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OSMANLI SEMBOLLERĠ SĠLĠNEN ġEHĠR 
ÜSKÜP VE ‘ÜSKÜP 2014 PROJESĠ1

Neval KONUK 

Üsküp, Osmanlı’daki Rumeli’nin özetidir. Kalenin eteklerinde, 
Balkan Türkçesi’nin çınladığı Türk Çarşısı’nda, eskiyle yeniyi birbirine 
bağlayan Taş Köprü’nün çevresinde unutturulmak istenen bir geçmiş 
nefes alıp veriyor. Öte yanda ise, 1912’den beri milliyetçi arzuların, 
sosyalist modernleşme hamlelerinin ve son olarak da antik zamanlara 
öykünme çabalarının şekillendiği yeni Üsküp yükseliyor. 

Makedonya Hükümeti, Üsküp Büyükşehir ve Merkez Belediyesi, 2010 
yılından beri, Makedonluk ve Ortodoks Hıristiyanlık dışında tüm etnik ve 
dini unsurları yok sayan 'Üsküp 2014' isimli bir projeyi hayata 
geçirebilmek için yoğun gayret sarf ediyor.

Makedonya Başbakanı Nikola Gruevski'nin talimatıyla hazırlanan 
“Üsküp 2014 Projesi” kapsamında, Nikola Karev, Pitu Guli, Büyük 
İskender, Goce Delçev, Dame Gruev, Çar Samuil gibi, birçoğu Osmanlı 
döneminde eşkıya olarak kabul edilen isimlerin heykel ve sembolleri 
dikildi. Buna karşılık aynı meydanda 1925 yılında Sırplar tarafından 
yıkılan ve Balkanların en önemli mimari eserlerinden birisi olan Burmalı 
Camii'nin inşasına ise, müsaade edilmedi.

Üsküb’ün Tarihçesi

Günümüzde Makedonya Cumhuriyeti’nin başşehri olan şehir, Balkan 
yarımadasının ortasında Vardar nehrinin her iki yakasında yer alır. Şehir 
çeşitli yollar vasıtasıyla Kosova-Priştine’ye, Selânik ve Ege denizine, Niş 
ve Belgrad’a, Sofya ve İstanbul’a bağlanan önemli bir güzergâh 
üzerindedir; denizden yüksekliği 220-340 m. civarındadır. Bazı 
kaynaklarda, bugünkü şehrin bir kısım mahallelerinde ortaya çıkan antik 
harabelerin ilk yerleşmeye ait olduğu ve Dardan adı verilen kabilelerin 

                                                
1 Öğretim Görevlisi-Neval KONUK-Marmara Üni.Sosyal Bilimler Meslek Yülksekokulu
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burada yerleştiği belirtilir. Romalılar da şehrin bulunduğu bölgeye 
sonradan Dardania eyaleti adını vermişlerdi. Roma hâkimiyeti altında iken 
gelişen şehirde bir Roma Lejyonu mevcuttu. Üsküp’ün bulunduğu yerin 
bilinen iskân tarihi Roma dönemine kadar iner. Batlamyus’un eserinde 
burası Skupi şeklinde kaydedilmiştir. Bölge 518’de meydana gelen
depremde büyük zarar gördü, vilâyetin merkezi Üsküp tamamen yıkıldı. 
Yeniden imar edilen şehir Doğu Roma İmparatoru I. Iustinianos 
zamanında (527-565) hızla gelişti. 696’da Güney Slavları’nın eline 
geçince adı Skoplje’ye (Skopie, Skopje) dönüştürüldü. Bulgar Çarı Samuil 
zamanında (976-1014) Üsküp önemli bir ticaret merkezi haline geldi. 
Samuil’in iktidarının sonlarına doğru Bizans İmparatoru II. Basileios’un 
(976-1025) hâkimiyetine girdi. Bu arada 1050’den itibaren Tuna’yı geçip 
Bizans’ın müttefiki olarak Balkanlar’a yayılan Peçenekler’le 1065’e 
doğru gelen Uzlar bölgede baskı kurdu ve derin izler bıraktı. XII. yüzyıl 
Arap coğrafyacı Şerîf el-İdrîsî burayı İşkubya şeklinde anmıştır. Üsküp, 
Bizans idaresinde iken müstakil bir devlet kuran Sırplar’ın hedefi oldu. 
Sırp Kralı II. Milutin (1282-1321) Üsküp şehrini ele geçirerek devletinin 
merkezi yaptı. Böylece Üsküp’te 110 yıl devam edecek Sırp hâkimiyeti 
başladı. Sırp Çarı Stefan Duşan 16 Nisan 1346’da imparator unvanını alıp 
Üsküp’te taç giydi. Duşan’ın ölümünün ardından karışıklıklar başlayınca 
şehir eski önemini kaybetti. Bu sırada Türkler, Makedonya’ya akınlarını 
sıklaştırarak bölgede hâkimiyet kurdular ve Üsküp şehrini tehdide 
başladılar.

Yıldırım Bayezid 1390’da Timurtaş Paşa, Evrenos ve Paşa Yiğit 
beyleri Sırbistan’ın fethine gönderdi. Üsküp, Osmanlı uç beylerinden Paşa 
Yiğit’in akınlarına hedef oldu ve onun tarafından ele geçirildi. İlk 
Osmanlı kronikleri fetih tarihini vermemektedir. Buna karşılık Batılı 
müellifler şehrin 6 Ocak 1392’de Osmanlı idaresine girdiğini kaydederler. 
Fetihten sonra Paşa Yiğit Bey, Saruhan bölgesinden getirtilen 
Türkmenler’i Üsküp ve yöresine yerleştirdi. Burasını Balkanlar’da 
Osmanlı Devleti’nin en önemli uç merkezlerinden biri haline getirdi. 
Osmanlı fetihleri Üsküp merkezli olarak Sırbistan’a ve Bosna’ya uzandı2.

Bu stratejik önemi Belgrad’ın fethine kadar sürdü (927/1521). Türk 
iskânı Üsküp ve çevresinin demografik yapısını derinden etkiledi. Bir 
taraftan yeni yerleşim yerleri kurulurken diğer taraftan bölgedeki 
Katolikler’in çoğu müslüman oldu. Aynı durum Kırçova, Gostivar ve 
Kalkandelen civarında da gerçekleşti. Türk yerleşmesinin sonucunda 
şehirde kısa sürede han, hamam, cami ve mescid gibi eserler inşa edildi ve 
3Üsküp’ün görünümü tamamen değişti. Şehrin en önemli mimari yapısı 
olan kalesi, Vardar nehrinin sol kıyısında yahudi mahallesiyle pazar 
meydanı arasında bulunmaktaydı. Kale Roma devri eserlerindendi ve 
tahminen VI. yüzyılda inşa edilmişti. Kale Osmanlılar tarafından birçok 
defa tamir edilerek genişletildi. XVII. yüzyılın ortalarında Evliya Çelebi 
kalenin iki katlı, sağlam, metin ve güvenli olduğunu, kapı ve duvarının 
parlak taşla yapıldığını, Üsküp şehrinin ortasında beşgen şeklinde yüksek 
ve dayanıklı bir kale olup yetmiş kadar burcu bulunduğunu belirtir. 
Osmanlılar’ın bölgeden çekilmesinin ardından bir müddet askerî amaçla 
kullanılan kalenin daha sonra büyük bir kısmı yıkıldı ve bugüne ancak sur 
kalıntıları ulaştı.

Üsküp’ün bir Osmanlı şehri haline gelişinin temel fizikî göstergesi 
burada yaptırılan cami, mescid ve medreselerdir. 859’da (1455) Üsküp’te 
iki büyük cami, medrese ve imarethâne vardı. 935’te (1529) altı cami, kırk 
iki mescid, iki medrese ve sekiz hamam mevcuttu. XVI. yüzyıl Osmanlı 
tarihçisi Kemalpaşazâde burayı cennet bahçesine benzeterek Rumeli’nin 
Bursa’sı diye anar. Üsküp’e gelen seyyah Gaspare Erizzo şehirde dört 
cami, su kemerleri ve içinde Türk askerleri olan bir kale bulunduğunu, 
1573’te gelen seyyah Philippe du Fresne Canaye ise şato, kilise ve Hünkâr 
Camii yanında büyük saat kulesinin yer aldığını belirtir. 

                                                
2 Anonim Tevârîh-i Âl-i Osman (nşr. F. Giese, haz. Nihat Azamat), İstanbul, 1992, s.18-
19, 30; Hoca Sâdeddin Efendi, Tâcü’t-tevârih (haz. İsmet Parmaksızoğlu), Ankara, 1992, 
I, s.176, 179-180; Kâtib Çelebi, Cihannümâ, s.683.
3 Vasiljević, J.Hadήi, Skoplje i Njegova okolina: Istoriska, Etnografska i Kulturno-
Politička Izlaganja, Beograd, 1930, s.125; Salih Âsım, Üsküp Tarihi ve Civarı, Üsküp, 
1932 ; A. Jelačić v.d., Vodič Kroz Skoplje i okolinu, Skoplje, 1937; A. Nikolovski v.d., 
Spomenici na Kulturata vo SR Makedonija, Skopje, 1961.
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2 Anonim Tevârîh-i Âl-i Osman (nşr. F. Giese, haz. Nihat Azamat), İstanbul, 1992, s.18-
19, 30; Hoca Sâdeddin Efendi, Tâcü’t-tevârih (haz. İsmet Parmaksızoğlu), Ankara, 1992, 
I, s.176, 179-180; Kâtib Çelebi, Cihannümâ, s.683.
3 Vasiljević, J.Hadήi, Skoplje i Njegova okolina: Istoriska, Etnografska i Kulturno-
Politička Izlaganja, Beograd, 1930, s.125; Salih Âsım, Üsküp Tarihi ve Civarı, Üsküp, 
1932 ; A. Jelačić v.d., Vodič Kroz Skoplje i okolinu, Skoplje, 1937; A. Nikolovski v.d., 
Spomenici na Kulturata vo SR Makedonija, Skopje, 1961.
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XVII. yüzyılın ortalarında Evliya Çelebi burayı tam bir müslüman 
şehri olarak tasvir eder, kırk beş cami ile birçok mescid, mektep, hamam 
ve tekke bulunduğunu belirtir. Üsküp’te fizikî gelişmeyi Osmanlı 
döneminde inşa edilen tarihî eserler açık şekilde gösterir. Bunların içinde 
Paşa Yiğit Bey Camii, Alaca İshak Bey Camii ve Medresesi, Îsâ Bey 
Camii ve Medresesi, II. Murad tarafından 1436’da yaptırılan Sultan 
Murad Camii (Hünkâr Camii), Mustafa Paşa Camii ve İmareti, Yahyâ 
Paşa Camii ve İmareti, uç beyi Îsâ Bey’in oğlu Mehmed Bey’in inşa 
ettirdiği Kebîrî Mehmed Bey Camii, Kaçanikli Mehmed Paşa Camii, Gazi 
Menteş Camii, Hacı Muhyiddin Mescidi, Paşa Bey Mescidi, İbn Kocacık 
Mescidi, İbn Muhtesib Mescidi, Hüdâverdi Camii, Yoğurt Pazarı Camii, 
Hoca Şemseddin Mescidi ve Zeynel Paşa Camii en önemlileridir. Dâvud 
Paşa Hamamı, Îsâ Bey Çifte Hamamı ve Şengül Hamamı da şehrin önemli 
mimari eserlerindendir. Şehirde on beş zâviye, ayrıca Rifâî Tekkesi ve 
Mevlevîler’e ait bir mevlevîhâne mevcuttu4.

Şehir XV-XVII. yüzyıllardaki bu fizikî yapısına paralel şekilde 
yoğun bir yerleşmeye sahne oldu. 859 (1455) tarihli tahrir kayıtlarına göre 
yirmi üçü müslümanlara, sekizi gayri müslimlere ait otuz bir mahallesi 
bulunuyordu. Bu durum, fethinden sonra geçen yarım asırlık bir zaman 
diliminde şehrin nasıl bir iskâna sahne olduğunu ortaya koyar. Mahalle 
sayısı 1468’de otuz üçü müslümanlara, on ikisi gayri müslimlere ait kırk 
beşe, 1528’de elli birinde müslümanların oturduğu altmış dörde, 954’te 
(1547) altmış yediye yükseldi. 1569’da bu altmış yedi mahallenin elli 
yedisinde müslümanlar oturuyordu. Bu durumun bir göstergesi olarak 
nüfus yapısında da ciddi artışlar meydana geldi. 1455’te ve 1468’de 
müslüman erkek nüfusu 2500’ü geçmişti, müslümanlar şehir nüfusunun % 
63’ünü teşkil ediyordu. XVI. yüzyıl ortalarında bu oran % 76’ya ulaştı. 
Makedon, Arnavut ve az sayıda yahudiden oluşan gayrı müslim erkek 
nüfusu 859’da (1455) 1507 iken 1569’da 2445’e yükseldi. Hem 
müslüman hem de gayri müslim nüfustaki artışlar şehre dışarıdan önemli 
ölçüde göç gerçekleştiğini göstermektedir. Şehrin toplam nüfusu 1455’te 
12.000, 1498’de 15.000, 1544’te 18.000, 1569’da 30.000’i bulmuştu. 
Nüfusun XVII. yüzyılda daha da arttığı açıktır. Ancak bu yüzyılın 
sonlarında şehir askerî bir tehdit altına girdi5.

II. Viyana Kuşatması’ndan sonra başlayan savaşlarda Avusturyalı 
General Piccolomini 25-27 Ekim 1689’da Üsküp şehrini işgal etti. 
Avusturya kuvvetlerinin bölgedeki işgali pek çok müslüman ve gayrı
                                                
4 Evliya Çelebi, Seyahatnâme, V, s.553-558.
5 İnbaşı, Mehmet, “Üsküp” Maddesi, Türkiye Diyanet Ġslam Ansiklopedisi, 2012, c.42, 
s.379.

müslim halkın Sofya ve Belgrad’a göç etmesine yol açtı. Müslüman Türk 
ahalinin bir bölümü İstanbul’a giderek Eyüp civarına yerleşti ve burada 
Üsküp mahallesi kuruldu. 1101’de (1690) Mora Seraskeri Koca Halil Paşa 
ile Kırım Hanı Selim Giray, Kaçanik Boğazı’nda ve Kosova’da 
Avusturyalılar’ı mağlûp ederek Üsküp’ü tekrar Osmanlı hâkimiyetine 
aldı. Bu yıllarda Üsküp ciddi anlamda geriledi ve nüfusunun çoğunu 
kaybetti. XIX. yüzyıla ait kayıtlar nüfusun XVI. yüzyıldaki sayılara ancak 
söz konusu asrın sonlarında eriştiğine işaret eder. Nitekim şehirde 1831’de 
toplam 22.260, 1870’te 13.000’i müslüman, 7000’i hıristiyan ve 800’ü 
yahudi 20.800 kişi tesbit edilmişti. 1877’de 16.462 müslüman, 14.586 
hıristiyan ve 160 yahudi olmak üzere 31.208, 1882’de ise 34.152 kişi 
meskûndu.

Ticaret yolları üzerinde bulunmasından dolayı önemli bir ticaret 
merkezi olan şehirde Eski Han, Îsâ Bey Hanı, Kurşunlu Han, Sulu Han ve 
Kapan Han gibi çok sayıda ticaret hanı mevcuttu6. XVI. yüzyılda kalenin 
kuzey kesimiyle Vardar nehri arasında büyük bir pazar meydanı vardı. Bu 
dönemde şehirde 133 meslek kolu faaliyetteydi. Şehirde yabancı 
tüccarların da faaliyet gösterdiğine dair bilgiler vardır. Özellikle yahudi ve 
Raguzalı tüccarlar burada ticarî koloni kurmuşlardı. XIX. yüzyılda 
Üsküp’ün bu fizikî gelişmesini salnâmelerden takip mümkündür. Kosova 
Vilâyeti Salnâmesi’ne göre 1898’de Üsküp şehrinde dokuz karakol, otuz 
iki cami, on yedi mescid, sekiz medrese, on dokuz tekke, yedi türbe, dört 
kilise, bir havra, iki metropolit, on yedisi müslümanlara, on yedisi gayrı
müslimlere ait okul binası, bir matbaa, dört hamam, yirmi altı değirmen, 
sekiz otel, bir saat kulesi, yetmiş beş lokanta ve meyhane, kırk dört han, 
otuz iki kahve ve kıraathane, altmış dokuz fırın, otuz iki çeşme, 1410 
dükkân vardı. Şehrin XIX. yüzyıldaki dikkat çekici gelişmesinde Belgrad-
Selânik demir yolunun işletmeye açılması ve Üsküp’ün bu hat üzerinde 
bulunmasının rolü büyüktür7.

Şehrin merkez olduğu Üsküp bölgesi Rumeli beylerbeyiliğine 
bağlıydı ve Paşa livâsı içindeydi. 1580’den sonra Rumeli eyaletinin 
müstakil livâsı/sancağı oldu. Bu durumunu Tanzimat’a kadar sürdürdü. 
1831’de Rumeli eyaletine bağlı on beş sancaktan biri iken 1847 yılına 
doğru Üsküp eyaleti kuruldu. 1868’de yapılan idarî taksimata göre Üsküp 
sancağı Manastır vilâyetine, 1877’de yeni kurulan Kosova vilâyetine 
bağlandı. Bu dönemde Üsküp sancağının Üsküp, Kalkandelen, Kırçova, 

                                                
6Özer, Mustafa, Üsküp’te Türk Mimarisi-XVI-XIX.y.y., Türk Tarih Kurumu Yay., 
Ankara, 2006.  
7 Salnâme-i Vilâyet-i Kosova, Üsküp, 1314.
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6Özer, Mustafa, Üsküp’te Türk Mimarisi-XVI-XIX.y.y., Türk Tarih Kurumu Yay., 
Ankara, 2006.  
7 Salnâme-i Vilâyet-i Kosova, Üsküp, 1314.
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Köprülü, Pirlepe, Kıvırcık, Kırnık ve Kaçanik adlarında sekiz kazası 
mevcuttu. 1908 yılında Üsküp sancağının on kazası, beş nahiyesi ve 795 
köyü vardı8.

XX. yüzyıl başlarına kadar Osmanlı idaresinde kalan şehir 23-24
Ekim 1912’de Sırplar tarafından işgal edildi. 10 Ağustos 1913’te yapılan 
Bükreş Antlaşması ile de Üsküp, Manastır, Priştine ve İştip gibi Türk 
şehirleri Sırbistan’a verildi. Sırplar’ın hâkimiyetine geçtikten sonra 27 
Ocak 1913’te müslüman Türk ahaliden 752 aile Üsküp’ten göç etti. 
1915’te Bulgarlar’ın eline geçen şehir müttefikler tarafından 11 Eylül 
1918’de tekrar Sırplar’a verildi. Bu dönemde şehirde önemli bir nüfus 
azalması oldu. 1913’te Sırplar tarafından yapılan sayımda nüfusun 37.000 
olduğu belirlendi. Şehrin nüfusu 1921’de 41.006’ya, 1931’de 68.344’e, 
1935’te 70.716, 1941’de 80.000’e çıktı; ancak II. Dünya Savaşı’nın 
olumsuz etkileri yüzünden 1944’te 76.000’e geriledi. 1961’de nüfusu 
172.000, 1963’te meydana gelen büyük depremde 2000’in üstünde ölü 
bulunmasına ve nüfusun azalmasına rağmen Üsküp’ün nüfusu 1971’de 
312.300, 1981’de 408.143, 1994’te 448.200, 2002’de 506.926 ve 2006’da 
668.518’e ulaştı9.

