
Sofulu > Soufli, Dimotika > Didimotihos. Karaağaç is a suburb of
Edirne on the west bank of the Maritsa river. It was successively part of
Bulgaria, Thrace Interallié and Greece in the period 1915-1923.
3
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of 1877-1878, the First Balkan War involved large troop
movements on the Thracian front driving the Muslims
before them. The Bulgarian troop movements did not
affect the areas uniformly, but was influenced by
geographic and strategic factors. The main troop
movements affecting Western Thrace were along the coast
from west to easts, down the Maritsa valley and through
the mountain pass at Makaza. Gümülcine surrendered
without fight and the whole area came under Bulgarian
control when Yaver Paşa surrendered his forces near
Merhamlı (today: Peplos) 14 November 1912. Bulgaria
seemed intent on stamping its character on the new lands
as soon as possible, which can among other things be seen
by the conversion of Mosques into churches. The Carnegie
report concludes: “at the outbreak of the first war the
Bulgarians destroyed the Mussulman villages, […] the
population fled almost to a man, and […] the national
Mussulman institutions, mosques and schools, suffered
specially.”6 As mentioned previously, this should be
modified since for geographical reasons the troop
movements affected Western Thrace quite unevenly.
Many people lived in areas outside the most important
routes and had no direct contact with the main military
thrusts.
In a war of conquest, the civil population will certainly
be affected. The regular troops were, however, more
disciplined and under a clear chain of command. Several
other groupings played a more ambiguous role. We have
the irregulars, such as the Muslim başıbozuk, the
Bulgarian komitadji/chetnik, or the Greek andartis. Some
6

Carnegie Endowment for International Peace. Report of the
International Commission to Inquire into the Causes and Conduct of the
Balkan Wars. Washington D. C. 1914. p. 127.
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of them had only local importance while others were
collaborating with the state apparatus. In the case of
Bulgaria there is also the Macedonian-Adrianopolitan
Volunteer Corps formed on 23 September 1912. It
consisted
of nearly
15,000
Bulgarian volunteers
from Macedonia and Thrace still under Ottoman rule.
Many of these had previous experience in the Bulgarian
revolutionary network. During the hostilities in the Rodopi
mountains after the fall of Kirdjali (21 October 1912) there
were actions by several groups of başıbozuks, Bulgarian
army volunteers and local chetniks.7 On the village level
the Muslim population in the Rhodope mountains were
subjected to a campaign of forced conversion. Bulgaria
would claim that the Bulgarian speaking Muslims (also
known as Pomaks) should be regarded as part of the
Bulgarian nation and consequently strengthen the
Bulgarian demographic presence. In order to separate
them from the other Muslims, however, it was deemed
necessary to convert them to Christianity. The Bulgarian
Holy Synod and bands of irregulars carried out the
conversion campaign in the villages. The effect of this
campaign did not last long, since the Bulgarian defeat in
the Second Balkan War and pressure from the Ottoman
Empire secured the return to Islam. 8
The Second Balkan war reversed the situation in
Thrace. Bulgaria had concentrated her troops on the
Macedonian front, which opened the road for Ottoman
reoccupation. Now the Bulgarian civilians fled before the
advancing troops in Eastern Thrace. The troops did not
Любомир Милетич. Разорението на тракийските българи през
1913 година, Българска академия на науките, София 1918 г. pp.
104, 118, 124-5- 152-153.
8
For more details, see: Пламена Стояанова, “Покръстването на
българите мюсюлмани.” Анамеза 2006, кн. 3. pp. 1-11.
7
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only consist of the regular army. Enver bey sent Arab and
Kurdish cavalry ahead of his regular troops, who behaved
in the manner of irregular soldiers.9 Reportedly, local
Greeks also joined the pillaging. The Ottomans were thus
able to regain Eastern Thrace. Western Thrace had a
different fate. After the withdrawal of the Bulgarian army
13 July 1913, we can discern two types of attacks on the
Bulgarian civilians in Western Thrace. Just before the
arrival of Muslim forces the villagers from the plain
headed towards the old Bulgarian border. They were soon
overwhelmed by local başıbozuks.10 Later the area was
invaded by a corpse of Ottoman irregulars numbering 116
men under the command of Enver Bey’s close associate
Eşref Kuşçubaşı. They set up the so-called Gümülcine
Republic that lasted for a mere 56 days. The formation of
this “republic” should be seen within the framework of the
development of the Turkish clandestine organisation
Teşkilât-i Mahsusa. Many of the irregulars joining the
incursion into Western Thrace were of Circassian origin
and behaved as a cross between mercenaries and
freebooters. It tried to solicit support from Greece, but
Greece had limited possibilities to act after signing the
Bucharest treaty (28 July 1913). Eventually the “republic”
collapsed after pressure from Istanbul, which apparently
had other more pressing priorities. The Gümülcine
republic appeared at a time of serious internal conflicts
among the ruling circles in Istanbul and there are also
many unanswered questions as regards the relationship
between the local Muslims and the irregular forces under
Eşref Kuşçubaşı and Süleyman Askerî. The impact of the
Gümülcine Republic was most serious for the Bulgarian
population. Just before the Bulgarian reoccupation (8
9

Carnegie Report. Ibid. p. 128.
Л. Милетич. Ibid. pp. 195-197.

10
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October 1913), Eşref Kuşçubaşı’s forces would sack the
remaining Bulgarian mountain villages and evict the
population. Reportedly twenty-two Bulgarian villages
were burned in Western Thrace. 11 During this period, small
Greek navy forces had also reached Western Thrace and
controlled part of the area (mainly Dedeağaç), but seemed
to have had little impact on population movements. At the
time there was also a tacit collaboration between Greece
and the Ottoman Empire against the common adversary
Bulgaria.
Since the main hostilities had been between Bulgaria
and the Ottoman Empire their subsequent treaty, signed in
Istanbul 16 September 1913, may seem surprising. 12
However, this signifies a new foreign policy alignment,
after the Ottoman Empire could not come to terms with
Greece on the issue of the Aegean Islands. It also points
ahead to the Bulgarian-Ottoman alliance in WWI (signed
in Sofia 06.09.1915). The speed by which former enemies
turned into allies says something about the precariousness
of political developments. The aftermath of the Balkan
Wars also saw the first attempt of a population exchange.
Bulgaria and the Ottoman Empire agreed to an exchange
of population along a 15 km zone on both sides of the
Maritsa. This would involve most of the Muslim
population of the Maritsa valley. As a result 48,570
Muslims and 46,764 Bulgarians were entitled to the
11

Carnegie Report. Ibid. p. 136. For a more detailed presentation, see:
Илия Славков, Боряна Димитрова, Сачанли. Историческо и
етнографско проучване. София 1989.
12
For more details, see: Ahmet İçduygu, Deniz Sert. “The Changing
Waves of Migration from the Balkans to Turkey: A Historical
Account.” In: Vermeulen H., Baldwin-Edwards M., Boeschoten R.
(eds) Migration in the Southern Balkans. IMISCOE Research Series.
Springer, Cham. 2015. p. 88.
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benefits of the accord, but the First World War interrupted
the appraisal of their properties. 13 The situation on the
ground for the local population can be summed up as
follow: Western Thrace had been almost emptied of
Bulgarian population in the wake of the Second Balkan
war, but after most of the area came under Bulgarian rule
again the pressing question became the repopulation and
strengthening of the Bulgarian element. In Bulgarian
bibliography this is conventionally referred to as the
refugee issue. Some of the former Bulgarian population
returned, but it was also a question of settling refugees who
had fled from other areas. Many were Bulgarians who had
fled Macedonia and Thrace during the wars, while others
came even from more distant Asia Minor villages. 14 The
general political instability leading up to WWI did not
make settlement an easy task. The dense Muslim
population held a dominant position and Bulgarian official
planned certain measures of social engineering in order to
consolidate the Bulgarian presence, which naturally came
into conflict with the Muslim population. 15 The most
striking development was the almost complete exodus of
the Greek population in the Bulgarian held areas. Most of
the Greeks remaining in Western Thrace were in the area
that remained under Ottoman control. Besides the
13

Stephen Ladas. Exchange of Minorities: Bulgaria, Greece and
Turkey. New York, MacMillan Press 1932. pp. 18-20. Dimitris
Pentzopoulos, The Balkan Exchange of Minorities and Its Impact Upon
Greece. Paris, Mouton 1962. pp. 54-57.
14
Стайко трифонов. Тракия. Администратижна уредба,
политически живот 1912-1915. София 1992. pp. 161-236. Димитър
Шишманов. Необикновената история на малоазийските българи.
София, 2000 г.
15
Vemund Aarbakke. “The report of Petar Chaulev to Prime Minister
Vasil Radoslavov about the situation in Western Thrace in February
1914.” Balkan Studies, 49, pp. 47-68.
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indigenous Greeks, there was also a certain inflow from
adjacent Bulgarian areas.16 The border rectification
enacted by the Bulgarian-Ottoman Convention
24.08.1915, ceded the Maritsa valley above Sofulu to
Bulgaria and gave it control of the railway line to
Dedeağaç. Much of the Bulgarian efforts to settle new
population in Western Thrace was hampered by the
uncertainties of war, and more pressing issues elsewhere.
It was probably difficult to have a clear picture of the
changes in population during this period, but the figures
by the Bulgarian officer Patar Darvingov depicting the
situation on the ground in late 1916 are quite telling. 17

Πέτρος Γεωργαντζή. Θρακικός Αγώνας 1912-1920. Ύστατοι
απελευθερωτικοί αγώνες της Δ. Θράκης. Ξάνθη 1993. p. 144.
17
Цоцо Билярски, Валентин Китанов, Официалната и тайната
българо-турска дипломация (1903-1925г.) Документален спорник.
София 209. P. 267. The figures for the areas mostly within today’s
Western Thrace are written in bold.
16
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Dedeagachka
Darıderska
Egriderenska
Koshukavashka
Ksantiyska
Pashmaklıyska
Sufliyska
Giumiurdjinska
Giumiurdjina
Svilengradska
Odrinska
Ortakiuska
Dimotishka

Bulgarians
24,908
753
154
1,231
6,897
16,530
12,248
13,938

Pomaks

7,577
20,000
6,100
12,100
5,300

175

19,853
6,974
6,221
6,867
22,560
2,061
8,135

Turks
833
7,837
34,389
33,475
22,045

Greeks

1,140
38,629

3,574

Jews
228

187

397

Gaguz

Gypsies

Various

Albanians

255
931

17,393
50
980
5

Armen.
517

4,200
10,600
1,500
19,800

838

595

855

470
10

420

2,000

3,000

460

295
600

The most striking feature is the complete disappearance
of Greeks from all the areas to the south of Sofulu. There
was also a very significant reduction of the Muslim
population in the Maritsa valley. This can to a certain
degree be explained by the exposure to hostilities during
the Balkan Wars, the attempted population exchange in
1913 and the proximity to the Ottoman border that
facilitated migration. In the other areas, however, the
Muslim predominance is still quite clear although there
has been some settlement of Bulgarians. The Muslims
must have been in a better situation than the Greeks for
several reasons. The most salient factors are the religious
divide, which must have made attempts as assimilation
less probable, and the Bulgarian-Ottoman alliance during
WWI. Even though Bulgaria and the Ottoman Empire
were allies during this period, they never had an easy
relationship. The activities of Ottoman irregulars, such as
Fuat Balkan in the Drama region attracted the suspicion of
Bulgarian officers. The Bulgarian officer Darvingov tried
to limit his activities that were considered detrimental to
Bulgarian interests.1 The Muslims also had their
grievances with Bulgarian rule that Greece tried to exploit.
The Greek officer Konstantinos Mazarakis approached
some of the Muslim deputies in the Bulgarian Sobranje
after Bulgaria’s defeat in the war (29. September 1918)
and persuaded them to protest against the Bulgarian
administration in Western Thrace. 2 From October 1919 to
May 1920 Western Thrace came under Allied
administration. During this period Greek forces took
charge in Xanthi, while French troops controlled the rest
of Western Thrace. Bulgaria had hoped to hold on to
Цоцо Билярски. Ibid. p. 214.
Nikolaos Petsalis-Diomidis. Greece at the Paris Peace Conference.
Thessaloniki 1978. P. 90.
1
2
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Western Thrace despite of the defeat, but saw no
encouragement by the Neuilly treaty (27.11.1919). This
treaty also envisaged a voluntary population exchange
between Bulgaria and Greece. Greece on the other hand
was faced with the lack of Greek population in the area
after the period of Bulgarian rule. In order to mend this
situation Venizelos sent his trusted aide Harisios
Vamvakas to work for the return of the Greek population. 3
In reality it was a question of settling any Greeks he could
direct to the area in order to boost the demographic balance
in favour of Greece. 4 After Greece was awarded Western
Thrace at the San Remo conference in late April, Greek
troops took over all of Western Thrace in May 1920.
The period October 1919-May 1920 proved to be a
pivotal moment concerning population movements related
to Western Thrace. In spite of being on the winning side
the Wilson principles’ emphasis on the self-determination
of nations placed the Greek gains in peril. We can take a
closer look on the available sources in order to obtain a
better picture of the Greek efforts. The Entente requested
population figures from Bulgaria after taking over the
administration of Western Thrace. Bulgarian figures from
November 1919 give the following picture. 5

Καλλιόπη Παπαθανάση-Μουσιοπούλου. Η Απελευθέρωση της
Δυτικής Θράκης από το Αρχείο του Χαρισίου Βαμβακά. Αθήναι 1975.
4
Βασίλης Κουτσούκος. Εποικίζοντας μια πρώην βουλγαρική επαρχεία
υπό γαλλική διοίκηση (15η Οκτωβρίου 1919-28 Μαΐου 1920). Στο
Βεντούρα, Λίνα και Λάμπρος Μπαλτσιώτης (Επιμέλεια). Το έθνος
πέραν των συνόρων: «Ομογενειακές» πολιτικές του ελληνικού
κράτους. Αθήνα 2013.
5
Стайко Трифонов. Антантата в Тракия 1919-1920 г. София 1989.
Pp. 107-108.
3
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Districts

Total

Turks

Bulgarians

Pomaks

Greeks

Jews

Armenians

Others

Karaagach

25,669

-

12,874

-

11,133

284

835

443

Dimotika

25,081

581

6,070

-

16,586

1,152

298

47

Sofulu

16,748

339

12,280

-

4,097

9

21

50

Dedeagach

18,380

625

17,036

-

18

164

465

72

Gumurdjina

92,235

55,754

21,879

10,802

364

1,200

650

1,579

Xanthi

41,619

20,350

10,575

9,500

85

250

100

-

219,773

77,726

81,457

20,309

32,553

3,066

2,359

2,243

Total

841

This can be contrasted with the census carried out by the Entente administration in March-April 1920:1
Districts

Total

Turks

Bulgarians

Pomaks

Greeks

Jews

Armenians

Others

Karaagach

27,193

5

10,210

-

15,045

370

450

1,113

Dimotika

26,313

1,274

4,956

-

18,856

878

157

192

Dimotika

26,313

1,274

4,956

-

18,856

878

157

192

Sofulu

21,250

2,770

10,998

-

7,435

-

-

47

Dedeagach

16,317

642

11,543

-

3,355

165

512

100

Gumurdjina

64,951

39,601

14,794

2,341

4,773

1,292

561

1,589

Xanthi

48,666

30,438

1,591

9,507

6,650

280

200

-

204,700

74,730

54,092

11,848

56,114

2,985

1,880

3,041

Total

Γεωργός Καλαντζής, Γ. Το Ελληνικό κράτος και οι μουσουλμάνοι της Δυτικής Θράκης 1903-1928. Από τη στρατηγική συμμαχία
στην εγκατάλειψη. Αθήνα 2016. p. 490.
1
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As always there may be questions related to the
comparability of the numbers, since there are several
uncertainties related to the figures in question. It is,
however, quite clear that Bulgarians are leaving and
Greeks are arriving. By April 1920 the Greeks have
already eclipsed the Bulgarian population.
The Greek offensive triggered new attempts at
Bulgarian-Ottoman cooperation. Bulgarian-Ottoman
relations had soured during the war. The constant
Bulgarian demand to the Ottomans for the return of
refugees to Eastern Thrace did not bear fruit. However, the
Greek threat loomed large as the country started to
capitalise on being on the winning side in the Great War
and brought the two former allies together again.
Bulgaria’s obligations in the Neuilly treaty tied the hands
of the government. Nevertheless, a short-lived BulgarianOttoman “government” convened in the Hemitli village
(today: Organi) in the mountain area above Gümülcine
shortly after the Greek troop arrived, consisting of
Bulgarians with experience from the revolutionary
network and prominent Muslim nationalist. 1 “Young
Turks” close to the Party of Union and Progress
spearheaded the Muslim opposition to Greek rule in
Western Thrace. They were in direct contact with the
National movement of Mustafa Kemal who used them to
alleviate pressure on the Asia Minor front. Others had a
more conciliatory attitude towards Greek rule. This should
be seen in connection with the overall political
development after the signing of the Sevres treaty (10
August 1920). There was a clear split among the Muslims
in Western Thrace between the follower of Mustafa
Tevfik Bıyıklıoğlu, Trakya’da Millî Mücadele. Ankara 1987 (first
edition 1955). pp. 140-141.
1
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Kemal, who took the lead in opposing Greece, and those
who were more accommodating to Greek rule. As for local
population movements, the change of regime affected
most severely the Bulgarians. First the refugee-settlers had
to leave for Bulgaria proper. The indigenous Bulgarian
population would initially stay, but risked recruitment for
the Greek war effort in Asia Minor. When armed bands
from Bulgaria made incursions into Thrace, Greece
responded by exiling the population of Bulgarian villages
to Thessaly and the islands. 2 The Muslims were in a better
position. Venizelos tried to avoid the alienation of the
Muslims, since it could disrupt the Greek war effort.
Venizelos vision of ruling areas with large Muslim
population was partly modelled on British colonial rule,
but he seemed to have underestimated the significant
differences of the Greek case.
The whole framework changed again after the Greek
defeat in Asia Minor in August 1922 that led to massive
waves of refugees arriving from Eastern Thrace and Asia
Minor. For Greek refugees who came over land, Western
Thrace would be the first stop after reaching Greek soil.
The disorganised arrival of large refugee groups would
disrupt local society. The “Convention Concerning the
Exchange of Greek and Turkish Populations” signed in
Lausanne on 30 January 1923 made the transfer of
populations permanent. The Muslims of Western Thrace
were exempted from the population exchange, but the
large number of Greek settlers changed permanently the
population balance of the area. The settlement of refugees
would create tensions that contributed to the departure of
the remaining Bulgarians by 1925 and also influenced the
Иван Филчев. Тракийският въпрос и тракийското движение в
България. София 2007. pp. 190-197.
2
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local Muslim population. Some Greek refugees would be
housed temporarily in Muslim villages and public
buildings. There were also expropriations in order to
provide the refugees with arable land. Still, the areas with
a dense Muslim population seem to have remained largely
intact. The bulk of the refugees were settled on large
swathes of uncultivated marshland owned by Muslims
beys.3 In spite of all the changes, the number of Muslims
remained relatively constant from 1923 until the census in
1928.
Main population Groups in Western Thrace according
to mother tongue in the official Greek census of 1928.4
Prefectures

Total

Greek

Turkish

Pomak

Evros

122,730

102,688

16,626

2

Rodopi

91,175

36,216

49,521

2,481

Xanthi

89,266

44,343

27,562

14,257

Total

303,171

183,247

93,709

16,740

There is, however, the question of possible changes in
the composition of the Muslim population. A more
detailed investigation would have to take into
consideration the social and political profile of those who
Joëlle Dalègre. La Thrace Greque. Populations et territoire. Paris
1997. pp. 106-116.
4
For a more detailed presentation, see: Βασίλης Κουτσούκος. Από την
Αυτοκρατορία στο Εθνικό Κράτος: Χωρικές Όψεις της Ενσωμάτωσης
της Θράκης. Διδακτορική διατριβή, Πανεπιστήμιο Κρήτης. Ρέθυμνο
2012.
3
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left and those who stayed. Tentatively, we may assume
that those who had served in the old Ottoman state
apparatus or were involved in the Kemalist movement left.
Others would prefer to migrate for various reasons that are
less conspicuous. While some left, other Muslims
followed the retreating Greek army. The most famous of
them belonged to the so-called 150 (Yüz ellilikler).5 They
were, however, probably not demographically significant.
The 1920s was a turbulent period in Thrace. The arrival of
destitute Greek refugees would disrupt the peaceful
cohabitation and until the signing of the so-called GreekTurkish friendship agreements in 1930 the situation was
often tense. 6 There are reasons to believe that the Maritsa
valley (Evros) was most affected for several reasons:
There had already been significant population movements
related to warfare and the Bulgarian-Ottoman exchange of
border population in 1913, it was adjacent to the border
which made migration easier, the Muslim element was
more dispersed and had less cohesion as a group, the
closeness to the border also made them more susceptible
to pressure from Greek authorities. However, from 1923
we can see a relatively stable distribution of the Muslim
population. According to the present administrative
division we the greatest concentration in the prefecture of
Rodopi, Xanthi has slightly less, while Evros has a much
lower share.

5

For those of them who ended up in Western Thrace, see: Evren Dede.
Şeyhülislam Mustafa Sabri ve Batı Trakya’da 150’likler. Azınlıkça
Sayı 44, Şubat 2009.
https://www.azinlikca.net/yasam/item/10243-seyhulislam-mustafasabri-ve-bati-trakya-da-150-likler.html (Accessed 15.10.2019).
6
Alexis Alexandris. The Greek minority of Istanbul and Greek-Turkish
relations 1918-1974. Athens 1983. pp. 120-124, 174-181.
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Conclusions
There are several factors to take into consideration
when analysing patterns of migration. For the period in
question the dominating discourse is related to the national
projects of the countries involved. Much of the written
material is produced with specific goals in mind and
serving particular interests. In other words, the propaganda
material by each side looms large in the bibliography. The
question of migration, however, is a much more complex
and multifaceted issue. Analytically we could look at
different levels such as the national, regional, local or even
individual choices. Time is an important factor as certain
things is inextricably linked to the particular historical
period or point in time. In the case of Western Thrace we
have observed the influence of the many political changes.
Geography is another factor that may facilitate or obstruct
migration. Ideology and political orientation influence
individual choices. In this short presentation I feel I have
barely scratched the surface, but I hope it will provoke
some thought and introduce some factors that are not so
often thematised.

Bibliography:
Aarbakke, Vemund. ‘The report of Petar Chaulev to Prime
Minister Vasil Radoslavov about the situation in
Western Thrace in February 1914’, Balkan Studies, 49,
pp. 47-68.
Alexandris, Alexis. The Greek minority of Istanbul and GreekTurkish relations 1918-1974. Athens 1983.

Bahtiyar, Galip. Mémoire sur la Thrace.
847

No place1921.

Билярски, Цоцо, Валентин Китанов, Официалната и
тайната българо-турска дипломация (1903-1925г.)
Документален спорник. София 2009.
Bıyıklıoğlu, Tevfik. Trakya’da Millî Mücadele, Ankara,
1987 (first edition 1955).
Carnegie Endowment for International Peace. Report of the
International Commission to Inquire into the Causes and
Conduct of the Balkan Wars. Washington D. C. 1914.
Dalègre, Joëlle. La Thrace Greque. Populations et territoire.
Paris 1997.
Dede, Evren. “Şeyhülislam Mustafa Sabri ve Batı Trakya’da
150’likler.” Azınlıkça Sayı 44, Şubat 2009.

https://www.azinlikca.net/yasam/item/10243seyhulislam-mustafa-sabri-ve-bati-trakya-da-150likler.html (Accessed 15.10.2019).
Филчев, Иван. Тракийският въпрос и тракийското
движение в България. София 2007.
Γεωργαντζή, Πέτρος. Θρακικός Αγώνας 1912-1920. Ύστατοι
απελευθερωτικοί αγώνες της Δ. Θράκης. Ξάνθη 1993.

İçduygu, Ahmet, Deniz Sert. “The Changing Waves of
Migration from the Balkans to Turkey: A Historical
Account.” In: Vermeulen H., Baldwin-Edwards M.,
Boeschoten R. (eds) Migration in the Southern
Balkans. IMISCOE Research Series. Springer, Cham.
2015.
Καλαντζής, Γεωργός. Το Ελληνικό κράτος και οι μουσουλμάνοι
της Δυτικής Θράκης 1903-1928. Από τη στρατηγική
συμμαχία στην εγκατάλειψη. Αθήνα 2016.

Карайовов, Тома. “Материали за изучване Одринския
виляет.” Сборник за народни умутворения. София
1903.
848

Karpat, Kemal. Ottoman Population 1830–1914.
Demographic and Social Characteristics. Madison,
Wisconsin 1985.
Κουτσούκος, Βασίλης. Από την Αυτοκρατορία στο Εθνικό
Κράτος: Χωρικές Όψεις της Ενσωμάτωσης της Θράκης.
Διδακτορική διατριβή, Πανεπιστήμιο Κρήτης. Ρέθυμνο
2012.
Κουτσούκος, Βασίλης. Εποικίζοντας μια πρώην βουλγαρική
επαρχεία υπό γαλλική διοίκηση (15η Οκτωβρίου 1919-28
Μαΐου 1920). Στο Βεντούρα, Λίνα και Λάμπρος
Μπαλτσιώτης (Επιμέλεια). Το έθνος πέραν των συνόρων:
«Ομογενειακές» πολιτικές του ελληνικού κράτους. Αθήνα
2013.
Ladas, Stephen. Exchange of Minorities: Bulgaria, Greece and
Turkey. New York 1932.
Милетич, Любомир. Разорението на тракийските българи
през 1913 година, Българска академия на науките,
София1918 г.
Παπαθανάση-Μουσιοπούλου, Καλλιόπη. Η Απελευθέρωση της
Δυτικής Θράκης από το Αρχείο του Χαρισίου Βαμβακά.
Αθήναι 1975.
Pentzopoulos, Dimitris. The Balkan Exchange of Minorities and
Its Impact Upon Greece. Paris 1962.
Petsalis-Diomidis, Nikolaos. Greece at the Paris Peace
Conference. Thessaloniki 1978.