II. Dünya Savaşı’ndan sonra Yugoslavya Sosyalist Federal 
Cumhuriyeti’nin önemli bir şehri olan Üsküp Yugoslavya’nın 
dağılmasından sonra Makedonya Cumhuriyeti’nin başşehri yapıldı. 
Vardar nehrinin her iki yakasında gelişen şehrin kültürel merkez 
kesimiyle meclis binası sol yakada bulunur. Ticaret fonksiyonu ırmağın 
iki yakasında da belirgindir. Üsküp şehri 2004’ten itibaren on belediyeden 
oluşmaktadır: Aerodrom, Butel, Čair, Centar, Gazi Baba, Gjorče Petrov, 
Karpoš, Kisela Voda, Saraj, Šuto Orizari.

1994’teki resmî kaynaklara göre Üsküp nüfusunun % 73’ü Makedon, 
% 13’ü Arnavut, % 2,1’i Türk, % 3,6’sı Sırp, % 4,5’i Roman, % 0,4’ü 
Ulah’tır; 14.089 kişinin millî kimlik beyanında bulunmadığı 
kaydedilmektedir10. 2002’deki nüfus sayımı sonrası verilen resmî bilgilere 
göre nüfusun % 66,75’i Makedon, % 20,49’u Arnavut, % 1,7’si Türk, % 

                                                
8 Eren, İsmail, “Turska Štampa u Jugoslaviji (1866-1966)”, POF, XIV-XV, 1969, s.359-
395; Matkovski, A- Angelakova, P., “Nekolku Kratki Patopisi za Makedonija”, Glasnik 
na Institutot za Nacionalna Istorija, XVI/1 (1972), s.251.
9 Eyice, Semavi, “Üsküb’de Türk Devri Eserleri”, TK, 11,1963, s.20-30; Sokoloski, M., 
“Vakafi i Vakafski Imoti vo Skopje i Skopsko vo XV i XVI vek”, Prilozi-MANU, VIII/2, 
Skopje, 1977, s.66-87.
10 Mesečina, Mlada, “The City of Skopje and its Demographic Structure in the 19th 
Century”, Turkish Review of Balkan Studies, İstanbul, 2003, s.279-299.

2,82’si Sırp, % 4,63’ü Roman, % 1,5’i Boşnak, 10.724 kişinin de çeşitli
kimliklere sahip olduğu belirtilmektedir. Üsküp’teki Arnavut, Türk, 
Boşnak ve Romanlar’ın müslüman nüfusu teşkil ettiği düşünülürse resmî 
kaynaklara göre buradaki müslümanların toplam nüfusun % 28,32’sini 
teşkil ettiği anlaşılır. Ancak bu tür resmî istatistiklerin doğru olmadığını 
tesbit eden müslüman kesime göre Üsküp’ün % 40 ile % 45 arasındaki 
nüfusu müslümandır. Bugün Üsküp’teki müslüman varlığının 
çoğunluğunu Arnavutlar meydana getirmektedir11.

Şehrin adeta simgesi olan Vardar nehri üzerindeki Taşköprü’nün, 
arşiv kayıtlarında ve tamirle ilgili yazılan hükümlerinde Fâtih Sultan 
Mehmed Köprüsü diye anılmaktadır. Sultan Mehmed Reşad’ın Kosova 
ziyareti sırasında 1909’da önemli bir onarım yapılarak, bu ziyarete ait bir 
kitâbe konulmuştu12. 1963’teki depremde hasar gören köprü yeniden tamir 
edilmiştir13.

Osmanlı döneminde Üsküp ve civarındaki pek çok mimari eserin bir 
kısmı tahrip edilmiş olmakla birlikte halen bölgede çok sayıda Osmanlı 
eseri ayaktadır. Bunların büyük bir kısmı komünist rejimi esnasında 
(1945-1990) imar planları iddiasıyla yıktırılmıştır. Bunun en açık 
örneklerinden biri II. Bayezid’in kızlarından birinin oğlu olduğu tahmin 
edilen Mehmed Bey’in yaptırdığı, Üsküp Taşköprüsü’nün batı yanında 
yer alan Burmalı Cami (Karlıili Beyi Mehmed Bey Külliyesi) 1925’te 
yıktırılmış, yerine orduevi ve posta binası inşa edilmiştir14.

1963 depreminin çok sayıda tarihî eserin yok olmasına sebebiyet 
verdiği Üsküp’te pek çok mimari eser arasında cami, medrese, han, 
hamam, tekke, köprü vb. görülmektedir. Bunların bir kısmı UNESCO 
tarafından koruma altına alınmıştır15. Camilerin meşhurları Gazi Îsâ Bey 
(XV. yüzyıl), Sultan Murad (1436), Mustafa Paşa (1492), (Malkoçoğlu) 
Yahyâ Paşa (1503-1504), Alaca İshak Bey (1438-1439), Murad Paşa (XV. 
yüzyılın ilk yarısı), Köse Kadı (XVII. yüzyıl), Dükkâncık (1548) ve 

                                                
11 İnbaşı, Mehmet, “Üsküp” Maddesi, Türkiye Diyanet Ġslam Ansiklopedisi, c.42, s.380.
12 Çulpan, Cevdet, Türk TaĢ Köprüleri, Türk Tarih Kurumu Yay., Ankara, 1975, s.126-
127.
13 Iljov, V., “Kameniot Most vo Svetlinata na Najnovite Proučuvanja”, Zbornik na 
Arheološki Muzej na Makedonija, X-XI (1983), s.155-163.
14 Şehapi, Behicüddin, “Üsküp’te 1912-1990 Tarihleri Arasında Yıkılan veya Yıkılmaya 
Maruz Kalan Camiler”, el-Hilâl, 33, Üsküp, 1991, s.20.
15 Kumcaracı-Bogoyeviç, Lidya, Üsküp’te Osmanlı Mimari Eserleri, Enka Lim.Şirketi, 
İstanbul, 2008.
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Hüseyin Şah (1554) camileri gibi eserlerdir16. 2003’te Üsküp Büyükşehir 
Belediyesi tarafından Üsküp Taşköprüsü’ne yapılan restorasyonda 
kitâbesi ve mihrâbiyesi yıktırılmıştır.

Burmalı Cami

1993 yılında bağımsızlığını ilan eden Makedonya'ya başkentlik 
yapan Üsküp, fiziki ve ruhi olarak halen Osmanlı’nın izlerini muhafaza 
ediyor. Ancak, aradan geçen yüzyıl Üsküp'ten çok şeyi de aldı götürdü. 
Artık Vardar'ın akış yönüne göre sol tarafta kalan Osmanlı'nın Üsküp'ü 
her şeye rağmen ayakta kalma mücadelesini devam ettirirken, Vardar'ın 
sağ tarafındaki Vodno Dağı eteklerine kadar uzanan bir alanda 
Yugoslavya'nın kucağında büyüyen modern Üsküp yer alıyor. Müslüman 
kesimde daha çok Türkler, Arnavutlar, Boşnaklar ve Çingeneler; karşı 
kıyıda Makedonlar, Sırplar ve diğer hristiyan etnik unsurlar ikamet ediyor.

Üsküp'ün güneybatısında, Vardar Nehri'nin üzerindeki Taş 
Köprü'nün [Fatih Köprüsü] sol yanı başındaki alan, asırlarca Burmalı 
Camii ve külliyesine ev sahipliği yapmıştır. Burmalı Camii'ne ait bazı 
kalıntılara, bugün bile, kent parkında rastlamak mümkündür.

Asıl ismi Karlıili Mehmed Bey olan cami için Evliya Çelebi, 
Seyahatnamesi'nde Karlı-zâde Camii olarak bahsetmektedir. Caminin, 
bugün Kurşunlu Han deposunda bulunan, giriş kapısı üzerindeki Arapça 
kitabesi hicrî 900 yılında Mehmed Bey tarafından yapıldığını işaret 
etmektedir. Üsküp sicillerinde Burmalı Camii ve vakıflarından 
bahsedilirken, Karlıoğlu Mehmed Camii ve Vakfiyesi diye yazılıdır. Halk 
arasında Burmalı olarak anılan bu caminin duvarı üzerine oturtulan
minare kaidesi dört köşeli, gövdesi ise helezoni burmalıydı. Bu sebeple 
halk arasında yapı, Burmalı Camii olarak bilinmektedir17.

Burmalı Camii, türbe, imaret, medrese ve Vardar Nehri'nin kıyısına 
kadar uzanan mezarlıktan oluşan bir külliye içerisinde bulunmaktaydı. 
Eldeki mevcut bilgi ve belgelere göre Burmalı Camii harimi üç sıra tulâni 
tonozla örtülüdür. Bu özelliği ile Burmalı Camii, Makedonya'da inşa 
edilen Osmanlı eserleri içerinde Selçuklu mimarisine sahip tek camidir18.
Benzer minare şekli Edirne'deki Üç Şerefeli Camii'nde ve bugün ayakta 

                                                
16 Ayverdi, Ekrem Hakkı, Osmanlı Mi‘mârîsi IV, s. 883-886; a.mlf., Avrupa’da 
Osmanlı Mimârî Eserleri III, İstanbul, 1981, s.247-259, 290, 300-302; a.mlf., 
“Yugoslavya’da Türk Âbideleri ve Vakıfları”, Vakıflar Dergisi, II, 1956, s.161.
17 Kumcaracı-Bogoyeviç, a.g.e., s.184-188. 
18 Özer, a.g.e., s.183-186.

olmayan Yunanistan Larissa (Yenişehir) Burmalı Cami ve Selanik Tarakçı 
Ali Bey Camilerinde görülmektedir.

Burmalı Camii, mezarlığı ve türbeyi kuşatan çevre duvarı Kral Petar 
Meydanlığı'nın yapılması için 1923’te Sırplar tarafından yıkılır. Ardından 
yerine küçücük bir park alanı yaptırılmak üzere Hüma Şah Sultan Türbesi 
1924’te yıktırılır. Bir yıl sonra da, yerine Subay Ordu Evi [Oficirski Dom] 
yaptırılmak üzere, Sırplar tarafından tamamen yaktırıldı. Fakat, 1963’te 
Üsküp’te meydana gelen depremde Subay Ordu Evi de yerle bir oldu.

2000’li yılların başından itibaren Makedonya'da yaşayan 
Müslümanlar, Burmalı Camii'nin yeniden inşa edilmesini talep etti.
Burmalı Camii'nin yeniden inşası için yetmiş civarında Türk ve Arnavut 
sivil toplum kuruluşu güç birliği yaptı. Makedonya'daki Müslüman sivil 
toplum kuruluşları belki de ilk defa bu denli geniş bir platform 
oluşturarak, bir araya gelmeyi başardı. Ancak, Makedonlar, Makedonya 
Kültür Bakanlığı ve Üsküp Merkez Belediyesi'nin "Üsküp 2014" 
Projesi’ni fırsat bilerek, aynı bölgeye büyük bir kilise yapmak istediklerini 
ifade ettiler. Proje kapsamında, Üsküp Meydanı'ndaki yeni bir çeşmenin 
üstüne Büyük İskender heykeli dikildi. Bu, olay 2001 krizinden sonra 
ilişkilerin kısmen normalleştiği ülkede yeni bir kriz çıkarma girişiminden 
başka bir şey değildi.

Ülkedeki Müslümanlar, hükümetin burada bir Ortodoks Kilisesi inşa 
etmeyi planladığını duyurmasının ardından Burmalı Camii'nin tekrar 
inşası için barışçıl protesto gösterileri tertipledi. Bu plan daha sonra 
“Üsküp 2014 Projesi” çerçevesinde orduevine dönüştürüldü. 
Parlamentoya taşınan ve tartışmalara neden olan, Makedonya'da yaşayan 
Müslümanların taleplerine rağmen Makedon yetkililerin yeniden inşa 
etmeyi reddettikleri Burmalı Camii'nin olduğu yere daha önce depremle 
yıkılan Orduevi günümüzde tekrar inşa ediliyor.

Nüfusunun yaklaşık üçte biri Müslüman olan ülkede 'Üsküp 2014 
Projesi’nin şehir merkezini bir tür pagan Hristiyan meydanına çevirmesi, 
ülkenin çok kültürlü ve multi-etnik yapısını aksettirmediği için tepkilere 
neden oluyor. Ayrıca, Sırp barbarlığının bir neticesi olarak yıkılan 
Burmalı Camii'nin yerine, yeniden ordu evi yapılmasının düşünülüyor 
olması aradan geçen yıllara rağmen yıkıcı zihniyetin temsilcilerinin iş 
başında olduğunu göstermektedir. Makedonya'ya uluslararası her ortamda 
tam destek veren Türkiye, mirasçısı olduğu Osmanlı tarihine saygı 
gösterilmesini talep etme hakkına sahipti. Burmalı Camii'nin yeniden inşa 
edilmesi, aynı zamanda, Makedonya'nın geçmişte işlenen bir ayıbı telafisi 
etmesi için önemli bir fırsat olabilirdi.
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Üsküp’te meydana gelen depremde Subay Ordu Evi de yerle bir oldu.

2000’li yılların başından itibaren Makedonya'da yaşayan 
Müslümanlar, Burmalı Camii'nin yeniden inşa edilmesini talep etti.
Burmalı Camii'nin yeniden inşası için yetmiş civarında Türk ve Arnavut 
sivil toplum kuruluşu güç birliği yaptı. Makedonya'daki Müslüman sivil 
toplum kuruluşları belki de ilk defa bu denli geniş bir platform 
oluşturarak, bir araya gelmeyi başardı. Ancak, Makedonlar, Makedonya 
Kültür Bakanlığı ve Üsküp Merkez Belediyesi'nin "Üsküp 2014" 
Projesi’ni fırsat bilerek, aynı bölgeye büyük bir kilise yapmak istediklerini 
ifade ettiler. Proje kapsamında, Üsküp Meydanı'ndaki yeni bir çeşmenin 
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gösterilmesini talep etme hakkına sahipti. Burmalı Camii'nin yeniden inşa 
edilmesi, aynı zamanda, Makedonya'nın geçmişte işlenen bir ayıbı telafisi 
etmesi için önemli bir fırsat olabilirdi.
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ġehirdeki Makedon, Arnavut ve Türklerin Konuya BakıĢ Açıları
2000’li yıllarda süre gelen inşaat çalışmalarıyla Makedonya 

Hükümeti “Üsküp 2014 Projesi” çerçevesinde başkent Üsküp’ün 
merkezini yeni bir görünüme kavuşturmak adına, büyük çalışmalar 
yürütüyor. İnşa edilen yeni binalarla, eski binalar üzerindeki yenileme 
çalışmalarıyla ve heykellerle, şehrin merkezi adeta görkemli bir antik 
kente benzetilmeye çalışılıyor. Heykeller içinde en çok dikkat çekeni ise, 
Büyük İskender Heykeli’dir.

Üsküp 2014 Projesi’nin maliyeti açıklanmıyor ise de, tahminler 200 
ilâ 500 milyon Avro aralığında yapılmaktadır. Halkın bir kısmı, işsizlik 
oranını %’de 33 aştığı ve vatandaşların yaklaşık üçte birinin yoksulluk 
sınırının altında yaşadığı ülkede heykellere yüklü harcamaların 
yapılmasına karşı çıkıyor. Ülkedeki azınlıklar ise Üsküp 2014 Projesi’yle 
sadece Makedon ve Ortodoks Hristiyan kültürüne yatırım yapılıyor 
olmasından rahatsız oluyor.

Şehirde yürütülen Üsküp 2014 Projesi’nin halk üzerindeki etkilerini 
ortaya koymak üzere, Makedonya’nın çeşitli şehirlerinde yaşayan, değişik 
meslek gruplarına ait 87 kişiye bazı temel sorulardan oluşan bir anket 
çalışması düzenledik19. Yaptığımız anket çalışmasında; katılanların 
milleti, mesleği, cinsiyeti, yaşı, oturduğu şehir, eğitim durumu soruldu. 
Ayrıca, çoktan seçmeli şıkları verilerek; Şehir merkezindeki Justinyen 
Heykeli size neyi ifade ediyor? Taş Köprü size neyi ifade ediyor ? Vodna 
Dağı’na dikilen haç size neyi ifade ediyor? Türk Çarşısı’na gitmekteki 
amacınız nedir ? Ne sıklıkla Türk Çarşısı’na gidersiniz? Üsküp 2014 
Projesi etnik kimliğinizi yansıtıyor mu? soruları soruldu. 

Anket sonuçlarına göre: katılanların %’de 69’u Türk, %’de 18’i 
Makedon, %’de 13’i Arnavut (G-1); %’de 75’i erkek, %’de 25’i bayandır 
(G-3). Ankette sorduğumuz sorular içerisinde, herkesin hem fikir olduğu 
soru; Üsküp Taş Köprüsü’nün Osmanlı yapısı olduğudur (G-9).  

Üsküp 2014 Projesi etnik kimliğinizi yansıtıyor mu? sorusuna 
Arnavutların %’de 82’si kesinlikle hayır, Makedonların %’de 44’ü 
tamamen, %’de 66’sı kısmen ve Türkler’in %’de 87’si ise kesinlikle hayır 
diye yanıt vermişlerdir20.

Anketimiz de yer vermediğimiz ve Büyük İskender’i kendi ataları 
                                                
19 Bu anket çalışmasının gerçekleşmesinde yardım ve desteklerini gördüğüm, Makedonya 
TDP Vekili Sayın Enes İbrahim’e ve Üsküplü MHP 24.Dönem Kocaeli vekili Sayın Lütfü 
Türkkan’a da teşekkürü bir borç bilirim.
20 Anketin verileri ve diğer soruların yanıtları ayrıntılı olarak ekte sunulmuştur.

olarak gören Yunanlılar ise, Makedonya’nın bu projesini kışkırtıcı olarak 
bulmaktadır. Ayrıca, Bulgarlar da Çar Samuil’in bugünkü Makedonya 
tarihinin kahramanı olarak gösteriliyor olmasından rahatsızdır. Yunanlılar 
genel olarak Gruevski Hükümeti’ni, Makedon ulusunun yeni tarihini 
yapay bir şekilde yaratmaya çalışmakla suçluyor. Gerçi bazı Makedon 
asıllı entellektüeller de, Makedonya Hükümeti’nin Makedon etnik 
kimliğini reform etmeye çalıştığını ve bu amaçla Üsküp 2014 Projesi’ni 
geliştirdiğini itiraf ediyor. Gerçekten de Büyük İskender’in antik devleti 
ile bugünkü Makedonya arasında tarihsel bağlantılar kurmak, dolaylı 
yoldan Makedonların slav kökenini reddetmek anlamına geliyor. 