Славков, Илия, Боряна Димитрова, Сачанли.
Историческо и етнографско проучване. София
1989.
Стояанова, Пламена, “Покръстването на българите
мюсюлмани.” Анамеза 2006, кн. 3. pp. 1-11.
Трифонов, Стайко. Антантата в Тракия 1919-1920 г. София
1989.

849

Трифонов, Стайко. Тракия. Администратижна уредба,
политически живот 1912-1915. София 1992.
Шишманов, Димитър. Необикновената история на
малоазийските българи. София, 2000 г.

850

EDEBİYATTA GÖÇ / MIGRATION IN THE
LITERATURE

851

852

EVLİYA ÇELEBİ’YE GÖRE KONARGÖÇERLER: TÜRKMENLER VE YÖRÜKLER
Nomads According to Evliya Celebi: Turkmens and
Yuruks
Mehmet Ali ÜNAL*
Öz: Evliya Çelebi uzun seyahat yılları boyunca Osmanlı
imparatorluk coğrafyasını dolaştı; birçok şehirler, kasabalar ve
köyler gördü. Birbirinden farklı etnik, dini ve sosyal gruplarla
karşılaştı. Seyahatnamesinde bunlar hakkında çeşitli bilgiler
verdi. Evliya’nın karşılaştığı gruplardan biri de konar-göçerler
ve Yörüklerdi. Kendisi de baba tarafından Kütahya Yörüklerine
uzanan bir soy kütüğüne sahip olan Evliya Yörüklerin hayatına,
örf ve âdetlerine dair gözlemlerini seyahatnamesinde paylaştı,
dillerine ve şivelerine dair örnekler verdi.
Bildirimizde Evliya Çelebi’nin verdiği bilgiler merkez alınarak
17. yüzyıl ortalarında Osmanlı imparatorluğundaki konargöçerler ve Yörüklerin hayatına dair değerlendirmelerde
bulunacağız.
Anahtar Kelimeler: Evliya Çelebi, Konar-Göçerler, Yörükler.
Abstract: Evliya Çelebi travelled the Ottoman Empire
geography throughout his long years of journey; saw many
cities, towns and villages. He encountered different ethnic,
religious and social groups. In his Seyahatname, he gave various
information about them. One of the groups that Evliya came
across was nomads and yuruks. Had also a pedigree extending
to the Kütahya Yuruks on the paternal side, Evliya shared his

Pamukkale Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi,
maunal@pau.edu.tr, tel: 0532-645 68 13, iş: 0258-2963570.
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observations on the life, customs and traditions of Yuruks and
gave examples regarding their dialects and accents.
This paper aims to make evaluations on the life of the nomads
and yuruks in the Ottoman Empire in the middle of the 17th
century by taking the information given by Evliya Çelebi into
account.
Keywords: Evliya Celebi, Nomads, Yuruks.

Giriş
Osmanlı İmparatorluğu’nda çeşitli konar-göçer
zümreler vardı. Bunların arasında en mühim unsur
Yörüklerdi. Osmanlı Devleti’nde, sürekli yer değiştiren,
yazın yaylalarda, kışın kışlaklarda sürülerinin peşinde
dolaşan ve hayvancılıkla geçinen zümrelere Yörük denirdi.
Yörük kelimesi “yörümek” fiilinden -k ekiyle yapılmış bir
ad olup “yürüyen” demektir; sözlükte “göçebe, göçer-ev,
göçer” mânâsına gelir. Yörük kelimesinin XIV. yüzyıldan
itibaren ortaya çıkmış ve yaygın biçimde kullanılmış
olması mümkündür1. Yörükler, kalabalık oymak, aşiret ve
cemaatler halinde teşkilatlanmışlardı. Başlarında bir
kethüdâ ve aşiret beği bulunurdu. Özellikle dağlık ve
yaylacılığa elverişli alanlarda kalabalık olan Yörükler,
yerleşik hayata geçmiş, tarımla uğraşan köylülerle
devamlı çatışma halinde olurlardı. Çünkü onların
ekinlerine ve mahsullerine hayvanları ile zarar verirlerdi.
Yörüklerin geçim kaynakları koyun, deve, sığır ve at
cinsinden hayvanları idi. Bunların yünü, derisi başta
olmak üzere, et, süt, yağ ve peynir gibi ürünlerini
şehirlerde satarak kazanç elde ederlerdi.
Faruk Sümer, “Yörükler”, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi,
c. 43, (2013), s. 570.
1
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Anadolu Yörüklerinden bir kısmı Rumeli’ye
nakledilerek iskân edilmiş ve savaş zamanlarında geri
hizmetlerde kullanılmıştır.
Yörükler ocak denilen birimlere ayrılmıştı. Fatih
zamanındaki Osmanlı kanunnâmelerine göre bir ocak 24
kişiden meydana geliyordu. Bunlardan biri eşkinci, üçü
çatal, 20’si yamak’tı. Kanuni devrinde çatal sayısı bir
arttırılarak ocak mevcudu 25’e çıkarılmıştı. Otuz kişilik
ocak şeklinde tımara sahiptiler. Eşkincilerden her yıl biri
sefere giderdi. Buna benevbet denilirdi. III. Murad
zamanında seferlerin uzamasıyla ocak mevcudu 30’a
yükseltilmiş; 25’i yamak, 1’i eşkinci ve 4’ü de çatal
kaydedilmiştir 2. Eşkinci bizzat sefere katılan kimseydi.
Çatal ise o yıl nöbeti olmayan yani sefere katılmayan
eşkinciye denirdi. Sefer zamanlarında yamaklar
eşkincilere 50’er akçe verirler, buna karşılık avârızdan
muaf tutulurlardı. Bu yüzden kendilerine eşkinci yamağı
veya ellici de denirdi.
Yörükler, Rumeli'de oturdukları bölgelere göre veya
kendi eski adlarıyla anılırlardı. Buna göre Vize Yörükleri
170 ocak, Yanbolu ve Tekirdağ Yörükleri 320 ocak,
Ofcabolu Yörükleri 323 ocak, Selânik Yörükleri 400 ocak,
Kocacık Yörükleri 168 ocak, Naldöken Yörükleri 314
ocak idiler. Mevcutları bu ocaklara göre hesaplanırsa sefer
zamanlarında 8475 kişilik mevcut teşkil ederlerdi.
Yamakları ise 42.375 kişiydi. Her bölgede Yörük Beyi
veya Mîr-i Yörükân adlı zeamet sahibi bir âmirleri vardı.
Sefer zamanlarında eşkincileri bunları toplayarak Rumeli
Beylerbeyinin bayrağı altına götürürlerdi. Zeamet
dereceleri ise şöyle idi: Vize Yörük Beyi 50.000 akçe,
Mehmet İnbaşı, “Yeni Belgelerin Işığında Rumeli Yörükleri”,
Osmanlı Ansiklopedisi c. 4, Yeni Türkiye Yayınları, Ankara 1999, s.
153.
2
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Yanbolu Yörük Beyi 53.470 akçe, Tekirdağı Yörük Beyi
60.000 akçe, Ofçabolu Yörük Beyi 33.000 akçe, Selânik
Yörük Beyi 61.397 akçe, Kocacık Yörük Beyi 40.000
akçe, Naldöken Yörük Beyi 52.500 akçe. Rumeli
Yörükleri, Rumeli vilâyetine bağlı bir sancak itibar
olunmuşlardı3.
Şehir ve köy toplumlarından farklı bir yapıya sahip
olan Yörükler merkezî hükümetin kontrolünden mümkün
olduğu kadar bağımsız olmakla birlikte, yine de kendileri
için düzenlenmiş kanunlar çerçevesinde bir hayat
sürdürüyorlardı. Toplu gruplar halinde yaşayan Yörükler
idarî ve malî açıdan teşkilatlandırılmış, kendileri için kaza
ve sancak teşkilatları kurulmuştu. Selçuklu devrinden
itibaren Yörüklerin Anadolu’da iskân edilmeye
çalışıldığını ve Osmanlı fetih hareketlerine paralel olarak
bu konar-göçer aşiretlerin büyük bir kısmının yeni ülkelere
iskân edildiğini ve böylece bu yörelerin Türkleştirildiğini
biliyoruz. Anadolu ve Rumeli'de bugün hâlâ kurucuları
olan aşiret ve boyların adlarını taşıyan köylerin varlığı bu
durumu belgelemektedir4.
Konar-göçerler, il ya da ulus denilen büyük topluluklar
oluşturuyorlardı. Bunlar da aralarında boy veya aşiret,
oymak veya cemaat, oba veya mahalle denilen alt
birimlere ayrılıyorlardı. Türklerde Bey, Araplarda ise Şeyh
denilen boy beyi ve yardımcısı olan kethüdalar, boyun
devletle olan ilişkilerini yürütürlerdi. Beyler, yetenekli
kişiler arasından seçilir, devlet tarafından tasdik edildikten
Mehmet Zeki Pakalın, “Yürük”, Osmanlı Tarih Deyimleri ve
Terimleri Sözlüğü, c. III, İstanbul 1971, s. 640-643; Midhat Sertoğlu,
“Yörük”, Osmanlı Tarih Lugati, İstanbul 1986, s. 370; Mehmet Ali
Ünal, “Yörükler”, Osmanlı Tarih Sözlüğü, İstanbul 2011, s. 736-737.
4
Rudi Paul Lindner, Ortaçağ Anadolu’sunda Göçebeler ve Osmanlılar,
(Çev. Müfit Güner), Ankara 2000.
3
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sonra kendilerine beylik berâtı verilirdi. Bunlar genelde
aynı ailelere mensuptular, dolayısıyla konar-göçer
teşekküllerin yöneticileri aristokrat bir grup teşkil ederdi 5.
Bunlar çok geniş alanlar üzerinde konar ve göçerlerdi.
Mesela toplam kırk bin kişilik bir grup oluşturan ve aşağı
yukarı iki milyon küçükbaş hayvan besleyen Boz-ulus
Türkmenleri Mardin'in güneyinde kışlıyor ve bazen
Gürcistan ve Irak'a kadar giderek Diyarbakır ve Erzurum
bölgelerinde Anadolu platosu üzerinde yazlıyorlardı.
Ancak XVII. yüzyıldan itibaren devletin aşiretleri iskân
politikası sonucunda, uluslar parçalanmış ve çok daha
geniş alanlara dağılarak yerleşmek zorunda kalmışlardı.
Boz-ulus bu konuda da güzel bir örnek oluşturuyor. Bozulus'a bağlı boy ve oymakların 1600'den itibaren XIX.
yüzyılın ortalarına kadar, Karaman, Akşehir, Kütahya,
Saruhan, Aydın, Kuşadası, hatta Rodos ve İstanköy'e
kadar yayılarak yerleştikleri biliniyor 6.
Konar-göçerlerin asıl geçim kaynakları yukarıda
belirttiğimiz gibi hayvancılıktı. Şehirlerin et, yağ, yoğurt,
tereyağı ve peynir ihtiyaçlarının çoğunu bunlar karşılardı.
Kanunnâmeler çerçevesinde, genellikle devlete âdet-i
ağnam adı altında her iki koyun için bir akçe, 300
koyundan oluşan her bir sürü için de beş akçe ağıl resmi
öderlerdi. Ayrıca otlakların kullanılmasına karşılık
kendilerinden kışlak ve yaylak resimleri de alınırdı. Kışları
avcılık yapıyorlardı. Az da olsa tarımla uğraşan konargöçerler de vardı.

İlhan Şahin, Osmanlı Döneminde Konar-Göçerler, İstanbul 2006, s.
173 vd.
6
Cengiz Orhonlu, Osmanlı İmparatorluğu’nda Aşiretlerin İskânı,
İstanbul 1987, s. 14-15.
5
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Sefer yolları üzerinde bulunanlardan geçici askerî
hizmete alınanlar olur, nakliye işlerinde kullanılırlardı7.
Bazı oymaklar da devlet için ok ve yay imal ederler ve
vergilerini bu şekilde ödemiş olurlardı. Aşiretlerden
ayrıca, yol ve kavşakların ve dağ geçitlerinin
korunmasında, yol yapımı ve onarımında, köprü, kale ve
liman yapımlarında ve kervanların korunmasında
yararlanılırdı. Bazı hallerde şehir ve deniz yakınlarında
yaşayanlar donanma için malzeme sağlamak ve gemi
yapımına yardım etmeye mecbur tutulurlardı. Rumeli’de
Yörüklerin askeri birlikler halinde teşkilatlandırılmasının
15. yüzyıl ortalarında II. Mehmed döneminde başladığı
tahmin edilmektedir. 16. yüzyılın ortalarından itibaren
Yörüklerin ordu ve devlet işlerinde hizmet görmek üzere
askerî bir sınıf haline gelmişler ve seferler için
vazgeçilmez bir unsur olmuşlardır8. Fakat ondan önce,
henüz beylik döneminin askeri yapısını ve Osmanlıların
uçlar ve dolayısıyla uçlardaki birlikler yoluyla Balkanlar’a
ilerleyişini dikkate alarak, Yörüklerin askerî organizasyon
içerisindeki yerini konumlandırabiliriz. Bu bağlamda,
Gazi uç beylerinin komutasındaki birlikler çoğunlukla
Yörüklerden oluşan birliklerdir. Dolayısıyla Yörüklerle,
bu gelenekte, uç gazilerinden ayrı tutulamazlar. Halil
İnalcık’a göre, Dobruca ve Deliorman bölgesindeki
Yörükler uç organizasyonuyla yakından bağlantılı olup
Yörükler Mihaloğlu Ali Bey gibi meşhur beyleri
İlhan Şahin, “1638 Bağdad Seferinde Zahire Nakline Memur Edilen
Yeni İl ve Halep Türkmenleri”, İ.Ü. Edebiyat Fakültesi Tarih
Dergisi, Fatih Sultan Mehmed’e Hatıra Sayısı, c. XXXIII (1982), s.
227-236.
8
M. Tayyib Gökbilgin, Rumeli’de Yürükler, Tatarlar ve Evlâd-i
Fâtihân, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yayınları, İstanbul
1957, s. 35; Selahattin Çetintürk, “Osmanlı İmparatorluğu’nda Yürük
sınıfı ve Hukukî Statüleri”, DTCFD, c. II, sayı 1, Ankara 1943, s. 109.
7

858

komutasında gazi veya akıncı olarak hizmet etmişlerdir9.
Kısacası Akıncılar ağırlıklı olarak Yörüklerden oluşan bir
askeri birlikti. Yörükler hem ordunun hem de akınların
geçiş güzergâhında yer alan bölgelerde ciddi bir kalabalık
teşkil ediyorlardı. Böylelikle, fetihleri gerçekleştiren
askeri birliklerin insan gücü havuzunu oluşturuyorlardı 10.
Nitekim Evliya Çelebi Plevne’yi anlatırken verdiği bilgiler
bunu doğrulamaktadır. Evliya’ya göre Gâzi Murad Han
yani I. Murad Plevne’yi Gâzi Mihal Bey’e ocaklık olarak
vermiştir. Sefer sırasında on bin Yörük askerine kumanda
eder. Evliya’nın zamanında yani 17. yüzyılın ikinci
yarısında da aynı durum devam etmektedir 11.
Yörüklerle ilgili yapılan bazı tedkiklerde hep onların
sefer sırasında ordunun ağırlıklarının taşınmasında geri
hizmet erbabı olarak develeriyle sefer görevinde
bulundukları konusu ele alınmıştır. Oysa Yörüklerin
Halil İnalcık, “Dervish and Sultan: An Analysis of the Otman Baba
Vilayetnamesi”, The Middle East and the Balkans under the Ottoman
Empire: Essays on Economy and Society, Bloomington 1993, s. 24-26.
10
Harun Yeni, “Osmanlı Rumelisi’nde Yörük Teşkilatı, Kökeni ve
Nitelikleri”, OTAM, sayı 42, Güz 2017, s. 190.
11
“Ba‘dehu Gâzî Murâd Hân bu kal‘ayı feth eden Gâzî Mihal Beğ'e
evlâd-ı evlâda ber-vech-i te’bîd ocaklık ihsân edüp cânib-i erba‘asında
otuz üç pâre ma‘mûr kurâları mefrûzu'l-kalem ve maktû‘u'l-kadem
Mihal Beğ'e hâs ta‘yîn edüp mîr-i livâ etdükde taraf-ı pâdişâhîden 224
akçe hâss-ı hümâyûn ihsân olunup hîn-i seferde on bin Yörük askerine
serdâr olup mehterhânesi ve hâssına göre cebelüleri ile hidmet-i
pâdişâhîde mevcûd bulunmak üzre Mihal Beğ'e bu sancak yarlığ-ı
belîğ-i tuğrâ-yı Gâzî Hudâvendigâr ile sadaka olunup ilâ mâşâ’allâh evlâd-ı evlâda hâlâ mîr-i livâ-yı Yörükân olmak üzre evlâdları bu sancağa
keyfe mâ-yeşâ mutasarrıflardır, ammâ bu livânın cümle hâk-i pâki
Nigebolı sancağında olmak ile bu Yörükân beği hîn-i seferde Nigebolı
paşası kolunda konup göçüp tabl u alemin döğüp sefer eşer”, Evliya
Çelebi Seyahatnamesi 6. Kitap Topkapı Sarayı Bağdat 308 Numaralı
Yazmanın Transkripsiyonu-Dizini, (Yücel Dağlı-Seyit Ali KahramanRobert Dankoff) 1. baskı, Yapı Kredi Bankası yay., İstanbul 2002, s.
95-96.
9
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1683’ten sonra başlayan Avusturya seferleri sırasında
muharip sınıf olarak da savaşlara katıldıklarını görüyoruz.
Osmanlı tarihlerinde felaket seneleri denilen bu dönemde
Yörük birlikleri yeniden teşkilâtlandırılmış ve kendilerine
evlâd-ı fâtihân adı verilmiştir12.
Yörüklerin kötüye giden savaş ortamı içinde fetih
ruhunu yeniden canlandırma ve insan gücü elde etme
maksadıyla 1691 yılında atalarının Rumeli’nin fethinde
oynadıkları rolden dolayı evlâd-ı fâtihân adı altında
Rumeli’nin sağ, sol ve orta kolunda yeniden
teşkilâtlandırıldı. Daha sonra çeşitli belgelerde, eskiden
beri Osmanlı Devleti’nin savaşçı bir yapıya sahip, devlete
sadık askerlerinden olan ve savaşlarda büyük yararlıkları
görülen, Anadolu’dan Rumeli’ye geçip burada vatan
tutmuş bulunan Türkmenlerin evlâdı olduklarına temas
edilen Yörük grupları için evlâd-ı fâtihân adı sık sık
kullanılmaya başlandı13. Bunlarla ilgili sayım niteliği
taşıyan ve taşkilâtlarının yapısını gösteren defterler de
tutulmuştur14.
Yapılan düzenlemelerle evlâd-ı fâtihân, eskiden olduğu
gibi bulundukları bölgelerde çeribaşılarına bağlı hale
getirildi. Çeribaşılar düzeni sağlar, savaş sırasında eşkinci
defterlerini çıkarır, savaş olmadığı zamanlarda da vergi
toplarlardı. Çeribaşılardan ayrı olarak, İstanbul’da oturan
ve onların devletle münasebetlerini sağlayan kapıcıbaşı
rütbesinde bir görevli (zâbit) daha vardı. Evlâd-ı fâtihân
grupları bazı yerlerde sefere gitmek üzere doğrudan
eşkinci, bazı yerlerde de tamamen piyade (yörük
defterlerindeki
yamak)
şeklinde
kaydedilmiştir.
Faruk Sümer, “Yörükler”, TDVİA, c. 43, İstanbul 2013, s. 571.
Ahmed Refik, Anadolu’da Türk Aşiretleri, İstanbul 1930, s. 116-117.
14
Yusuf Halaçoğlu, “Evlad-ı Fatihan”, TDVİA, c. 11, İstanbul 1995, s.
524-524.
12
13
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Piyadelerden her altı neferden birinin sefer oldukça eşkinci
olarak sefere katılması gerekiyordu. Eşkinci neferleri
sefere gittikleri için avârız türü vergilerden muaftılar. Öte
yandan eşkinci neferlerine sefere katılmaları karşılığında
yamaklar tarafından hâne başına 50’şer kuruş verilecekti.
Eşkincilerin de sefere gitmemeleri halinde bu para
sınırlardaki askerlerin masrafına harcanacaktı. Aslında bu
teşkilâtlanma önemli bir yenilik getirmiyor, 16. yüzyıldaki
organizasyonu tekrar canlandırıyordu. Bu çerçevede ilk
tahrir, evlâd-ı fâtihân zâbiti tayin edildiği anlaşılan
Belgrad muhafızı Vezir Hasan Paşa tarafından
yapılmıştır 15.
Sultan Mustafa Han’ın ikinci sefer-i hümayununda
daha sefere çıkmadan Yörük hâkimi Hasan Paşa’ya 3000
Yörükle savaşa katılması için emir verildiğini
Nusretnâme’de kaydetmektedir 16. Yörük hâkimi Hasan
Paşa Çakırcı, Çavuşoğlu, lakaplarıyla da anılmaktadır. O,
Yörük askeriyle Mayıs 1695’te Mora’da Venedikliler ile
yapılan savaşa katıldığı gibi Temeşvar muhafızlığı,
Selânik mutasarrıflığı ve Mora seraskerliği de yapmıştır17.
Ordu Bekey suyu kenarında Avusturya ordusu ile
savaşa tutuşmak üzere iken diğer bir kısım ümera
meyanında Temeşvar muhafazasında bırakılan Hasan
Paşa’nın da piyade ve süvari Yörük askeriyle bir gün evvel
ordu-yı hümayuna erişmesi ferman olunmuştur. Ancak
paşa savaşın ertesi günü orduya yetişebilmiş ve padişahın
önünde alay göstererek hil’at giymiş, cebeci ocağının sağ
tarafında Bekey suyu kenarına tayin edilmiştir 18. Fakat
Hasan Paşa’nın Yörük kuvvetleriyle savaşa katıldığını ve
Y. Halaçoğlu, Evlad-ı Fatihan, s. 524.
Nusretnâme, s. 224.
17
Nusretnâme, s. 108-110, 305, 464, 758, 764, 868.
18
Nusretnâme, s. 288.
15
16
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adamlarından yaralananlar olduğunu 1696 tarihli İn’âmât
defterindeki kayıtlar göstermektedir 19. Muhtemelen Hasan
Paşa muharebenin son anlarına yetişmiş olmalıdır. İn’âmât
defterinin 55. sayfası Yörük vâlisi Hasan Paşa’nın etbâına
ait kayıtla başlamaktadır 20.
Öte yandan Osmanlı yönetimi, konargöçerlerin
yerleşmelerini sağlayacak tedbirler alıyorlardı. Zaten
fethedilen ya da ilhak edilen bölgelerde konar-göçerler,
barışın sağlanmasından sonra ya devlet zoruyla ya da
bazen ekonomik baskı sonucu kendiliğinden, terkedilmiş
köylere
yerleşebiliyorlardı.
Aynı
konar-göçer
konfederasyonunun bazısı yerleşik hayata geçtiği halde
diğerleri eski hayatlarına devam edebiliyorlardı. Kısacası
konar-göçerlik olgusu Osmanlı ülkesinin bazı
bölgelerinde yüzyıllar boyu geniş çapta devam etmiştir;
öyle ki, meselâ İç Anadolu'da bugün mevcut köylerin en
az üçte ikisi, tarım alanlarının da onda dokuzu 1860'tan
sonra kurulmuştur. Bunda devletin tapu dağıtarak tasarruf
haklarını sağlama bağlaması rol oynamıştır 21.
Evliya Çelebi’de Rumeli Yörükleriyle İlgili Kayıtlar
Evliya Çelebi seyahatnamesinin birinci cildinde eyalet
teşkilatı ile ilgili bilgi verirken Rumeli eyaletinde 7 yörük
beyi olduğunu belirtir. “Mîr-i Yörükân” denilen bu beyler
ve tasarruf ettikleri zeâmet geliri tablodaki gibidir 22:
1696 tarihli bu İn’âmât defteri yakında tarafımızdan yayınlanacaktır.
Berâ-yı yaraluyân ve esbân-ı mühlikîn ‘an etbâ’-ı Hasan Paşa vâli-i
Yörük”, MAD.d/21489, s. 55.
21
Bahaeddin Yediyıldız, “Klasik Dönem Osmanlı Toplumuna Bir
Bakış”, Türkler c. 10, Ankara 2002, s. 204-205.
22
“Evvelâ Eyâlet-i Rûmeli, Yigirmi dörd sancakdır. Evvelâ mâl
defterdârı ve çavuşlar kethudâsı ve defter emîni ve defter kethudâsı ve
tîmâr defterdârı ve alaybeğisi ve çeribaşısı ve voynuk ağası ve ze‘âmet
ile yedi Yörük beğleri vardır”, Evliya Çelebi Seyahatnamesi 1. Kitap
19
20
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Tablo 1: Rumeli Yörük Beyleri Zeâmetleri

Vize Yörükleri Beyi Zeâmeti
Tekirdağ23 Yörükleri Beyi Zeâmeti
Yanbolu Yörükleri Beyi Zeâmeti
Ofçabolu Yörükleri Beyi Zeâmeti
Kocacık Yörükleri Beyi Zeâmeti
Selânik Yörükleri Beyi Zeâmeti
Naldöken Yörükleri Beyi Zeâmeti

Zeamet
Bedeli
52.000
600.000
53.470
33.494
4.000
91.397
3.500

Ocak
Mikdarı
32424
-25
188
400
168
314
1294

Evliya Çelebi bu bilgileri Ayn Ali Efendi’nin meşhur
eseri Kavânin-i Âlî Osman Der-Hülâsa-i Mezâmin-i
Defter-i Divân’dan aktarır26:

Topkapı Sarayı Bağdat 304 Numaralı Yazmanın TranskripsiyonuDizini, (Robert Dankoff, Seyit Ali Kahraman, Yücel Dağlı neşri), 1.
Baskı, Yapı Kredi Bankası yay., İstanbul 2006, s. 82, 87.
23
Evliya Çelebi’de “Tekirdağı” şeklinde geçen bu kelime Ayn-ı Ali
Efendi’de “Tengri Tağı” olarak geçmektedir (OK 9, s. 77). Yörügân
kanunnâmelerinde de Tengri Dağı olarak geçmektedir (Akgündüz, OK,
6, s. 704-707). Öte yandan Evliya Çelebi Tekirdağı topkeşan yörük
beylerinin tahtgâhı saymaktadır (“Hâlâ kânûn-ı Süleymân Hân tahrîri
üzre Rûmeli eyâletinde topkeşân yörük beğlerinin tahtgâhıdır kim
beğinin taraf-ı pâdişâhîden 600.000 akçedir”, Evliya Çelebi
Seyahatnamesi 8. Kitap, s. 347). Tekirdağ veya Tanrıdağı Yörüklerine
Karagöz Yörükleri de denilmektedir. Bu konuda geniş bilgi için bkz.
Mehmet İnbaşı, “Yeni Belgelerin Işığında Rumeli Yörükleri”, Osmanlı
Ansiklopedisi c. 4, Yeni Türkiye Yayınları, Ankara 1999, s. 162-164.
24
Ayn Ali Efendi’de bu rakam 323’tür. Bkz. Kavânin-i Âlî Osman DerHülâsa-i Mezâmin-i Defter-i Divân, İstanbul 1280, s. 42.
25
Ayn Ali Efendi’nin eserinde Vize ve Yanbolu Yörüklerinin ocak
sayısı yazılmamıştır.
26
Evliya Çelebi’nin kaynakları üzerine çeşitli araştırmalar yapılmıştır.
Birinci cild için bkz. Meşkure Eren, Evliya Çelebi Seyahatnâmesi
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“Defter-i pâdişâhîde Yörük ve müsellem
kayd olanların otuz neferi bir ocakdır, beş
neferi nevbet ile eşkinci, yigirmi beş neferi
yamak olup sefer-i hümâyûn vâkı‘ oldukda
nevbetleri eşkinci yamaklarından avârız
dîvânına mukâbelesinde elli beşer akçe
harçlık alup sefer eşerler. Kaçan sefer olmaduğı zamân yamaklardan bir nesne almazlar,
be-nevbet sefer eşer, eşkinciler sefer eşdikleri
sene âdet-ı ağnâm vermezler”.
“Bu tâ’ife şöyledir kim seferde sipâhî dahi
olursa Yörüklükden halâs olmaz ve
müsellemlere vilâyetlerinden birer çiftlik
mikdârı yerler verilmişdir. Çiftliklerinden
hâsıl olan kendü terekelerinin öşürleri
alınmayup kendülere tîmâr mahsûlü kayd
olunmuşdur. Nevbetleri geldikde ol tîmârın
mahsûlün alup sefere giderler. Ve sefer-i
hümâyûnda bu askerin hidmetleri top çeküp
ve yollar tathîr edüp ve askere zahîre
getirmekdir. Bu makûle hidmetlerde bunlar
çalışup sâ’ir erbâb-ı zü‘amâ ve erbâb-ı tîmâr
ve cebeliyân ancak ceng [ü] cidâle ve harb
[ü] kıtâle çalışırlar”27.
Rumeli’ndeki
Yörüklerin
askerî
maksatlarla
teşkilatlanması Fatih Sultan Mehmed zamanında
başlamıştır. Rumeli’nin Türkleştirilmesi için I. Murad
zamanında başlayan tehcir ve iskân siyaseti sonunda
kalabalıklaşan ve geniş alanlara yayılan Yörüklerin
kontrol altına alınması gerekmiş ve seferlerde istifade
Birinci Cildinin Kaynakları Üzerinde Bir Araştırma, İstanbul 1960, s.
55-56.
27
Evliya Çelebi Seyahatnamesi 1. Kitap, s. 90.
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edilmek üzere askeri birlikler halinde teşkilatlandırılması
bir zaruret olarak ortaya çıkmıştır. Bu minvalde devlet,
imparatorluk hizmetinde onlardan da âzamî ölçüde istifade
etmek için harekete geçmiş ve bu maksatla Yörüklere ve
Tatarlara mahsus kanun ve nizamlar vazedilmiştir 28.
Evliya’nın verdiği bilgilerin bir kısmı muhtemelen
Yörükler için düzenlenen kanunnâmelerden alınmıştır.
Tahrir defterlerinde yer alan Yörükler için tertip edilen bu
kanunnâmeler yayınlanmıştır 29. Bu kanunnâmelerde
Yörüklerin uyması gereken kurallar ve onlardan alınacak
vergilerin ve yükümlülüklerinin tek tek açıklanmıştır.
Yörükler seferlerde eşkinci (savaşçı) olarak katıldıkları
gibi sahillerde gemi malzemesi temini ve gemi yapımı,
yolların emniyeti, tamir ve bakımı, derbendçilik hizmeti,
menzillerde zahire toplanması, madenlerin işlenmesi,
sefer sırasında askeri askeri mazeme ve topların çekilmesi
gibi nakliyat, pirinç yetiştirimesi, ordu için at yetiştirilmesi
ve at eğitimi, kale ve hisar muhafızlığı gibi pek çok
görevleri yerine getirmektedirler 30.
Evliya Çelebi seyahatnamesinin 3. cildinde “Derbeyân-ı ze‘âmet-i mezkûr mîr-i yörükân”, başlığı altında şu
bilgileri veriyor31:
“Evvelâ ze‘âmet-i mîr-i İhtimân 900, ze‘âmet-i
mîr-i Vize 300, ze‘âmet-i mîr-i yürükân-ı Yanbolu
M. Tayyip Gökbilgin, Rumeli’de Yürükler, Tatarlar ve Evlâd-i
Fâtihân, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yayınları, İstanbul
1957, s. 19, 35; Vahid Çabuk, “Yörükler”, İslam Ansiklopedisi, c. XIII,
İstanbul 1993, s. 434; M. İnbaşı, “Yeni Belgelerin Işığında Rumeli
Yörükleri”, Osmanlı Ansiklopedisi c. 4, s. 153
29
Ahmet Akgündüz, Osmanlı Kanunnâmeleri ve Hukuki Tahlilleri, 6.
Kitap, İstanbul 1993, s. 689-723.
30
M. İnbaşı, Aynı Makale, s. 155.
31
Evliya Çelebi Seyahatnamesi 3. Kitap, s. 222-223.
28
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535, ze‘âmet-i mîr-i Tekirdağı 600, ze‘âmet-i
Na‘ldöken 335, ze‘âmet-i kapudan-ı Kavala üçer
pâre yarar kalita sâhibidir, 40412 ze‘âmet-i bahâsıdır, üç bin voynuk keferesiyle der-i devletde
emîr-i âhûr ağa hizmetinde Kâğıthâne çayırında
üç ay pâdişâhın atların bekleyüp hizmet ederler.
Ve ze‘âmet-i defterhâ-yı Rûmeli 52000. [138b] Bu
bâlâda tahrîr olunan sekiz aded mîr-i yürükân
ze‘âmetlerinin ve Kavala emîr-i ze‘âmetinin ve
Voynık beği ze’âmetinin ve defter kethüdâsı
ze’âmetinin32 kânûn-ı Süleymân Hân üzre
cebelüleriyle cümle dokuz bin müselleh asker olur
ammâ Kavala beyi33 kâhice deryâda tuğyân-ı
kefere olursa üç pâre kadırgasıyla kapudan paşa
ile sefer eşer, kânûn budur. Ammâ paşa sancağı
ki, Sofya şehridir, yalnız bu sancakda cümle
ze‘âmet 322 adeddir ve timar cümlesi 1782 (223)
adeddir. Bunlar dahi kânûn üzre cebelüleriyle
hîn-i gazâda üçer bin güzîde asker olur. Sağ kol
ve sol kol beğleri ta‘bîr ederler cümle Rûmeli
eyaleti zu‘amâ ve erbâb-ı timarına ve cemî‘i
alaybeğlerine hükm-i hükûmât edüp meterise ve
gayri mesâlihe asker kolunan34 bunlardır. Ve sekiz
aded mîr-i yürükânın askerlerine top-keşân
“Voynık beği ze’âmetinin ve defter kethüdâsı ze’âmetinin” ibaresi
Türk Tarih Kurumu’nun yayınladığı Tıbkıbasımda olmasına rağmen
(138b) Seyit Ali Kahraman, Yücel Dağlı neşrinde yoktur.
33
“dokuz bin müselleh asker olur ammâ Kavala beyi”, ibaresi de Türk
Tarih Kurumu’nun yayınladığı Tıbkıbasımda olmasına rağmen (138b)
Seyit Ali Kahraman, Yücel Dağlı neşrinde yoktur.
34
Doğrusu “kollanan” olmalı Tıpkıbasım (138b).
32
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câmûsların koşdurup top çekdirüp top çitleri
urduran, iktizâ ederse yürükânı öldüren iki aded
sağ ve sol kol beğleridir kim hîn-i gazâda hüküm
bunlarındır. Rûmeli vezîri değil sa‘âdetlü pâdişâh
dahi bu iki âdemin emrine râmdır, zîrâ bunlar
ceng eri olmağıla şeb [u] rûz âteş içinde cân u bâş
oynadırlar, müstakil beğlerdir”,
“Bu mastûr olan on altı sancak cümle Rûmeli
eyâleti vezîriyle sefer eşer, kânûn üzre cümle
cebelüleriyle kırk bin asker olur ammâ üç bin
asker dahi sekiz aded yürükân beğleri askeri
olur”.
Evliya Çelebi’nin bu bilgiyi nereden aldığı belli
değildir. Tahrir defterlerinden çıkarmış olabilir.
Keza Evliya Çelebi İhtiman kasabasından bahsederken
burasının köyleriyle birlikte Yörük beylerinin ocaklığı
olduğunu kaydediyor:
“Hâlâ Rûmeli eyâletinde maktû‘u'l-kalem ve
mefrûzu'l-kadem yörük beğlerinin ocaklığıdır kim
cümle hükûmetinde on altı aded ma‘mûr köyleri
vardır. Hâss-ı hümâyûndan beğinin taraf-ı
pâdişâhîden (---) yük akçe hâssı vardır kim on altı
pâre kurâ kendüye İhtimân ile hâs kayd
olunmuşdur”.
“Ve eyâlet-i Rûmeli'nde yedi aded yürük
beğleri vardır. Meselâ İhtimân beği ve Pelve beği
ve yürükân-ı Yanbolu ve mîr-i yürükân-ı Vize ve
mîr-i yürükân-ı Koca ve mîr-i yürükân-ı Selânik.
Bu ümerâlar Rûmeli eyâletinde paşa ile sefer eşüp
üçer tabl ve ikişer ravza çalup birer tuğ ve birer
bayrak taşıyup ve üçer yüz yürük yiğidi
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cebelüleriyle sefer eşmek kânûn-ı Süleymân
şâh'dır.”35.
Evliya’ya göre Yörüklerin kökeni Anadolu’dur. Orhan
Gâzi’nin oğlu Süleyman Paşa Rumeli’ye geçirmiş ve iskân
etmiştir. Bunlar Bulgar ve Rumlarla karışarak farklı bir
lehçe ile konuşmaya başlamışlardır36. Evliya burada
Rumeli Türkçesindeki mahalli halkın dillerinden geçen
kelimeleri kast etmiş olmalıdır.
Bunlardan başka Evliya Çelebi Rumeli’de dolaştığı
yerleri anlatırken de Yörükler hakkında bilgiler verir.
Meselâ Selanik’ten bahsederken şu bilgileri verir 37:
“Selânik'in Yörükân ocak beği ze‘âmeti 400
aded ze‘âmetdir kim top-keşân Yörüklerinin
üzerlerine mübâşir olup hîn-i seferde câmûslar ile
balyemez toplar çekerler.
Bu erbâb-ı zu‘amâ ve erbâb-ı tîmâr ve erbâb-ı
ocak-ı yörükân beği askeri ve paşasının askeriyle
hîn-i seferde kânûn üzre cebelüleriyle cümle altı
bin aded güzîde pür-silâh âmâde asker olur.
Ammâ bu askerî tâ’ifesinden mâ‘adâ bu sancakda
eşkinci askeri kâmil on iki bin yörükân ve çıtakân
askeri vardır. Bunlara defter-i hâkânîde
müsellemân Selânik yörükânı derler. Başka beği
ve tabl alemi ve tuğ-ı mîrlivâsı vardır”.

Evliya Çelebi Seyahatnamesi 3. Kitap, s. 215.
“Bu kavm-i nâ-tırâş-ı kallâşların ibtidâ dedelerini Süleymân Beşe ibn
Orhân Gâzî Anatolu'dan Türkmân kabîlesinden sürüp bu diyârda
tavattun etdirüp Bulgar ve Urûm kefereleriyle ülfet-i ihtilât ederek
başka bir lisân-ı lehçe-i mahsûsa ile kellim ederler”, Evliya Çelebi
Seyahatnamesi 8. Kitap, s. 84.
37
Evliya Çelebi Seyahatnamesi 8. Kitap, s. 65
35
36
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Evliya Karayek İçi kazâsı köylerini sayarken onların
Topkeşân Yörükleri olduğunu belirtir 38. Topkeşân
yörükleri’nin bulunduğu kazalardan birisi de Eğribucak
Kazâsıdır. Onlar sefer zamanında camuslarıyla balyemez
toplarını çekerler39.
Evliya Çelebi Vize’den bahsederken de “Hâlâ Özü
eyâletinde başka sancakbeği tahtıdır. Beğinin hâssı taraf-ı
şehriyârîden 224.475 akçedir ve bu sancakda Yörükân
beği vardır, ol dahi başka hâkimdir. Anın dahi hâssı 1108
akçedir”40.
Evliya Kızanlık’tan bahsederken de halkının
çoğunluğun Yörük olduğunu, suyunun ve havasının
güzelliğinden dolayı kadınlarının ikiz ikiz doğurduklarını
belirtir ve Kızanlık adının etimolojisini yaparak “Lisân-ı
Yörükân ve Çitağan üzre "Kızan" küçük oğlancıklara
derler”, der 41.

“Karayek İçi kazâsı kurâların beyân eder, Cümle halkı Top-keşân
Yörükleridir. Evvelâ karye-i Temirhânlı ve karye-i Hamza Fakılı ve
karye-i Gerçekler ve karye-i Bezciler ve karye-i Devlethânlı ve Hacı
Fakılu ve karye-i Dedeler ve karye-i Şahinler ve karye-i Çukur Anbâr
ve karye-i Süleler ve karye-i Daragonişte ve karye-i Kayalı Oba ve
karye-i Dikli ve karye-i Devasiler ve karye-i İmadlu ve karye-i Koca
Ahmadlu ve karye-i İncilü ve karye-i Menteşelü ve karye-i Himmetlü
ve karye-i Karaağaç ve karye-i İshâklu ve karye-i Karagözlü,”, Evliya
Çelebi Seyahatnamesi 5. Kitap, s. 312.
39
“Eğribucak kazâsına gitdiğimiz kurâ vü kasabâtları beyân eder,
Evvelâ karye-i Beğcili ve karye-i Keçili ve karye-i Çârşenbebâzârı ve
karye-i Adilli ve karye-i Eğribucak. Yüz hâneli ve câmi‘ ve hânlı ve
hammâmlı ve birkaç dükkânlı müselmân köyüdür. Bu re‘âyâlar cümle
top-keşân Yörükânlarıdır kim hîn-i seferde balyemez toplarını çeken
câmûsları sürüp top-keşânlık ederler.” Evliya Çelebi Seyahatnamesi 5.
Kitap, s. 313.
40
Evliya Çelebi Seyahatnamesi 6. Kitap, s. 70.
41
“Der-fasl-ı kasaba-i Kızanlık, Lisân-ı Yörükân ve Çitağan üzre
"Kızan" küçük oğlancıklara derler. Âb [u] hevâsı latîf olduğundan
38
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Yörüklerin Çıtaklarla İlgisi
Evliya Çelebi seyahatnamesinde Yörükleri sık sık
Çıtaklarla birlikte zikr eder. Çıtaklara ilgili yapılan
çalışmalar onların bir Yörük grubu olduğunu ortaya
koymaktadır. Kamus-ı Türkî’de Çıtak kavramı “Lisanı
çetreﬁllice
olan Rumili
Türklerine
verilen
isimdir”, denilmektedir. Yusuf Ziya Yörükân, Çıtakların
kökeninin Çiğil Türklerine dayandığı görüşündedir.
Yörükân, Oğuzların kendilerinden olmayan boyları,
kendilerinden ayırmak için Çıtak, Çatak ve
Yörük şeklinde isimlendirdiklerini belirtir. Yörükân,
ayrıca, Rumeli’de yerli Türk manasına kullanılan Çıtak
kelimesinin, Orta Asya’da yerli Türk manasına kullanılan
Çatak ile de aynı olduğu, bu ismin Orta Asya’dan
doğrudan, Tuna üzerinden gelen Türk boyları tarafından
getirildiğini belirtir42.
Evliya Çelebi 1651 yılının Ağustos ayı sonlarında Özi
beylerbeyliğine tayin olunan Melek Ahmed Paşa ile
birlikte seyahat ederken yol güzergâhında gördüğü
Çıtaklar hakkında da bilgi verir. Burada Çıtaklarla ilgili
verdiği ilk bilgi, “Menzil-i Karye-i Alaybeği” başlığı
altında, Çıtak köyünün Silistre Alaybeyi’nin ma‘mûr bir
köyü olduğudur43.
ekseriyyâ zenâneleri ikiz ikiz vaz‘-ı haml etdiklerinden hâlâ ve ol
sıbyân [u] püserânları kesret üzre olduğundan Yörükân tâ’ifesi bu
belîdeye Kızañlık ve Kızanlık deyü nâm vermişler. Bir rivâyetde Gâzî
Hudâvendigâr asrında bu şehirde kaht-ı azîm olup kızlık olduğundan
kızanlık demişler.” “Ve cümle yedi mahalledir. Müselmânları çokdur,
kefereleri azdır, ahâlîsi ekseriyyâ Yörükândır” Evliya Çelebi
Seyahatnamesi 6. Kitap, s. 90-91.
42
Yusuf Ziya Yörükân, Anadolu’da Alevîler ve Tahtacılar, Yay. Haz.
Turhan Yörükân, Kültür Bakanlığı Yay.,Ankara 1998, s. 400-401, 411412.
43
Evliya Çelebi Seyahatnamesi 3. Kitap, s. 174.

870

Evliya Çelebi Niğbolu’dan bahsederken de; “Zîrâ
re‘âyâsı ekseriyyâ Çıtak kavmidir ve Eﬂâk ve Boğdan ve
Bulkar’dır. Ve cümle halkı fasîh Eﬂâk ve Bulkar lisânı
tekellüm ederler”, demektedir44. Evliya Çelebi, Silistre
şehri hakkında bilgi verirken “çıtak sözlü” şeklinde bir
tâbir kullanır45. Evliya Çelebi’ye göre Bulgaristan’ın
kuzeydoğusundaki Uz (Oğuz) bölgesindeki Silistre’de
orta boylu, şen ve sağlam yapılı insanlardan müteşekkil
Çıtak isminde bir topluluk yaşamaktadır. Dobruca’da da
“Dobruca Çıtakları” olarak anılan büyük bir Çıtak
kolunun vardır. Çıtak kavmi de, Osmanlı Devleti’nin ilk
zamanlarında Orhan Gazi evladı Süleyman Şah’ın
askerleri ile Tatar, Boğdan, Eﬂak ve Bulgar kadınlardan
doğan ve çoğalan kimselerdir. Yıldırım Bayezid
döneminde, Dobruca şehrinin bu Çıtaklarla mamur hale
gelmiştir46. Evliya ayrıca, “Lehçe-i mahsus-ı lisânı kavm-i
Çıtak” başlığı altında Silistere civarında yaşayan Çıtak
kavminin lisanındaki bazı kelimelerin Türkçedeki
karşılıklarını verir: Alatla: tiz ol; Kavra: getir; Kalayık:
cariye; baytalı akıt: atı sula; ön beni: bekle beni; tahırla:
bekle; ocak kar: ateş getir; haşer: kavun; defke: kız;
çalma: sarık; alaf: saman; mecekli: ta’ûn; börk: kalpak;
selam ayıtdım: selamün aleyküm, çidiver: eyiver; çoğaç:
güneş; şikast oldum: hasta oldum vs..
Evliya Çelebi Seyahatnamesi 3. Kitap, s. 183.
“Ve mahbûb u mahbûbesi meşhûrdur. Çağatayî ve Rûm
Nogayî gözlü, çıtak sözlü, beyaz Bulgar yüzlü dilberânları olur”, Evliya
Çelebi Seyahatnamesi 3. Kitap, s. 193.
46
“…Ammâ bunlar başka Dobruca kavmidirler. Tatar ve Bulgar ve
Boğdan ve Eﬂâkdan mütevellid olmuş kavm-i Çıtak’dır. İbtidâ Âl-i
Osmân’da Orhan Gâzî evlâdı Süleyman Şah askerlerinden tenasül
bulup kalmışlardır. Andan Yıldırım Bâyezid Hânî’de Tatar ile şehir
müzeyyen olup vâlideleri Tatar ve Bulgar ve Eﬂâk ve Boğdan olup bir
gûne Çıtak kavmi olmuşlardır”, Evliya Çelebi Seyahatnamesi 3. Kitap,
s. 193.
44
45
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Evliya Çelebi, Dobruca lisanından yani Çıtak
topluğundan
bahsederken
de
“Lisân-ı
Dobruca, ya‘ni tâ’ife-i Çıtak” başlığı altında yukarıdaki
gibi Yıldırım Bayezid zamanında bölgenin ele
geçirildiğini, buraya yerleşen askerlerin o bölgenin halkı
ile karışıp kaynaşıp Çıtak isimli taifenin ortaya
çıktığını belirtir. Konuşmalarındaki kelimeleri şu şekilde
aktarır47:
“Bu tâ’ife-i feteyân, şecî‘ [u] bahâdırân,
Yıldırım Bâyezîd Hân bu diyârı Sırp ve Bulgar ve
Eﬂâk ve Boğdan kavmi elinden feth edüp Tatar ile
Anadolu kavminden askerî tâ’ifesi kopup (koyup)
bu tâ’ifei mezkûr birbirleriyle ihtilât edüp tenâsül
bularak mâbeynehümâlarında bir gûne kelimât
[u] ıstılâhât peydâ edüp yine birbirleri
mâbeyninde tekellüm ederler, herkes anlayamaz.
Ol kelimâtlardan ba‘zısı bu lûgatlardır.”
Evliya Çelebi’nin verdiği kelimelerden bazıları
şunlardır: Hışır: kavun; hışırka: karpuz; çoğaç: güneş;
kalayık: cariye; kavra: getir; baytal: at; baytalı akıt: atı
sula; kopayın: dibelik; napayın: ne işleyin; defke: cariye
kızı; çalma: sarık; meçikli: taun; börk: kalpak; ön beni:
bekle beni; aydı ver: söyleyi ver; ocak: ateş; selam
ayıtdım: selamün aleyküm; çorbacı ne apar ayıd: ağan
ne işler söyle; tahirle: tehir eyle; kademli morvan: ay
doğdu; cidi ver: iyi ver, vs.
Evliya Çelebi Dobruca ve Deliorman’da yaşayan
halkın farklı ve başka bir topluluk olduğunu belirtir; şecaat
ve bahadır sahibi yiğitler olarak tanımlar.

47

Evliya Çelebi Seyahatnamesi 3. Kitap, s. 202.
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Rumeli’de Çıtak adındaki yerleşme birimlerden biri de
günümüzde Omurtagadı ile bilinen Bulgaristan sınırları
içinde kalan Osmanpazarı kazasıdır. Bu kazada,18. ve 19.
yüzyıllarda 73 Türk köyü bulunmaktaydı. Bu köyler
tamamen Türklerle meskûndu. Burada adları Türkçe
olmakla birlikte çoğunluğu nüfus çoğunluğu Hıristiyan
olan iki büyük yerleşme birimi vardı. Bunlar kuzeyde
Konak ile güneyde Çıtak köyleriydi. Her iki köy, 16.
yüzyılın ilk yıllarında dağılmış Hıristiyan ailelerinin
yaşayacağı güvenli bir yer olması için Osmanlı
idarecilerinin inisiyatiﬁyle kurulmuştur48.
Evliya Çelebi’nin anlattıklarından ve diğer
kaynaklardan edinilen bilgiye göre Çıtakların bir boy
olarak Balkanlar’daki varlığı Osmanlı öncesine
uzanmaktadır. Bu bölgede yaşayanlar genel olarak Rumeli
Çıtakları olarak anılırlar. Bunlar daha çok Bulgaristan’ın
Deliorman’da ve Makedonya tarafında yaşamaktaydılar.
1877-78 Osmanlı-Rus Savaşı ve Balkan Savaşları sonunda
bunların büyük kısmı Türkiye’ye göçmüşlerdir.
Ancak Çıtaklar sadece Rumeli’nde değil, Anadolu’da
da bulunmaktadırlar. Bugün Anadolu’nun değişik
bölgelerinde çıtak adını taşıyan birçok köy bulunmaktadır.
Bunlardan en mühimi Ankara’nın Kızılcahamam ve
Çubuk yöresidir. Burada, kendilerini Yıldırım köyleri ya
da ahalisi olarak da isimlendiren Çıtak yerleşmeleri vardır.
Çıtakların menşei hakkında çeşitli görüşler olmakla
birlikte, araştırmalardan ve tarihi kayıtlardan elde edilen
bilgilere ve Evliya Çelebi’nin dilleriyle ilgili verdiği
misallere göre bu topluluk bir Türk boyudur. Diğer Türk
boyları gibi Orta Asya’dan göç eden Çıtakların büyük
48

Machiel Kiel, “Osmanpazarı”, TDVİA, c. 34, 2007, s. 1-2.
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kısmı Hazar-Tuna yolu ile Balkanlar’a yerleşmiş; özellikle
günümüzde Bulgaristan sınırlarında kalan Deliorman ve
Silistre çevresinde yoğun bir nüfusa sahip olmuşlardır.
Bundan dolayı Deliorman Türkleri, Rumeli Çıtakları
olarak adlandırılmıştır. Orta Asya’dan göç eden Çıtakların
küçük bir kısmı da diğer Türk boyları ile güneye inip
Anadolu’ya yerleşmişlerdir. Bu Çıtak boylarına
Osmanlı’nın Rumeli’den çekilişi ile Anadolu’ya göç eden
bir kısım Çıtak toplulukları da katılmıştır 49.
Evliya Çelebi’de Oğuz Kavramı ve İfade Ettiği
Manalar
Evliya Çelebi Adana’daki Ramazanoğlu yaylasının
büyüklüğünü anlatırken Rumeli’nde ve Bingöl’de
yüzlerce yayla gördüğünü fakat böyle azim yayla
görmediğini kaydediyor ve Türkmen aşiretlerinin ve
kabilelerin çokluğundan bahsederek bunların isimlerinin
yazsak ayrı bir cild olur, diyor 50. Yine Payas yaylasından
bahsederken halkının “gâyet garîb-dost Oğuz tâifesi”
olduğunu belirtiyor51.