Bir milliyetçilik her zaman başka milliyetçilikleri de kışkırtır. Bu 
kapsamda, Makedonya’da ki Arnavut ve Türkler, Üsküp 2014 Projesi’nin 
kendi tarihlerine ve kültürlerine ait değerleri yansıtmıyor olmasından 
dolayı rahatsızlıklarını dile getiriyor. Makedonya’nın çok uluslu ve çok 
kültürlü bir devlet olduğunu gerekçe gösteren Arnavut ve Türkler, kendi 
tarihine ait kahramanların heykellerinin de Üsküp’ü süslemesini talep 
ediyor. 

Değerlendirme

Büyük tartışmalara yol açan “Üsküp 2014 Projesi”, Makedon ulusal 
kimliğinin şahlanışı olarak nitelendirilmektedir. Bu yüzden de etnik 
gerilim tırmanmaktadır. Nitekim şehrin diğer iki büyük etnik topluluğu 
olan Arnavutlar ve Türkler kendilerini dışlanmış hissetmektedirler ki, 
bunda da oldukça haklı durumdalar. İskender Bey heykeliyle, Arnavutlara 
verilen küçük taviz dışında tüm heykeller ve binalar Makedon kimliğine 
sesleniyor. Milliyetçi gruplar dışında kalan Makedon aydınların da bu 
durum çepkisini çekiyor. Projeyi hem şehircilik felaketi, hem de etnik 
çalışmalara çanak tutan bir girişim olarak görenlerin sayısı da az değildir. 

Üsküp, bir gün gerçek kimliğini aramaya karar verecek. Şehri 
oluşturan insanların ortak geçmişine ait izlerin önemi işte o zaman ortaya 
çıkacak.

Son sözümüzü, halen Üsküp'te yaşayan şair Avni Engüllü'nün, 
Burmalı Camii için kaleme aldığı şiirinden birkaç mısra ile noktalayalım:

"Her şey geri geri döndü bir anlığına
Önümde göklere değen o güzel minaresiyle

Burmalı cami gene doluydu
Şadırvan kurnalardan sular şırıl şırıl herkes namaza durdu
Üsküb’ün ortasında burmalı camide hala yaşayan o eski hisle21"

                                                
21 Avni Engüllü'nün, 14 Ağustos 2009 tarihinde, "Burmalı Camii Forumu" tarafından 
"Burmalı" ödülüne layık görülen şiiri.
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Foto 5: Burmalı Cami Yerine Yapılan Orduevi İnşaatı Görünüşü

Foto 6: Vardar Nehri Boyunca Yapılan Yeni Binalar

Foto 7: Voden Dağına Dikilen Haç

Foto 8: Büyük İskender Heykeli’nin Şehir Meydanına Nakledilmesi
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BULGARİSTAN TÜRKLERİNİN GÖNÜLLÜ
GÖÇ KADERİ VE 1972 GÖÇÜNE BAKIŞ AÇISI

Nesrin Sipahi Kıratlı
                                                           

Avrupa‟nın “barut fıçısı” olarak adlandırılan Balkanlar; isyanlar ve 
savaşlar sayesinde batılıların ilgisini çekmiş, gerçekten de ününe uygun 
bir serüven sürmüştür. Trak, Roma, Bizans, Osmanlı topraklarının bir 
parçasını teşkil eden Balkanlar; Asya, Avrupa ve Afrika‟nın birleşme 
noktası ve farklı emperyal güçlerin mücadele alanı olmuştur.

Uluslararası bir gerilim bölgesinde yaşayan Balkan halkları 
kendilerini süregelen bir dış baskı altında hissetmişlerdir.1 Diğer Balkan 
ülkelerine nazaran Bulgaristan Türkleri sadece dış baskı değil komünizm 
rejimin verdiği otoriteyle iç baskıya ve göç serüvenlerine maruz 
kalmışlardır.

Üç harften oluşan tek bir hecedir içeriği sonsuz acılarla dolu olan  
“göç”. Neden göç denildiğinde akla ilk önce sürgün, soykırım ve 
asimilasyon gelir? Oysa mübadele ve gönüllü göçler de vardır tarih 
sahnesinde.1913„te İstanbul‟da imzalanan Bulgar-Türk Sözleşmesine 
göre2 her iki ülke vatandaşı Türk-Bulgar hududunu serbestçe geçme 
hakkına sahip olup, diğer ülkede çalışma hakkına da sahiptirler.

1925‟te imzalanan Ankara Antlaşması3 ile Bulgaristan‟daki Türk ve 
Türkiye‟deki Bulgar nüfusun hakları uluslararası azınlık hakları uyarınca 
eşittir. Bu antlaşma gereği her iki ülkede Bulgaristan Türklerinin 
Türkiye‟ye gönüllü olarak göç etmelerine hiçbir engel yoktur. Bunun
sonucu olarak 1923-1939 yılları arasında Türkiye‟ye toplam iki milyona 
yakın Bulgaristan Türkü göç ediyor.4

                                                
 Akademisyen. / BG Balkan Araştırmaları Enstitüsü, Sofya.
1 Barbara Jelavich, Balkan Tarihi. 
2 TSDA(Tsentralen dırjaven  arhiv)f.166K,op .7a.e.721.1-12
3 Mustafa Kemal Atatürk i tursko-bılgarskite otnoşeniya v dokumenti (1913-1938) No 4,
Ankara-Sofya 2002 
4 Şimşir ,B.a.g.e.s.211
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 Akademisyen. / BG Balkan Araştırmaları Enstitüsü, Sofya.
1 Barbara Jelavich, Balkan Tarihi. 
2 TSDA(Tsentralen dırjaven  arhiv)f.166K,op .7a.e.721.1-12
3 Mustafa Kemal Atatürk i tursko-bılgarskite otnoşeniya v dokumenti (1913-1938) No 4,
Ankara-Sofya 2002 
4 Şimşir ,B.a.g.e.s.211
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İkinci Dünya savaşından sonra Sovyetler Birliğinin Boğazlar‟da 
askeri üs ve Türk-Sovyet hududunun Sovyetler Birliği lehine düzeltilmesi 
istemleri üzerine Sovyet-Türk ilişkilerinde gerginliğin artması Bulgar-
Türk ilişkilerini olumsuz etkiliyor. Bulgar hükümeti huduttaki güvenliğin 
garanti edilmesi bahanesiyle Türkleri Türkiye‟ye göç ettirmeyi 
kararlaştırıyor.5 30 Ağustos 1950 de Bulgar hükümeti Türk hükümetinden 
3 ay içinde 250.000 Bulgaristanlı Türkü kabul etmesini istiyor6.Türk 
hükümeti bu kadar kısa sürede çok sayıda göçmen kabul etmeyi 
reddediyor ve 1925 yılı Ankara Sözleşmesine istinaden isteyenlere göç 
vizesi vermeye devam ediyor.7 Çeşitli bahanelerle Türk hududu 
kapanmasına rağmen 1950-51 yılları içinde Türkiye‟ye toplam 154.393 
Bulgaristanlı Türk göç ediyor.8  

Bu göçten sonra Bulgar-Türk taraflar birbirlerini suçluyorlar. Ancak 
asıl sebep Sovyetler Birliği‟nin değişen siyasetidir. 1953 yılında Stalin‟in 
ölümünden sonra Sovyetler Birliği Türkiye ile kutuplaşma siyasetinden 
vazgeçiyor ve Sovyet-Türk dostluk ilişkilerini yeni baştan tesis etmek 
istiyor.9 Bulgaristan‟da başında Todor Jivkov bulunan yeni parti ve devlet 
yönetimi sosyalizmin kesin zaferi ve azınlıksız tek sosyalist (Bulgar) 
milleti yaratma siyasetini yürütmeye başlıyor.10 Panslavizm düşüncesinin 
devamı olan Türk azınlığına asimilasyon veya Türkiye‟ye göç ettirme 
siyaseti uygulamaya başlıyor.22 Mart 1968‟te Jivkov‟un Türkiye‟ye 
yaptığı ziyaret sırasında yeni bir göç anlaşması imzalanıyor11. Önce 
trenlerle üçyüzer kişinin göç etmesi planlanıyor. 1969‟da 2.500 kişi, 10 yıl 
süren anlaşma süresince göçmen sayısı 61.000‟e ulaşıyor.12

Bu anlaşma Bulgar-Türk ilişkilerini çok yönde etkiliyor ve kısa bir 
süre sonra iki ülke arasındaki ilişkilerin iyileşmesini Türk azınlığına karşı 
uyguladığı asimilasyon siyasetini gizlemek amaçlı olduğu anlaşılıyor. İşte 
bu siyaset Bulgaristan tarihinde “vızroditelen proses”(soya dönüş) adını 
alıyor. 1972 göçü Bulgaristan göçler zincirinin önemli halkasıdır, geride 
kalan Türkler ve Pomakların sahipsiz kalmaları asimilasyonu 
kolaylaştırmış ve ülkenin kaderini değiştirmiştir.

                                                
5 Büksenşüti,ulrih.Malsinsvenata politika v Bılgariya ,Sofya s.127-129 
6 Aynı yerde s.168
7 Şimşir,B.t.213
8 Aynı yerde s.168
9 Hakov,C.İstoriya na Turtsiya prez XX Vek .Ankara-Sofya,2000 s.199-209 228-238 
10 Angelov,V.a.g.e.s 12 -23,505-522,749-753 
11 Dırjaven Vestnik ,21 oktomvri 1969
12 Büksenşüti,U.a.g.e.s.174-176 

Todor Jivkovun tek ulus tek millet sloganları Türk azınlığına tehdit 
oluşturmaktaydı bu nedenle 1972 göçü önemlidir, aynı zamanda milli 
ruhun göçüdür.

Göçler ekonomik, sosyal, siyasi sebeplerle olduğu gibi aynı 
sebeplerle de ülkelerin ekonomik dengelerini de bozmaktadır. Göçler 
sayesinde Bulgaristan ekonomisi çökmüştür, Bulgar vatandaşları da 
yabancı ülkelerde yaşam mücadelesi vermektedir. Tarih tekerrür etti.

Balkanlarda en yoğun Türk nüfusu olan ülke Bulgaristan‟dır. Bunun 
başlıca nedeni doğrudan doğruya deportasyon Osmanlı fütühatı olan 
sürgünler ve Kırım Savaşından sonra katliamdan kaçan Kırım Tatar 
Türkleridir.13

Bulgaristan‟da kalan Türkler ise Osmanlı İmparatorluğu‟nun 
çöküşünden sonra, arda kalanlardır. 1877-1878 Rus-Osmanlı Savaşı‟ndan 
sonra kurulan Bulgaristan Prensliği‟nde,1880 yılında yapılan ilk nüfus 
sayımında Bulgar asıllı 1.920 000 nüfus, Türk-Müslüman asıllı ise 750. 
000 nüfus tespit ediliyor. 14 Bu sayıya Rus-Osmanlı Savaşı esnasında göç 
eden 1.000.000 Türk nüfusunu da dâhil edersek15 Bulgaristan 
Prensliği‟nde Bulgar-Türk nüfusunun yaklaşık olarak eşit görülecektir.

Doğduğum köy Ustina ve 5 km mesafede olan Kriçim köyleri 1451 
de Fatih Sultan Mehmet‟in emriyle Çandarlızade Halil Hayrettin Paşa‟nın 
torunu Vezir Halil paşaya verilen köylerdir16. Kültür ve gelenekleriyle 
Osmanlı tarihine geçmiştir.1893 yılında köyümüzün toplam nüfusu 1.756 
olup sadece 2877si Bulgardır. Peryodik aralıklarla köyümüzden 612 hane 
göç etmiş 122 hane çeşitli sebeplerle göç edemedi.17

Dünya tarihi aynı zamanda bir göçler tarihidir ve insanlar Orta 
Asya‟dan başlayarak sürekli daha iyi yaşam koşulları aramak için göç 
etmişlerdir. Oysa biz 1972 yılında oldukça iyi yaşam standardından göç 
ettik. Çünkü bu dönem Rusya‟nın arka bahçesi olan Bulgaristan, halkın 
refah seviyesi yükselen, ekonomi endüstri alanında ve hatta eğitim 
alanında ilerleyen ülkeler arasındadır.

                                                
13 İlber Ortaylı, Balkanlar.
14 Şimşir,B.Bulgaristan Türkleri,Ankara,1986
15 Şimşir,B.a.g.e.s.18
16 Osmanlı Arşivi Hüccet belge 855
17 Ali Muhluoğlu,Bulgar Mezalimi 1985
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Emekliliğine yakın olmasına rağmen insanlar sosyal haklarını 
bırakarak göç ettiler. Türkiye‟de bayanların fabrikada çalışması ayıptı, 
Yugoslavya ve Bulgaristan‟dan göç eden bayanlar Kozal çorap fabrikası, 
Pereja kolonyaları, Konserve fabrikaları, tekstil ve birçok fabrikalarda 
çalışarak ülke ekonomisine katkı sağladılar.18

Bu dönemde göç edenler bugün tekrar vatandaş olmak için 
Bulgaristan devletine önemli miktarda para ödemektedir.

Ustina ve Kriçim köylerinden göç eden Bulgaristan Türkleri kısa bir 
süre içinde aynı mahallelerde yeni evlerini inşa etmeleri köysosyolojisine 
de örnektir.

Gönüllü de olsa yaşanan bütün göçlerin ortak noktası acı dolu 
olmasıdır. 93 Harbi göçü,1989 göçü trajedi dolu sahneleriyle 
hafızalarımızdan silinmeyeceği gibi, göç sırasında Edirne‟de birkaç gün 
yerlerde yattığımızı ve hayatımın en önemli yaşı olan yaş 17‟de yaşamış 
olduğum “göç travması”nı asla unutmayacağım!  01 Ocak 2007‟de AB 
üyesi olan Bulgaristan‟ın tek uluslu Bulgar devleti yaratma politikasının 
son deneyimi ve Bulgaristan Türklerinin son göç kaderi kalacaktır.

                                                
18 Nesrin Sipahi Kıratlı/Nesrin  Osmanova İspova-Mutluluğumun Merkezi,Ustina , 2013

 
 

 
 
 
 
 

SİGETVAR'DA TÜRK ESERLERİ VE 
TÜRK EVİ MÜZESİ 

 
Mehmet Emin YILMAZ1  

Gökçe GÜNEL2 
 

Sigetvar, Macaristan'ın güneybatısında Hırvatistan sınırına yakın bir 
mevkide Elma (Almás) Çayı yanında yer almaktadır. Geçmişi XIV. 
yüzyıla uzanan ve ada kale anlamına gelen Sigetvar, kale, Orta Hisar (eski 
şehir) ve Dış Varoş (yeni şehir) olmak üzere üç bölümden oluşuyordu. 
Şehir, Kānûnî Sultan Süleyman'ın Sigetvar Seferi denilen 13. ve son 
seferinde Eylül 1566'da fethedilip 123 yıl Türk idâresinde kalmıştır. 

 
Osmanlı devrinde Sigetvar’da yeni yapılar inşa edilip vakıflar 

kurulmuştur. Fetihten sonra, câmi, mescit, türbe, çeşme, tekke, medrese, 
mektep, mahkeme, han, değirmen, konut, hamam, palanka, kale ve 
tabyalar inşa edildiği bilinmektedir. Sokollu Mehmet Paşa, Sokollu 
Mustafa Paşa, Müezzinzâde Ali Paşa, Boynueğri Mehmet Paşa, Sührâb 
Mehmet Paşa, Çengizâde Ali Paşa, Gürcü Mehmet Paşa, Fazıl Ahmet 
Paşa, Çeribaşı Memi Ağa, Yeniçeri Ağası Ali Ağa, Hacı Hüseyin Ağa ve 
Sultan IV. Mehmet Han Sigetvar’ın imarına katkıda bulunan bânilerdir. 

  
Sigetvar Kalesi: 1566’daki fetihten sonra, 1573’te Budin Beylerbeyi 

Sokollu Mustafa Paşa tarafından yeniden yapılarak günümüzdeki hâlini 
almıştır. Düz bir arazide surlarla aynı yükseklikteki tek katlı dört burçtan 
oluşan tuğladan inşâ edilmiş dörtgen şekilli bir yapıdadır. Beden 
duvarlarının büyük kısmı, burçlar ve top mazgalları Osmanlı döneminden 
kalmadır.  

 
Orta Hisar: Kuzey güney doğrultusunda uzunlamasına dikdörtgen 

planlıdır. Kuzeyde İç Kale’ye giden asma köprüye açılan kapı, doğuda 
Peçuy Kapısı, batıda Kanije (veyâ Bobofça) Kapısı, kıble yönünde ise 
                                                      
1Asır Proje Restorasyon Mimarlık, Y. Mimar – Restorasyon Uzm. mimaremin@gmail.com  
2 Vakıflar Genel Müd., Dış İlişkiler Daire Bşk.lığı, Müdür - Uzm. Sanat Tarihçisi, 
gunelgokce@gmail.com 
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Şikloş Kapısı yer alıyordu. Evliyâ Çelebi’nin târif ettiği, Leandro 
Anguissola’nın çizdiği plandaki sokaklar günümüzde de değişmemiştir. 
Orta Hisar’da 5 câmi, 3 sıbyan mektebi, 2 tekke, 2 medrese, 3 hamam, 1 
han, 1 saat kulesi, 1 çeşme, 1 türbe, 1 kervansaray, 1 mahkeme binâsı ve 
470 ev bulunuyordu. Evliyâ Çelebi, Orta Hisar’daki beş câmiden üçünün 
isimlerini bildirmektedir ki bunlar Ali Paşa Câmii, Çeribaşı Memi Ağa
Câmii ve Hacı Hüseyin Ağa Câmii’dir.3

Varoş: Sigetvar’ın dış varoşu, Orta Hisar gibi ahşap palanka
duvarıyla çevriliydi. Sührâb Mehmed Paşa Kanije valisi iken, bu dış 
varoşun çevresine bir sarp hisar, dolma ve rıhtım palanka kale yapıp derin 
bir hendek kazıp toprağını kale duvarı palankası içine doldurmuştur. 
Palanka duvarının arkasındaki toprak dolgu, atlı asker gezebilecek kadar 
geniş genişti. Dış varoşun 7 tabyası bulunuyordu.4 Sigetvar’ı meydana 
getiren üç kale, her yıl çevre kalelerden asker getirilerek tâmir ediliyordu.5
Zahmetli olan bu tâmirâttan 1568’de vazgeçilerek dış varoşun palanka
duvarları yıktırılmıştır.6 Dış Varoş’ta doğuya açılan Peçoy Kapısı ile 
batıya açılan Kopan Kapısı bulunuyordu. Varoşun kuzeyindeki tahta 
köprüden Orta Hisar’ın Şikloş Kapısı’na geçiliyordu. Varoş’ta çoğunlukla 
Sırpların yaşadığı, avlulu, tahta kiremit örtülü tek veya iki katlı, mükellef 
1200 konut7, 1 sıbyan mektebi8 ve 4 mescit9 bulunuyordu. 

Kānûnî Sultan Süleyman Câmii: fetihten sonra iç kalede 
Kānûnî’nin hâtırasını yaşatmak için bir câmi yaptırılmasına karar 
verilmişti. Câminin inşasında Yeniçeri Ağası Ali Ağa görevlendirildi.10

Mîmârî bakımından sâde özellikler gösteren Kānûnî Sultan Süleyman 
Câmii, uzunlamasına dikdörtgen planlıdır. Evliyâ Çelebi, eseri Süleyman 
Han’ın Küçük Câmii olarak adlandırmıştır. Câmi, dikdörtgen planlı harim, 
L biçimindeki (doğu ve kuzey yönden kuşatan) son cemaat yeri ile 
kuzeydoğu köşedeki tuğla minareden oluşmaktadır.11 Kānûnî Sultan 

                                                      
3 Evliyâ Çelebi, 2003, 6/2, s.671. 
4 Evliyâ Çelebi, 2003, 6/2, s.669. 
5 7 Numaralı M.D. 1943. 
6 7 Numaralı M.D. 2183. 
7 Evliyâ Çelebi, 2003, 6/2, s.670. 
8 Günümüzde Türk Evi Müzesi olarak kullanılmaktadır.
9 Evliyâ Çelebi Sigetvar’da toplam 10 cami-mescit olduğunu bildiyor. İç Kale’de Kānûnî 
Câmii, Orta Hisar’da 5 câmiden üçünün isimlerini belirtiyor. Bu durumda kalan 4 mescit 
Dış Varoş’ta olmalıdır. Zîrâ farklı gravürlerde Dış Varoş’ta minare gözükmektedir. Evliyâ 
Çelebi, 2003, 6/2, s.674.
10 Nüzhet-i Esrâr, varak 97b-99a 
11 Yılmaz, 2014a, s.53. 

 
 

Süleyman Câmii günümüzde Türk-İslam eserlerinin sergilediği müze 
olarak kullanılmaktadır. Eserin onarımı için çalışmalar devam etmektedir. 

 
Ali Paşa Câmii: Orta Hisar'da çarşı içinde yer almaktadır. Câminin 

bânîsi Müezzinzâde Ali Paşa’dır. Evliyâ Çelebi’nin bildirdiği kıble kapısı 
üzerinde celî hat ile yazılı günümüze ulaşmamış H. 997/M. 1589-90 târihli 
kitâbesi şöyledir12: 

Bahr-i rahmete garîk Ali Paşa 
Eser-i hayri makâm-ı dil-küşâ 
Hâtif-i gayb görüp dedi târîhin 

Câmi-i şerîf makâm-ı a’lâ. 
Sene 997 

 
Evliyâ Çelebi, kitâbenin târihini 997 (1589-90) olarak yazmasına 

rağmen son satırdaki “Câmi-i şerîf makâm-ı a’lâ” ifâdesinin ebced 
hesabıyla karşılığı 987 (1579-80) çıkmaktadır. Câmi, Ali Paşa’nın vefat 
târihi olan 1571’den önce inşâsına başlanmış, vefâtından sonra 1579-
80’de tamamlanmış olmalıdır. Vefât ettiğinde Kapdan-ı Derya olan Ali 
Paşa’nın denizde vefât etmiş olmasını kitâbedeki “bahr-i rahmete garîk” 
ifâdesi de desteklemektedir. Ali Paşa Câmii, Türk mîmârîsinin klasik 
üslûbunda, kubbeli, üç bölümlü bir son cemaat yerini takip eden kare 
biçimli bir iç mekâna sahip tuğladan inşa edilmiş büyük bir yapıdır. 
Yapılan araştırmalar neticesinde câminin bataklık bir arazi üzerine 
oturduğu tespit edilmiş ve temellerinin kazıklar üstüne kurulduğu 
anlaşılmıştır. Câminin üstünü, çapı 13 metre olan bir kubbe örter. Burası 
kilise olduğunda bu büyük kubbe, ortasında yüksek bir fener olan bir çatı 
içine alınmıştır. Kubbeye geçiş üçer dilimli tromplar ile sağlanmış olup 
bunların başlangıç konsolları ve köşe geçişleri mukarnaslarla 
süslenmiştir.13 Ali Paşa Câmii, Sigetvar’ın 1689’da Avusturyalılarca 
kuşatma ve muhasarası sırasında hasar görmemiş ve bir süre barut deposu 
olarak kullanılmıştır. 1712 yılında Plébania adıyla kiliseye çevrilen 
câminin 1719’da yıldırım düşmesi sonucu minaresi yıkılmıştır. Câmi 
günümüzde Szent Rókus Templom adıyla kilise olarak kullanılmaktadır. 

 
Ali Paşa Çeşmesi, Mahkeme Binâsı ve Türbesi: Evliyâ Çelebi, Ali 

Paşa Câmii’nin avlu duvarının köşesinde bir çeşme, Mahkeme Binâsı ve 
avluda kiremitle örtülü mâmûr bir kubbeli türbe bulunduğunu 
bildirmektedir.14 Bu yapıların hiçbiri günümüze ulaşmamıştır. Seyyah, 
câminin bânisi Ali Paşa’nın avludaki türbede yattığını bildirmektedir. 
                                                      
12 Evliyâ Çelebi, 2003, 6/2, s.673. 
13 Ayverdi, 2000, c.1 s.239-248. 
14 Evliyâ Çelebi, 2003, 6/2, s.673. 
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Şikloş Kapısı yer alıyordu. Evliyâ Çelebi’nin târif ettiği, Leandro 
Anguissola’nın çizdiği plandaki sokaklar günümüzde de değişmemiştir. 
Orta Hisar’da 5 câmi, 3 sıbyan mektebi, 2 tekke, 2 medrese, 3 hamam, 1 
han, 1 saat kulesi, 1 çeşme, 1 türbe, 1 kervansaray, 1 mahkeme binâsı ve 
470 ev bulunuyordu. Evliyâ Çelebi, Orta Hisar’daki beş câmiden üçünün 
isimlerini bildirmektedir ki bunlar Ali Paşa Câmii, Çeribaşı Memi Ağa
Câmii ve Hacı Hüseyin Ağa Câmii’dir.3

Varoş: Sigetvar’ın dış varoşu, Orta Hisar gibi ahşap palanka
duvarıyla çevriliydi. Sührâb Mehmed Paşa Kanije valisi iken, bu dış 
varoşun çevresine bir sarp hisar, dolma ve rıhtım palanka kale yapıp derin 
bir hendek kazıp toprağını kale duvarı palankası içine doldurmuştur. 
Palanka duvarının arkasındaki toprak dolgu, atlı asker gezebilecek kadar 
geniş genişti. Dış varoşun 7 tabyası bulunuyordu.4 Sigetvar’ı meydana 
getiren üç kale, her yıl çevre kalelerden asker getirilerek tâmir ediliyordu.5
Zahmetli olan bu tâmirâttan 1568’de vazgeçilerek dış varoşun palanka
duvarları yıktırılmıştır.6 Dış Varoş’ta doğuya açılan Peçoy Kapısı ile 
batıya açılan Kopan Kapısı bulunuyordu. Varoşun kuzeyindeki tahta 
köprüden Orta Hisar’ın Şikloş Kapısı’na geçiliyordu. Varoş’ta çoğunlukla 
Sırpların yaşadığı, avlulu, tahta kiremit örtülü tek veya iki katlı, mükellef 
1200 konut7, 1 sıbyan mektebi8 ve 4 mescit9 bulunuyordu. 

Kānûnî Sultan Süleyman Câmii: fetihten sonra iç kalede 
Kānûnî’nin hâtırasını yaşatmak için bir câmi yaptırılmasına karar 
verilmişti. Câminin inşasında Yeniçeri Ağası Ali Ağa görevlendirildi.10

Mîmârî bakımından sâde özellikler gösteren Kānûnî Sultan Süleyman 
Câmii, uzunlamasına dikdörtgen planlıdır. Evliyâ Çelebi, eseri Süleyman 
Han’ın Küçük Câmii olarak adlandırmıştır. Câmi, dikdörtgen planlı harim, 
L biçimindeki (doğu ve kuzey yönden kuşatan) son cemaat yeri ile 
kuzeydoğu köşedeki tuğla minareden oluşmaktadır.11 Kānûnî Sultan 

                                                      
3 Evliyâ Çelebi, 2003, 6/2, s.671. 
4 Evliyâ Çelebi, 2003, 6/2, s.669. 
5 7 Numaralı M.D. 1943. 
6 7 Numaralı M.D. 2183. 
7 Evliyâ Çelebi, 2003, 6/2, s.670. 
8 Günümüzde Türk Evi Müzesi olarak kullanılmaktadır.
9 Evliyâ Çelebi Sigetvar’da toplam 10 cami-mescit olduğunu bildiyor. İç Kale’de Kānûnî 
Câmii, Orta Hisar’da 5 câmiden üçünün isimlerini belirtiyor. Bu durumda kalan 4 mescit 
Dış Varoş’ta olmalıdır. Zîrâ farklı gravürlerde Dış Varoş’ta minare gözükmektedir. Evliyâ 
Çelebi, 2003, 6/2, s.674.
10 Nüzhet-i Esrâr, varak 97b-99a 
11 Yılmaz, 2014a, s.53. 

 
 

Süleyman Câmii günümüzde Türk-İslam eserlerinin sergilediği müze 
olarak kullanılmaktadır. Eserin onarımı için çalışmalar devam etmektedir. 

 
Ali Paşa Câmii: Orta Hisar'da çarşı içinde yer almaktadır. Câminin 

bânîsi Müezzinzâde Ali Paşa’dır. Evliyâ Çelebi’nin bildirdiği kıble kapısı 
üzerinde celî hat ile yazılı günümüze ulaşmamış H. 997/M. 1589-90 târihli 
kitâbesi şöyledir12: 

Bahr-i rahmete garîk Ali Paşa 
Eser-i hayri makâm-ı dil-küşâ 
Hâtif-i gayb görüp dedi târîhin 

Câmi-i şerîf makâm-ı a’lâ. 
Sene 997 

 
Evliyâ Çelebi, kitâbenin târihini 997 (1589-90) olarak yazmasına 

rağmen son satırdaki “Câmi-i şerîf makâm-ı a’lâ” ifâdesinin ebced 
hesabıyla karşılığı 987 (1579-80) çıkmaktadır. Câmi, Ali Paşa’nın vefat 
târihi olan 1571’den önce inşâsına başlanmış, vefâtından sonra 1579-
80’de tamamlanmış olmalıdır. Vefât ettiğinde Kapdan-ı Derya olan Ali 
Paşa’nın denizde vefât etmiş olmasını kitâbedeki “bahr-i rahmete garîk” 
ifâdesi de desteklemektedir. Ali Paşa Câmii, Türk mîmârîsinin klasik 
üslûbunda, kubbeli, üç bölümlü bir son cemaat yerini takip eden kare 
biçimli bir iç mekâna sahip tuğladan inşa edilmiş büyük bir yapıdır. 
Yapılan araştırmalar neticesinde câminin bataklık bir arazi üzerine 
oturduğu tespit edilmiş ve temellerinin kazıklar üstüne kurulduğu 
anlaşılmıştır. Câminin üstünü, çapı 13 metre olan bir kubbe örter. Burası 
kilise olduğunda bu büyük kubbe, ortasında yüksek bir fener olan bir çatı 
içine alınmıştır. Kubbeye geçiş üçer dilimli tromplar ile sağlanmış olup 
bunların başlangıç konsolları ve köşe geçişleri mukarnaslarla 
süslenmiştir.13 Ali Paşa Câmii, Sigetvar’ın 1689’da Avusturyalılarca 
kuşatma ve muhasarası sırasında hasar görmemiş ve bir süre barut deposu 
olarak kullanılmıştır. 1712 yılında Plébania adıyla kiliseye çevrilen 
câminin 1719’da yıldırım düşmesi sonucu minaresi yıkılmıştır. Câmi 
günümüzde Szent Rókus Templom adıyla kilise olarak kullanılmaktadır. 

 
Ali Paşa Çeşmesi, Mahkeme Binâsı ve Türbesi: Evliyâ Çelebi, Ali 

Paşa Câmii’nin avlu duvarının köşesinde bir çeşme, Mahkeme Binâsı ve 
avluda kiremitle örtülü mâmûr bir kubbeli türbe bulunduğunu 
bildirmektedir.14 Bu yapıların hiçbiri günümüze ulaşmamıştır. Seyyah, 
câminin bânisi Ali Paşa’nın avludaki türbede yattığını bildirmektedir. 
                                                      
12 Evliyâ Çelebi, 2003, 6/2, s.673. 
13 Ayverdi, 2000, c.1 s.239-248. 
14 Evliyâ Çelebi, 2003, 6/2, s.673. 
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Oysa ki bânî, İnebahtı’da şehit olmuştur. 1571’den önce türbenin inşâsına 
başlanmış fakat türbesine defnedilmek kısmet olmamıştır. Leandro 
Anguissola’nın 1689’da çizdiği Sigetvar planında türbe sekizgen olarak 
câminin kuzeyinde; çeşme ise kuzeydoğusundadır. 1692’de Avusturyalılar
tarafından barut deposu olarak kullanılmıştır. Ekrem Hakkı Ayverdi, Ali 
Paşa Türbesi’nin caminin kuzeybatısında 100 metre mesâfede yer aldığını, 
Gerö Gyözö’nün 1973’te temellerini tespit ettiğini bidirmektedir.15

İsmi Bilinmeyen Bir Câmi (Aziz Antal Kilisesi): Sigetvar’ın Orta 
Hisarı’nda Ali Paşa Câmii’ne yakın, Attila József Caddesi ile Zárda
Sokağı’nın kesişiminde yer alan Padulı Aziz Antal Fransiskan Kilisesi,
1688 yılında Fransiskan tarikatı rahipleri tarafından bir câmi kalıntısının 
üzerine inşa edilmiştir. Leandro Anguissola’nın planında Peç Kapısı’nın 
yakınında işaretlenmiştir. Yapının giriş cephesinde iki mermer levha yer 
almaktadır. Bu levhalardaki bilgilere göre; 1688’de câmi kiliseye 
çevrilmiş, 1713’te Barok üslupta kilise olarak yeniden yapılmış, 1731 
yılında da onarılmıştır. Kilisenin manastır bölümü 1740’ta, üçlü ana sunak 
kısmı da 1768’de inşa edilmiştir.

Türbe Palankası: Sigetvar’ın fethinden bir gün önce vefât eden 
Kanûni Sultan Süleyman’ın cesedinin geçici olarak defnedildiği yere 
Sokollu Mehmet Paşa tarafından makam türbesi inşa ettirilmiştir.16

Türbeyle beraber mescit, halveti tekkesi ve koğuşlar da yapılmış, bu 
yapıların etrafı ahşap duvarla çevrilerek palanka haline getirilmiştir. Türbe 
palankasının etrafı zaman içerisinde bir yerleşim alanı haline gelmiş; 
ikinci bir palanka duvarıyla çevrelenerek Müslüman ve Hristiyanların 
yaşadığı bir mahalle haline gelmiştir.  Evliyâ Çelebi, türbenin yanındaki 
mescit, tekke ve koğuşlardan başka medrese, han, hamam, tekke ve 
dükkânların bulunduğunu bildirmektedir. Bu yapıların tümü 
Avusturyalılar tarafından yıktırılmıştır.

Macar - Türk Dostluk Parkı: Macar - Türk Dostluk Parkı, 
Sigetvar’da vefât eden Kānûnî Sultan Süleyman’ın doğumunun 500. yılı 
hâtırasına 1994’te Türkiye Cumhuriyeti tarafından yaptırılmıştır.  Park, 
şehrin 3 km kuzeydoğusunda Türbek Kilisesi’ne yakın bir mevkîde yer 
almaktadır. Parkta, Sultan Süleyman’ın makam türbesi, Türk Çeşmesi ve 
Sultan Süleyman ile Z. Mikloş’un heykelleri yer almaktadır.17

                                                      
15 Ayverdi, 2000, c.1 s.248. 
16 Sokullu Mehmed Paşa Vakfiyesi, VGMA 572/27/20.
17 Özel, 1995, s.6. 

 
 

Türk Evi Müzesi (Sıbyan Mektebi): Sigetvar’ın Dış Varoş’unda 
Peçuy yolu üzerinde Bastya Sokağı’nda yer almaktadır. “Türk Evi” 
Macaristan’da Osmanlılar tarafından inşa edilen ve kaynaklarda 
kervansaray, medrese veya sıbyan mektebi olarak geçen, günümüze kadar 
ulaşan bir yapıdır. József Molnár eserinde, "Kuran Okulu" olarak 
adlandırdığı yapı bir sıbyan mektebi olmalıdır. 

 
Dikdörtgen formlu ve tek katlı olan yapının bodrum katı vardır. Bina 

tuğlalarla inşa edilmiş olup, dış cephede üst katta formları bozulmuş 
demir parmaklıklı dikdörtgen formlu üç pencere, bodrum katta yine demir 
parmaklıklı her cephede birer tane olmak üzere dört küçük kemerli 
pencere vardır. Ana mekana önce dışarıdan birkaç basamaklı ahşap 
merdivenle ulaşılan, üzeri alaturka kiremitli, sundurma örtülü bir 
sahanlığa ulaşılır. Buradan önde demir parmaklıklı ve sonra yine bir demir 
kapıdan tek odalı tonozla örtülü ana mekana girilir. Zemin ahşap parke 
kaplıdır. İçerde üç adet dikdörtgen çerçeveli pencere görülmektedir.  

 
Bodrum kata dışarıdaki merdivenin hemen altından üç basamaklı 

tuğla merdivenle ulaşılmaktadır. Tek mekanlı olan bodrum katın tavanı 
ahşap kirişlemeli, tuğla duvarlı ve tuğla sütunlarla desteklenen düz 
tavanlıdır. Yapı alaturka kiremitle kaplı ve kırma çatılıdır. 

 
Türk Evi,. Müze, 1569’da defterdarlık memuru olarak Macaristan’a 

gelen Ali Çelebi Efendi’nin terekesinden yola çıkarak 16. yüzyıla ait bir 
Türk Evi olarak düzenlenmiştir. Ayrıca müzede, sedir, yer sofrası, mutfak, 
ocak, günlük kullanım eşyaları, kahve ve hamam kültürü ile hat, çini, cam 
ve minyatür sanatları tanıtılmaktadır. 