Hüseyin Çınar, “Çubuk ve Kızılcahamam’da Yıldırım/Çıtak
Yerleşmeleri”, Bütün Yönleriyle Çubuk ve Çevresi II. Uluslararası
Sempozyumu, (5-7 Ekim 2017) ,Ankara 2018, s. 25-52.
50
“Bunun emsâli niçe yüz yaylaları Rûmeli'nde seyr [u] temâşâ etdik
ammâ Erzurûm'un Bingöl yaylası gibi Adana'nın bu Ramazânoğlu
yaylası gibi yaylağ-ı azîm görmemişim. Eğer bunda olan kabâyil-i
Türkmân'ın aşâyir [u] kabâyilleri isimlerini tahrîr eylesek başka bir
mücelled olur”, Evliya Çelebi Seyahatnamesi 3. Kitap Topkapı Sarayı
Bağdat 305 Numaralı Yazmanın Transkripsiyonu-Dizini, (Seyit Ali
Kahraman, Yücel Dağlı neşri), 1. Baskı, Yapı Kredi Bankası yay.,
İstanbul 1999, s. 29.
51
“Ve bu şehrin halkı; gâyet garîb-dost Oğuz tâ’ifesi vardır ve gâyet
musallî ve mü’min ve muvahhid ve sâhib-i sülûk ve dervîş-nihâd
âdemleri vardır”, Evliya Çelebi Seyahatnamesi 3. Kitap, s. 32.
49
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Evliya Oğuz kelimesini daha çok saf, temiz, hile ve
hud’a bilmeyen, ahmak ve bön anlamlarında kullanır52.
Evliya’ya göre Oğuzlar “büleh-i Oğuzân”53 yani ahmak
Oğuzlardır. Aslında Evliya bunu aşırı derecede saf, ard
niyetli olmayan, hile hud’a bilmeyen anlamında
kullanmıştır. Ahlat halkından bahsederken “Dâr-ı Büleh
demişler. Ya‘nî Oğuz tâ’ifesi şehridir”, diyor54. Benzeri bir
ifadeyi Übülle kasabasını anlatırken “Dâr-ı Ebülhe derler,
ya‘nî Oğuz şehri demek olur” şeklinde kullanıyor55. Elçilik
vazifesiyle gittiği İran’da Tebriz Hanı’na Osmanlıların
ahdinden dönmeyeceğini ve iki devlet arasındaki
antlaşmayı bozmayacağını anlatırken “Hakîr eyitdim:
"Hânım Âl-i Osmân Oğuz tâ’ife vü minkaladır ve deryâmisâl askere mâlik olduğundan hîle ve hud‘a nedir
bilmez”, diyor56. Evliya, Oğuz kelimesini bu anlamda
sadece Yörükler ve Türkmenler için değil, Kürtler 57 ve

Varvar Ali Paşa’yı anlatırken, “Bosneviyyü'l-asl bir Oğuz âdem idi.
Hîle ve hud‘adan berî, zemm ü nemm ve gıybet ü mesâvî ve kizb ü
bühtândan ârî vüzerâların düşman üzre varıcı Varvar'ı idi”, diyor,
Evliya Çelebi Seyahatnamesi 2. Kitap, s. 236.
53
Evliya Çelebi Seyahatnamesi 4. Kitap, s. 89.
54
Büleh Arapça olup ahmak anlamına gelir. Evliya Çelebi
Seyahatnamesi 4. Kitap, s. 89, 345.
55
Evliya Çelebi Seyahatnamesi 4. Kitap, s. 294.
56
Evliya Çelebi Seyahatnamesi 4. Kitap, s. 198.
57
“Evvelâ Kürdistân olmağile bülüh ya‘nî Oğuz âdemleri çokdur.”,
Evliya Çelebi Seyahatnamesi 4. Kitap Topkapı Sarayı Bağdat 305
Numaralı Yazmanın Transkripsiyonu-Dizini, (Yücel Dağlı-Seyit Ali
Kahraman-Robert Dankoff neşri) 1. baskı, Yapı Kredi Bankası yay.,
İstanbul 2001, s. 14.
52
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hatta Hıristiyanlar için de kullanır 58. Estergon gâzileri için
de aynı manada Oğuz sıfatını yakıştırır 59.
Evliya Çelebi Oğuzların konar-göçer boylardan
olduğunun ve Türk olduklarının da farkındadır 60 ancak
onun Oğuz destanından haberdar olduğuna dair
seyahatnâmede bir bilgi yoktur.
Anadolu’da Oğuz boylarına mensup birçok Türkmen
aşiretinin yaşadığı malumdur. Evliya zaman zaman bunlar
hakkında bilgiler verir ve karşılaştığı Oğuz boylarından
bahseder. Meselâ Revan’da Avşarlı köyü menzilini
anlatırken Avşarlardan bahsediyor ve onların Türkmen
olduklarını vurgular61.
Evliya Çelebi’de Türk, Etrâk ve Türkmen Kavramları
Evliya Çelebi konar-göçer yerine göçer-evli tâbirini
kullanır. Türkmen, Terekeme ve Tatarlardan bahsederken
“göçer-evli” olduklarını kaydeder 62. Evliya Çelebi Türk
“Hattâ bu şehrin kefereleri eyle Oğuz ve bülühlerdir kim niçe sıbyân
ve şebâbları asker-i İslâm'ın develerin görüp havflerinden ditreyüp
mürd oldular”, Evliya Çelebi Seyahatnamesi 6. Kitap, s. 44.
59
“Hakkâ ki yarar ve nâmdâr şemşîrkâr yiğitleri var kim cümlesi hîle
ve hud‘adan ârî pâk-nijâd mu‘temed ü kârdân ve cezbe-i kulûba mâlik
sâhib-i hânedân bir alay halûk ve halîm ve selîm ve oğuz gâziyân,
merd-i meydân dilâver ve server ve hünerver fetâlardır”, Evliya Çelebi
Seyahatnamesi 6. Kitap, s. 162.
60
Evliya Beypazarı’nı anlatırken “Etrâk şehirlerinden olmağıla
ekseriyyâ halkı Oğuz tâ’ifesidir. Ya‘nî Türk kavmi demenin hüsn-i
ta‘bîridir”, diyor, Evliya Çelebi Seyahatnamesi 2. Kitap, s. 242.
61
“Menzîl-i kend-i Avşarlı: Revân hâkinde bin hâneli ve câmi‘ ve hân
ve hammâmlı ve esvâk-ı muhtasarlı ma‘mûr kenddir. Sahrâsında cümle
mahsûlâtı pirinçdir. Ve cümle re‘âyâsı Sünnî mezheb Avşar kabîlesi
Türkmânı olduğundan Avşarlı kendi derler. Başka kelenteri ve
mihmândârı vardır”, Evliya Çelebi Seyahatnamesi 2. Kitap, s. 140-141.
62
“Bu mahsûlât cümle bu Suruç sahrâsında göçer evli Türkmân ve
Ekrâd kavminden hâsıl olur”, Evliya Çelebi Seyahatnamesi, 3. Kitap, s.
90; “Hâlâ eyâlet-i Bakü kal‘ası hükmünde bir şehr-i şîrîncikdir.
58
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veya çoğulu Etrâk kelimesini Yörük kelimesiyle birlikte
kullanır. Yörüklerin Türk olduklarını vurgular63. Evliya
bazen “Türkmân Etrâkleri” şeklinde bir tâbir kullanır64.
Osmanlı arşiv vesikalarında ise birçok konar-geçer zümre
için “Türkmân Yörükânı” tâbiri kullanılmaktadır65.
Evliya Çelebi Rumeli Yörüklerinden bahseder ve onlar
hakkında yukarıda anlattığımız üzere teferruatlı bilgi
verirken Anadolu’da sadece Bursa Yörüklerinden
bahseder. Evliya’nın kaydına göre Bursa Yörükleri Keşiş
dağından (Uludağ) Mudanya iskelesine kar taşırlar. Kar
oradan gemilerle İstanbul’a gelir. Bu işle uğraşan 300
karcı kayığı vardır66. Onun dışındaki Anadolu’da
karşılaştığı konar-göçerleri Türkmân olarak adlandırır.
Yoğun bir nüfusa sahip oldukları halde Anadolu’ki
Yörükler Rumeli’ndeki gibi teşkilatlandırılmamışlardır 67.
Yörükler Rumeli’nde olduğu gibi Anadolu’da da
oturdukları bölgelerin adını aldıkları gibi kendi eski adları
Ekseriyyâ halkı Terekeme göçer-evli sünnîlerdir”, Evliya Çelebi
Seyahatnamesi, 2. Kitap, s. 153; “Ve sekiz kerre yüz bin aded sahrânişîn göçer evli Tatar re‘âyâsı vardır, ammâ Mecûsî mezheb keferelerdir”, Evliya Çelebi Seyahatnamesi, 6. Kitap, s. 216.
63
“Ve ahâlîsi kavm-i Etrâk'dir ve kavm-i Yörükân'dır, lâkin gâyet
salâh-ı hâl ile müte‘ârif garîbü'd-diyâr muhibb-i hânedân sâhibi
âdemleri var” Evliya Çelebi Seyahatnamesi 5. Kitap Topkapı Sarayı
Bağdat 308 Numaralı Yazmanın Transkripsiyonu-Dizini, (Yücel DağlıSeyit Ali Kahraman-Robert Dankoff neşri) 1. baskı, Yapı Kredi
Bankası yay., İstanbul 2001., s. 154.
64
“Vakt-i şitâda ba‘zı Türkmân Etrâkleri içinde meştâ eder.”, Evliya
Çelebi Seyahatnamesi 3. Kitap, s. 97.
65
Cevdet Türkay, Başbakanlık Arşivi Belgelerine Göre Osmanlı
İmparatorluğunda Oymak Aşîret ve Cemâ`atler, İstanbul 1979, s. 167,
200, 223.
6666
“Ve bu hidmete me’mûr kar-buz kesicisi Bursa Yörükleri ve taşıyıcı
Mudanya katırcıları vardır”, Evliya Çelebi Seyahatnamesi 1. Kitap, s.
287.
67
V. Çabuk, “Yörükler”, s. 434.
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ile de anılırlardı. Meselâ Anadolu Yörüklerinin bazılarının
belgelerde geçen adları şunlardır: İçel Yörükleri, Maraş
Yörükleri, Ankara Yörükleri, Eğridir yörükleri, Bursa
Yörükleri, Hârûniye Yörükleri, Alâiye Yörükleri, Tekeli
Yörükleri, Arac yörükleri, Eski Yörük, Toraman Yörükleri,
Tâcirli Yörükleri, Tor Yörüğü, Karaca Yörüğü, Taraklı
Yörükleri, Zile Yörükleri, murtana yörükleri, Tartar
Yörükleri, Karayahşili Yörükleri, Nacaklı Yörükleri,
Nâsırlı Yörükleri68.
Evliya Çelebi’ye göre Türkmenler Tatarlardan
türemiştir. Seyahatnamesinin ikinci cildinde Tatar
kavminden türeyen kavimleri sayarken Türkmenleri de
sayar69. Dolayısyla Osmanlıların da kökeni Tatar’dır 70.
Evliya sık sık, “kavm-i Yörükân-i Gürgân-ı kavm-i
Türkân” veya “kavm-i Yörükân-ı Türkân” tâbirlerini
kullanarak Yörüklerin Türk olduklarını vurgular. Meselâ
Karabiga’dan bahsederken “Ve ahâlîsi kavm-i Etrâk'dir ve
kavm-i Yörükân'dır”, der71.

Cevdet Türkay, Aynı Eser, s. 821.
“İbtidâ Tatar'dan tenâsül bulan kavm-i gûnâ-gûnlardan : Evvelâ,
kavm-i Tatar ve Hind ü Sindî ve Muğânî ve Lûristanî ve Moltânî ve
Banyânî ve âteş-perest-i Hindistân, on iki kavm ve on iki lisândır, ve
kavm-i Çîn ve Hıtâ ve Hoten ve Fağfûr ve Kavzak ve Moğol ve Noğol
ve Türk-Tatar ve Özbek ve Acem ve Dağıstân'da Kumuk ve Kılmah, on
iki kavm ve on iki lisândır, ve Nogay ve Heşdek ve Labka ve Çağatay
ve Lezgi ve Gürcî ve Mikrîl ve Şavşad ve Dadyan ve Açıkbaş ve Ermeni
ve Urum ve Türkmân ve Kababta ve İsrâ’ilî ya‘nî Yehûdî ve Moskov,
Gürcî'dendir, ve Ya‘kûbî ve Karâyî ve Frenk, on iki kavm lisandır”,
Evliya Çelebi Seyahatnamesi 2. Kitap Topkapı Sarayı Bağdat 304
Numaralı Yazmanın Transkripsiyonu-Dizini, (Zekeriya Kurşun, Seyit
Ali Kahraman, Yücel Dağlı neşri), 2. Baskı, Yapı Kredi Bankası yay.,
İstanbul 2006, s. 57-58.
70
“Hattâ Âl-i Osmân ve cümle kavm-i Türkmân dahi kavm-i Tatar'dır”,
Evliya Çelebi Seyahatnamesi 3. Kitap, s. 194.
71
Evliya Çelebi Seyahatnamesi 5. Kitap, s. 147, 152, 153.
68
69
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Evliya Çelebi, “Esmâ-i kabâ’il-i Âl-i Türkmâniyân”
başlığı altında bazı Türkmen kabilelerinin adlarını sayıyor:
“Evvelâ Âl-i Zülkadirli ve Karakeçili ve
Deveyli ve Akkoyunlu ve (--) ve Mamaylı ve
Pehlivânlı cümle Türkmâna serdârdır ve Kaçarlı
ve Dermelek ve Yuvacık ve Keçeli ve Avşarlı ve
Avcılar ve Dedeler ve Torunlar. Bunlar cümle
Beğdili kabilesi add olunup Arabkîr ile Divriği
mâbeyninde Sarıkeçili dağında yaylarlar”72.
Erzurum halkından bahsederken Türk ve Türkmen’i
ayrı sayar73. Bunun sebebi konar-göçer olan Türkmenlerle
şehir ve köylerde yaşayan halkı birbirinden ayırmaktır.
Evliya Çelebi İstanbul kasaplarını anlatırken koyun
çeşitleri arasında Türkmen koyunundan da bahseder 74 ki,
Türkmenlerin koyun yetiştirmedeki rolünü vurgulamış
olur.

Evliya Çelebi Seyahatnamesi 3. Kitap, s. 103.
“Cümle ahâlîsi Türk ve Türkmân ve Kürd ve Ermenidir. Gökdolak
Acemler dahi var. Ten-dürüst ve ten-perver, orta boylu ve zinde ve
müsinn [ü] ihtiyâr âdemler ve civânları cümle la‘l-gûn yanaklı
kaviyyü'l-bünye âdemlerdir”, Evliya Çelebi Seyahatnamesi 2. Kitap, s.
108.
74
“Bu tâ’ife cümle ekseriyyâ yeniçerilerdir. Cümle pür-silâh olup
arabalar ve tahtırevânlar üzre niçe yüz dükkânları akmişe-i fâhire ve
gûnâ-gûn şükûfeler ile zeyn edüp kırkar ellişer vukıyye gelir Karaman
ve Türkmân koyunların ve Mihalıç ve Bursa'da Osmâncık
koyunlarından ve Karadeniz'de Kili koyunlarından semîn ü acîb
koyunları kelle paçaları ile yüzüp…”, Evliya Çelebi Seyahatnamesi 1.
Kitap, s. 276.
72
73
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Evliya Çelebi "Cân boğazdan girer" atasözünün
Türkmânîce olduğunu belirtir75. Bu atasözünü "Cân
boğazdan gelir", şeklinde hala kullanıyoruz.
Evliya Çelebi bazen Terekemeleri de Türkmen sayar76.
Evliya Osmanlı-Dulkadirli savaşından bahsederken
Dulkadirli Türkmenlerini kast ederek “eşirra” ve “eşkıyâ”
sıfatlarını kullanır77. Bundan konar-göçer bir hayat süren
Dulkadirli
Türkmenlerinin
eşkıyalık
yaptıklarını
çıkarıyoruz.
Evliya Çelebi’ye Göre Yörüklerin ve Türkmenlerin
Dilleri
Evliya Çelebi Tatarpazarcığı kasabasındaki Makbul
İbrahim Paşa kervansarayını anlatırken Yörüklerden
bahsediyor ve;
“Ammâ sulehâ-yı ümmetden mazanne-i
kerâme kimesneleri vardır. Memdûhâtından şıh
abası ve yürük ihrâmı meşhûrdur ve ekseriyyâ
halkı yürük tâ’ifesidir kim mâh-ı temmûzda
Despot yaylasına çıkarlar, Rûmeli eyâletine
mahsûs bir gûne kavmdir. Başka lehçe ve

“Zîrâ atalar "Cân boğazdan girir" demişler, Türkmânîce kelâmdır”,
Evliya Çelebi Seyahatnamesi 1. Kitap, s. 284.
76
“Revânın cânib-i garbîsinde nümâyân olan Ağrı dağı bu Kağızmân'a
karîbdir kim memdûh-ı âfâk kûhların birisi dahi bu cebel-i Ağrı'dır.
Terekeme Türkmânlarına yaylakdır”, Evliya Çelebi Seyahatnamesi 2.
Kitap, s. 169.
77
“…ibtidâ Göksun yaylasında Mar‘aş pâdişâhı Sultân Alâüddevle'i
bozup kırk bin Türkmân eşirrâsın katl edüp Alâüddevle'nin bî-devle
başıyla yetmiş boy beğleri başıyla Mısır'da Gavrî Hân'a gönderüp
"Hâzır ol vaktine!" dedi”; “…Rakka eyâleti tahtı olup karîbü'l-ahd
eyyâmlarda Urbân [u] Türkmân eşkıyâsı ve eşirrâsı destinden harâb
olup…” Evliya Çelebi Seyahatnamesi 3. Kitap, s. 35, 97.
75
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ıstılâhât-ı ibârâtları vardır. İnşâallah mahallinde
elfâz-ı tumturaklarıyla tahrîr olunur”,
diyor. Bu ifadesiyle Evliya, seyahatnamesinin gelecek
bahislerinde Yörüklerin lisanlarından bahsedeceğini
söylüyor ama seyahatnamede aşağıda ele alınacağı üzere
Türkmenlerin dillerinden örnekler verir ve zaman zaman
etimolojik tahliller yapar. Belen’i anlatırken, “Evsâf-ı
kasaba-i Belen, Lisân-ı Türkmân'da "belen" bir yokuş olan
yire derler. Haleb eyâletinde voyvadalıkdır…”, der78.
Keza Bolayır’ı anlatırken de benzeri bir etimolojik
değerlendirme yapar ve “elsine-i Yörükân-ı Türkân”
tâbirini kullanır79.
Osmanlı imparatorluğu kozmopolit bir yapıya sahiptir.
Bazı Rumeli şehirlerinde Sırp, Bulgar ve Yörükler bir
arada yaşarlar. Bu sebeple Sırpça, Türkçe ve Türkçe bir
arada konuşulmakta ve toplumlar birbirlerinin dillerinden
kelimeler almaktadırlar. Evliya İştib’i anlatırken bu
durumu ortaya koymaktadır 80:
“Ta‘rîf-i ahâlî-i lehçe-i mahsûs-ı nedîmân:
Cemî‘i halkı fasîh ve belîğ Türkçe kelimât ederler,
ammâ cemî‘i re‘âyâları Sırf ve Bulgar kefereleri
olmak ile cümle ahâlî-i vilâyât Sırf ve Bulgarca
kelimât ederler, ammâ Arnavudca bilmezler. Ve
bu şehre Ofçabolu vilâyeti karîb olmağile bu şehir
halkı Yörük kavmi lehçesiyle dahi tekellüm
Evliya Çelebi Seyahatnamesi 3. Kitap, s. 33.
“Süleymân Paşa eydir: "Bire Lala, var şu asker-i İslâm'ı bul, ayır da
sonra kal‘ayı feth eyle" dedikde hakîkatü'l-hâl eyle edüp kal‘ayı sene
758 târîhinde feth olup ismini "Bul Ayır kal‘ası" korlar. Ba‘dehû
elsine-i Yörükân-ı Türkân'da galat-ı meşhûr evlâ olmak ile "Bul
Ayır"dan galat "Bolayır" kasabası derler.” diyor, Evliya Çelebi
Seyahatnamesi 5. Kitap, s.166.
80
Evliya Çelebi Seyahatnamesi 6. Kitap, s.64.
78
79
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ederler. İnşâallâh lisân-ı Yörük dahi mahalliyle
tahrîr olunur.”, (c.6, s. 64).
Evliya, Maraş’ı anlatırken “Bu kûhlarda ve
büleydelerde cümle Türkmân kavmi sâkinlerdir kim lisân-ı
kadîm kelimât ederler. İbtidâ lisânları Tatar-ı Buhârâ'dan
kalmışdır”, der ve “Lisân-ı Etrâk-ı sahih” baylığı altında
Türkmenlerin dillerinden bahseder. Evliya’ya göre
Türkmenler “On iki nev‘ üzre kelimât ederler”.
Türkmenlerin kökeni Mâverâü'n-nehr'de şehr-i Mâhân'a
dayanır. Oradan çıkıp Dânişmendliler Akkoyunlular ve
Selçuklular ile önce Anadolu’ya ayak basıp her biri birer
diyârı istîlâ etmiştir. Çeşit çeşit “lehce-i mahsûsaları”
vardır. Evliya Çelebi’ye göre “Lisân-ı Türkî”nin kökeni
Tatar lisanı'dır. Tatarların on iki çeşit lisanları vardır.
Türkmân lisânı onlardan çıkmıştır 81. Evliya daha sonra
“Der-beyân-ı lisân-ı Türkmân”, başlığı altında
Türkmenlerin dillerinden örnekler verir. Aded hesapları
yani sayılar bir iki üç dört beş diye sayarlar, diyerek
Türkmenlerin kullandıkları kelimeleri karşılıklarını yazar:
Evliya Çelebi’nin
Kelimeleri
Cenâb-ı bâriyye
Peygamber
Âlî Allah
Heykel
Câmi‘
Mescid

Türkmenlerin Kullandıkları
Kelimeler
Çalap Allah derler.
Yalvaç
Yüce Çalap
Tılsım
Eyne
Mezgit

“On iki nev‘ üzre kelimât ederler. Bu kavmin ibtidâ tulû‘ları
Mâverâü'n-nehr'de şehr-i Mâhân'dan hurûc edüp Âl-i Dânişmendiyye
ve Âl-i Akkoyunlu ve Âl-i Selçukiyân ile ibtidâ Rûm'un bu diyârlarına
kadem basup her biri birer diyâra istîlâ edüp gûnâ-gûn lehce-i mahsûsaları vardır. Lisân-ı Türk-i kadîm lisân-ı Tatar'dır. Anların dahi on iki
lisân-ı gûnâ-gûnları vardır. Bu Türkmân lisânı anlardan müteferrikdir”,
Evliya Çelebi Seyahatnamesi 3. Kitap, s. 103.
81
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İmâm
Mü’ezzin
Nerede idin?
Yeni
Dişi deve
Darılma!
Eyi eyle!
Nereye gidersin bire?
Ekmek
Ekmek
Ekmek
Harnûb
Şarab
Duvak
Hil’at
Ferâce giyer misin?
Karnım ağrıdı
Kocadım
Bu kerre şöyle yap dülger
Taşrada şehirli şar”ab
içerler
Suya girer misin oğlan?
Bilmediğin âdemle söyleşir
miydin oğlan
Câmi’in imâm-ı kebiridir o
kişi
Çerçi esvâbı
Şehirli oldu
Makas
Meme
Çırçıplak
Dadırda bana benzeyeyim
mi dersin bre oğlan
Kinli kibirli şehirli kahve
içerler
Tez fevrice

Fakı
Ünlen
Kancarıdaydın
Acarlı
Arvana
Darcıkma
Onat düz
Kancarı yılıgan be?
Gömeç
Lavâşa
Pişi
Ballı güre
Kekremsi
Dutuk
Halat
Muhıdı geyen mi?
Bargım yıvancıdı
Çöngeldim
Bu gaz ancılayın düz neccâr
Kıranda şarlı kekremsi
höpüldedir
Irmağa çimen mi uşak
Naşı avatla heleşi eden mi
uşak
Eyne damının fakı
mozallakıdır şu kişi
Ham halat
Şarıkdı
Sındı
Emcik
Damdazlak
Derimde buna uyan mı deyen
be uşak
Gıllı gışlı şarlı gave
höpüldedirler
Alat samat
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Uyar mısın adam?
Bre neylersin şu murdârı?
Belki gözden uzak yerden
halk bizi acebleye âdem!
Ayna
Fikrime geldi
Güzel
Oynadır yüreğim
Buğday
Gözet
Bir yere geldi meydâna
cümle cemâ’at
Üşmen Oğlanlar
Zağar
Küçük zağar
Tazı
Zağar
Pazubend
Yuvarlandım
Uyuz köpek
Bengî

Öykünen mi kişi?
Be niyden şu çepeli?
Belki dehleye gen yerden el
bizi de danlayalar kişi
Gözgü
Tuşuma geldi
Gökçek
Cıllıkdırın bağrım
Tahıl
Dehle
Birikdi alan yere cüm cemât
Çokuşman kızan
Karaş
Göbelez
Yitken
Tola
Muaftıl
Avnadım
Haşal it
Sankı