1569’da defterdarlık memuru olarak Macaristan’a gelen Ali Çelebi 
Efendi, 1587’deki vefatına kadar Budin’de yaşamıştır. Vefatından sonra 
geride bıraktığı eşyalarının kayıtlı olduğu “Tereke Defteri” Macar asıllı 
Türk Tarihçisi ve Arşiv Uzmanı Dr. Lajos Fekete tarafından 1979’da “16. 
Yüzyılda Taşralı Bir Türk Efendi Evi” başlığıyla yayınlanmıştır. 16 sayfa, 
584 kalem eşyadan oluşan defter, Macaristan’daki Türk maddî kültürünün 
tanınması için önemli bir kaynaktır. Terekeye göre Budinli Ali Çelebi 
Efendi’nin günlük ve özel kıyafetleri, mutfak eşyaları, asker kıyafetleri, 
silah ve hançerleri, hamam takımı, kahve takımı, çini takımı, kütüphanesi, 
yazı takımları gibi pek çok eşyası bulunuyordu.  

2014’te onarılarak Türk Evi Müzesi olarak yeniden işlevlendirilen 
eserde, Ali Çelebi’nin terekesinden yola çıkarak 16. yüzyıldaki Türk evi 
canlandırılmaya çalışılmıştır. Müzede, sedir, yer sofrası, mutfak, ocak, 
günlük kullanım eşyaları, kahve ve hamam kültürü ile hat, çini, cam ve 
minyatür sanatları tanıtılmaktadır. 
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Anguissola’nın 1689’da çizdiği Sigetvar planında türbe sekizgen olarak 
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yapıların etrafı ahşap duvarla çevrilerek palanka haline getirilmiştir. Türbe 
palankasının etrafı zaman içerisinde bir yerleşim alanı haline gelmiş; 
ikinci bir palanka duvarıyla çevrelenerek Müslüman ve Hristiyanların 
yaşadığı bir mahalle haline gelmiştir.  Evliyâ Çelebi, türbenin yanındaki 
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15 Ayverdi, 2000, c.1 s.248. 
16 Sokullu Mehmed Paşa Vakfiyesi, VGMA 572/27/20.
17 Özel, 1995, s.6. 
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adlandırdığı yapı bir sıbyan mektebi olmalıdır. 
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Bodrum kata dışarıdaki merdivenin hemen altından üç basamaklı 
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Türk Evi,. Müze, 1569’da defterdarlık memuru olarak Macaristan’a 

gelen Ali Çelebi Efendi’nin terekesinden yola çıkarak 16. yüzyıla ait bir 
Türk Evi olarak düzenlenmiştir. Ayrıca müzede, sedir, yer sofrası, mutfak, 
ocak, günlük kullanım eşyaları, kahve ve hamam kültürü ile hat, çini, cam 
ve minyatür sanatları tanıtılmaktadır. 
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Foto 2: Kānûnî Sultan Süleyman Câmii(2014 – M.E.Y.) 

Foto 3: Ali Paşa Cami (2014-M.E.Y) 

 

Foto 4: Aziz Antal Kilisesi (2014 – M.E.Y.) 

Foto 5: Macar - Türk Dostluk Parkı (2014 – M.E.Y.) 

Foto 6: Onarım öncesi ve sonrasında Türk Evi Müzesi (2014 – M.E.Y.) 
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Foto 7: Türk Evi Müzesi (2014 – M.E.Y.) 

Foto 8: Türk Evi Müzesi (2014 – M.E.Y.) 

THE ISSUE OF THE CHRISTIAN ORTHODOX 
TURKS: A HISTORICAL PERSPECTIVE 

Dimitris MICHALOPOULOS

From 1980 to 1982 I was a member of the office of Constantine 
Karamanlis, then President of the Hellenic Republic. I was still doing my 
military service, as a seaman, and the Chief of the State wanted a young 
historian to make the catalogue of his papers. The General Navy Staff 
designated me and accordingly I was seconded to the Presidency of the 
Republic, downtown Athens. 

Till then, I had not an opportunity to meet Constantine Karamanlis. 
Politically speaking, my Father was not among his followers; yet my 
mother lauded him. Thus, my opinion about that very statesman was 
somewhat confused. Needless to say, nonetheless, that the chance to work 
in such an impressive building as the Presidency of the Republic is (the 
former Royal Palace), and to do research in the arcana of my country’s 
Contemporary History was very attractive. So, I accepted the appointment 
and late in October, 1980, I reported for duty to Constantine Karamanlis 
in person. 

It was speedily that I felt the charm of his personality. Unlike almost 
the whole of Greek politicians, Karamanlis was laconic - in fact taciturn. 
He disliked grandiloquence and pomposity, abhorred corruption and 
scandals, and, above all, he dogged incompetence and inefficiency. It was 
told about him that during his first premiership (1955-1963) he used to… 
beat the lazy members of his administration – and was doing well. For 
thanks to his thrashing them, he achieved to build a good road-network –
the first in Greece from the end of the 1821 onwards. It was a good thing 
that he had gotten out in the 1980s his practice of smacking people; and 
accordingly he was clear to me: “Make a nice job, avoid getting yourself 
talked about, and don’t care about working-hours and formalities”. And 
                                                           
 Historical Institute for Studies on Eleutherios Venizelos and his Era 
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further: “Have always in mind that solely a silent public body is an 
efficacious one”.

 I hastened to agree; and I did so not only because of my respect 
for him, but also for I found his principles quite reasonable. And so I spent 
two years close to him; and these years were ones of the best in my life…

* * * 
Still, there were surprises in store for me. I was given the task of 

taking the minutes of the meetings that Constantine Karamanlis had on 
historical matters. During one of them I presented him with an old 
photograph I had found in an antique shop. The photograph showed the 
central square of Küpköy, his native village; there was even himself, 
Constantine Karamanlis, in his tender age, dressed in Turkish traditional 
costume. To my astonishment, the President was by no means displeased 
of such a photograph; yet every other Greek politician would have tried to 
hide this document and to show off himself in the traditional Greek 
costume: kilt, leather pouches, rustic shoes with a ponpon etc.  Thus, I 
could not avoid asking him: “Does it not matter to be shown in Turkish 
dress?” “Why?”, he retorted. “I am a Karamanlı; and you, a young 
scholar, should know what the Karamanlis are.”

It was not until the end of the meeting that I rushed to the 
Presidential library and opened the relevant volume of the “Great Greek 
Encyclopaedia”.The entry was clear-cut: Karamanlēs is the dweller of 
Karaman ili 1(Karamania in Greek) and, by extension, of the whole of 
Cappadocia.2 Karamania is, of course, the Karaman eyalet, that 
traditionally included the sandjaks of Konya, Niğde, Aksaray, Beyşehir, 
Kirşehir,  Kayseri and Akşehir.3  During the reign of Suleyman the 
Magnificent Karaman eyaleti spread south as far as Icel, east as far as 
Maraş and north as far as Bozok (Yozgat).4

Before the 1923 Compulsory Exchange of Populations between 
Greece and Turkey, the Karamanlılar used to emigrate to the major urban 
agglomerations of the Ottoman Empire and ply the profession of grocer. 
In point of fact, “most grocers of the Orient are from… inland towns of 

                                                           
1 Megalē Hellēnikē Enkyklopaideia (= The Great Greek Encyclopaedia), vol. XIII (Athens: 
Pyrsos, 1930), entry “Karaman ili”, p. 801.
2 Ibid., p. 801.
3 Evangelia Balta, Miscellaneous Studies on the Karamanlidika Literary Tradition 
(Istanbul: The Isis Press, 2013), p. 19.
4 Ibid. 

Asia Minor. This profession is traditional… [there] and… [many] 
inhabitants are trained and brought up as to engage in it. A genuine grocer 
hailing from these places looks down upon … Greek fellow grocers, and 
does not maintain relations with them. Since he does not know Greek 
well, it is anyway impossible for him to communicate with the… 
Greeks… The Anatolian (= Karamanlı) grocer is so similar to the 
Ottomans in terms of language and customs, and is so prudent and 
peaceable, that his habitation in the midst of Turkish neighbourhoods is 
allowed more than in the case of other Christian craftsmen… The well-
known … [amiability] of these people is so extensive that… they are  
obstructed by no-one  and trade without any obstacles in all Ottoman 
neighbourhoods, while maintaining relations with their neighbours and 
their families. Rarely does one hear complaints hurled against a 
[Karamanlı] grocer. Never is a [Karamanlı] grocer pursued by the 
neighbours as a trouble-maker or for endangering the honour of Ottoman 
females.”5

They loved Moslems and disliked Greece.6 They often christened 
their children with Moslem names; that is why Paisios (1777?-1871), 
Metropolitan of Caesarea, issued an encyclical, written of course in 
Turkish but with Greek characters, and addressed it to the priests of his 
see. The encyclical in question read as follows: Her biz papaz enoriasında 
mevcut olan çoçuğu şahsında olduğunda ismini Şerif ekklisiamızın itibar 
ettiği Azizlerin, Peygamberlerinin ve Meleklerinin isimlerinden koyulup ve 
eğer o çoçuğun dedesi, yahut ebesi Türkmen ve Acemi ve saire Kubat 
milletlerin isimlerinden ayırıyorlarsla onların ismini zahir koyması 
çoçuğa ve o çoçuğu vaftiz ettiğinde kucağma alacak her kimse ve kimin 
evladı ise papaz iyice bellesin…7

In brief Anatolia was their homeland.8 They spoke only the Turkish 
tongue, although under the influence of their Church, they used to write 
their official documents with Greek letters; still, they used the Arabic 
alphabet for their personal notes.9 Needless to say that they disliked 

                                                           
5 Alexandre Paspatis, Hypomnēma peri tou Graikikou Nosokomeiou tōn Hepta Pyrgōn (= 
Memo on the Greek Hospital of Seven Towers) Athens : Lazaros D. Vilaras Press, 1862; 
in Evangelia Balta, Miscellaneous Studies…, p. 89.
6 Cf. Evangelia Balta (ed.)  Reliques de l’Empire Ottoman. Eugène Dallegio à la recherche 
de publications karamanlies (Istanbul : Les éditions Isis, 2011), p. 53.
7 Ivi, pp.27-28.
8 Ivi, p.12.
9 Cf. ivi, pp. 152-153.
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their official documents with Greek letters; still, they used the Arabic 
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5 Alexandre Paspatis, Hypomnēma peri tou Graikikou Nosokomeiou tōn Hepta Pyrgōn (= 
Memo on the Greek Hospital of Seven Towers) Athens : Lazaros D. Vilaras Press, 1862; 
in Evangelia Balta, Miscellaneous Studies…, p. 89.
6 Cf. Evangelia Balta (ed.)  Reliques de l’Empire Ottoman. Eugène Dallegio à la recherche 
de publications karamanlies (Istanbul : Les éditions Isis, 2011), p. 53.
7 Ivi, pp.27-28.
8 Ivi, p.12.
9 Cf. ivi, pp. 152-153.
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Greece; and when they had to emigrate, expressed their sorrow in songs as 
the following one:10

Mübadele Beyitleri

Gayseri Dağı’nda bir duman tüter
Ürgüb evlerinden baykuşlar öter

Bize bu ayrılık ölümden beter
bir en ağlamayım cihan ağlasın.
Bizim dengimizi kimler bağlasın,
Aman Allah nedir bizim halimiz 

Yunan dağları’nda galdı ölümüz.
….

Aman Haci anne ne der bu işe
Hasret kalacağiz kebaba şişe.

* * * 

The Greek mountains, whereon they thought that death was 
expecting them, were for most of them the ones of Euboea island; for the 
greater number of them actually settled there following the 1923 
Exchange of Populations.11 Still, Geōrgios (= George), i.e. the father of 
Constantine Karamanlis,  President of the Hellenic Republic, was not 
among them. He migrated into Macedonia long before the Exchange of 
Populations took place and he settled in Küpköy, near Serres, where a lot 
of Christian Turks used to set up house. As a matter of fact, the word 
Karamanlı, either as place-name or family name was very common in the 
whole area.12 In the very Küpköy village, very few “genuine”, i.e. 
Moslem, Turks were to be found.13 They lived in great poverty, working 
as labourers or domestics.14 Thanks, moreover, to the well-known 
amiability of  the Karamanlılar, “Turkish officials, police or soldiers from 
Serres, were rarely seen”.15 Geōrgios Karamanlis, Constantine’s father, a 
lettered man, was at first  school- teacher of the Turkish (: Ottoman) 
language.16 That is why, Constantine, his son, was fluent in Turkish, and 
                                                           
10 Ivi, p. 61. 
11 Ivi, pp. 11-12.
12 Cf. Megalē Hellēnikē Enkyklopaideia, vol. XIII (Athens: Pyrsos, 1930), entries 
“Karamanlēs”, p. 801.
13 C. M. Woodhouse, Karamanlis. The Restorer of Greek Democracy (Oxford: Clarendon 
Press, 1982), p. 4.
14 Ibid.
15 Ibid.
16 Oral testimony of Constantine Karamanlis to the author of these lines.

when he had talks with his Turkish homologues, as a rule he did not need 
an interpreter.17 It was not until the end of the Balkan Wars, when the 
whole of the Serres district has been annexed to Greece and Küpköy 
christened Prōtē (= the First One) that Geōrgios Karamanlis went in for 
tobacco-growing. He prospered, but in 1925 the tobacco industry 
collapsed in Macedonia because of the competition of American tobacco 
in European markets.18 The finances of the Karamanlis family were in a 
state of crisis as soon as 1927.19 How, therefore, Constantine Karamanlis 
was catapulted to the Premiership first and afterwards to the Presidency of 
the Hellenic Republic is, of course, beyond the scope of this paper.20

* * * 
As aforementioned, the Serres regional unit, in Southern Macedonia, 

was one wherein the Christian Turks used to settle. Even today there are 
around the market towns of Zihne and Küpköy several hundreds of 
Gagauz,21 who feel the Karamanlılar as their brethren.22 The Gagauz 
number today more than 220,000 people, that are to be found in Moldova, 
Ukraine, Bulgaria and Greece.23 What are the Gagauz and the 
Karamanlis? Christianized Turks or Greeks linguistically assimilated by 
the Turks?  

As for the Gagauz is already established that they are Turks: “When 
this particular branch of the Turks [i.e. the Gagauz] left Central Asia and
migrated towards the West, they encountered on the way not the world of 
Islam but Christianity, which they accepted and never renounced. They 
remained [nonetheless] faithful to their language, though under the 
influence of the surrounding languages they had given it a special 
colour.”24 Since, therefore, they consider the Karamanlis to be their 
relatives, the Turkish origin of the latter should be accepted. 
                                                           
17 Oral testimony of Constantine Karamanlis to the author of these lines.
18 C. M. Woodhouse, Karamanlis…, p.9.
19 Ibid. 
20 Ivi, ; and also Maurice Genevoix  La Grèce de Caramanlis ou la démocratie difficile 
(Paris : Plon,1972), p. 169ff.
21 Nikolaos Louka, “The Gagauz of Moldova and Ukraine” in Dēmētrēs N. Alexandrou, 
Gkankaouzoi. Hoi agnōstoi Rōmioi tēs Moldavias (= Gagauz. The Unknown Modern 
Greeks [=Rumlar] of Moldova), Salonika : Erōdios, 2005, p.287.
22 Historikon Archeion tou Hypourgeiou Exōterikōn (= Historical Archive of the Greek 
Ministry of Foreign Affairs [hereafter: AYE]), 1939-1940, A/7/7, the head-priest 
Kōnstantinos Mōraitakēs to the Patriarch of Constantinople, Bucharest, October  12, 1939 
(copy).
23 Nikolaos Louka, “The Gagauz of Moldova and Ukraine”, p. 287. 
24 Zeki Kuneralp, Just a Diplomat. Translated into English by Geoffrey Lewis (Istanbul: 
The Isis Press, 1992), p. 23. 
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As a matter of fact, Turkish tribes had settled in Asia Minor long 
before the Seljuk Turks and the Ottomans did – chiefly as mercenaries of 
the Byzantine Emperors. The first among them, i.e. the today’s Gagauz, 
migrated into the west coast of the Black Sea. They were valiant warriors 
and, in their capacity as experienced soldiers, were given the task of 
keeping under control a very turbulent segment of Byzantine Empire’s 
borderline. The Karamanlis, on the other hand, settled in Asia Minor later; 
and they preserved their Christian Orthodox faith thanks to the tolerance 
of the Seljuk Sultans first and the Ottoman ones later on.25 They have 
been forced to migrate into Greece, although, as aforementioned, they had 
little –if any!- affinity with the “genuine” Greeks. 

                                                           
25 AYE,1965,102.1, Th. P.Chrysanthopoulos, Greek Consul-General at Istanbul, to the  
Foreign Ministry of Greece, No 1022 (confidential), Istanbul, March 2, 1965.

1839 NÜFUS SAYIMLARINDA DRAMA KAZASI

Despoina VASILEIADOU 

Adım Despoina Vasileiadou. Yedi senedir kontenjan öğretmen 
olarak Ġstanbul‟da bir Rum ilkokulunda çalıĢıyorum. Drama‟da doğup 
büyüdüm. Ailemin kökü Karadeniz‟e, Samsuna dayanır. Küçükken 
anneannemizin evinde bütün büyükler Türkçe konuĢurlardı. Biz küçükler 
hiçbir Ģey anlamazdık, ne konuĢtuklarını merak eder ve sürekli 
yalvarırdık: Yunanca konuĢun. Ama yalvarıĢlarımız boĢa gidiyordu çünkü 
1922 yılında Yunanistan‟a çok genç yaĢta gelen ninemiz Yunancayı hiçbir 
zaman doğru dürüst öğrenemedi. Göçmen nüfustan olan hanımlar kendi 
çevrelerinde Türkçe konuĢuyorlardı, dıĢarıda çalıĢmak zorunda olan 
erkekler zaman içinde iĢ nedeniyle Yunancayı öğrendiler. Rahmetli 
annem her zaman “Bizim ana dilimiz Türkçe” derdi. Evimizde önce 
Türkçeyi öğrendik ve sonra sokaklarda Yunancayı öğrendik. 

Büyüklerimiz biz çocuklarından gizli bir Ģey konuĢmak 
istediklerinde Türkçe konuĢuyorlardı. Türkçe sırların dili idi.  Biz de 
mecburen Türkçe öğrendik. Ninemin bizlere Türkçe sayı saymayı öğreten 
elleri hala gözümün önündedir. Sonraki yıllarda kendi ailemi kurduğumda 
da bu gelenek bozulmadı. Türkçe sırların dili olmaya devam etti. Ama 
bizim çocuklarımız birkaç kelime hariç Türkçeyi öğrenemediler. 2007‟de 
Ġstanbul‟a geldiğimde ailemden bana miras kalan dil ve kültür sayesinde 
yabancılık çekmedim. Türk mübadillerin çocuklarıyla tanıĢtığımda ve 
onların hikâyelerini dinlediğimde aynı elmanın iki yarısı olduğumuzu fark 
ettim. Bu iki ülkeyi en çok seven biz mübadiller ve mübadil çocuklarıyız.  
En çok bizler halkların birlik ve kardeĢliğine katkıda bulunabiliriz. Dahası 
ülkelerimizin barıĢ içinde yaĢamalarına en çok katkıda bulunabilecek yine 
bizleriz.   