Evliya’nın örnek verdiği Çalap ve Yalvaç kelimeleri
Türkmenler arasında eski Türkçe’nin hala yaşadığını
göstermektedir. Türkmenlerin heykel’e tılsım demeleri
muhtemelen ona tabiatüstü bir sır atfetmelerinden
kaynaklanıyor olabilir. Osmanlı devrinde Eyne kelimesi
Perşembe ve Cuma günleri için kullanılmıştır. Mezgit,
mescid kelimesinin farklı söylenişidir. Fakı, fakih
kelimesinden gelmektedir ve Osmanlı Türkçesinde
yaygındır. Müezzin’e ünlen denilmesi gayet normaldir
çünkü ünlemek çağırmak manasına gelir. Kancarı nerede
kelimesinin eski şekli olmalı. Acar kelimesi iyi güzel,
kuvvetli, şişman vs gibi anlamlara geldiği gibi Türkmenler
arasında yeni anlamında da kullanıldığını öğreniyoruz.
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Arvana dişi deve anlamına gelen Farsça kökenli bir
kelimedir. Darıcıkma darılmanın değişik söylenişidir.
Onat kelimesi de eski Türkçe olup Osmanlı resmi
yazılarında “onat veçhile” şeklinde çok kullanılır. Gömeç,
lavaşa ve pişi Türkçede hâlâ kullanılmaktadır.
Evliya Çelebi’nin verdiği örnekler arasında eski Türkçe
kelimeler dikkat çekicidir. Sındı, dımdızlak, gıllı gışlı,
çimmek, kızan kilemeleri hâlâ halk arasında kullanılır.
Ayna yerine kullanılan gözgü günümüzde unutulmuştur.
Yuvarlanmak anlamındaki avnamak veya avnanmak
kelimesi eşeklerin sırt üstü yatıp sağa sola yuvarlanmaları
için kullanılırdı. Köylü çocukları bunu bilir. Gökçek
kelimesi Evliya’nın dediği gibi güzel manasında
kullanılırdı.
Halen
Azerbaycan
Türkçesinde
kullanılmaktadır. Mesela “Ay menim gökçek kızım/Saçları
ipek kızım” diye bir türkü var.
Evliya daha sonra Türkmenler arasında kullanılan
isimlere geçiyor.
Kadın isimleri: Zahrüfâ, Çiğdem, Mâvzîne, Âşîde, Câm
Câmeb, Gülhân, Gülfâm, Süsâm, Cân-zâr, Lelezâr,
Cûybâr, Hümâ, Âsîdâ, Âyşâ, Hucân, Hundî, Döndî.
Câriye isimleri: Yumalak, Dumalak, Peymene, Erebiye,
Nârine, Nârince, Hava, Ruhan, Sürhan, Menevşe, Varka.
Erkek Köle (Çâkerân-ı Türkmân) isimleri: Mısmar,
Yüzulu, Yüzkulu, Yaşar, Fehred, Kahraman.
İleri gelen (a’yân-ı recul-i Türkmân) Türkmen Erkek
İsimleri: Elemşâh, Kılıçalp, Dişbudak, Korkut, Boğaalp,
Musladin, Yezîd, Mezîd, Mevzûd, Merden, Seyfalî.
Osmanlı devletinin kuruluş döneminde, Ertuğrul Gazi
ve Osman Gâzi’nin silah arkadaşları arasında Turgut Alp,
Konur Alp gibi alp unvanını taşıyan şahsiyetler olduğu
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malumdur. Evliya’nın verdiği bilgiye göre Türkmenler
arasında 17. yüzyılın ikinci yarısında demek ki alp unvanlı
kişiler vardır. Boğaalp, Kılıçalp isimleri buna delâlet eder.
Osmanlı belgelerinde Budak adına rastlanır ancak
Dişbudak şekline tesadüf etmedim. Diğer isimlerden
Musladin, Musluhiddin’in kısaltılmışıdır. Seyfali, Seyf-i
Ali yani Ali’nin kılıcıdır. Merden, Merdân olmalıdır.
Mezîd ismi çok sık olmasa da kullanılır. Fakat Yezîd
ismine nadiren rastlanır. Mevzûd adına hiç rastlamadım.
Evliya Çelebi’nin Türkmenlerin lisanını Türkçeden
farklı bir dilmiş gibi ele alması İstanbul Türkçesi
dediğimiz ve sarayda ve konaklarda konuşulan şiveden
farklı oluşundan kaynaklanmaktadır. Bu konuda en çarpıcı
örneği Naima Efendi’de buluyoruz. Naima padişahla
görüşen Ispartalı Katırcıoğlu Mehmed’in Isparta şivesiyle
konuşmasına bakarak “Türkçe bilmez Türk idi” diyor82.
Naima bu sözüyle kast ettiği İstanbul şivesidir. Yoksa
Katırcıoğlu Türkçe konuşmaktadır ancak Isparta şivesini
kullanmaktadır.
Evliya Çelebi, Türkmenler ve dilleriyle
değerlendirmelerine şöyle devam etmektedir:

ilgili

“Bu Türkmân'ın niçe yüz gûne lehce-i mahsûsaları vardır kim birbirlerinin lisânlarını
tercümân ile anlarlar, ammâ cümleden lisân-ı
Etrâk-ı Çağatay fasihdir. Kavm-i Moğol ve kavm-i
Katırcıoğlu padişahla görüşmesini anlatırken, “Sa’âdetli hünkârımın
garaca garaca gözlerini gördüğüm gibi ödüm sıda yazdı. Paşa “düş”,
dedi yüzüm üstüne düştüm emme düş demese hemen düşmeğe durup
yıkılırdım. Allah hünkârımın yaşın uzun eylesin”, deyü yer öpdüm, dedi.
Eğerçi bölle Türkçe bilmez Türk idi, lâkin umûr-ı hâriciyeyi anlar ve
mahalline göre isti’dâdınca cevab vermeği güzel bilirmiş, gâyet kaba
Türk olmakla zikr olunan ta’bîr ile söylediği sözleri müverrih aynıyla
yazmış”, demektedir, Tarih-i Naimâ, c. IV, İstanbul 1281, s. 458.
82
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Boğol ve kavm-i Etrâk-i Kozak ve kavm-i Heşdek
ve kavm-i Dağıstân ve kavm-i Lezgi ve Kumuk ve
kavm-i Tatar-ı Buhârâ ve kavm-i Noğay-i
Urumbat ve kavm-i Ulu Noğay ve kavm-i Kiçi
Noğay ve kavm-i şıdak Noğay ve kavm-i Haydak
ve kavm-i Badrak-ı Kırım ve kavm-i (---) (---) (---)
bunlar cümle lisân-ı Türk-i Tatar'dır. Türkmân ve
Âl-i Osmân cümle bunlardandır. Ammâ Kalmuk
Tatarı Çin ve Fağfûr ve Hıtâ ve Huten ve Moskov
mâverâsında karanlık dünyâya varınca kavm-i
Kalmuk başka Tatar'dır. On iki tâ’ifesi şâhları ve
pâdişâh şehzâdeleri olup on iki aded lisânları var
kim birbirlerinin lisânların anlamak ihtimâlleri
yokdur. Cihânı dutmuş bir alay kavimdir. Moskov
kralı ve Fağfûr ve Kozak tâ’ifesi bu Kalmah
kavminden bîzâr olmuşdur. Rûy-ı arzda Cenâb-ı
Allah iki kavmi bî-hesâb halk etmişdir. Biri Mısır
cezîresinde on iki melik hükmünde Karalar kavmi
çokdur. Biri de bu kavm-i Kalmak çokdur.
İnşâ’allah mahalliyle bu Kalmak kavimleri dahi
tahrîr olunur”83.
Evliya bu pasajda kendisine göre Türkçe konuşan
kavimleri saymaktadır. Türkmenler ve Osmanlılar bu
kavimler arasındadır. Yukarıda belirttiğimiz üzere Evliya
Türkçe’nin Tatarca’dan doğduğuna inandığı için Çağatay
lehçesini fasih bulmakta ve bu lehçeyi konuşanları Tatar
olarak nitelendirmektedir. Birbirlerinin lisanlarını
tercüman ile anlarlar demesi saydığı kavimler arasında
derin lehçe farklılıkları olmasından kaynaklanmaktadır.
Zaten saydığı kavimler arasında Türkçeden çok farklı
diller konuşan Moğol asıllı ve Kafkas kökenli kavimler de
bulunmaktadır. En kalabalık kavimler arasında saydığı
83

Evliya Çelebi Seyahatnamesi 3. Kitap, s. 104.
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Kalmuklarla Evliya İtil (Volga) civarına yaptığı
seyahatlerde karşılaşmış ve seyahatnamesinde onlardan
bahsetmiştir. Kalmuklar 1632’lerde Volga boylarına
gelerek burada İdil Kalmukları Hanlığı’nı kurmuşlardır84.
Evliya Çelebi’ye Göre Yörük Mutfağı
Seyahatleri sırasında Evliya Çelebi Yörüklerle
karşılaşmış ve onlara beş gün misafir olmuştur85. Bu beş
gün zarfında Evliya Yörük mutfağı ile tanışmış, çoğunluğu
hayvancılık ürünlerinden yapılan yemeklerini yiyerek kilo
almıştır. Yörük obasında Evliya yediklerini şöyle sayıyor:
süd, kaymak, yoğurd, kölemez, höşmerim, tereyağıyla
pişmiş bazlama, damzırma, sızırma, katık, teleme peyniri,
ağız, ekir, uyku, ayran, yayık, pişi, katmerce, poğaça, ezme
ve yazma. Bu 20 çeşit çoğunluğu süt ürünü yiyecekten
başka Evliya’ya kuzu kebapları da ikram edilmiştir 86.
Evliya Çelebi’ye Göre Yörüklerin Karakteri
Yukarıda Evliya Çelebi’ye Göre Oğuz Kavramını
anlatırken bahsettiğimiz gibi Evliya Çelebi Yörükleri saf,
temiz insanlar olarak görür. Fakat o bazen Yörükleri akûr
ve zeberdest olarak vasıflandırmaktadır 87. Akûr, lügatte
Muallâ Uydu Yücel, “Kalmuklar”, TDVİA, c. 24, (2001), s. 267-268.
Bir sonraki paragrafta Evliya Yörükler arasında 40 gün kaldığını
söylüyor: “Netîce-i merâm köşe köşe oba ber-oba Yürükân ve Çıtakân
kavmi içre kırk gün tamâm zevk edüp…”, Evliya Çelebi Seyahatnamesi
3. Kitap, s. 228.
86
“Kâmil beş gün bunların obalarında süd ve kaymak ve yoğurd ve
kölemez ve hoşmerim ve tereyağıyla pişmiş bazlama ve damzırma ve
sızırma ve katık ve teleme peyniri ve ağız ve ekir ve uyku ve ayran ve
yayık ve pişi ve katmerce ve poğaça ve ezme ve yazma misilli ta‘âmlar
ki bu yaylalarda yürükâna mahsûs et‘ıme-i hafîfeleri tenâvül edüp
semîn kuzu büryânları ile ten-perver olup mücessem olduk”, Evliya
Çelebi Seyahatnamesi 3. Kitap, s. 228.
87
“…bu Eğribucak kazâsı ve Cum‘aâbâd kazâsı ve Sarıgöl kazâsı ve
Karayek İçi nâhiyesi cümle top-keşân Yörükânıdır. El-iyâzü billâh akûr
84
85
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kuduz ve saldırgan anlamına gelir. Ancak kuduz
kelimesinin geçmişte ifade ettiği anlam daha çok cesur
demektir. Erkek ismi olarak konulur. Memluk
Sultanlarından Sultan Kutuz’u buna örnek verebiliriz.
Yine Çarlık Rusya’sının Napalyon ordularına karşı
başarılı savaşlar yapan Türk asıllı general Kutuzov’un ismi
de Kuduz’dan gelmektedir. Zeberdest ise becerikli
demektir.
Evliya Yörük kadınlarından bahsederken de onların
kıyafetlerini gülünç bulur. Meneviş çukadan bostancı
külâhları gibi sivri sivri takyeler giyen Yörük kadınlarını
yüzleri açıktır. Saçları uzun ve dağınıktır. Evliya, onlar
için ayrıca “durhallı(?) ve bir hâlli(?)” tâbirlerini
kullanıyor ve maskara görünüşlü olduklarını söylüyor.
Hepsi beyaz abâdan sıkma dolama giymektedirler. Evliya
Yörük kadınlarının çalışkanlığına vurgu yapıyor ve
“Ferhâd gibi çalışır kağan arslan zenânelerdir”, diyor 88.
Evliya Çelebi’ye göre Yörüklerin çoğu sulehâ-yı
ümmetden olup “helâl yerler ve helâl geyerler”89.
Sonuç
Evliya Çelebi Osmanlı coğrafyasını gezerken sık sık
göçer-evli olarak nitelendirdiği Yörüklerle karşılaşmış ve
zaman zaman onlara misafir olmuştur. Yörüklerin ve
Türkmenlerin dilleri hakkında bilgi vermiştir. Evliya
ve zeber-dest kavimdirler. Cümle on bin asker olur”, Evliya Çelebi
Seyahatnamesi 5. Kitap, s. 314.
88
Ammâ mudhike-i garîbe oldur kim, bu kavmin avratları cümle
meneviş çukadan bostâncı külâhları gibi sivri sivri çuka takyeler geyüp
yüzleri açık gîsûları perîşân durhallı(?) ve bir hâlli(?) mashara heybet
avratlardır ve cümlesi şayak gibi beyâz abâ sıkma dolama geyüp çiftde
ve çubukda Ferhâd gibi çalışır kağan arslan zenânelerdir.”, Evliya
Çelebi Seyahatnamesi 5. Kitap, s. 314.
89
Evliya Çelebi Seyahatnamesi 8. Kitap, s. 26.
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Çelebi Yörükistan, Türkistan, Etrâk, Türkân kavramlarını
yan yana kullanır. Yörüklerin Türk olduklarının
farkındadır. Kendi soyunun da Türk-i Türkistan diye
andığı Ahmed Yesevî’ye dayandırır. Ancak Evliya’ya
göre birçok kavim gibi Türkler de Tatarlardan türemiştir.
Yörüklerin kendilerine has bir lisanları olduğunu söylese
de kast ettiği daha çok lehçe farklılığıdır. Saray eğitim
gören Evliya’ya göre ölçü İstanbul lehçesidir. O Türkçenin
en zarif lehçesi ve şivesi olan İstanbul Türkçesine göre
dilleri değerlendirmektedir.
Kaynaklar
Akgündüz, Ahmet, Osmanlı Kanunnâmeleri ve Hukuki
Tahlilleri, 6. Kitap, İstanbul 1993.
Ayn Ali Efendi, Kavânin-i Âl-i Osman Der-Hülâsa-i
Mezâmin-i Defter-i Divân, İstanbul 1280.
Çabuk,Vahid, “Yörükler”, İslam Ansiklopedisi, c. XIII,
İstanbul 1993, s. 430-435.
Çetintürk, Selahaddin, “Osmanlı İmparatorluğu’nda
Yürük sınıfı ve Hukukî Statüleri”, DTCFD, c. II, sayı
1, Ankara 1943, s. 107-116.
Çınar,
Hüseyin,
“Çubuk ve Kızılcahamam’da
Yıldırım/Çıtak Yerleşmeleri”, Bütün Yönleriyle Çubuk
ve Çevresi II. Uluslararası Sempozyumu, (5-7 Ekim
2017) ,Ankara 2018, s. 25-52.
Eren, Meşkure, Evliya Çelebi Seyahatnâmesi Birinci
Cildinin Kaynakları Üzerinde Bir Araştırma, İstanbul
1960.
Evliya Çelebi Seyahatnamesi 1. Kitap Topkapı Sarayı
Bağdat 304 Numaralı Yazmanın Transkripsiyonu890

Dizini, (Robert Dankoff, Seyit Ali Kahraman, Yücel
Dağlı neşri), 1. Baskı, Yapı Kredi Bankası yay.,
İstanbul 2006.
Evliya Çelebi Seyahatnamesi 2. Kitap Topkapı Sarayı
Bağdat 304 Numaralı Yazmanın TranskripsiyonuDizini, (Zekeriya Kurşun, Seyit Ali Kahraman, Yücel
Dağlı neşri), 2. Baskı, Yapı Kredi Bankası yay.,
İstanbul 2006.
Evliya Çelebi Seyahatnamesi 3. Kitap Topkapı Sarayı
Bağdat 305 Numaralı Yazmanın TranskripsiyonuDizini, (Seyit Ali Kahraman, Yücel Dağlı neşri), 1.
Baskı, Yapı Kredi Bankası yay., İstanbul 1999.
Evliya Çelebi Seyahatnamesi 4. Kitap Topkapı Sarayı
Bağdat 305 Numaralı Yazmanın TranskripsiyonuDizini, (Yücel Dağlı-Seyit Ali Kahraman-Robert
Dankoff neşri) 1. baskı, Yapı Kredi Bankası yay.,
İstanbul 2001.
Evliya Çelebi Seyahatnamesi 5. Kitap Topkapı Sarayı
Bağdat 308 Numaralı Yazmanın TranskripsiyonuDizini, (Yücel Dağlı-Seyit Ali Kahraman-Robert
Dankoff neşri) 1. baskı, Yapı Kredi Bankası yay.,
İstanbul 2001.
Evliya Çelebi Seyahatnamesi 6. Kitap Topkapı Sarayı
Bağdat 308 Numaralı Yazmanın TranskripsiyonuDizini, (Yücel Dağlı-Seyit Ali Kahraman-Robert
Dankoff) 1. baskı, Yapı Kredi Bankası yay., İstanbul
2002.
Evliya Çelebi Seyahatnamesi 7. Kitap Topkapı Sarayı
Bağdat 308 Numaralı Yazmanın TranskripsiyonuDizini, (Yücel Dağlı, Seyit Ali Kahraman, Robert

891

Dankoff neşri) 1. baskı, Yapı Kredi Bankası yay.,
İstanbul 2003.
Evliya Çelebi Seyahatnamesi 8. Kitap Topkapı Sarayı
Bağdat 308 Numaralı Yazmanın TranskripsiyonuDizini, (Yücel Dağlı, Seyit Ali Kahraman, Robert
Dankoff neşri) 1. baskı, Yapı Kredi Bankası yay.,
İstanbul 2003.
Evliya Çelebi Seyahatnamesi 9. Kitap Topkapı Sarayı
Kütüphanesi Bağdat 306, Süleymaniye Kütüphanesi
Pertev Paşa 462, Süleymaniye Kütüphanesi Hacı Beşir
Ağa 452, Numaralı Yazmalarının Mukayeseli,
Transkripsiyonu-Dizini, (Yücel Dağlı, Seyit Ali
Kahraman, Robert Dankoff neşri) 1. baskı, Yapı Kredi
Bankası yay., İstanbul 2005.
Evliya Çelebi Seyahatnamesi 10. Kitap Topkapı Sarayı
Kütüphanesi Bağdat 306, Süleymaniye Kütüphanesi
Pertev Paşa 462, Süleymaniye Kütüphanesi Hacı Beşir
Ağa 452, Numaralı Yazmalarının Mukayeseli,
Transkripsiyonu-Dizini, (Seyit Ali Kahraman, Yücel
Dağlı, Robert Dankoff neşri) 1. baskı, Yapı Kredi
Bankası yay., İstanbul 2007.
Gökbilgin, M. Tayyip, Rumeli’de Yürükler, Tatarlar ve
Evlâd-i Fâtihân, İstanbul Üniversitesi Edebiyat
Fakültesi Yayınları, İstanbul 1957.
İnbaşı, Mehmet, “Yeni Belgelerin Işığında Rumeli
Yörükleri”, Osmanlı Ansiklopedisi c. 4, Yeni Türkiye
Yayınları, Ankara 1999, s. 151-169.
Kiel, Machiel, “Osmanpazarı”, TDVİA, c. 34, 2007, s. 12.
Orhonlu, Cengiz, Osmanlı İmparatorluğu’nda Aşiretlerin
İskânı, İstanbul 1987.
892

Pakalın, Mehmet Zeki, Osmanlı Tarih Deyimleri ve
Terimleri Sözlüğü, c. III, İstanbul 1971.
Sertoğlu, Midhat, Osmanlı Tarih Lugati, İstanbul 1986.
Sümer, Faruk, “Yörükler”, Türkiye Diyanet Vakfı İslam
Ansiklopedisi, c. 43, (2013), s. 570-573.
Şahin, İlhan, “1638 Bağdad Seferinde Zahire Nakline
Memur Edilen Yeni İl ve Halep Türkmenleri”, İ.Ü.
Edebiyat Fakültesi Tarih Dergisi, Fatih Sultan
Mehmed’e Hatıra Sayısı, c. XXXIII (1982), s. 227-236.
Şahin, İlhan, Osmanlı Döneminde Konar-Göçerler,
İstanbul 2006.
Türkay Cevdet, Başbakanlık Arşivi Belgelerine Göre
Osmanlı İmparatorluğunda Oymak Aşîret ve
Cemâ`atler, İstanbul 1979.
Ünal, Mehmet Ali, Osmanlı Tarih Sözlüğü, İstanbul 2011.
Yediyıldız, Bahaeddin, “Klasik Dönem Osmanlı
Toplumuna Bir Bakış”, Türkler, c. 10, Ankara 2002, s.
204-205.
Yeni, Harun, “Osmanlı Rumelisi’nde Yörük Teşkilatı,
Kökeni ve Nitelikleri”, OTAM, sayı 42, Güz 2017, s.
187-205.
Yücel, Muallâ Uydu, “Kalmuklar”, TDVİA, c. 24, (2001),
s. 267-268.

893

894

YENİŞEHİRLİ MAHMUD KEMALEDDİN
FENARÎ’NİN BURSA’YA GÖÇÜ VE BURSA’YA
DAİR BİR METHİYESİ
Migration of Mahmud Kemaleddin Fenari of Larissa to
Bursa and His Eulogy about Bursa
İsmail AVCI
Öz: 1863 yılında, bugün Yunanistan sınırları içinde bulunan Yenişehri Fenar’da (Larissa) doğmuş olan Mahmud Kemaleddin Fenarî, bir süre
Bursa’da yaşadıktan sonra 1888 yılında İstanbul’da ölmüştür. Genç
yaşta vefat etmiş bir şair olmasına rağmen ardında üç şiir kitabı
bırakmıştır. Fenarî’nin bu eserleri Âsârım üst başlığı ve Terâne-i
Tıflâne, Nevâ-yı Şebâb ve Mektûbât-ı Manzûme adlarıyla 1304 (1888)
yılında Bursa’da basılmıştır. Müellifin sözü edilen şiir kitaplarından
Terâne-i Tıflâne’de ilk yazdığı şiirleri, Nevâ-yı Şebâb’da biraz daha
ileriki yaşlarda yazdıkları, Mektûbât-ı Manzûme’de ise bazı manzum
mektupları yer almaktadır. Terâne-i Tıflâne’deki bazı şiirlerinden
anlaşıldığı kadarıyla müellif, Yenişehr-i Fenar’dan Bursa’ya göç etmiş
ve bir dönem burada yaşamıştır. Bu çalışmada Fenarî’nin bu göçü ve
Bursa hakkında yazdığı bir şiir konu edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Fenarî, göç, Yenişehr-i Fenar, Bursa
Abstract: Mahmud Kemaleddin Fenarî was born in 1863 in Larissa
(Yenişehr-i Fenar), which is now located in Greece, and he passed away
in Istanbul in 1888 after having spent some of his life in Bursa.
Although he passed away at an early age, he left behind three poetry
books. These works of Fenarî were published by the titles of Terâne-i
Tıflâne, Nevâ-yı Şebâb, and Mektûbât-ı Manzûme contained under the
main title of Âsârım in Bursa in 1304 (1888). Among the poetry books
written by the author, Terâne-i Tıflâne contains poems from an early
period whereas Nevâ-yı Şebâb contains poems from later years, and
Mektûbât-ı Manzûme contains some poetical letters and poems written
in response. As far as it is understood from some of his poems contained
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in Terâne-i Tıflâne, the author had migrated from Larissa to Bursa and
lived there for a period. This review focuses on the aforesaid migration
of Fenarî and one of his poems about Bursa.
Keywords: Fenarî, migration, Larissa, Bursa

Giriş
Anadolu Türklerinin Balkan coğrafyasına ilk
yerleşmeleri Selçuklular zamanında 1260’lı yıllara kadar
gitmektedir. Ancak 1300’lü yılların başında bu ilk
yerleşen Türklerin bir kısmı Bulgarların tacizleri
neticesinde Anadolu’ya göç etmek zorunda kalmış, bir
kısmı ise Hristiyanlığı kabul ederek orada yaşamaya
devam etmiştir. Osmanlıların Rumeli tarafına ilk
yerleşmeleri (Gelibolu) ise 1352 yılında olmuştur. Bu
tarihlerden itibaren Osmanlılar üç istikamette uçlar teşkil
etmişler, Türk göç ve yerleşme hareketi bu üç bölge
üzerinden ilerlemiştir. Fethedilen yerlere Anadolu’dan
gelen muhacirler ve savaşçı yörük gruplar yerleştirilmiş ve
böylece Balkan coğrafyasının Türkleşme ve İslamlaşma
süreci başlamış, Osmanlı’nın takip ettiği istimalet
siyasetiyle de bu süreç hız kazanmıştır. Bu asrın sonlarında
başlayan Timur istilası da Anadolu’dan Balkanlar’a göçün
önemli sebeplerinden biri olmuştur. Savaş ve fetih temelli
bu göçler yanında Orhan Bey zamanından başlayan
gönüllü göçleri de buraya eklemek gerekir. Osmanlı’nın
hâkimiyeti altında uzun yıllar huzur ve sükûnun hüküm
sürdüğü Balkan coğrafyasında 19. asırda yaşanan savaşlar
ve kaybedilen topraklar neticesinde Balkanlar’dan
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Anadolu’ya doğru tersine göç başlamış ve bu süreç 1980’li
yılların sonuna kadar sürmüştür.1
1877-78 Osmanlı Rus Savaşı’ndan sonra Anadolu’ya
göç etmek zorunda kalan isimlerden biri bu yazıda hayatı
ve eserleri üzerinde durulan Mahmud Kemaleddin
Fenarî’dir. Fenarî kuvvetle muhtemel 1882 yılında bugün
Yunanistan sınırları içinde bulunan Yenişehr-i Fenar’dan
(Larissa) Bursa’ya göç etmiş bir şairdir.
1. Mahmud Kemaleddin Fenarî’nin Hayatı ve Eserleri
Mahmud Kemaleddin Fenarî2 hakkında bilinenler
sınırlıdır. Şair 1863 yılında bugün Yunanistan sınırları
içinde bulunan ve önceleri Yenişehr-i Fenar adıyla bilinen
Yenişehir’de (Larissa) doğmuştur.3 Onun buradaki hayatı
hakkında ayrıntı yoktur. Ancak şairin Terâne-i Tıflâne adlı
ilk şiirlerini muhtevi kitabının başındaki “Söze Evvelden
İbtidâ İdeyim” başlıklı şiir serüveninden söz ettiği
mesnevisinde,
ʽÂdetâ tıfl-ı mekteb idim ben
Hevesim çokdı şiʽre her fenden
(…)
Git gide sinnim irtikâ itdi
Halil İnalcık, “Rumeli”, İslam Ansiklopedisi, Cilt 35, TDV Yay.,
Ankara 2008, s. 232-3; Kemal H. Karpat, “Balkanlar”, Cilt 5, TDV
Yay., Ankara 1992, s. 29-31.
2
Mahmud Kemaleddin Fenarî hakkında bilgi verilirken daha önce
tarafımızdan bildiri olarak sunulan ve basılan “19. Asır Şairlerinden
Mahmud Kemaleddin Fenarî ve Bazı Hatıraları” [VI. Uluslararası
Balkan Tarihi Araştırmaları Sempozyumu, Balkan Ülkelerinin
Ekonomik, Kültürel ve Siyasi İlişkileri (Geçmişten Günümüze), 20-22
Eylül 2018, Balıkesir/Türkiye, Balkanlar’da Edebî İlişkiler ve Dil,
Gece Kitaplığı, Ankara 2018, s. 33-58.] başlıklı bildiriden
faydalanılmıştır.
3
Veli Recai Velibeyoğlu, Şiir Kitapları Antolojisi, Cilt 1, Bilmen Yay.,
İstanbul 1975, s. 67.
1
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Hevesim de ilerledi gitdi
(…)
Şiʽre hep hasr-ı iştigâl itdim
Öyle teskîn-i iştiʽâl itdim4
demesine bakılırsa daha küçük yaşta şiirle uğraşmaya
başladığı anlaşılır. Eserde yer alan “Hasb-i Hâl” başlıklı
şiir ile takip eden iki gazeli Fenarî, Yenişehr-i Fenar’da
bulunduğu dönemde Tercüman-ı Hakikat’e gönderdiğini
“Vatandan Tercümân-ı Hakîkat’e gönderilmiş idi.”, “Bu
iki gazel de vatandan Tercümân’a yazılmış idi.”
dipnotlarıyla bildirmiştir.5 “Söze Evvelden İbtidâ İdeyim”
başlıklı mesnevideki ifadelerine göre Fenarî, mutasarrıf
Said Paşa’yla birlikte Yenişehr-i Fenar’a gelen ve burada
Cinayet Mahkemesi kâtipliği yapan Muallim Nâcî’yle
görüşmüş6 ve ondan çokça istifade etmiştir:
Soñra oldum musahhihe muhtâc
Güç bulundı fakat bu derde ʽilâc
Bir zamân eyledi bu yolda mürûr
Lutf-ı Hallâk soñra itdi zuhûr
Eyledi hvâce Nâci-i ekrem
Yeñişehr-i Fenâr'a vazʽ-ı kadem
Hızr idi sanki geldi imdâda
Dâhil oldum huzûr-ı üstâda
Sorma ammâ ne müstefîd oldum
İşte ol sâyede müfîd oldum
Ögrenüp tarz-ı serd-i eşʽârı
Mahmud Kemaleddin, Âsârım, Terâne-i Tıflâne, Feraizcizade
Matbaası, Bursa 1304, s. 3.
5
Mahmud Kemaleddin, age., s. 6-7.
6
Celal Tarakçı, Muallim Nâcî, Kültür Bakanlığı Yay., Ankara 1994,
10-1.
4
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Añladım hep nikât-ı güftârı
Yaşasun Nâci-i sühan-perver
Herkesi böyle müstefîd eyler
ʽÂciz-i şükr-i istifâdesiyim
Terbiyet-kerde-i ifâdesiyim
Hâmeme reh-ber oldı irşâdı
Ben de taklîd kıldım üstâdı7
Fenarî, Yenişehr-i Fenar’dan göç ederek -muhtemelen
ailesiyle birlikte- Bursa’ya gelmiştir. Şair “Vatandan
Tercümân-ı Hakîkat'e gönderilmiş idi.” notunu düştüğü
“Hasb-i Hâl” başlıklı şiirinde vatanın kahır çekilen bir
hapishaneye döndüğünü, kendi vatan sevgisinden şüpheye
düştüğünü dile getirir ve son beyitte kalbini daraltan bu
hapishaneden kendisini kurtarması için Allah’a yalvarır.
Aslında bu şiir, şairin Yenişehr-i Fenar’dan niçin göç
ettiğini veya etmek zorunda kaldığını da bir bakıma izah
etmektedir. Zira 1881 yılında Avrupalı büyük devletler
Yenişehr-i Fenar’ın da içinde bulunduğu Teselya
bölgesinin Yunan Krallığı’na verilmesi için Osmanlı’ya
baskı yapmaya başlamışlardır ve bunun neticesinde
Teselyalı Türkler bütün mülklerini yok pahasına satıp bu
bölgeden göç etmişlerdir.8 Fenarî’nin yaşadığı bu sıkıntıyı
dile getiren şiirin tamamı şöyledir:
Hasb-i Hâl
(Mefʽûlü Fâʽilâtü Mefâʽîlü Fâʽilün)
ʽAynımda şimdi mahbes-i kahr oldı mavtınım
Kalbimde yok mı zerrece hubb-ı vatan benim
7

Mahmud Kemaleddin, age., s. 3-4.
Machiel Kiel, “Yenişehir”, İslam Ansiklopedisi, Cilt 43, TDV Yay.,
Ankara 2013, s. 475.
8
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Her yir keder-fezâ-yı derûn-ı hazîndir
Gûyâ ki pîrehen kefenim hâne medfenim
Hîç yok mıdır cihânda baña çâre-i felâh
Hep zîr-i gamda mı kalacak vâh gerdenim
Sarsar tabâk-ı nüh felegi berk-ı âh-ı dil
Âfâkı ağladır bu hurûş-ı gam-efgenim
Çeşmim esîr-i girye dehânım figân-feşân
Bilmem neden bu mertebe mevkûf-ı şîvenim
Yâ Rab gider gider bu zalâm-ı küdûreti
Mahrûm-ı nûr-ı feyz olacak çeşm-i rûşenim
Kurtar beni bu mahbes-i zucret-enîsden
Olsun çemen-serâ-yı kemâlât meskenim9
Fenarî’nin Terâne-i Tıflâne’deki takip eden iki gazeli 10
de onun vatanında çektiği sıkıntıyı, içinde bulunduğu
müşkül durumu anlatmaktadır. Her ikisi de “…vatandan
Tercümân’a…”11 gönderilen gazellerden ikincisinde
şairin muhatabına “senin sümbülistan-ı muhabbet bildiğin
yerler bozuldu, sahra-yı işret bildiğin yerler dertlerle
örtüldü…” diye başlayıp bu minvalde devam eden şiiri,
Yenişehr-i Fenar’ın o zamanki durumunu oldukça şairane
bir üslupla anlatmaktadır. Eserde 7 beyitten oluşan bir
sonraki gazeli12 de bu grupta değerlendirmek mümkündür.
“Hicret” başlıklı 14 beyitten oluşan ve “Kaldım nice
dem vatanda meʼyûs / Geçdi seneler kederle efsûs”
beytiyle başlayan mesnevisi de şairin vatanında yaşadığı
zor günleri anlatır. “Burusa’ya hicretde bir genç muhâcir
imzâsıyla Hudâvendigâr’a…” verdiği bu şiirinde dediğine
9

Mahmud Kemaleddin, age., s. 6.
Mahmud Kemaleddin, age., s. 7-8.
11
Mahmud Kemaleddin, age., s. 7.
12
Mahmud Kemaleddin, age., s. 8.
10
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göre şair, durumunu kime arz ettiyse bunu kimse
önemsememiş; ona, söyledikleri bir efsaneden ibaretmiş
gibi muamele etmişlerdir. Şair bu hâl içinde kendisini
oldukça yalnız hissettiğini “Bir bî-kes-i pür-melâl idim
ben / Bî-çâre vü bî-mecâl idim ben” mısralarıyla dile
getirmiştir. Şiirin sonunda ise Allah’ın kendisine hicreti
nasip ettiğini ve Bursa’ya gelişinin böylece vuku
bulduğunu söyler. Konuyla doğrudan ilgili olması
bakımından şiirin tamamı buraya alınmıştır:
Hicret
(Mefʽûlü Mefâʽilün Feʽûlün)
Kaldım nice dem vatanda meʼyûs
Geçdi seneler kederle efsûs
Çeşmânıma hâr-ı gamdı düşmen
Vicdân-ı hazîne zucret-efgen
Ser-geşte-i inkılâb idim ben
Üftâde-i ıztırâb idim ben
Peyveste olurdı ʽarşa âhım
Ölsem tutışırdı naʽşgâhım
Her şahsa ki ʽarz-ı hâl iderdim
Efsâne sanırdı serd-i derdim
Ben sûziş-i kahr ile ʽalev-rîz
Ol fikr-i tarabla hande-engîz
Erbâb-ı gamıñ bükâ-yı hüzni
Ashâb-ı safâ-yı dehre ninni
Eyler ya bu hâli haml-i cennet
Yâ Rab bu ne hükm-i câhiliyyet
Teʼsîr-i kederle girye-zâya
Dermân arayan o bî-nevâya
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Bu vazʽ-ı nazarla mı bakılsun
Lâyık mı yanan göñül yakılsun
Bir bî-kes-i pür-melâl idim ben
Bî-çâre vü bî-mecâl idim ben
Bitmişdi tahammülüm de artık
ʽAklım oluyordı mahva lâyık
Ol bî-kes ü bî-nevâ penâhı
Gösterdi baña bu şâh-râhı
Çıkdım o muzîk-i hâk-i gamdan
Oldı vatanım bu şehr-i rûşen13
Bu hicretin kış mevsimine denk geldiği şairin bir
şiirindeki “Vukûʽ-ı hicret binâen ʽaleyh inşâ-yı manzûme
kışa tesâdüf itmiş idi.”14 dipnotundan anlaşılmakla birlikte
hangi yılda yapıldığı tam olarak belirtilmemiştir. Müellifin
hemşehrisi ve dostu Murad Emrî’nin ailesiyle birlikte
1882 yılında Yenişehr-i Fenar’dan Bursa’ya göç etmeleri
de göz önüne alınırsa15 iki ismin aynı kafilede yer aldıkları
düşünülebilir. Bu durumda şairin 18-19 yaşlarında
Bursa’ya geldiğini söylemek mümkündür.
Mahmud Kemaleddin Fenarî’nin Bursa’da oldukça
aktif bir hayatı olmuştur. Şair, Feraizcizade Mehmed Şakir
tarafından neşredilen ve ilk sayısı 9 Aralık 1886’da çıkan
Nilüfer’in diğer sahibidir. Murad Emrî ilk sayısı 17 Kasım
1887 tarihinde çıkarılan Fevâid dergisinin başyazarlık
görevini yakın dostu ve hemşehrisi Fenarî’ye vermiş ve
şair bu görevi ölümüne kadar yürütmüştür. Fenarî
13

Mahmud Kemaleddin, age., s. 9-10.
Mahmud Kemaleddin, age., s. 10.
15
İbrahim İmran Öztahtalı, “XIX. Yüzyıl Bursa Kültür Hayatında
Önemli Bir Dönemeç: ‘Fevâid’”, Tüklük Bilimi Araştırmaları Dergisi
(TÜBAR), Sayı 32, Güz 2012, s. 271.
14
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kendisine verilen bu görev karşılığında Fevâid’e bir
teşekkür ve tebrik manzumesi yazmıştır. Hedef kitlesi
çocuklar olan dergi, Ulucami civarındaki yangın ve
Fenarî’nin ölümü sebebiyle 21. sayı çıkarıldıktan sonra
ileride tekrar neşredilmek üzere tatil edilmiştir.16
Terâne-i Tıflâne’de bildirdiğine göre müellif
şiirlerinden
bir
kısmını
Tercümân-ı
Hakîkat,
Hudâvendigâr, Berk, Trabzon ve Cerîde-i Havâdis gibi
gazete ve dergilerde “Abdülhakim Hikmet”, “Hasan
Vasfî”, “Bir Genç Muhacir”, “Bir Muallim” gibi müstear
isimlerle neşretmiştir. Kitaba, okuyup yazmaya çok
düşkün olan Mahmud Kemaledin Fenarî’nin sırf bir
dergiyi görebilmek için İstanbul’a gittiği, üzerinde
durulacak olan hatıralarından öğrenilebilmektedir.
Fenarî, Terâne-i Tıflâne adlı ilk şiir kitabında yer alan
“Söze Evvelden İbtidâ İdeyim” başlıklı mesnevi tarzında
yazılmış şiirinde kısaca şiir serüvenini anlatmıştır. Kendi
ifadesine göre bir mektep çocuğu iken şiire başlamıştır.
Küçüklükten itibaren sürekli şiirle meşgul olmuş ve yeni
tarz şiire meyletmiştir. Beyit, kıta, kaside şeklinde şairleri
taklit ederken şiirlerini tashih edecek, ona yol gösterecek
birine ihtiyaç duymuştur. O sıralarda Yenişehr-i Fenar’a
gelen Muallim Nâcî ile tanışan müellif onunla görüşüp
ondan çok istifade ederek gazel, kaside şeklinde birçok şiir
yazmış ve bunları çeşitli gazete ve dergilerde neşretmiştir.
Şiirlerini üç gruba bölen Mahmud Kemaleddin, Terâne-i
Tıflâne’ye “küçüklüğünde yazdığı” şiirlerini, Nevâ-yı
Şebâb’a “okuyucuya arz edebileceği” şiirlerini ve “daha
mükemmel” olan manzum mektuplarını da Mektûbât-ı
Manzûme’ye koymuştur. Bunları birer yadigâr kalması
için sırası geldikçe bastırmıştır.
16

İbrahim İmran Öztahtalı, agm., s. 271-9.
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1888 yılında İstanbul’da ölen Mahmud Kemaleddin
Fenarî’nin17 Bursa’dan İstanbul’a ne zaman gittiği, burada
ne kadar kaldığı bilinmemektedir.
Fenarî’nin ailesi hakkında bilgi yoktur. Lakin oldukça
karamsar bir tablo çizdiği “Nevha-i Maʽsûmâne, Bir Tıfl-ı
Bî-kes Lisânından” başlıklı şiirinde şair kuvvetle
muhtemel kendi hayatını anlatmaktadır ve burada
bahsettiği de yine kendi annesidir. “Kime kalsun zavallı
mâderim âh / Dest-i saʽyimdedir taʽayyüşi vâh” dediğine
göre şair annesiyle birlikte yaşamaktadır ve annesine o
bakmaktadır:
Ben neyim şimdi bir garîb çocuk
Ya sefâlet içinde bir mahlûk
Ne garîbim cihânda yok kimsem
Ne saʽâdet ki terk-i cân itsem
Kime kalsun zavallı mâderim âh
Dest-i saʽyimdedir taʽayyüşi vâh
Kim neler çekdi sevgili mâder
Getirince beni bu hâle kadar
Ağlar ol dem ki yanına gelirim
Ârzûma yanar turur bilirim18
Hem diğer şiirlerinde hem de bu şiirdeki sıkça
tekrarlanan “bî-kes, kimsesizim, kimsem yok” ve buna
benzer ifadelerden şairin ailesinden hayatta sadece
annesinin olduğu sonucunu çıkarmak mümkün
görünmektedir. Nitekim şiirin başlığındaki “Bir Tıfl-ı Bîkes” ifadesi bu manada dikkati çekmektedir. Şairin
babasını küçük yaşta kaybettiği ve bir bakıma erken yaşta
17
18

Veli Recai Velibeyoğlu, age., s. 67.
Mahmud Kemaleddin, age., s. 31-2.
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evin yükünü çekmeye başladığı tahmin edilebilir. Zira
aynı şiirin başında geçen aşağıdaki mısralar buna işaret
sayılabilir:
Ne yaman mihnete dûçâr oldum
Ki çocuklukda ihtiyâr oldum
Belimi bükdi bâr-ı saht-ı melâl
Buña artık tahammül emr-i muhâl
Ne kadar da cihânda bed-bahtım
Geçmede derd-i yeʼs ile vaktim19
Fenarî okuma yazmayı seven, kitaba düşkün bir
isimdir. Sadece bir dergiyi görmek ve temin etmek için
uzun yolculuklar yaptığı, bir kitap veya mecmuaya tesadüf
ettiğinde, bir kütüphaneye girdiğinde tarif edilmez bir
mutluluk duyduğu bizzat kaleme aldığı hatıralarından
anlaşılmaktadır.20 Fenarî “Medresem” başlıklı şiirinde
medreseye verdiği değeri, medresenin kendisine kattığı
değerle açıklarken vücudunun medrese sevgisiyle karışıp
yoğrulduğunu, şöhretini medreseye borçlu olduğunu ve
medrese sayesinde ilim irfana eriştiğini şöyle dile getirir:
Mahlût muhabbetiñle cismim
Meclûb saña fuʼâd-ı zârım
Sâyeñde bu şöhretim nigârım
Yoksa kim añardı nâm u ismim
Biñlerce edîb-i nükte-sencân
Her ân musâhibim ne niʽmet
Sensin baña reh-ber-i fazîlet

19

Mahmud Kemaleddin, age., s. 29.
İsmail Avcı, “19. Asır Şairlerinden Mahmud Kemaleddin Fenarî ve
Bazı Hatıraları”, Balkanlar’da Edebî İlişkiler ve Dil, Gece Kitaplığı,
Ankara 2018, s. 42-3.
20
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İtdiñ beni âşinâ-yı ʽirfân21
Fenarî’nin
devrinde
şiirlerini
gönderdiği
mecmualardan övgü aldığı ve bu mecmuaların onun
eserlerini neşredeceklerine dair notlar gönderdikleri de
vakidir. Örneğin şair Trabzon gazetesinde gördüğü bir şiiri
çok beğenmiş ve buna nazire yazmış, başka birkaç şiirini
de ekleyip gazeteye göndermiş ve gazeteden övgü dolu bir
varaka almıştır.22
Fenarî’nin Hayyam rubailerinden ve Ahmed-i Dâʽî’nin
(öl. 1421’den sonra) Farsça Divan’ından bazı tercümeler
yapmasına bakılırsa Farsçayı iyi bildiği anlaşılmaktadır.23
Mahmud Kemaleddin Fenarî’nin inançlı bir isim
olduğunu da söylemek gerekir. Zira müellif hatıralarından
birinde Orhan Gazi Camisi’nde bulunan kütüphaneyi
ziyaretinin öğle namazını kılmak için camiye girdiği vakit
mümkün olduğunu anlatmaktadır.24
Kısacası Fenarî, okumaya ve yazmaya düşkün, ilim
irfan sahibi, kitap âşığı, küçüklükten itibaren kültürel
hayatın içinde yer almış eser sahibi bir muhacir ediptir.
Fenarî genç yaşta vefat etmiş bir isim olmasına rağmen
26 yıllık hayatına üç şiir kitabı sığdırmıştır. Şairin Âsârım
üst başlığıyla neşredilen eserleri şunlardır:
Âsârım, Terâne-i Tıflâne: 1304 (1888) yılında basılan
ve 40 sayfadan oluşan Terâne-i Tıflâne’nin kapağında
müellif adı olarak “Talebeden Yeñi Şehr-i Fenârlı
Mahmûd Kemâleddîn” yazmaktadır. Eserin başında
Hüseyin Haşim’in bir takrizi vardır. Takrizden sonra
21

Mahmud Kemaleddin, age., s. 14.
Mahmud Kemaleddin, age., s. 25-6.
23
İsmail Avcı, agm., s. 43-4.
24
İsmail Avcı, agm., s. 43.
22
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yukarıda da sözü edilen “Söze Evvelden İbtidâ İdeyim”
başlıklı şiir gelmektedir. Eserde talebelik yılları da dâhil
Fenarî’nin mesnevi, gazel, kıta, şarkı gibi değişik nazım
şekilleriyle yazmış olduğu ilk şiirleri vardır. Bunların
çoğunluğu gazeldir. Eserde Acem’den Şâhî mahlaslı bir
şairin bir gazelinin nesren tercümesi ile bazı dergilere
yazılmış varakalar da mevcuttur.
Âsârım, Nevâ-yı Şebâb: 1304 (1888) yılında basılan
eserin başında Hüseyin Haşim’in “Tebrîk” başlıklı bir
takrizi vardır. Kendi ifadesiyle gençliğinin ilk kısmında
yazdığı şiirlerden oluşmaktadır. Eserde gazel, tahmis, kıta,
nazm gibi nazım şekilleriyle yazılmış 50 kadar şiir vardır.
Çoğunluğu gazeldir. Fenarî, Ziya Paşa, Âsım, Hakkı Bey
gibi şairlerin şiirlerini tahmis etmiş, Muallim Nâcî ve
Hâşim Bey’in gazellerine nazire yazmış, Molla Câmî’nin
bir şiirini nazmen tercüme etmiştir. Şairin hatıraları da bu
eserin sonunda bulunmaktadır.25
Âsârım, Mektûbât-ı Manzûme: 1304 (1888) yılında
basılan eser müellifin manzum mektuplarından oluşur.
Mektûbât-ı Manzûme bir mukaddime ile başlar. Fenarî’nin
buradaki ifadesine göre bu şiirler manzum mektupların
“birinci cüzünü” oluşturmaktadır. Nitekim eserin sonunda
da “Nihâyet-i Cüzʼ-i Evvel” ifadesi vardır. Eserde
müellifin Muallim Nâcî, Ahmed Cemâl, Halil Hâkî,
Hersekli Ârif Hikmet, Necâtî (Teşvik Risalesi yazarı) gibi
isimlere, bazı dostlarına ve Berk Dergisi’ne gönderdiği
mektuplar vardır.26

Mahmud Kemaleddin Fenarî, Âsârım, Nevâ-yı Şebâb, Hudavendigâr
Vilayet-i Celilesi Matbaası, Bursa 1304, 47 s.
26
Mahmud Kemaleddin Fenarî, Âsârım, Mektûbât-ı Manzûme,
Feraizcizade Matbaası, Bursa 1304, 26 s.
25
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2. Fenarî’nin Bursa Medhiyesi
Mahmud Kemaleddin Fenarî, yukarıda tam metni
verilen “Hicret” başlıklı şiirinin son beytinde “Çıkdım o
muzîk-i hâk-i gamdan / Oldı vatanım bu şehr-i rûşen”27
derken kastettiği şehr-i rûşen (aydınlık şehir) Bursa’dır.
Şair türlü sıkıntılar yaşadığı Yenişehr-i Fenar’dan sonra
yeni geldiği bu şehri çok sevmiş olmalıdır. Onun Bursa
mesireleri hakkındaki hatıraları ile Bursa’yı öven 6 bentlik
şiiri buna işarettir.
Fenarî, Nevâ-yı Şebâb adlı eserinin sonunda yer alan
hatıralarından birinde Bursa’nın Namazgâh ve Teferrüc
adlı mesire alanlarında bir arkadaşıyla birlikte Ruz-ı Hızır,
yani Hıdırellez günü yaptığı gezintiyi anlatır. Yazı
“Burûsa Rûz-ı Hızrı: Nesr-i Nazm-âmîz” başlığıyla ve
Abdülhalim Hikmet imzasıyla Trabzon gazetesinde
yayımlanmıştır ve Fenarî’nin Bursa’ya yeni göç ettiği bir
dönemde yazılmıştır. Şairin Namazgâh’ın güzelliklerini
görünce söylediği “Eğer bahar mevsimi cennetten bir
zaman gibiyse Bursa da cennetten bir köşedir.” demesi
hayli ilgi çekicidir. Aslında Bursa’da bu türden
görülebilecek Yeşil Sultan, Namazgâh, Işıklar ve Teferrüc
gibi yerler vardır ancak bunlardan başka daha birçok
nüzhetgâhlar da mevcuttur.28
Bursa’nın bu göz alıcı güzelliğinden Fenarî’nin
Trabzon gazetesine gönderdiği şiirlerine cevaben gelen bir
varakada da söz edilir. Bu varakada bir taraftan Bursa,
diğer taraftan bu güzelliğin ortaya çıkardığı Fenarî gibi bir
yetenek de övülür: “Görenlere göre bedâyiʽ-i tabîʽatiñ eñ
safâlı bir manzara-i şevk-âveri olan Burusa şehr-i şehîri
erbâb-ı dâniş ve ʽirfâna cilvegâh-ı zuhûr olmasun mı? İşte
27
28