Samsuna ilk defa geliyor olmama rağmen burayı tanıyor gibiyim. 
Televizyonun olmadığı zamanlar, ailenin soba etrafında toplandığı ve 
büyüklerin memleketten eski hikâyeleri anlattığı bütün kıĢ masallarımda 
Samsun vardır. Ailemiz Yunanistan‟a gelince önce güney Yunanistan‟a 
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gitti ama oranın toprağı Samsun toprağı gibi olmadığı için kuzey 
Yunanistan‟a Drama‟ya yerleĢmeyi tercih etti. Çünkü oralarda tütün 
üretiliyordu. Bize anlattıklarına göre, Ġlk sene diğerlerinin bıraktığı 
tütünün son yapraklarını topladılar ve bundan 4 adet demet yaptılar.

Mutlaka duymuĢsunuzdur, Anadolu‟dan Yunanistan‟a giden 
mübadiller “Türk tohumu” olarak ve buralara gelen özellikle Grebeneli 
Patriotlar “gâvur” olarak karĢılanmıĢtır. Biz de evin dıĢında Türkçe 
konuĢmaktan çekiniyorduk. Köyümüzden yetiĢmiĢ bir profesör bir 
kitabını tanıtırken yaptığı sunum sırasında bunu itiraf etti: KeĢke ailemden 
öğrendiğim Türkçe‟mi kullanıp Türk kaynaklardan da faydalansaydım 
dedi. O anda anladım ki ailemden öğrendiğim dil saklamam gereken bir 
Ģey değil, aksine sahip olduğum önemli değerlerden biri idi.  

2007‟de Ġstanbul‟a geldiğimde Türkçemi geliĢtirdim. Son 4 senedir 
Osmanlıca öğreniyorum ve Osmanlı arĢivlerinde Drama kazasını 
araĢtırıyorum.

Osmanlı döneminde toprak ve nüfus kayıtlarına çok önem 
veriliyordu1. Devlet reayanın sayısını, sahip olduğu toprağı ve mülkü 
bilmek istiyordu. Bu nedenle Osmanlı topraklarına yeni kattığı bölgeyi 
idare etmek ve bu bölgeden gelecek olan gelirleri kayıt altına almak için 
askerlerini, kadılarını ve memurlarını buraya gönderirdi2. 15. ve 16. 
yüzyılların Tapu Tahrir Defterleri, dönemin verilerini çok net ve ayrıntılı 
bir Ģekilde kayıt altına almıĢtır; bu defterlerde kazaların, köylerin, 
Müslüman ve gayrı Müslim ailelerin sayıları, yıllık üretim ve 
vergilendirmelerine dair rakamlar bulunabiliyordu. Toprak kaydı 30 yılda 
bir, ya da maddi gelirin tespit edebilmesi için her yeni padiĢah baĢa 
geçtiğinde yapılırdı. Toprak sayımına paralel olarak nüfus sayımı da 
yapılırdı. 

Drama ilk defa 1464/65 senesinde “tahrir” edildi. Drama Ģehrinde 
60 Müslüman aile, 267 Hıristiyan aile bulunmaktaydı3. 17. ve 18.
yüzyıllarda düzenli bir nüfus sayımının yapıldığı söylenemez. Yalnızca 
bazı bölgelerde ve belirli amaçlarla yapılmıĢ sayımlar vardı. 25 Haziran 
1797 yılında yapılan sayımın amacı eĢkıyalıkla mücadele etmek idi4.

                                                
1E. Z. Karar, Osmanlı İmparatorluğunda ilk nüfus sayımı 1831, Ankara 1943, s. 5-6  
2Akdağ Mustafa, Türkiye’ nin iktisadi ve içtimai tarihi, c. 2, Ġstanbul 1995, s. 191. 
3 BOA. TT 3
4 BOA. NFS. d, 4543

Sultan II. Mahmut (1808-1839) Avrupa ölçütlerine uygun bir 
imparatorluk yaratmaya çalıĢıyordu. Yeniçeri birliklerini kaldırıp, 
merkezi-bürokratik bir sistem oluĢturdu5. Yeni bir ordu kurulması 
ve bu yeni ordunun uzun ömürlü ve sağlam temellere dayanması 
için beĢeri ve maddi kaynaklara ihtiyaç vardı. Bu sebeple, 
Müslüman ve gayrı Müslim erkekler Nüfus Defterlerine kaydedildi. 
Orduyu oluĢturacak olan faal erkek nüfusu Müslüman erkeklerdi; 
gayrimüslimler ise, vergilendirme ile maddi olarak destek 
olacaklardı. 

Ġlk nüfus sayımı denemesi 1826-1828 yılları arasında yapıldı. 
Fakat Osmanlı-Rus SavaĢı nedeniyle tamamlanamadı6.  Drama 
kazasının yalnız bir nüfus defteri var (10 Haziran 1827) ve bu 
defterde yalnızca Müslümanlara dair bilgileri buluyoruz7.

Osmanlı Ġmparatorluğu‟nun ilk genel nüfus sayımı 1831 
yılında yapıldı. Öncelikle Müslüman ahali sayıldı. Ġstanbul‟daki 
BaĢbakanlık Osmanlı ArĢivi‟nde Drama kazasına (1831) ait 4 adet 
nüfus defteri bulunmaktadır. Bu defterler genellikle Müslüman 
ahalinin erkekleri hakkında bilgi verir8. Bu ilk nüfus sayımının 
kesinliğinden Ģüphe duyuldu.  Bu yüzden sayım birkaç yıl sonra 
tekrar yapıldı9. Drama‟da ise sayım 1839 yılında tekrarlandı. 1839 
yılına ait 8 defterden dördünde Drama kazasında bulunan 
Müslüman erkek nüfusa10, dördünde ise Hıristiyan erkek nüfusuna 
dair bilgiler yer alıyor11.

Sayımlar dine göre yapıldığından ne dil ne de etnik kimliği 
ayırt etme imkânı var. Ġsimlerden de etnik kimliği anlamak mümkün 
olmadığından, yalnızca „Müslüman‟ ve „Hıristiyan‟ nüfustan 
bahsedebiliyoruz. Müslüman ve Hıristiyan Çingenler ayrı ayrı 
kaydedilmiĢlerdir12.

                                                
5 E. Z. Karar, Osmanlı Tarihi, c. 5, Ankara 2011, s.152-155
6 E. Z. Karar, Osmanlı İmparatorluğunda ilk nüfus sayımı, a.g.e., s. 8
7 BOA. NFS. d, 4544
8 BOA. NFS. d, 4545,4546, 4548 ve 4549
9 E. Z. Karar, Osmanlı İmparatorluğunda ilk nüfus sayımı, a.g.e., s. 8-9
10 BOA. NFS. d, 4549,4550,4551 και 4552
11 BOA. NFS. d, 4553,4554,4555 και 4556
12 BOA. NFS. d,  4552, 4556
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1E. Z. Karar, Osmanlı İmparatorluğunda ilk nüfus sayımı 1831, Ankara 1943, s. 5-6  
2Akdağ Mustafa, Türkiye’ nin iktisadi ve içtimai tarihi, c. 2, Ġstanbul 1995, s. 191. 
3 BOA. TT 3
4 BOA. NFS. d, 4543

Sultan II. Mahmut (1808-1839) Avrupa ölçütlerine uygun bir 
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kaydedilmiĢlerdir12.

                                                
5 E. Z. Karar, Osmanlı Tarihi, c. 5, Ankara 2011, s.152-155
6 E. Z. Karar, Osmanlı İmparatorluğunda ilk nüfus sayımı, a.g.e., s. 8
7 BOA. NFS. d, 4544
8 BOA. NFS. d, 4545,4546, 4548 ve 4549
9 E. Z. Karar, Osmanlı İmparatorluğunda ilk nüfus sayımı, a.g.e., s. 8-9
10 BOA. NFS. d, 4549,4550,4551 και 4552
11 BOA. NFS. d, 4553,4554,4555 και 4556
12 BOA. NFS. d,  4552, 4556
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Ebru tekniğiyle süslenmiĢ dıĢ kapakları olan bu nüfus defterleri 
Drama‟da iki kopya olarak hazırlanmıĢ, Drama Kadısı Hüseyin 
ġükrü tarafından onaylanmıĢ ve –günümüze kadar ulaĢmıĢ olan- bir 
kopya Ġstanbul‟a gönderilmiĢ. Kayıtlar Osmanlıca olarak kaleme 
alınmıĢ. En üstte yerin adı, aĢağısında ise siyah mürekkeple 
erkeklerin fiziksel özellikleri, varsa meslekleri, isimleri, baba 
isimleri, akrabalık iliĢkileri not edilmiĢ. Kırmızı mürekkeple ise, 
baĢta sayı numarası, askerlik veya vergi durumu ve aĢağıda yaĢları 
yazılmıĢ. Ölümler, doğumlar, sayım sırasında memurların gözünden 
kaçanlar gibi Ġstanbul‟a ulaĢan yeni bilgiler, her hanenin en üstüne 
yahut en sonuna siyakat yazısıyla kırmızı mürekkeple not edilmiĢ. 

Nefs-i Drama

  

1839 sayımına ve bu sayıma 1840 yılında yapılan eklemelere göre, 
Drama kazasında yaĢayan 9.648 Müslüman, nüfusun 67,97%‟ını 
oluĢturuyordu. 3.476 Hıristiyan ise nüfusun 24,48%‟ını, Çingene erkekler 
ise nüfusun %7,53‟ünü oluĢturuyordu. Toplamda 14.194 erkek 
bulunuyordu. Bu nüfus, Drama Ģehrini, 82 köyü, 39 mahalleyi, civar 
köyleri ve bağımsız olan, 46 çiftlik ile 3 cemaati kapsıyordu.

NEFS-Ġ DRAMA

  Drama kazasının merkezi olan Drama Ģehrinde 8 mahalle vardı, 
bu mahallelerin de 7‟si Müslüman 1‟i Hıristiyan idi. 

Müslüman 
mahalleler 

erkek 
nüfusu 

Hıristiyan 
mahalleler

erkek 
nüfusu

1 DerviĢ Bali 348 VaroĢ 153

2 Halil Bey 210

3 Kassam 74

4 Cami Atik 44

5 Debbağhane 16

6 Hisar 81

7 Alaca Mescit 18 - -

Toplam 791 - 153

Müsülman

Hıristiyan

Müsülman çigeneler

Hıristiyan çigeneler
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                                                                                         Cami Atik

Drama 1906 

MÜSLÜMAN SAHĠP KÖYLERĠ

80 köy ve 39 mahallede Müslüman nüfusun kaydı yapıldı13.  

KÖY MAHALLE ERKEK
Pürsıçan Pazar, Usta, Tıslat Πποζοηζάνη 334
KubaliĢta Κοκκινόγεια 76
Çalı BaĢı Hazar, Bucak, Dospat,

MeĢe
Μαςποπόηαμορ

404
Οlak HoĢa Βώλακαρ-

Μεζοβούνι 70
Konçan βόπεια ηυν Πύπγυν 65
Bubliç Πύπγοι 65
Tilkohor Μςλοπόηαμορ 39
Visoçan Ξηποπόηαμορ 105
Dranova Μοναζηηπάκι 49
Kozniça 91
ġipça Σαξιάπσερ 111
Rahvika Καλλίθςηορ 160
Çatalca Υυπιζηή 89
Doksat Γοξάηο 176
Kalambak Καλαμπάκι 212
OdagiĢta 96
Macar δςηικά ηυν 

Κπηνίδυν 3
Boyran Άγιορ Αθανάζιορ 125
Pınar BaĢı Κεθαλάπι 15
Kırlar Κύπγια 141
Araplı Βαθςσώπι 56
Edirnecik Αδπιανή 163
Nusretli Borazanlı, Asağı 

ġimĢirli, Yukarı 
ġimĢirli, Süriciler, Zir 
Hocalar, Bala Hocalar 

Νικηθόπορ

339
Zağriç Ττηλή Ράση 336
Libotin Μαςποκοπδάηορ 127
Yürükler Μικπόλοθορ 35

                                                
13 Köylerin ve mahallerin eski ve yeni isimleri b. E. Güvenç, Kuzey Yunanistan Yer Adları 
Atlası,  Ġstanbul 2010 ve Κ. Π. αμαπάρ, Παλιές ονομαζίες Βρατογραθίες Οδοιπορικά
Τοπωνύμια Νέζηος Παρανέζηι Νεσροκόπι Δράμα, Drama 2011



67

  

                                                                                         Cami Atik

Drama 1906 

MÜSLÜMAN SAHĠP KÖYLERĠ

80 köy ve 39 mahallede Müslüman nüfusun kaydı yapıldı13.  

KÖY MAHALLE ERKEK
Pürsıçan Pazar, Usta, Tıslat Πποζοηζάνη 334
KubaliĢta Κοκκινόγεια 76
Çalı BaĢı Hazar, Bucak, Dospat,

MeĢe
Μαςποπόηαμορ

404
Οlak HoĢa Βώλακαρ-

Μεζοβούνι 70
Konçan βόπεια ηυν Πύπγυν 65
Bubliç Πύπγοι 65
Tilkohor Μςλοπόηαμορ 39
Visoçan Ξηποπόηαμορ 105
Dranova Μοναζηηπάκι 49
Kozniça 91
ġipça Σαξιάπσερ 111
Rahvika Καλλίθςηορ 160
Çatalca Υυπιζηή 89
Doksat Γοξάηο 176
Kalambak Καλαμπάκι 212
OdagiĢta 96
Macar δςηικά ηυν 

Κπηνίδυν 3
Boyran Άγιορ Αθανάζιορ 125
Pınar BaĢı Κεθαλάπι 15
Kırlar Κύπγια 141
Araplı Βαθςσώπι 56
Edirnecik Αδπιανή 163
Nusretli Borazanlı, Asağı 

ġimĢirli, Yukarı 
ġimĢirli, Süriciler, Zir 
Hocalar, Bala Hocalar 

Νικηθόπορ

339
Zağriç Ττηλή Ράση 336
Libotin Μαςποκοπδάηορ 127
Yürükler Μικπόλοθορ 35

                                                
13 Köylerin ve mahallerin eski ve yeni isimleri b. E. Güvenç, Kuzey Yunanistan Yer Adları 
Atlası,  Ġstanbul 2010 ve Κ. Π. αμαπάρ, Παλιές ονομαζίες Βρατογραθίες Οδοιπορικά
Τοπωνύμια Νέζηος Παρανέζηι Νεσροκόπι Δράμα, Drama 2011



68

Kara Bucak Hasan Balar, Dağlar,
Kıranlı, Dedeler,
Tokaçlı, Karaismailli,   

Παλιάμπελα

194
Tatarlar 13

Pazarlar Αγοπά 58
Buçak Βαθύζπηλο 141
Kasaplı Ττηλόν 32

Araplı Βαθςσώπι 7
Keçilik Μεζοκόπςθον 13
Kavaklı Αίγειπορ 104
Dizmikli Πηγάδια 44
Timurcu 
Oran

Πεπιζηεπιά
120

Yassı Oran Πολύπεηπο 78
Çal Μςπζινιά 28
Ula
BektaĢlı

Ula, BektaĢlı, Karamanlı Πλαηανόβπςζη
244

Kozlu Köy Πλαηανιά 271
BerçiĢta Πηελέα 312
LiĢen Πολςνέπιο 78
Bükler Bük, Selim, Çiftlik, 

Yunuslu, Cami, Spahi
Παπανέζηι

194
Pastorova Καλλίκποςνον 58
Karagöz Πεπίβλεπηο 100
DraçiĢta Μελιζοσώπι 90
Küçük Köy Μικποσώπι 115
Tiklova Καζηανέα 62
Tihota Σισόηα 58
Kleboçar Κότιρ 86
Kurtalar Λςκοδιάζελο 42
Ormanlı Πολύκαππορ 88
Rapes Γπεπάνιο 36
Leyler Λςκίζκορ 37
Ravanye Μακπςπλάγι 124
Tuhal Αεηόρ 61
Racenik Υαπάδπα 46
Dobrosul Zalisova Ξςλόκοπορ 78
Hıdır Köy Νεζηοσώπι 87
ÇernoviĢta Καζηανόσυμα 131
Pepeles Ġlias Μςπζίνεπο 186

Makros Λιβαδεπό 61
KraniĢta Γενδπάκια 68
Karaca Köy Θόλορ 72
Kürkçiler Κπήνη 38
Kalova οικ. Παπανεζηίος 65
Balaban Katun Σπασώνιο 418
Belyen ίλλη 49
Holevan Αμιζινόν 136
Çura Ππαζινάδα 155
Gornova Skranova Βοςνοπλαγιά 104
Konsten Φςσπόν 121
RadiboĢ Αεηοπάση 126
Bakova Τavor, Çatak, Kurova Οξςά 147
Çernak ηποθέρ 58
Piçova Πεηπόηοπορ 91
ÇereĢova Θηζαςπόρ 152
Ali Köylı Λιμνίζκη 109
Ġlice ġepil Θεπμιά 88
LiĢten Φαπαζινόρ 82

En büyük Müslüman nüfusa sahip köylerin, kazanın doğusunda, 
dağlık ve yarı-dağlık bölgelerde bulunduğu görülüyor. 

Osmanlı Balkan yarımadasını ele geçirdiğinde Anadolu‟dan Türkleri 
ve Kırım ve Karadeniz‟den Tatarları Balkanlara yerleĢtirerek bölgenin 
nüfus dengelerini değiĢtirmeyi de amaçlamıĢtı14. PadiĢahlar da doğudaki 
Türk Ģehirlerine benzeyen Ģehirlerin buralarda kurulmasını desteklemiĢ, 
bu sebeple de Türkler baĢtan ya da daha sonraları Ģehir merkezlerine 
yerleĢtirilmiĢlerdi15. Orta Asya‟dan gelen göçebe Türkmen nüfus ise 
Balkanların dağlık ya da ormanlık bölgelerine yerleĢtirilmiĢlerdi16.

                                                
14 A. Mustafa, Türkiye’ nin iktisadi ve içtimai tarihi, a.g.e., s. 33.
15 A. Mustafa, Türkiye’ nin iktisadi ve içtimai tarihi, a.g.e., ζ. 33-34.
16 Y. Nabi, Balkanlar ve Türklük, Ankara 1936 s. 145. 
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14 A. Mustafa, Türkiye’ nin iktisadi ve içtimai tarihi, a.g.e., s. 33.
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HIRĠSTĠYAN SAHĠP KÖYLERĠ

Drama Ģehrindeki Hıristiyan nüfus 12 köyde ve 3 cemaatte 
yaĢıyordu. En kalabalık Hıristiyan nüfusuna sahip köy Plevne‟ydi; köyde 
669 erkek ve 249 aile bulunuyordu.  