Mahmud Kemaleddin, Âsârım, Terâne-i Tıflâne, s. 10.
İsmail Avcı, agm., s. 40.
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siziñ gibi bir nev-nihâl-i edebiñ böyle etrâfa saçılmağa
başlayan berk ü bâr-ı âsârı Burusa'nıñ ne rûh-perver bir
gülzâr-ı İrem-nazîr-i maʽrifet oldığını isbât idiyor.
Nazîreñizi gazelleriñizi nesriñiz kadar begendik. Hemân
neşr-i âsâra devâm itmelisiñiz ʽazîzim.”29
Fenarî’nin Terâne-i Tıflâne’de yer alan ve daha önce
Hudavendigâr gazetesinde neşredilen Bursa methinde
yazdığı “Tavsîf-i Hitâbî Yâhud Burusa” başlıklı şiiri onun
bu şehre duyduğu sevgiyi açıkça göstermesi bakımından
dikkate değerdir. Feʽilâtün mefâʽilün feʽilün vezniyle ve
dörder mısralık bentler hâlinde yazılan şiirin kafiye düzeni
abab, cdcd, efef… şeklinde çaprazdır. Dörder mısralık bu
hâliyle şiir bir murabba olarak görünmektedir lakin böyle
bir kafiye düzeni murabbalar hakkında yapılan
çalışmada30 bulunmamaktadır.
Fenarî şiirin birinci bendine Bursa’yı cennetle kıyas
ederek başlar. Şehri çok beğendiğini söyledikten sonra
“Sen dünyadaki cennet misin a vatan?” diye sorar. Şairin
Bursa’ya “a vatan” şeklindeki hitabı, onun göç ettiği yeni
şehri benimsediğine, artık kendisine bir vatan olarak kabul
ettiğine işaret sayılabilir. Zira şair daha önce yazdığı
şiirlerinden birinde vatan olarak “ʽAynımda şimdi mahbesi kahr oldı mavtınım / Kalbimde yok mı zerrece hubb-ı
vatan benim”31 şeklinde Yenişehr-i Fenar’ı anarken bu
defa yönünü Bursa’ya çevirmiş durumdadır. Diğer taraftan
Terâne-i Tıflâne’deki ilk dört şiire bunların “vatandan”
(Yenişehr-i Fenar) “Tercümân-ı Hakîkat”e gönderildiği
dipnotunu düşmüştür.32 Şair bendin geri kalan
29

Mahmud Kemaleddin, age., s. 25-6.
Mürüvvet Çetinkaya (Aktaş), Türk Edebiyatında Murabba, 2 Cilt,
Basılmamış YLT, Gazi Ü. SBE, Ankara 1996.
31
Mahmud Kemaleddin, age., s. 6.
32
Mahmud Kemaleddin, age., s. 6-8.
30
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mısralarında başka kıtada Bursa’nın eşini görmediğini
söyler ve Allah seni her afetten saklasın diye dua eder.
İkinci bent Bursa’nın her mevsim güzel olmasını konu
alır. Zira mevsim kıştır ama sanki yaşanan ilkbahar gibidir.
Bursa kış da olsa bu hâliyle cennetten bir nişanedir. Şair
buraya da bir dipnot düşerek yukarıda da temas edildiği
üzere Yenişehr-i Fenar’dan Bursa’ya göçün kış
mevsiminde gerçekleştiğini ifade eder.
Şiirin üçüncü bendi Bursa’nın evliyalar şehri olması
hakkındadır. Şairin dediğine göre şehrin her bucağında bir
veli metfundur ve şehir mukaddes, yüce bir mekândır. Her
taraf irfan nuruyla dolup taşmaktadır. Fenarî bu tablo
karşısında Bursa’ya “Acaba sen cennetin benzeri misin?”
diye sormadan edemez.
Fenarî dördüncü bendi Ulucami’ye ayırmıştır. Gönlü
okşayan o binayı seyretmek insanı mutluluğa gark
etmektedir. Oradaki su cennetteki kevser suyuna
benzemektedir. Şair “Böyle bir bina cihanda bulunur mu?”
diyerek şaşkınlığını dile getirmiştir.
Beşinci bentte caminin şadırvanı konu edilmiştir.
Şadırvanın coşkun, aşkla akışı Fenarî’nin gönlünü zevkle
doldurmuş, şairlik yaratılışını depreştirerek bir bülbül gibi
onu şevke getirmiş ve böylece o da methiyeler söyler
olmuştur.
Şair son bentte Bursa’ya dair saydığı bütün bu
güzelliklerin, ruhani feyzin kendisini şiire yönelttiğini ve
yeni yazdığı bu şiirinin bir şükran hediyesi olduğunu
söylemiş ve “Bak nasıl bir edîb-i nazmım ben” mısrasıyla
şairliğini överek bitirmiştir. Şiir şöyledir:
Tavsîf-i Hitâbî Yâhud Burusa
(Feʽilâtün Mefâʽilün Feʽilün)
910

Pek begendim bu vazʽ-ı dil-keşi
Sen behişt-i cihân mısın a vatan
Görmedim başka kıtʽada eşiñi
Saklasun Hak seni her âfetden
Böyle hengâme-i şitâda bile
Reşk-bahşâ-yı nev-bahârsın sen
Ya o fasl-ı safâ-fezâda hele
Ne behiştî-nişân diyârsın sen
Her bucağıñda bir velî medfûn
Ne mukaddes mekân-ı ʽâlîsin
Her taraf nur-ı feyz ile meşhûn
Cennetin mi ʽaceb misâlisin
Ulu Câmiʽ o dil-nişîn binâ
Eyler insânı seyri gark-ı sürûr
ʽAyn-ı kevser o selsebîl-i safâ
Böyle mebnâ cihânda mı bulunur
Göñlümi feyzdâr-ı zevk itdi
O hurûşân-ı ʽaşk-ı şâdırvân
Tabʽımı ʽandelîb-i şevk itdi
Nağme-perdâz-ı medh olur her ân
Sende varken bu feyz-i rûhânî
Her zamân ʽandelîb-i nazmım ben
İşte bir nev-nevâ-yı şükrânî
Bak nasıl bir edîb-i nazmım ben33
Sonuç
Yenişehirli Mahmud Kemaleddin Fenarî’nin hayat
hikâyesini ve dolayısıyla Bursa’ya göçü ile yeni vatanı
33

Mahmud Kemaleddin, age., s. 10-1.
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Bursa hakkında yazdığı methiyeyi ele alan bu çalışma
neticesinde şunlar söylenebilir:
1. Mahmud Kemaleddin Fenarî’nin hayatı hakkında
kaynaklarda çok az bilgi vardır. Bu kaynaklardakilerle
müellifin şiirlerinde yer alan bazı bilgiler birleştirildiğinde
kısa da olsa bir biyografi oluşturulabilmektedir. Buna göre
Fenarî 1863 yılında bugün Yunanistan sınırları içinde
bulunan Yenişehr-i Fenar’da (Larissa) doğmuş, buradan
göç ederek Bursa’ya gelmiştir. Fenarî’nin Bursa kültür
çevrelerinde oldukça aktif bir hayatı olmuştur. Kitaba,
okuyup yazmaya çok düşkün olan şair 26 yıllık kısa
hayatına üç şiir kitabı sığdırmıştır. Bunlar Âsârım üst
başlığıyla neşredilen Terâne-i Tıflâne, Nevâ-yı Şebâb ve
Mektûbât-ı Manzûme’dir.
2. 1881 yılında Avrupalı büyük devletler Yenişehr-i
Fenar’ın da içinde bulunduğu Teselya bölgesinin Yunan
Krallığı’na verilmesi için Osmanlı’ya baskı yapmaya
başlamışlar ve bunun neticesinde Teselyalı Türkler bütün
mülklerini yok pahasına satıp bu bölgeden göç etmişlerdir.
Fenarî de bu göç edenler arasında olmalıdır. Müellifin
hemşehrisi ve dostu Murad Emrî’nin ailesiyle birlikte
1882 yılında Yenişehr-i Fenar’dan Bursa’ya göç etmeleri
de göz önüne alınırsa iki ismin aynı kafilede yer aldıkları
düşünülebilir. Bu durumda şairin 18-19 yaşlarında
Bursa’ya geldiğini söylemek mümkündür. Bir şiirinden
anlaşıldığına göre şairin yanında annesi olmalıdır, babası
hayatta değildir. Göç kış mevsimine denk gelmiştir. Şair
“Hicret” başlıklı 14 beyitten oluşan şiirinde vatanında
çektiği sıkıntıları ve göçünü anlatmıştır.
3. Fenarî Bursa’yı övdüğü şiirin her bir bendinde
Bursa’ya dair farklı bir hususu işlemiş, şehri çeşitli
bakımlardan övmüştür. Ancak ilk dört bentte Bursa’nın
cennete benzetildiği, cennetle bir bağının kurulduğu
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dikkati çekmektedir. Şiir, Bursa’nın güzel yanlarını
anlatması ve övmesiyle bir bakıma şehrengize
yaklaşmaktadır. Bununla birlikte şiiri klasik bir şehrengiz
olarak değerlendirmek mümkün görünmemektedir.
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RAŞİT HANADAN’IN “SEL” ROMANINDA
BALKANLAR’DA GÖÇÜN İZİNİ SÜRMEK
Tracıng Mıgratıon ın The Balkans ın Raşit Hanadan’s Novel
“Sel”

Zafer GÖLEN
Öz: Balkanlar denince akla gelen ilk husus hiç şüphesiz göçtür.
Zira dinlerin, milletlerin, tarihin kesişme noktası olan bu kadim
topraklar insanoğlu dünyada yokken bile göç güzergâhıydı.
İnsanlık tarihi boyunca ise göçler hiç durmaksızın bugüne kadar
devam etti. Balkanlar’a yapılan göçler çoğu zaman insanî (kıtlık,
kuraklık vb) olmaktan ziyade genellikle siyasî mahiyetlidir. Göç
ve istilâ her zaman yan yana yürümüş, fatihler daima bölgenin
demografik
yapısına
müdahalelerde
bulunmuşlardır.
Dolayısıyla multietnik yapı her daim bölgenin gerçeği olmuştur.
Göç yani “gitme-gelme, kalma-terketme, gönderilme-zorunlu
iskân” Balkan uluslarının ayrılmaz bir parçası olmuştur. Raşit
Hanadan da vatandaşı olduğu eski Yugoslavya’nın bir parçası
olarak orada yaşayan Türklerin yaşamından bir kesit sunar. Bir
taraftan rejimle ters düşmemek adına ince bir çizgi hatta rejime
şirin görünmeye çalışırken, bir taraftan da kendi geçmişinden
kopamaz. Fakat romanı Türkçe olarak kaleme alması dahi başlı
başına büyük bir olaydır. Zira onun geçmişinde ve kişisel
yaşamının önemli bir parçasını da göç oluşturur. Hanadan daha
bir çocukken ailesi ile birlikte Türkiye’ye göç eder. Ancak daha
sonra tekrar Kosova’ya dönerler. Onun kişisel yaşamında ve
zihin dünyasında bu göçün yarattığı etki hiç te hafife alınmasa
gerektir. Roman doğrudan göçle alakalı olmamasına rağmen
bazı bölümlerinde Osmanlı geçmişinde Balkanlar’a ve daha
sonra Balkanlar’dan Türkiye’ye göçün izini sürmek
mümkündür. Göç o kadar zihinlerde vardır ki ister istemez her
konu göçe çıkmakta, dönüp dolaşıp göçe gelmektedir. Bu
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çalışmada konuyla hiç alakası olmamasına rağmen Sel
romanında göçün izi sürülecek, bu yolla Balkanlar’daki
insanların zihniyet dünyasında göçün etkisi çözümlenmeye
çalışılacaktır.
Anahtar Kelimeler: Raşit Hanadan, Sel Romanı, göç
Abstract: As far as the Balkans is concerned, the first thing that
comes to mind has undoubtedly been migration; for this is the
intersection point of religions, nations and history. Throughout
the history of humanity, migrations have continued unceasingly.
Migrations to the Balkans are often politically in nature rather
than humane (famine, drought, etc.). Migration and invasion
have always walked side by side, and the conquerors have
always intervened in the demographic structure of the region.
Therefore, multiethnic structure has always been the reality of
the region. Migration, or “going-coming, staying-leaving,
deportation-compulsory resettlement” has become an integral
part of Balkan nations. Raşit Hanadan presents a section of the
life of the Turks living there as part of the former Yugoslavia.
On the one hand, while he makes overtures to the regime in order
to avoid contradiction with it; on the other hand, he cannot break
with his own past. Nevertheless, the fact that he wrote the novel
in Turkish is a significant action in itself. Migration is an
important part of his personal life and history. Hanadan had
migrated to Turkey with his family as a child, but then they
returned to Kosovo. The impact of this migration in his personal
life and mental world should not be underestimated. Although
the novel is not directly related to migration, it is possible to
trace the migration from Balkans to Turkey. The concept of
migration exists in so many minds that inevitably every subject
gets through and arrives to it. In this study, the traces of
migration will be traced in the novel Sel, although it has nothing
to do with the subject, and in this way the effects of migration in
the mentality of people in the Balkans will be analyzed.
Keywords: Raşit Hanadan, Sel Novel, migration
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Giriş
Göç, sosyolojik veya tarihsel hangi anlamda
kullanılırsa kullanılsın aslında tarifi oldukça basittir. Göç
denilen olgu, “kişinin hangi nedenle olursa olsun
köklerinden kopmasıdır.”. Tüm biyolojik canlılar ister bir
bilince sahip olsun isterse olmasın bir kökene sahiptir. Bu
yüzden şaşalı tanımlara gerek yoktur. Bir canlının yaşadığı
alan dışına çıkması ya da çıkarılması göç demektir. En üst
bilinç düzeyine ulaşmış insanda ise durum biraz daha
farklıdır. Bitkilerde olmayan ancak hayvanlarda bir nebze
olsun varlığı tespit edilebilen çevreyle duygudaşlık
insanda çok ileri düzeydedir. İnsanda bunu sağlayan hafıza
denilen olgu yani tarih, duygu yani yaşanmışlık, çevresel
bağlılık yani o yere bağlılık hissidir. Bir insanı yaşadığı
yerden kopardığınızda sadece biyolojik varlığı yer
değiştirmez. Aksine biyolojik varlığın yer değiştirmesi
belki de göç olgusu içinde en basit olanıdır. Zira insan
biyolojik ihtiyaçları (yeme, içme, barınma, güven vb)
giderildiği sürece dünyanın her yerinde yaşar. Ancak
“bülbülü altın kafese koymuşlar illa da yuvam” sözünde
ifade edildiği gibi, İngiltere’de malikânede yaşayan bir
Türk neden köydeki baraka bile denilemeyecek evini
özler? Neden her yıl ülkesi dışında yaşayan milyonlarca
kişi “o güzelim evlerini” barklarını bırakıp ülkelerinin
yollarına düşer? Neden milyonlarca göçmenin en büyük
hayali bir gün yolunu dahi bilmediği köyüne dönmektir?
Neden insan yaşlandıkça onu “toprak çeker”? Aslında
cevap basittir. Özlenen toprak değildir. Onu “oraya” çeken
“tarih, yaşanmışlık” ve “o yere bağlılık” hissidir. Kısaca
göç insanın yeryüzünde kendini konumlandırdığı alanın
dışına sebep ne olursa olsun çıkması ya da çıkarılmasıdır.
Gidiş isterse yan köye olsun bunun adı göçtür. Bir insan
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elli yaşında, beş yaşında bastığı toprağa basamıyorsa
bunun sebebi göçtür. Dün avcunun içi gibi bildiği yerler
bugün artık ona yabancı geliyorsa buna yol açan göçtür.
Tüm bu saptamaların ötesinde göç denilince akla gelen,
siyasî sosyal veya iktisadî sebeplerden ötürü gerçekleşen
yer değiştirmelerdir. Göçler iç ve dış olarak ikiye ayrılır.
İç göçler zaman zaman ülkeleri zorlasalar da göçün yol
açtığı problemlere tarih içinde kısa denilebilecek zaman
ölçeğinde çözüm üretilir. Bu tip göçler genellikle gönüllük
ilkesine dayanır ve toplumsal sarsıntı boyutları ilgili
toplumda sınırlı kalır. Esas sıkıntıya yol açan göç bir
ülkenin kendi vatandaşlarını etnik, dinî ya da siyasî
sebeplerle yerlerinden etmesidir. Balkanlar’da yaşanan
göçler genellikle son cümlede ifade edilen yaşanan
sebeplerden kaynaklanmıştır.
Balkanlar tarih boyunca milletlerin, dinlerin,
kültürlerin hem birleşme hem ayrışma noktasıdır. Bölge
tarihin başladığı devirden günümüze kadar oldukça
dinamiktir ve tarihte yaşanan problemler günümüzde de
aynen devam etmektedir. Dolayısıyla Balkanlar’da göç o
kadar sıradanlaşmıştır ki yolu göçten geçmeyen kimse yok
gibidir. En ilgisiz herhangi bir konuda dahi göçün izini
sürmek mümkündür. Raşit Hanadan’ın Sel romanı bu
durumun en açık ispatıdır.
1-Yazar ve Eseri
Raşit Hanadan 1955 yılında Prizren yakınlarında
günümüzde bölgeyi ziyaret edenlere “Türk Köyü” olarak
gösterilen Mamuşa’da dünyaya gelmiştir. 1981 yılında
Tan Gazetesi’nde çalışmaya başlamıştır. Hanadan’a
1982’de yayınlanan “Yazgı” ve 1985 yılında yayınlanan
“Duygu Tutsağı” öykü kitapları için “Süreyya Yusuf”
yazın ödülü verilmiştir. Hanadan 1984’de Tan Gazetesi
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tarafından yılın gazetecisi seçilmiştir. 1986’da başarılı
çalışmaları nedeniyle Kosova Gazeteciler Derneği’nin
“Dizi Yazılar Ödülü’nü” almıştır (Hanadan, 1987: Arka
kapak tanıtım yazısı, Engüllü, 1997:449).
Hanadan’ın hayatında göç çok önemli bir yer işgal
eder. Hanadan ilk göçünü üç yaşında yaşamıştır. 1958
yılında Komünist baskı yüzünden ailesi ile birlikte
Türkiye’ye göç etmiştir. Ailesi Manisa’nın Salihli
Kasabası’na yerleşmiştir. Bu ilk göç sırasında annesi
Türkiye’de hayatını kaybetmiştir. Bunun üzerine ailesi
1969’da Kosova’ya dönmüştür. Salihli’de başladığı
ilkokul eğitimini Mamuşa’da tamamlamıştır. Lise ve
üniversite eğitimleri ise Priştine’de görmüş, Priştine
Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun
olmuştur. 1999 yılına kadar Tan Gazetesi’nde çalışan
Hanadan, o yıl NATO’nun Kosova’ya müdahalesi üzerine
yeniden Türkiye’ye sığınmıştır. Türkiye’de yaşadığı
sürede Bursa’da yerel bir gazetede mesleğini icra etmiştir
(Güçlütürk, 2015:80; Yavuz, 2018:34; Engüllü,
1997:449).
Eser, Priştine’de Türkçe yayın yapan Tan yayınevi
tarafından 1987 yılında yayınlanmıştır. Roman Dr. İrfan
Morina
ve
Alaettin
M.
İsmail
tarafından
değerlendirilmiştir. Eserin girişinde 25.5.1987 tarihli İrfan
Morina tarafından kaleme alınmış bir önsöz mevcuttur.
Roman 307 sayfa olup, yazarı eserin sonuna “Bitti.
Priştine, 25 Ocak 1987” notunu düşmüştür.
2-Roman ve Tarih
Hanadan romanını sözde yenilik-gelenek karşıtlığı
üzerine kurgulamıştır. Ancak vermek istediği mesajın
yanında Yugoslav devletine bağlılığı da zaman zaman
gündeme
getirmiştir.
Bugün
eski
Yugoslavya
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coğrafyasındaki yerel müzelerin en mümtaz köşesi II.
Dünya Savaşı’nda ülkesi için canını vermiş Tito’nun
Partizan üyelerinin fotoğrafları ve anma köşeleri yer alır.
Zira Tito döneminde bu kişilerin aileleri onurlandırılmış
ya da en azından rejimin hışmından kurtulmuşlardır. Bu
yüzden Hanadan sıkça Türklerin Yugoslavya’nın
kuruluşuna verdikleri katkıya vurgu yapma gereği
duymuştur. En başta romanın başkahramanı Yakup Ağa II.
Dünya Savaşı’na katılarak ağır yaralanmış bir gazidir.
Üstelik de Yakup Ağa Bosna cephesinde Almanlara karşı
savaşırken bir Sırp arkadaşını kurtarırken yaralanmıştır.
Aradan 24 yıl geçmesine rağmen yarası hâlâ
sızlamaktadır. Yani ülkesi uğruna yaptığı fedakârlığın
bedelini ödemeye devam etmektedir (Hanadan, 1987: 27,
152-153). Sadece o değil köyün ileri gelenlerinden Topal
Avni de II. Dünya Savaşı’na katılmış ve ülkesi uğruna
bacağını kaybetmiştir. O da Bosna cephesinde Almanlara
ve Çetniklere karşı “aslanca” savaşmıştır. Gençler köy
sakinlerinden “II. Dünya Savaşı’nda ilerici güçlerin Tito
önderliğinde işgalci faşist güçlere ve yerli hainlere karşı
yürüttükleri
savaşla
ilgili
olayları”
defalarca
dinlemişlerdir. Topal Avni’nin romandaki rolü neredeyse
sadece Yugoslavya propagandasından ibarettir. Benzer
biçimde Hasan karakterinin işlevi de aynıdır (Hanadan,
1987: 166-169, 246-247).
Romanda dikkati çeken ve özellikle vurgulanan bir
başka husus da Mamuşalıların Osmanlı geçmişidir.
Romanın daha başlangıcında başlayan bu vurgu neredeyse
tüm roman boyunca devam eder. İlk olarak Yakup Ağa’nın
babası karşımıza çıkar. O, I. Dünya Savaşı da dâhil olmak
üzere sekiz yıl Osmanlı Devleti’ne hizmet etmiştir. Sadece
o değil köyden 40 kişi savaşa gitmiş, sadece beş kişi sağ
olarak evlerine dönebilmiştir. Savaş sırasında “Arabistan
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çöllerinde İngilizlere, Fransızlara karşı savaşmış.
Kafkasya’da bir yandan Ruslara, bir yandan da korkunç
kışa karşı” mücadele etmiştir (Hanadan, 1987: 32-34).
Yakup Ağa’nın yanında sadece Osmanlı geçmişini
anlatmak üzere romana dâhil edilen Rüstem Dayı’nın da
Yakup Ağa’nın babasından kalır yanı yoktur. Rüstem Dayı
Trablusgarp Cephesi’nde savaşa katılmış, I. Dünya
Savaşı’nın istisnasız her cephesinde savaşmıştır. Rüstem
Dayı’nın ağzından Çanakkale Savaşı’nın anlatılması ve
özellikle Mustafa Kemal vurgusu önemlidir. Rüstem Dayı,
Yakup Ağa’nın babası ile birlikte Ruslara esir düşmüş ve
Sibirya’daki
esir
kampından kaçarak evlerine
dönmüşlerdir. Rüstem Dayı’nın anılarında yan karakter
olarak üretilen Arslan Çavuş ve Baliko Çingene de
Osmanlı Devleti saflarında savaşmış ve esir olarak
Birmanya ve Hindistan’a götürülmüşlerdir (Hanadan,
1987: 191-196).
3-Göç
Romanda klasik göç bağlamında, iç ve dış olmak üzere
iki imge vardır. İlki iç göçtür. İç göç iki şekilde karşımıza
çıkmaktadır. Birincisi hayatta kalma adına yapılmıştır.
Romanda, Goralı Smaylo karakteri adı altında açlıktan
ölmekte olan Smaylo’nun romanın başkahramanı Salim’e
anılarını anlattığı bölümde bu göçün mahiyeti ortaya
çıkmaktadır:
Tam beş yıl kaldım Mamuşa’da, diye anlatmaya başladı
içindekileri. Savaşın son yıllarıydı 1. Korkunç bir açlık
çekiliyordu her yerde o günler. Bizim dağ köylerinde
buğday, mısır yetişmezdi zaten. Çok acı çektik. Kentte de
buğday, mısır yoktu pazarda. Para vardı da tahıl
bulunmaz olmuştu. Köyümüzde, yöre köylerinde kadın1

II. Dünya Savaşı.
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erkek, yaşlı-genç yüzlerce insan öldü açlıktan kıvrana
kıvrana. Küçüktüm o zamanlar ama iyicene anımsıyorum
hâlâ. Gerçeklerin çoğunu da sonraları bana
anlattıklarından öğrendim. Benden üç yaş daha büyük
olan kız kardeşimin kıvrana kıvrana ekmek isterken nasıl
öldüğü hâlâ gözlerim önünde. Bu yaşa geldim, aklımdan
çıkmadı. Neyse. Bir gün babam, beni alıp sizin köyünüze
götürdü. Yaya gitmiştik. Aç perişan bir halde, beni
yürümekten yorulduğum zaman sırtında taşıyarak
götürdü köyünüze. Birinin yanına verdi açlıktan
kurtulmam için. Ve de ölmekten. Anımsayabildiğim
kadarıyla Yakup Ağa derlerdi adına beni yanına alan
adamın. O sıralarda savaşta kötü bir halde yaralanmış,
eve dönmüştü. Çok iyi kalpliydi, çok iyi adamdı. Oğlu
gibi sevdi, baktı, besledi beni. Öyle olmasa şimdi hayatta
olmazdım (Hanadan, 1987:52-53).

Smaylo Mamuşa’da beş yıl kaldıktan sonra köyüne,
babasının evine döner. Ancak onun hayat mücadelesi
bunla sona ermez. O daha sonra önce Ljubljana’ya
ardından da Dubrovnik’te ayakta kalma mücadelesine
devam eder. Pastacı olur ve çok zengin olarak 1968’de
Gora’ya döner, toprak alır ve çiftçiliğe başlar. Göç
insanların hayatlarını ve kaderlerini de değiştirmiştir. Zira
Smaylo’nun kaderi de değişmiş, o Mostarlı Boşnak bir
kızla evlenmiştir (Hanadan, 1987: 55, 64, 262-263).
Smaylo’nun hayatının ikinci bölümünde meydana gelen,
“daha iyi bir gelecek için” göç ise Mamuşa’da ya da daha
genellersek tüm Balkanlar’da sıkça yaşanan bir olgudur.
Benzer biçimde Mamuşalı Durak da iş bulmak amacıyla,
“Slovenya’ya çalışmak için gurbete gitmişti köydeki
ilkokulu bitirir bitirmez. Kardeşi Krany kentindeki Sava
lastik fabrikasında çalışırdı. Orada bir Boşnak kızıyla
evlendikten sonra köye pek uğramamıştı.” (Hanadan,
1987: 222). Gençler de daha iyi gelecek umudu ile zaman
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zaman yaşadıkları yerleri terk etmek eğilimindedirler.
Mesela Cemil ve sevgilisi Hülya yaşadıkları toplum
baskısından ve birbirlerinden ayrılmamak için
Slovenya’ya kaçma planları yapmışlardır (Hanadan, 1987:
249-255).
Dış göç de kendi arasında Balkanlar’a dışarıdan ve
Balkanlar’dan dışarıya olmak üzere ikiye ayrılır. Malum
olduğu üzere Osmanlı Devleti kendi iskân politikası gereği
yeni fethettiği toprakları şenlendirmek maksadıyla
Anadolu ya da devletin başka bölgelerinde yaşayan bazı
aşiretleri Balkanlar’da zorunlu iskâna tabi tutmuştur.
Mamuşa’da bu politika sonucu ortaya çıkmış bir yerleşim
yeridir. Köyün en yaşlısı Rüstem Dayı Mamuşa’nın
geçmişini şu sözlerle anlatır:
Köyde sarayını yaptırıp çeşmeleri getirdiğinde, o
zamanlar Anadolu’dan bu taraflara gelen göçmenlerin bir
kısmını yerleştirmiş buraya Mahmut Paşa ovanın hem
tarım, hem de hayvancılık için elverişli olduğunu
gördüğünde (Hanadan, 1987: 210).

Görüldüğü gibi o açıkça kökenlerini Anadolu’ya bağlar.
Yazar onun ağzından Mamuşa’nın Balkanlar’da ilk iskân
edilen yerlerden biri olduğunu okuyucusuna ilân eder.
Anlatıda hem geçmişe aidiyet hem de etnik unsura bir atıf
söz konusudur. Bu örnek dışarıdan Balkanlar’a yapılan
göçü temsil etmektedir.
Balkanlar’dan dışarıya yapılan göçü ise romanda sadece
adı geçen Zekir’in Türkiye’ye yapmak istediği göç temsil
etmektedir. Roman kahramanlarından Dursun tarlasına
göz diktiği “Zekir’in Türkiye’ye göç etmek istediğini
duymuştu.”. Yine roman kahramanlarından Bodur Basri de
Zekir’in Türkiye’ye göç edeceğini duymuştur (Hanadan,

1987: 224, 229).
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Sonuç
Bugün de dünyanın çatışma riski en yüksek
bölgelerinden olan Balkanlar’da kaos ve barış her daim
yan yana ilerlemiştir. Her iki durumda da göç bu zıtlıkların
sonucu olarak ortaya çıkmıştır. Hem kaosu hem de barışı
derinden yaşamış olan Hanadan ister istemez eserlerinde
göç temasını işlemek zorunda kalmıştır. Sel romanı bunun
en güzel örneğidir. Göç teması ile hiçbir ilgisi olamayan
bu eser dahi dikkatlice incelendiğinde göç bölgenin bir
gerçeği olarak karşımıza çıkmaktadır. Fakirlikten
zenginliğe, gelenekselden modernizme, kaostan barışa
şeklinde toplumsal her katmanda yatay ve dikey bir göç
seyri vardır. Fakirlikten zenginliğe veya gelenekselden
modernizme yönelen göçler yatay seyrederken, kaostan
barışa yönelen göçler dikey seyredebilmektedir. Yatay
göçten kasıt ülke içi iken, dikey göçten kasıt ülke dışına
yönelen göçtür. Hanadan’ın romanında hem yatay hem de
dikey göç hareketlerine rastlamak mümkündür. Ancak
yine romanda görüldüğü gibi mesela Zekir’in tüm
mülklerini satarak Türkiye’ye göçü oldukça sıradan bir
eylemdir.
Yani
sıradanlaşmıştır.
Kimseyi
şaşırtmamaktadır. Bu da Balkan insanının göç olgusu ile
ne kadar iç içe yaşadığının göstergesidir. Bu çalışmanın
temel iddiası da budur. Göç başka yerde yaşayan insanlar
için çoğu zaman travmatik bir durum yaratırken, Balkan
insanları için olağan bir durumdur. Her an herkes harekete
hazırdır. Smaylo örneğinde olduğu gibi gittikleri yere
çabucak uyum sağlayabilir, hatta oranın yerlilerinden bile
daha ileri bir yaşam standardına ulaşabilirler. Nitekim
Smaylo işçi olarak girdiği yerde hemen işi öğrenmiş,
ardından kendi dükkânını açmış, nihayet Dubrovnik gibi
bir yerin en işlek caddesinde dükkân açarak çok zengin
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olmayı başarmış bir kişidir. Sadece bu karakter dahi
Balkan insanlarının göç karşısındaki zihin dünyasını
okumaya yetmektedir. Zira onlar mekân değiştirmeden,
yabancı bir çevreye girmekten korkacak insanlar değildir.
Dolayısıyla kendi yaşamlarına bir tehdit algıladıkları
andan itibaren göçe meyledebilmektedirler. Tahmin
edilebileceği gibi Balkanlar’ın en azından takip edilebilen
dört bin yıllık tarihinde bu tehditler birileri her daim için
var olmuştur. Haliyle tüm tarih boyunca Balkanlar’da göç
var olmuştur. Bugünden geleceğe bakıldığında ise çok
kuvvetle muhtemeldir ki göç kaynaklı hareketlilik aynen
devam edecektir.
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MIGRANTS AND THE MIGRANT CRISIS IN THE
CONTEXT OF LANGUAGE METAPHORS BASED
ON THE EXAMPLE OF THE DAILY
NEWSPAPERS: JUTARNJI LIST AND VEČERNJI
LIST
Emina BERBIĆ KOLAR & Damir MATANOVIĆ
Abstract: This work will be done by analyzing the texts
published in the daily newspapers Jutarnji List and Večernji List
from July 1, 2018 to June 30, 2019, specifically reporting on
migrants, the migrant route and the migrant crisis. The aim of
the paper is to determine the way in which the report on migrants
and the migration crisis in the Republic of Croatia is addressed.
As well as the relationship between the media and the language
relating to the perception of migrants in everyday life of the
citizens of the Republic of Croatia. The methodology will be
focused on analyzing the language corpus of language syntaxes
describing migrants and their arrival and / or permanent
residence in the Republic of Croatia, in the most widely read
daily newspapers, which have a significant impact on the public
opinion that is formed. Featured metaphors will be analyzed in
the context of cognitive linguistics and will serve as a basis for
further research of this globalization problem. The purpose of
this paper is to determine the impact that language metaphors
have on the creation of attitudes and opinions of migrants in the
Republic of Croatia.
Keywords: language, metaphors, Jutarnji list, Večernji list,
migrants, migrants' crisis
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1.Introduction
The paper will present the linguistic understanding of
migrants and the migrant crisis in two of the most widely
read daily newspapers in the Republic of Croatia: Jutarnji
and Večernji list in the period of one year; beginning on
July 1, 2018 and ending on June 30, 2019. This is the
second half of 2018 and the first half of 2019, as it is the
period that shows the latest media trends and media
coverage in the Republic of Croatia. Jutarnji and Vecernji
list were selected because these are the two longestrunning and most read daily newspapers (published in
print and online) that certainly generate public opinion and
affect the public opinion of the largest number of citizens
of the Republic of Croatia. The paper will highlight the
titles of published articles as a basis for creating public
opinion and attitude towards migrants and migrant
movements in the Republic of Croatia. In addition to the
titles, the most significant sections of the texts will be
highlighted (bolded or otherwise highlighted - in another
color, usually red, which have the same function of direct
influence on the reader. The terms "migration" and
"migrants" were written by Kolar Berbic and Gligoric: "
Migration is generally accepted, as also stated in (eg,
Veliki rječnik hrvatskoga standardnoga jezika1, 'the
displacement of smaller or larger population groups from
one area to another or from one country to another.',
reasons and reasons, but they always presuppose a change
of place of residence, shorter or longer, of an individual or
of a population, from the Middle East through the Balkan

Veliki rječnik hrvatskoga standardnog jezika (ur. Ljiljana Jojić),
Školska knjiga, Zagreb, 2015.
1
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route through the Republic of Croatia to Western Europe
and the Scandinavian countries. 2
2. On Migrants and the Migrant Crisis in the
Republic of Croatia
Migrants and the migrant crisis are topics that have
been increasingly researched in the last few years and are
being debated at every level, from daily reporting in all
types of media to introducing such topics into the
curriculum, to expert and scientific reflection on this issue.
Many experts who talk about their angle of observation on
this phenomenon: historians, political scientists,
philologists, linguists, sociologists, because the topic of
migrants and the migrant crisis is very complex.
The Republic of Croatia is a country that has recent
war experience and has been exposed to this problem in
the Homeland War as a country from which people
migrated in the face of war, but also as a country receiving
war refugees from neighboring countries, especially
Bosnia and Herzegovina.
Reflections on migrants and their reasons for migrating
from the Middle East through Turkey, Bulgaria, Serbia,
and through the Republic of Croatia through Slovenia to
Western Europe (Austria, Germany, France, England, but
also the Scandinavian countries Denmark, Norway,
Sweden, Finland) for Croatians create multiple doubts and
challenges about the justification or unjustifiability of
Emina Berbić Kolar, Igor Marko Gligorić Migranti na granici
Europske unije. Zbornik radova znanstvenih konferencija Učiteljskog
fakulteta na mađarskom nastavnom jeziku. Ur. Jovanović, Josip;
Borsos, Éva; Horák, Rita; Námesztovszki, Zsolt. Sveučilište u Novom
Sadu, Učiteljski fakultet na mađarskom nastavnom jeziku, Novi Sad –
Subotica 2018,p. 33–38
2
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migration and the reasons for migration to the highly
developed countries of Western Europe and Scandinavia.
Recently there have been more and more frequent
arrivals and crossings of migrants from the other direction,
namely through Bosnia and Herzegovina. The route that
these migrants take goes from Turkey to Greece, Albania,
Montenegro, all the way to Bosnia and Herzegovina, and
then across the Republic of Croatia further west. As the
Republic of Croatia has the longest border with Bosnia and
Herzegovina, migrants' breakthroughs in this process are
very common. 3
3. Media and migrant crisis in the Republic of Croatia
The media in the Republic of Croatia have a
tremendous influence on creating public opinion on all
current topics, including on the topic of migrants and the
migrant crisis that has been going on for the last few years.
At the time of the most intense recent migration, we are
talking especially about 2015, the migration crisis was
much talked about more and more often because the
arrivals of migrants were on daily basis and because
hundreds of thousands of migrants passed through the
Republic of Croatia, more precisely through the migrant
camp in Slavonski Brod.4

Emina Berbić Kolar, Igor Marko Gligorić, Ibid., p. 33-38
Emina Berbić Kolar, Igor Marko Gligorić, The discoursive
construction of the migrant identity in Croatia. Science and society,
Language and linguistics; health policy and services: SGEM Vienna:
Social Sciences and Arts, Sofija, 2017, p. 323-338., Emina Berbić
Kolar, Igor Marko Gligorić,: Jezik u kontekstu inkluzije migranata,
Educa, časopis za obrazovanje nauku i kulturu, IX, 11., 2018, p. 147152.
3
4
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In the last year (which is covered in this paper),
migrants and the migrant crisis have been written less
frequently since the Republic of Croatia is no longer under
the intense impact of migrants, which will be evident
through the number of published articles, and especially
through the views of published articles in the two most
read daily newspapers in the Republic. Croatia: Jutarnji i
Večernji list.
4.On Jutarnji list i Večernji list
a) Jutarnji list
Jutarnji list is a Croatian daily, the second daily
newspaper in Croatia (after 24 hours) with a circulation of
about 33,000 copies. It is published as part of the media
concern Hanza Media and is available throughout Croatia
through five editions divided by region. The first issue of
the updated Jutarnji List was published on 6 April 1998.
According to EPH majority owner Marijan Hanzekovic at
the EPH Assembly session on December 30, 2014,
"Jutarnji List should conceptually be a bulletin of a liberal,
social-democratic orientation, with a focus on accuracy
and relevance"5
b)Večernji list
The ancestor of the Večernji list is the Večernji vjesnik,
which first appeared on 24 pages of A3 format (berliner)
on 2 June 1957. Editor-in-chief was Stjepan Cerjan. Two
years later, that daily paper was merged with the older
Zagreb daily Narodni list, and on that occasion the name
of the two newspapers was merged with Večernji list.
Večernji list has taken on a gentle tabloid concept with its
editor-in-chief Davor Šošić, emphasizing the news that
5

www.wikipedija, 24.8.2019

931

interests the so-called. A "little man," an ordinary citizen.
In 1990, Večernji list was separated from the Vjesnik
house and its ownership was taken over by the state. Since
2000, Vecernji list has been part of the Austrian media
concern Styria Medien AG, which has bought the
newspaper. According to a 2001 survey by the GfK Center
for Market Research, Večernji list is the leading national
newspaper in the country, with strong regional issues. 6
5.Review of published articles in Jutarnji and
Večernji list
The coverage of articles dealing with the issue of
migrants and the migrant crisis was divided into three
groups, depending on whether they relate to the state of the
migrant crisis in the Republic of Croatia, in the
neighborhood (especially in Bosnia and Herzegovina) or
to the situation in Europe and even the world. In each
group, some of the articles will be further elaboated, given
the importance of the communication and semantic
message they send to the public.
a) Articles discussing migrants and their position in the
Republic of Croatia:
1. The bodies of migrants from Kupa are in morgue
and cannot be buried, Jutarnji list, 18. 6. 2018.
2. How to overcome the fear of immigrants?,Večernji
list, 25. 7. 2018.
3. Illegal migrants 26% more, Večernji list, 18. 8.
2018.

6

www.wikipedija., 24.8.2019.
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4. Migrants have not come to steal our jobs - they want
to start their own, Jutarnji list, 20. 8. 2018.
5. In three months in Croatia, as many as five cases of
migrant smuggler attacks (11,000 migrants were recorded
in Bosnia and Herzegovina this year, of which 2,500
managed to break through the Croatian border), Jutarnji
list, 27. 8. 2018.
6. Mehdi: I'm finally home, Jutarnji list, 4. 9. 2018.
In the article, migrant Mehdi says that people in Croatia
are warmer than they are in Austria, and mentions that he
once got an ice cream for a tram. From his testimony to
conclude that these are people who just want a quiet home
and are made happy by little things, like an ice cream. The
translator Amin also mentioned in the article also says that
Croats are very warm and open minded. Articles like this
are really good in terms of breaking down prejudices and
creating a positive atmosphere.
7. "Refugee children who have not attended school for
six years have arrived", Večernji list, 4. 9. 2018.
8. Police officers beat up 700 migrants who illegally
entered the Republic of Croatia, Jutarnji list, 5. 9. 2018.
9. Smuggling people into the van, packed 34 illegal
imigrants for Italy, Jutarnji list, 13. 9. 2018.
10. Head of the Jesuit Refugee Service Tvrtko Barun:
Croatia closed the border due to Schengen entry (the
experience of refugees in Croatia, all their grateful words,
views and gestures fill me with pride in what we do),
Večernji list, 15. 9. 2018.
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11. Refugee drama near Plitvice. GPS signal destroys
Syria story - Search for missing girl from Syria - Refugee
drama on Plitvice Lakes, Jutarnji list, 25. 9. 2018.
12. The Ministry of Internal Affairs published Allse's
profile, the minister claims: We have made a mistake,
Jutarnji list, 26. 9. 2018.
13. Six asylum seekers started training chefs through
the stock market, Večernji list, 4. 10. 2018.
14. An unknown man's body was pulled from Kupa near
Karlovac, Jutarnji list, 10. 10. 2018.
15. Both police officers and migrants started smuggling
migrants across the border, Večernji list, 12. 10. 2018.
16. Migrant conflict: The allegations are not factbased, Večernji list, 19. 10. 2018.
17. Migrants complain that police beat them with
shelves, steal money and cell phones, Jutarnji list, 19. 10.
2018.
I would like to point out from the article: "Such
baseless accusations hurt the migrants the most."
18. Only street shop owners do not complain about
migrants because their traffic has tripled, Jutarnji list, 26.
10. 2018.
19. First migrants get jobs through the stock market,
Jutarnji list, 30. 10. 2018.
I would like to point out from the article: “ Purya and
Samira were tattoo artists and designers in Iran, and now
they cook at a sanatorium in Zagreb. "
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20. The truth about migrants in the Sinj area Sinj in fear
Predrag came to me and said: “You have guests!” I was
surprised …, Večernji list, 7. 11. 2018.
21. Migrants in fake news rape, spread contagion, kill,
boil their heads …,Večernji list, 8. 11. 2018.
22. Include Refugee Children in Schools (Appeal for
International Children's Day), Večernji list, 20. 11. 2018.
23. Dicovered network of smugglers Young Pakistanis
and Croats smuggle people from Bosnia and Herzegovina
into the EU., Jutarnji list, 7. 12. 2018.
24. Smuggled 104 migrants in three months and earned
64 00 euros, Jutarnji list 8. 12. 2018.
25. 26. Locals: We are not afraid, but we re not
indifferent. There will be more than us, Jutarnji list, 7. 12.
2018.
26. Both Croatia and Europe need migrants because of
the workforce, Jutarnji list, 17. 12. 2018.
I would like to point out from the article: "Migrants are
needed to do the job that the locals do not want to do, and
which require lower education."
27. The Syrian was lying, though (he never even made
the trip with his daughter, managed to get to the
Netherlands and never asked about her again.), Jutarnji
list, 21. 12. 2018.
An article which portrayed migrants are in a negative
light. It is a common belief that some migrants, especially
working-age men, have left their countries to secure
themselves economically in developed countries, and that
they do not choose the means and ways to achieve this
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goal, and very often child trafficking is involved in such
stories.
28. Our First Christmas - How the Iraqi Al-Sadoon
family finally found peace in Zagreb, Jutarnji list 22. 12.
2018.
I highlight from the article: “For us, this is not a
religious holiday. We are celebrating our new home. ”An
article that sends a very clear message, both through the
title and through the statements of migrants, about the
Republic of Croatia as a country open to migrants,
integrating them into their society and open to others and
otherwise. The message spoken by the actors of this article
is very important, emphasizing the greatest Catholic
religious feast that they have accepted and which is also a
metaphor for their hope and a new beginning, a new life.
29. International Scientific Conference: On Migration
and Identity in Contemporary Society, Jutarnji list, 27. 12.
2018.
Article highlights the interest of the scientific public to
speak about the problem of migration and migrants, not
only in the Republic of Croatia, but at the level of
contemporary society, that is, in relation to globalization
of the whole world.
30. One year in prison for a migrant from Morocco for
stealing the cellphone, Jutarnji list, 5.1. 2019.
31. Lika police officers save 15 migrants from freezing,
Jutarnji list, 17. 1. 2019.
32. Karlovac Prison is crowded
smugglers, Jutarnji list, 26. 2. 2019.
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33. Asylum seekers in Croatia are depressed and
anxious, Jutarnji list, 4.3. 2019.
34. Refugee crisis. EU criticisms of Amnesty
International report (Commission: We are concerned
about police behavior. Ministry of Internal Affairs:
Migrants often blame us, Jutarnji list, 14. 3. 2019.
35. Migrant wave Security services warning
"Thousands of people want to enter Croatia illegally in
summer, Jutarnji list, 8.4. 2019.
36. Give the children more caregivers, adults the right
to asylum, Council of Europe report, Special Envoy for
Migration and Refugees Tomaš Boček on the treatment,
reception and placement of migrants in Croatia, Večernji
list, 25. 4. 2019.
37. World Refugee Day Stories of People Who Became
Croatia's New Homeland They found a home in Croatia,
still looking for job, Jutarnji list, 20. 6. 2019.
b) Articles discussing migrants and migrant crisis in
neighboring countries (especially in Bosnia and
Herzegovina):Situacija na rubu kaosa…Migranti
blokirali ulaz u Hrvatsku.
1. Extraordinary measures in force in Bihac, Jutarnji
list, 25. 10. 2018.
2. Attempted to break through police cordon Not
giving up on EU 2 policemen and 3 migrants injured,
Večernji list, 25. 10. 2018.
3. Refugees towards the EU are driven by economic
considerations and the human smuggling industry,
Večernji list, 26. 10. 2018.
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4. Number of the migrants returned from the border
and located in Bihać, Večernji list, 27. 10. 2018.
5. Smugglers' secret networks… Mules are used for
smuggling migrants who do not even know who hired
them, Jutarnji list, 29. 10. 2018.
6. Police blocked border crossing Maljevac, Jutarnji
list, 31. 10. 2018.
7. Police were video recorded while returning
migrants to Bosnia and Herzegovina, Jutarnji list, 17. 12.
2018.
8. There are fewer migrants on the border with Bosnia
and Herzegovina, a new wave is expected in the spring,
Jutarnji list, 27. 12. 2018.
I would like to highlight from the article the statement
of Bishop Uznić : These are people who are just seeking a
better life (This statement is very important for the
perception and acceptance of migrants in the Republic of
Croatia because it comes from religious circles and from
the high head of the Catholic Church. This approach to the
problem of migrants brings serenity and faith in the
tolerance and acceptance of others and others, especially
when it comes to different religions.
9. The terrorists in BiH are no surprise, Večernji list,
20. 2. 2019.
10. Broke a migrant's leg with a pole, neighbors: We
have to defend ourselves, Jutarnji list, 4. 4. 2019.
11. On the other hand, Jutarnji List reporters at a
makeshift migrant camp in Vučjak near Bihac, Jutarnji list,
22. 6. 2019.
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I would like to highlight from the article: "In their
world, the migrant route is called 'game', it is divided into
'levels', and each country represents one. Croatia is the
eighth level. "Unfortunately, level eight is game over for
most of us," they tell us with a laugh.
c) Articles discussing migrants and migrant crises in
other countries:
1. Migrant Wave - Vienna wants police-military plan
activated (Pressure on Croatia), Jutarnji list, 6. 6. 2018.
2. Migrant crisis - At a meeting in Brussels,
European leaders will try to find a common solution,
Jutarnji list, 28. 6. 2018.
3. A wave of expelled migrants arrives in Slovenia
from Germany, Večernji list, 9. 7. 2018.
4. Migrants should no longer be given false hope,
Večernji list, 21. 7. 2018.
5. In 2018, 1500 migrants died
Mediterranean, Večernji list, 28. 7. 2018.

in

the

6. Portugal is the only European country that wants
immigrants, Večernji list, 1. 8. 2018.
7. Migrants are coming to Spain, Večernji list, 4. i 5.
8. 2019.
8. Pope Francis is losing popularity due to
migrants, Večernji list, 8. 8. 2018.
9. Migrants brought growth (Right-wingers were
thwarted by an argument against foreigners), Jutarnji list,
22. 8. 2018.
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A positive example from Sweden, which Croatia
certainly wants to look at, certainly has a positive effect in
this kind of semantic expression.
10. Stop illegal migrants at the border, Večernji list,
20. 9. 2018.
I would like to highlight from the article: “No one
within the EU wants to build“ controlled centers ”for
migrants in their territory.
11. Migration agreement disputed as "Istanbul
declaration", Večernji list, 2. 11. 2018.
12. A refugee girl (7) died in America for not drinking
and eating for days (Jutarnji list, 15. 12. 2018.)
13. It's scary. Worse than in war, and we're in Europe.
It had to be different. (Reflection on a refugee camp - the
Greek island of Lesbos.), Jutarnji list, 1. 12. 2018.
I would like to highlight from the article. “The fight,
the chaos, the awful food, the incredible crowds. Fires,
protests, I wanted to die. It was easier in the war. When a
bomb goes down, you die. And that's it."
14. Babies die of cold in a refugee camp, Jutarnji list,
2. 2. 2019.
The article discusses conditions at a refugee camp in
Syria.
15. Drama in the Mediterranean. An inflatable boat
full of migrants crashed near the Libyan coast, drowning
117., Jutarnji list, 9. 2. 2019.
16. Fewer rights, even closing borders for immigrants
not to repeat in 2015., Večernji list, 13. 2. 2019.
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17. Migrants should be viewed as persons, not figures
(Pope upholds the Marrakesh agreement), Večernji list, 1.
4. 2019.
18. The EU is only open within its borders (There is
no country that can control migration due to climate
change, Večernji list, 15. 4. 2019.
Conclusion
The paper highlights the articles published in the two
most read daily newspapers Jutarnji and Večernji list in the
period of one year, which covers the second half of 2018
and the first half of 2019. The articles are divided into 3
groups: a) articles discussing migrants and their position
in the Republic of Croatia, b) articles discussing migrants
and migrant crisis in neighboring countries (especially in
Bosnia and Herzegovina), c) articles discussing migrants
and migrant workers crisis in other countries. In the first
group there are several sub-groups of articles, the first such
sub-group are articles that talk about the poor position of
migrants in the Republic of Croatia (police officers who
abuse them. asylum seekers who have stayed in the
Republic of Croatia. In the second sub group we have
articles in which migrants have only words of praise about
the Republic of Croatia and its citizens, feel good and safe
in Croatia, experience Croatia as their new home, are
happy, the third subgroup goes towards migrants and
entrepreneurship, presents migrants in a positive way in
terms of being economical and employable in the Republic
of Croatia. These articles are affirmative and positive in
generating public opinion and attitudes towards migrants
and migration. In the second group, we inluded articles,
which present the isolation in relation to migrants towards
neighboring countries, especially towards Bosnia and
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Herzegovina (because it is a new route through which
migrants enter Croatia). These articles are mainly focused
on the relationship between police and migrants, with
regular reporting and negative police attitudes towards
migrants. In a semantic and informative sense, these
articles have a positive impact on public opinion because
the average Croatian citizen is very sympathetic to people
in need and disadvantage. It is certainly positive that the
police are portrayed in the right light, regardless of the fact
that it is a state institution, which confirms the thesis that
Croatia is a free-thinking state and that freedom of speech
is respected. The third group contains articles discussing
the situation of migrants in other countries, and here we
see two groups of articles, one which conveys the views of
the European Union and the European Commission that
more needs to be done for migrants and that this is a topic
discussed in the highest EU institutions. the other group is
also talking about positive and negative examples of
integration of migrants in highly developed countries.
We can conclude by saying that Jutarnji and Večernji
list are two daily newspapers that bring sufficient
information about migrants and the migrant crisis and
migrant routes, linguistically indicate the real problems,
present the issues in a credible and truthful manner, thus
sending the right messages and forming the correct public
opinion.
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