Köy Erkek
Plevna Πεηπούζα 669
Olak Βώλακαρ 336
Çatalca Υυπιζηή 212
Pürsıçan Πποζοηζάνη 206
Visoçan Ξηποπόηαμορ 164
Cemaat Çatalca Κοινόηηηα Υυπιζηήρ 160
Dranova Μοναζηηπάκι 110
Görecik Γπανίηηρ 109
Doksat Γοξάηο 74
KubaliĢta Κοκκινόγεια 72
Edirnecik Αδπιανή 62
Cemaat Pürsıçan Κοινόηηηα Πποζοηζάνηρ 49
Bubliç Πύπγοι 43
Cemaat Doksat Κοινόηηηα Γοξάηος 14

ġimdi sizlerle istatistiki bilgiler paylaĢacağım. Bu bilgiler Drama 
mahallelerinde ve Bercista ile Karacaköy köylerinde yaĢayan 
Müslümanlara ait. Bu yerleĢim yerlerini seçmemin nedeni buradaki 
nüfusun Samsuna gelmiĢ olmasıdır.  Bunun yanı sıra Hıristiyan nüfus 
hakkında da bilgi vereceğim. 

YAġ DAĞILIMI

Nüfus sayımının baĢlıca amacı aslında düzenli orduya katılabilecek 
olan erkeklerin sayısını ve orduyu maddi olarak destekleyebilecek 
olanların vergi gelirini belirlemek idi. Bu sebeple de padiĢah fermanıyla 
erkekler yaĢlarına göre 5 kategoriye ayrılmıĢtı. 0-8 arası asgar, 8-15 arası 
sagir, 15-40 arası şâbb-ı emred, 40-60 arası sinn-i vusta, 60'tan yukarısı 
pîr Ģeklinde ifade edilmiĢtir.

Bu kategorilere göre, Müslüman ve Hıristiyan ahalinin erkeklerinin 
Drama kazasının Ģehrindeki ve köylerindeki dağılımı Ģöyleydi: 0-8 yaĢ 
arası nüfusun yüzde yirmi ila otuzunu (%20-30unu); 8-15 yaĢ arası ise 
neredeyse bunun yarısını oluĢturuyordu. AĢağıda göreceğimiz üzere, bu 
durumun baĢlıca sebebi büyük oranda yaĢanan çocuk ölümleridir. Bölgede 
yalnız bir doktorun kayıtlı olduğunu görüyoruz. 0-15 yaĢ arası erkeklerin 
toplam nüfusun %35-50‟sini oluĢturuyor olması Drama kazasının genç bir 
nüfusa sahip olduğunu göstermektedir. 15-40 yaĢ arası erkeklerin oranı da 
nerdeyse %50‟dir. Bu durumun sebebi de bölgedeki mesleki hareketlilik, 
yani baĢka kazalardan meslek sahiplerinin, tek baĢlarına yahut 
ortaklarıyla, kalfalarıyla ve çıraklarıyla bölgeye yerleĢmiĢ olması olabilir. 
40 yaĢ sonrasının toplam nüfusa oranı oldukça azdır. YaĢ ortalaması 
oldukça düĢüktür. Özellikle 60 yaĢ ve yukarısı, %5‟in altında, hatta bazı 
köylerde sıfıra yakındır. Tespit edilen en yaĢlı kiĢi, 120 yaĢında Görecik 
de yaĢıyordu bir diğer yaĢlı kiĢi ise 110 yaĢında Olak‟da yaĢıyordu, bu 
kiĢi sayımdan bir yıl sonra ölecekti. 
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HIRĠSTĠYAN SAHĠP KÖYLERĠ

Drama Ģehrindeki Hıristiyan nüfus 12 köyde ve 3 cemaatte 
yaĢıyordu. En kalabalık Hıristiyan nüfusuna sahip köy Plevne‟ydi; köyde 
669 erkek ve 249 aile bulunuyordu.  

Köy Erkek
Plevna Πεηπούζα 669
Olak Βώλακαρ 336
Çatalca Υυπιζηή 212
Pürsıçan Πποζοηζάνη 206
Visoçan Ξηποπόηαμορ 164
Cemaat Çatalca Κοινόηηηα Υυπιζηήρ 160
Dranova Μοναζηηπάκι 110
Görecik Γπανίηηρ 109
Doksat Γοξάηο 74
KubaliĢta Κοκκινόγεια 72
Edirnecik Αδπιανή 62
Cemaat Pürsıçan Κοινόηηηα Πποζοηζάνηρ 49
Bubliç Πύπγοι 43
Cemaat Doksat Κοινόηηηα Γοξάηος 14

ġimdi sizlerle istatistiki bilgiler paylaĢacağım. Bu bilgiler Drama 
mahallelerinde ve Bercista ile Karacaköy köylerinde yaĢayan 
Müslümanlara ait. Bu yerleĢim yerlerini seçmemin nedeni buradaki 
nüfusun Samsuna gelmiĢ olmasıdır.  Bunun yanı sıra Hıristiyan nüfus 
hakkında da bilgi vereceğim. 

YAġ DAĞILIMI

Nüfus sayımının baĢlıca amacı aslında düzenli orduya katılabilecek 
olan erkeklerin sayısını ve orduyu maddi olarak destekleyebilecek 
olanların vergi gelirini belirlemek idi. Bu sebeple de padiĢah fermanıyla 
erkekler yaĢlarına göre 5 kategoriye ayrılmıĢtı. 0-8 arası asgar, 8-15 arası 
sagir, 15-40 arası şâbb-ı emred, 40-60 arası sinn-i vusta, 60'tan yukarısı 
pîr Ģeklinde ifade edilmiĢtir.

Bu kategorilere göre, Müslüman ve Hıristiyan ahalinin erkeklerinin 
Drama kazasının Ģehrindeki ve köylerindeki dağılımı Ģöyleydi: 0-8 yaĢ 
arası nüfusun yüzde yirmi ila otuzunu (%20-30unu); 8-15 yaĢ arası ise 
neredeyse bunun yarısını oluĢturuyordu. AĢağıda göreceğimiz üzere, bu 
durumun baĢlıca sebebi büyük oranda yaĢanan çocuk ölümleridir. Bölgede 
yalnız bir doktorun kayıtlı olduğunu görüyoruz. 0-15 yaĢ arası erkeklerin 
toplam nüfusun %35-50‟sini oluĢturuyor olması Drama kazasının genç bir 
nüfusa sahip olduğunu göstermektedir. 15-40 yaĢ arası erkeklerin oranı da 
nerdeyse %50‟dir. Bu durumun sebebi de bölgedeki mesleki hareketlilik, 
yani baĢka kazalardan meslek sahiplerinin, tek baĢlarına yahut 
ortaklarıyla, kalfalarıyla ve çıraklarıyla bölgeye yerleĢmiĢ olması olabilir. 
40 yaĢ sonrasının toplam nüfusa oranı oldukça azdır. YaĢ ortalaması 
oldukça düĢüktür. Özellikle 60 yaĢ ve yukarısı, %5‟in altında, hatta bazı 
köylerde sıfıra yakındır. Tespit edilen en yaĢlı kiĢi, 120 yaĢında Görecik 
de yaĢıyordu bir diğer yaĢlı kiĢi ise 110 yaĢında Olak‟da yaĢıyordu, bu 
kiĢi sayımdan bir yıl sonra ölecekti. 
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FĠZĠKSEL ÖZELLĠKLER
ΒΟΥ

Nüfusun büyük çoğunluğunun orta boylu olarak kayda geçtiğini 
görüyoruz. Hatta bazı köylerin %100‟e yakını öyle. Bu durum Karacaköy 
ve Doksat için de geçerlidir. Müslümanlardan en uzun boylu olanlar 
BerçiĢta‟da yaĢıyordu,  Hıristiyanlardan en uzun boylu olanlar Olak ve 
KubaliĢta‟da yaĢıyorlardı.

RENK
KiĢinin rengine dair bilgiler bıyık ve sakaldan hareketle 

belirleniyordu.   Hıristiyan nüfusun papazlar ve bazı ihtiyarlar dıĢında 
bıyıklı olduğu yazılı. YetiĢkin Müslüman nüfusun ise çoğunluğun sakallı 
olduğu kayda geçmiĢ. Müslümanların çeĢitli renklerde olduğu tespit 
edilmiĢ, bu durum Anadolu‟daki kayıtlarda egemen olan siyah renk 
tespitinden farklı. Hıristiyan köylerinde „sarıĢın‟ olarak kayda geçenlerin 
oranı ise %50‟nin üzerindedir.  
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ĠSĠMLER

Drama kazasının Ģehrinde ve köylerinde en çok kullanılan ilk beĢ 
isimden üçü Müslümanlar için Mehmet, Ahmet ve Hasan, Hristiyanlar 
için ise Kostandinos, Yorgos ve Dimitris‟dir. 

Müslüman Ġsimler

DERVĠS BALĠ
Mehmet 22,70%
Ahmet 12,64%
Hasan 8,62%

Hüseyin 5,66%
Ali 5,74%

HALĠL BEY
Mehmet 16,19%

Ahmet 9,52%
Hasan 9,05%

Ali, Hüseyin 8,09%
Mustafa 6,66%

HĠSAR
Mehmet 20,98%
Ahmet 14,81%
Hasan 11,11%
Mustafa  9,87%

Ali, Osman 7,40%

KASSAM
Mehmet 20%
Ali 10,71%

Ahmet,Hasan, 9,5%
Hüseyin

Ġbrahim 7,14%

CAMĠ ATĠK
Mehmet 22,72%
Ahmet 15,90%

Ali 11,36%
Hasan, Mustafa 9,09%

Hüseyin 6,81%

BERÇĠġTA
Mehmet 18,27%
Hasan 15,61%
Ahmet 14,61%

Hüseyin  10,96%
Ali 9,63%

KARACA KÖY
Hasan 18,18%

Hüseyin 16,66%
Mehmet 15,15%
Ahmet 10,60%

Süleyman 7,57%
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FĠZĠKSEL ÖZELLĠKLER
ΒΟΥ

Nüfusun büyük çoğunluğunun orta boylu olarak kayda geçtiğini 
görüyoruz. Hatta bazı köylerin %100‟e yakını öyle. Bu durum Karacaköy 
ve Doksat için de geçerlidir. Müslümanlardan en uzun boylu olanlar 
BerçiĢta‟da yaĢıyordu,  Hıristiyanlardan en uzun boylu olanlar Olak ve 
KubaliĢta‟da yaĢıyorlardı.

RENK
KiĢinin rengine dair bilgiler bıyık ve sakaldan hareketle 

belirleniyordu.   Hıristiyan nüfusun papazlar ve bazı ihtiyarlar dıĢında 
bıyıklı olduğu yazılı. YetiĢkin Müslüman nüfusun ise çoğunluğun sakallı 
olduğu kayda geçmiĢ. Müslümanların çeĢitli renklerde olduğu tespit 
edilmiĢ, bu durum Anadolu‟daki kayıtlarda egemen olan siyah renk 
tespitinden farklı. Hıristiyan köylerinde „sarıĢın‟ olarak kayda geçenlerin 
oranı ise %50‟nin üzerindedir.  
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ĠSĠMLER

Drama kazasının Ģehrinde ve köylerinde en çok kullanılan ilk beĢ 
isimden üçü Müslümanlar için Mehmet, Ahmet ve Hasan, Hristiyanlar 
için ise Kostandinos, Yorgos ve Dimitris‟dir. 

Müslüman Ġsimler

DERVĠS BALĠ
Mehmet 22,70%
Ahmet 12,64%
Hasan 8,62%

Hüseyin 5,66%
Ali 5,74%

HALĠL BEY
Mehmet 16,19%

Ahmet 9,52%
Hasan 9,05%

Ali, Hüseyin 8,09%
Mustafa 6,66%

HĠSAR
Mehmet 20,98%
Ahmet 14,81%
Hasan 11,11%
Mustafa  9,87%

Ali, Osman 7,40%

KASSAM
Mehmet 20%
Ali 10,71%

Ahmet,Hasan, 9,5%
Hüseyin

Ġbrahim 7,14%

CAMĠ ATĠK
Mehmet 22,72%
Ahmet 15,90%

Ali 11,36%
Hasan, Mustafa 9,09%

Hüseyin 6,81%

BERÇĠġTA
Mehmet 18,27%
Hasan 15,61%
Ahmet 14,61%

Hüseyin  10,96%
Ali 9,63%

KARACA KÖY
Hasan 18,18%

Hüseyin 16,66%
Mehmet 15,15%
Ahmet 10,60%

Süleyman 7,57%
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DĠN ADAMLARI 

Drama Ģehrinin mahallelerinde 1 müftü 1 derviĢ 1 Ģeyh 12 imam 3 
müezzin ve 5 hafız bulunduğunu biliyoruz. Hıristiyan din adamlarının 
dağılımı ise Ģöyle: Plevne‟da 5, Catalca yerleĢiminde 2, Pursican‟de , 
Kubalista, Olak, Visocan ve Edirnecik‟de birer papaz. 

MESLEKLER 

Nüfus sayımında meslekler de belirtilen özellikler arasındadır. 
Özellikle Drama Ģehrinde mesleklerin belirtildiği görülüyor. Köylerde 
tarım ağırlıklı bir ekonomi söz konusuydu. Her grup için 32 farklı çeĢit 
meslek kaydediliyor. 

MÜSLÜMANLARIN MESLEKLERĠ

bahçıvan 19 attar 2

berber 13 bakkal 2

gulam 11 çubukçu 2

debbağ 6 defter nazırı 2

çerci 4 doğramacı 2

tellal 4 dragat 2

terzi 4 eskici 1

kasap 3 halaç 1

keresteci 3 hasırcı 1

nalbant 3 helvacı 1

sabuncu 3 Jurnal katibi 1

çarıkçı 2 kahveci 1

duhani 2 kiremitçi 1

eĢenci 2 mukayyit 1

müderris 2 serci 1

sabancı 2 urgancı 1

HIRĠSTĠYANLARIN MESLEKLERĠ

boyacı 17 duhani 2

bakkal 12 habbaz 2

terzi 12 kalaycı 2

kiracı 9 kasap 2

muytab 8 meyhaneci 2

yemenici 8 simitçi 2

değirmenci 7 abacı 1

kürkçü 5 arabacı 1

sayis 5 aĢçı 1

çerci 4 aynacı 1

çeĢmeci 4 çulhacı 1

çoban 4 daskali
(öğretmen)

1

hancı 4 dülger 1

bahçıvan 3 hekim 1

kuyumcu 3 Kapucu 1

semerci 3 Ģeraydar 1

ASKERLĠK

12 yaĢından büyük erkek çocukları askere alınabilirdi. „Alil‟  adı ile 
belirtilen hasta ve sakatlar bu duruma istisna teĢkil ederlerdi. Askerlik 
görevlerini 42 yaĢlarına kadar sürdüren kiĢiler ve “mansure” ya da “redif” 
olarak görev yapıyorlardı. Çoğunluk redif olarak görev yapıyordu. Bu 
kiĢiler senede bir ya da üç ay süren bir askeri eğitimden sonra tekrar 
iĢlerinin baĢlarına dönüyordu. 

VERGĠ DURUMU

Hıristiyan erkekler cizye isimli bir kafa vergisi öderlerdi. Bu vergi, 
yüksek, orta ve düĢük gelir durumuna göre üç kategoride belirlenirdi. 
Hanelerin gelir durumu kadı ile köy muhtarı yahut papazın görüĢleri 
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DĠN ADAMLARI 

Drama Ģehrinin mahallelerinde 1 müftü 1 derviĢ 1 Ģeyh 12 imam 3 
müezzin ve 5 hafız bulunduğunu biliyoruz. Hıristiyan din adamlarının 
dağılımı ise Ģöyle: Plevne‟da 5, Catalca yerleĢiminde 2, Pursican‟de , 
Kubalista, Olak, Visocan ve Edirnecik‟de birer papaz. 

MESLEKLER 

Nüfus sayımında meslekler de belirtilen özellikler arasındadır. 
Özellikle Drama Ģehrinde mesleklerin belirtildiği görülüyor. Köylerde 
tarım ağırlıklı bir ekonomi söz konusuydu. Her grup için 32 farklı çeĢit 
meslek kaydediliyor. 

MÜSLÜMANLARIN MESLEKLERĠ

bahçıvan 19 attar 2

berber 13 bakkal 2

gulam 11 çubukçu 2

debbağ 6 defter nazırı 2

çerci 4 doğramacı 2

tellal 4 dragat 2

terzi 4 eskici 1

kasap 3 halaç 1

keresteci 3 hasırcı 1

nalbant 3 helvacı 1

sabuncu 3 Jurnal katibi 1

çarıkçı 2 kahveci 1

duhani 2 kiremitçi 1

eĢenci 2 mukayyit 1

müderris 2 serci 1

sabancı 2 urgancı 1

HIRĠSTĠYANLARIN MESLEKLERĠ

boyacı 17 duhani 2

bakkal 12 habbaz 2

terzi 12 kalaycı 2

kiracı 9 kasap 2

muytab 8 meyhaneci 2

yemenici 8 simitçi 2

değirmenci 7 abacı 1

kürkçü 5 arabacı 1

sayis 5 aĢçı 1

çerci 4 aynacı 1

çeĢmeci 4 çulhacı 1

çoban 4 daskali
(öğretmen)

1

hancı 4 dülger 1

bahçıvan 3 hekim 1

kuyumcu 3 Kapucu 1

semerci 3 Ģeraydar 1

ASKERLĠK

12 yaĢından büyük erkek çocukları askere alınabilirdi. „Alil‟  adı ile 
belirtilen hasta ve sakatlar bu duruma istisna teĢkil ederlerdi. Askerlik 
görevlerini 42 yaĢlarına kadar sürdüren kiĢiler ve “mansure” ya da “redif” 
olarak görev yapıyorlardı. Çoğunluk redif olarak görev yapıyordu. Bu 
kiĢiler senede bir ya da üç ay süren bir askeri eğitimden sonra tekrar 
iĢlerinin baĢlarına dönüyordu. 

VERGĠ DURUMU

Hıristiyan erkekler cizye isimli bir kafa vergisi öderlerdi. Bu vergi, 
yüksek, orta ve düĢük gelir durumuna göre üç kategoride belirlenirdi. 
Hanelerin gelir durumu kadı ile köy muhtarı yahut papazın görüĢleri 
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çerçevesinde belirleniyordu. 10 yaĢ altı erkekler, sakatlar ve 90 yaĢ üstü 
yaĢlı nüfus bu vergiden muaftı. Kayıtlara göre, Drama Ģehrinde ve 
köylerinde „orta gelir‟ kategorisinde olanların oranı %60-90 arasında 
değiĢiyor. „Yüksek gelir‟ kategorisinde en yüksek oranı taĢıyan bölge de 
Çatalca ve Edirnecik.

HAREKETLĠLĠK

ÇalıĢmak amacıyla baĢka kazalardan Drama‟ya gelenlerin kaydı ayrı 
defterlerde tutulmuĢtur. 1839‟da Drama‟ya 297 Müslüman‟ın geldiği 
görülüyor; 220‟si Ģehre, 62‟si köylere, 15‟i çiftliklere yerleĢmiĢti. 
Geldikleri kazalar: 

MÜSLÜMANLARIN GELDĠĞĠ KAZALARI
Debre 66 Anadolu 2
Ġstarova 47 Balıkesir 2
Ġstanbul 40 Edirne 2
Siroz 32 Gümülcine 2
Mat 11 Tiran 2
Alaiye 8 Akçe hisar 1
Gegelik 5 Filibe 1
Ahıshavi 4 Isparta 1
Ġskenderiye 4 Ġzmir 1
Prizren 3 Kalkan 

delen
1

Selanik 3 Kırkağaç 1
Sultan Yeri 3 Van 1
Viran 3 YeniĢehir 1

Aynı dönemde Drama‟ya 445 Hıristiyan gelmiĢ; 170‟i Ģehrin VaroĢ 
mahallesine, 243‟ü köylere, 32‟si çiftliklere yerleĢmiĢti. Çoğunluğun 
Epir‟in, Yunanistan‟ın batı ve orta Makedonya bölgesinin, bugünkü 
Güney Arnavutluk‟un, bugünkü Makedonya‟nın ve Bulgaristan‟ın  
kazalarından, Limni ve Eğriboz adalarından geldiği görülüyor. 4 Ermeni –
biri Ġstanbullu bir sarraf, 1 Urfalı nalbant, 2 de Stipli– ile 5 Selanikli 
Yahudi de nüfus kayıtlarına geçmiĢ. Yanya kazasından gelen 76 kiĢinin 
56‟sı Zagor nahiyeden, bunların çoğu kalfalarıyla gelen simitçilermiĢ. 

Yunan Konsolosluğunda çalıĢan Zagorlu bir beyefendi vardır. 
AraĢtırma yaptığım esnada karĢılınca ona sordum: -“Sizde ne kadar çok 
simitçi varmıĢ?” O da bana bilmiyor musun dedi. Geldiğim yerde 
“ġehirde simitçi olasın” diye dileyerek ve genç erkeklerin kafalarının 
üstüne, tepelerine vururlardı. Çünkü tepsi taĢısınlar diye tepeleri 
düzleĢsin. 

ADALAR ARASINDA, 
BALKANLARIN KIYISINDA: 

KIZILHĠSAR (KARĠSTO) 
MÜSTAHKEM MEVKĠĠ VE KASABASI

Ġbrahim Alper Arısoy

ÖZET

Osmanlı dönemi boyunca (1470-1833) Eğriboz (Euvoia/Evia) 
adasının merkezini oluşturan Eğriboz kalesi ve çevresinden sonra, adanın 
ikinci sırada gelen yerleşimi Kızılhisar (Karisto, Karystos) idi. 
Ortaçağdan itibaren “Castello Rosso” adıyla deniz savunmasına yönelik 
bir müstahkem mevki etrafında gelişen bu yerleşim alanı, Türklerin 
yoğunluğu bakımından da adanın merkezinden sonra ikinci sırada 
geliyordu. Yunan İhtilali boyunca Osmanlı Devleti’nin kontrolünde kalan 
bu bölge, İngiltere, Fransa ve Rusya arasında imzalanan 3 Şubat 1830 
tarihli Londra Protokolü uyarınca bağımsız Yunan devletinin bir parçası 
haline gelmiştir. Ancak Eğriboz’un Osmanlı askeri ve mülki idarecileri 
tarafından tam olarak tahliyesi 1833 yılı ortalarını bulmuştur. Adanın 
merkezinde yaşayan Müslüman aileler peyderpey adadan ayrılmış,
bunların küçük bir kısmı yıllar boyunca burada azınlık olarak yaşamaya 
devam etmiştir. Fakat hem coğrafi yerleşim alanı, hem de sosyo-ekonomik 
bakımdan farklı bir grup teşkil eden Kızılhisar Türkleri 1833 yılında
adadan topluca ayrılarak Sığacık ve Seferihisar taraflarına göç 
etmişlerdir. Her ne kadar Londra Protokolü Müslümanların adadan 
ayrılmasını şart koşmamış ise de, ilgili hükümlerin uygulamaya konması 
ile bu yörenin Türkleri için göç, fiili bir zorunluluk halini almıştır. 
Böylelikle uluslararası bir belge doğrultusunda Yunanistan’dan 
Anadolu’ya yapılan ilk toplu ve organize nüfus hareketi gerçekleşmiştir. 
Bu göçün üzerinden neredeyse iki asır geçmiş ise de ataları bu bölgeden 
gelenler arasında Kızılhisar hayal meyal hatırlanmaya devam etmektedir. 
Çalışmanın amacı, Kızılhisar kasabasının Osmanlı dönemindeki durumu 
ile Kızılhisarlıların Anadolu’ya göçü hakkında bilgi vermektir 
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1
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ADALAR ARASINDA, 
BALKANLARIN KIYISINDA: 
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MÜSTAHKEM MEVKĠĠ VE KASABASI

Ġbrahim Alper Arısoy
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GĠRĠġ

1821 itibariyle Mora Yarımadasında başlayan İhtilal Yunanistan'ın 
bağımsızlığı ile sonuçlanmış, bu tarihten itibaren Ege Denizi'nin iki yakası 
modern manada uluslararası ilişkilere konu olmaya başlamıştır. İhtilal 
esnasında bilhassa Mora’dan Anadolu tarafına, Kıbrıs'a ve Rumeli'nin iç 
kesimlerine doğru büyük kayıplarla ilerleyen düzensiz nitelikli göçler 
olmuştur. 3 Şubat 1830 tarihli Londra Protokolü uyarınca bağımsız 
Yunanistan’a bırakılan Eğriboz Adası İhtilal esnasında Yunan 
kuvvetlerinin kontrolü altına girmediğinden, buradan Osmanlı Devleti’nin 
güvenli bölgelerine doğru göçler yaşanmamıştı. Bu adada Türkler iki 
mıntıkada yoğun olarak yaşıyorlardı. Bunlardan ilki Eğriboz şehri ve 
çevresi, diğeri de adanın güney ucundaki körfezin biraz iç kesiminde yer 
alan Kızılhisar (Karisto, Karystos)1 ve civarı idi. Bu iki kesim birbirine 
pek yakın bulunmadığı gibi, Kızılhisar ve civarı kendine has coğrafi 
özellikleriyle pek çok yönden başlı başına bir ada niteliğine sahipti.
Ayrıca iki ahali sosyo-ekonomik yönden de birbirinden farklı idi. 
Yunanistan’ın bağımsızlığını takip eden süreçte, bu her iki grubun da en 
kısa zamanda taşınmaz mallarını elden çıkarıp Osmanlı Devleti içinde 
kendilerine uygun görülen yerlere göç etmeleri gerekiyordu. Eğriboz'da 
yaşayan Türklerin Rumeli’nde en yakın yerleşimler olan İzdin (Lamia), 
Golos (Volos) ve Yenişehir (Larissa) taraflarına göç etmeleri planlanmış 
idi. Adanın merkezinde yaşayan ve bilhassa toprak mülkiyeti bakımından 
haylice varlıklı bulunan ailelerin mallarını elden çıkarmaları uzun 
sürdüğünden, göç çilesi de zamana yayıldı. Hatta adanın Osmanlı Devleti 
tarafından terkini takip eden onyıllar boyunca hatırı sayılır bir topluluk,
fiilen bir azınlık oluşturacak şekilde Eğriboz merkezinde yaşamaya devam 
etti. Bu durum bazı ailelerin kısa sürede göç edebilecek maddi 
imkânlardan yoksun olmasından kaynaklanıyordu. Ayrıca o dönem için
Eğriboz'un Atina'dan daha kalabalık bir idare merkezi olması ve burada 
Osmanlı Devleti’nin bir şehbenderlik (konsolosluk) bulundurması da, ada 
merkezini burada yaşayan Türkler için nispeten güvenli kılıyordu.

Daha ücra ve izole konumdaki Kızılhisar ahalisi için ise yakından 
tanık oldukları, hatta bilfiil iştirak ettikleri on yılı aşan bir savaşın 
sonunda, yeni devletin idaresi altında yaşamak söz konusu olamayacaktı.
Kızılhisarlılar, coğrafi bakımdan uzak olan Golos ve Yenişehir taraflarına
geçmek daha meşakkatli olacağından, deniz yoluyla çok daha yakında 

                                                           
1 Metin içinde Kızılhisar veya Karisto Osmanlı dönemi yerleşimi için, Karystos ise İlkçağ 
ve günümüz yerleşimi için kullanılacaktır.  

bulunan ve zaten aşina oldukları Karaburun Yarımadasının güney 
kıyılarına göç etmeyi talep etmişlerdi. Kızılhisar ahalisinin ileri gelenleri, 
bu taleplerini bir dilekçe ile İstanbul'a ilettikten kısa bir süre sonra,
Kızılhisar'a adını veren kale ve çevresindeki yerleşim tahliye olunarak 
buranın Müslüman ahalisi 1833’te Anadolu'ya göç etti ve talepleri 
doğrultusunda Sığacık ve Seferihisar kasabalarına yerleşti. Diplomatik bir 
belgeye dayanan bu nüfus hareketi, Ege'nin batı kıyısından Anadolu 
sahillerine ulaşan ilk toplu ve organize Türk göçü idi. Bu yönüyle 
Kızılhisarlıların göçü, yüz yıl kadar sonra Yanya'dan Kayseri'ye, 
Trabzon'a kadar uzanan bir sahayı birbirine katacak olan Büyük 
Mübadelenin işaret fişeği olarak görülebilir.

Bu çalışmanın amacı, Kızılhisar kasabasının Osmanlı dönemindeki 
durumu ile kasaba ahalisi Türklerin Anadolu’ya göçü hakkında 
ulaşabildiğimiz verileri bir makalenin imkânları ölçüsünde paylaşmaktır.
Araştırma sonuçlarının tüm ayrıntıları bu çalışmanın sınırlarını 
aşacağından, muhtemelen daha geniş kapsamlı bir çalışmada ayrıca ele 
alınacaktır. Bu doğrultuda öncelikle Kızılhisar kasabasının coğrafi 
konumu ve önemi ile Osmanlı dönemindeki durumu ele alınacak,  daha 
sonra yörede Osmanlı idaresinin son günleri ve Kızılhisarlılar’ın göçü 
hakkında bilgi verilecektir. Ancak öncelikle araştırma sürecinin gelişimi, 
yararlanılan temel kaynaklar, yöntem ve süreç içinde ortaya çıkan yeni 
araştırma soru ve sorunları hakkında birkaç not düşmek gerekecektir.   

KAYNAKLAR ve YÖNTEM

Bu çalışmaya temel teşkil eden araştırma boyunca, bölgenin tarihine 
ilişkin olarak bir yandan beklediğimizden daha fazla veri ile karşılaştık, 
diğer yandan da yeni veriler mütemadiyen yeni araştırma sorularına yol 
açtı. Bu durum araştırmanın boyutunu ve kapsamını genişleterek 
çalışmayı başlangıçta planlamadığımız bir ölçeğe taşıdı.  Esasen bu
konuda daha önce çalışan Evangelia Balta’nın da belirttiği gibi, bu küçük 
kasabaya ilişkin Osmanlı belgelerinin sayısı şaşırtıcı derecede fazladır2.
Bu durum elbette Kızılhisar müstahkem  mevkiinin stratejik  öneminden 
ve bilhassa Yunan İhtilali esnasındaki kritik konumundan 
kaynaklanmaktadır3. Zira belgelerin hatırı sayılır bir kısmı harp tarihine 
ilişkin olup 19. yüzyılın ilk çeyreğinden kalmadır. Fakat Kızılhisar, bir 
yerleşim alanı olarak da, bulunduğu bölge içindeki önemini tarih boyunca 
korumuştur.  

                                                           
2 Evangelia Balta, “I Othomaniki Martyria gia tin Epanastatimeni Karysto”, Arheion 
Euvoikon Meleton, 35, 2003-2004, s. 189. 
3 Balta, a.g.y.
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3 Balta, a.g.y.
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Bölgenin tarihine ilişkin kaynakları dört başlık altında toplayabiliriz:
İlk Çağa ilişkin kaynaklar, Ortaçağa ilişkin kaynaklar, Osmanlı dönemi ve 
çağdaş Yunanistan tarihine ilişkin kaynaklar. Birinci grupta yer alan 
kaynaklardan bu dönemde önceleri bağımsız, sonradan Atina’ya bağlı bir 
şehir devleti olan Karystos’un zengin tarihi ayrıntılarıyla takip edilebilir4.
Yerleşimin korunaklı bir müstahkem mevki etrafına çekildiği Ortaçağda, 
bilhassa yöredeki Lombard ve Venedik hâkimiyetine ilişkin kaynaklardan 
da kayda değer bilgilere ulaşmak mümkündür5. Yunanistan’ın 
bağımsızlığını takip eden dönemde bilhassa yeni yerleşimin gelişimi, 
modern binaların yapımı, yerel mimari gibi konularda da doyurucu 
çalışmalar mevcuttur6.

Ancak yörenin Osmanlı dönemine ilişkin kaynaklar, bu dönemi konu 
alan eserlerde de dile getirildiği üzere7 oldukça kısıtlıdır. Arşiv kayıtları 
hariç tutulduğunda Pirî Reis’in Kitâb-ı Bahriye adlı eseri ile Evliyâ Çelebi 
Seyahatnâmesi bu döneme ilişkin temel kaynaklar olarak anılmaya devam 
etmektedir8. Özellikle Evliyâ Çelebi’nin kale ve varoş hakkında verdiği 
bilgiler halen kasabanın Osmanlı dönemine ilişkin en net ve kapsamlı 
bilgiler olma özelliğini korumaktadır. Bir görgü tanığı olarak canlı 
tasvirlerle bu bilgileri bize ulaştıran Evliyâ Çelebi gibi ilerleyen her bir 
yüzyılda hiç değilse birer seyyah burayı anlatmış olsaydı, bugün işimiz 
çok daha kolay olacaktı. Kitâb-ı Bahriye ve Seyahatnâme dışındaki 
kaynakları kabaca şu şekilde tasnif edebiliriz: Kronikler, arşiv belgeleri, 
bunları esas alan çalışmalar ve yerel tarih çalışmaları. Bu listeye son 
olarak birkaç yabancı gezgini de ekleyebiliriz ancak onlardan biri olan 
Hawkins’in de kaydettiği gibi, az bilinen bu kasabaya seyyahların pek 
yolu düşmediğinden9 yabancı seyahatnâmeler ve raporlardaki bilgiler de 
kısıtlıdır.

                                                           
4 Karystos’un tarihöncesi döneminden Roma döneminin sonuna kadar olan geçmişi ve 
ilgili kaynaklar için bkz. William P. Chapman, Karystos: City-State and Country Town,
Uptown Press, 1993, ss. 1-88. 
5 Chapman, ss. 89-127. 
6 Ioannis N. Koumanoudis, “Arhitektonikoi Skindalamoi Othonopoleos tis Nyn Karystou 
Euvoias”, Arheion Euvoikon Meleton, 28, 1988-1989, ss. 105-216; Chapman, ss. 239-249. 
7 Evangelia Balta, “I Karystia 15os - 17os Aionas”, Arheion Euvoikon Meleton, 32, 1996-97, 
ss. 36-37.
8 Evangelia Balta, L’Eubée à la Fin du XVe Siècle: Economie et Population Les Registres 
de l’Année 1474, Etaireia Euvoikon Spoudon, Atina, 1989, s. 116; Balta, 1996-97, s. 37. 
9 John Hawkins, “An Account of the Discovery of a very antient Temple on Mount Ocha, 
in Euboea”, ed. Robert Walpole, Travels in Various Countries of the East, Londra, 1820, 
ss. 286, 291.

Ulaşabildiğimiz Osmanlı kroniklerinde de kasabaya ilişkin bilgiler 
son derece kısıtlı olup Kızılhisar ancak ismen geçmektedir. Takip 
edebildiğimiz kadarıyla Kızılhisar’dan bahseden kroniklerin temel 
kaynağı Neşrî Tarihidir10. Son dönem kronikleri arasında da özellikle 
Lûtfî Tarihi11 ve Tarih-i Cevdet12 bu bölgenin Mora isyanı esnasındaki 
durumu hakkında kapsamlı bilgiler edinebileceğimiz kaynaklar 
arasındadır. Yöreye ilişkin diğer bir kaynak grubu arşiv belgeleri olup, 
ulaştığımız belgeler çoğunlukla mali ve askeri konularla ilgilidir. Osmanlı 
idaresinin son yıllarındaki olaylarla bilhassa harp ve diplomasi tarihine 
ilişkin ayrıntılar, Ali Fuat Örenç’in Mora Türkleri adlı eserinden takip 
edilebilir13. Adalarda Osmanlı idaresine ilişkin olarak Cevdet Küçük 
tarafından editörlüğü yapılan Ege Adalarının Egemenlik Devri Tarihçesi 
adlı çalışma da, bölgede Osmanlı idaresinin temel çizgilerini ve genel 
çerçeveyi ortaya koyması bakımından yol göstericidir14. Eğriboz 
Sancağında Osmanlı idaresinin temel dayanağını oluşturan Kanunnameye 
de Ahmet Akgündüz’ün Osmanlı Kanunnameleri15 adlı eserinde 
ulaşılabilir. Bu konu için ayrıca Mustafa Oğuz ve Evangelia Balta’nın 
Türkçe metne de yer verdikleri çalışmalarına başvurulabilir16. Bölgeden 
Anadolu’ya uzanan göçlere ilişkin en somut ve kapsamlı veriler de, 
Nedim İpek’in Göçler adlı eserinde bulunmaktadır17.

Doğrudan doğruya bu bölgenin Osmanlı dönemindeki idari, mali ve 
sosyal durumuna ilişkin çalışmalar ise Evangelia Balta tarafından 
yapılmıştır. Balta’nın çalışmalarında bu yöreye ilişkin verilere öncelikle 
Eğriboz adasına ilişkin eserlerinde rastlanmaktadır. Bunlardan ilki fethin 
hemen akabinde kayda geçirilen Osmanlı kaynaklarını esas almakta olup 
yörenin 15. yüzyıl sonundaki durumu hakkında fikir verir18. Balta, daha 

                                                           
10 Mehmed Neşrî, Kitâb-ı Cihan-nümâ, Neşrî Tarihi, 2. cilt (haz. Faik R. Unat, Mehmed 
A. Köymen), Türk Tarih Kurumu, Ankara, 1995, ss. 786-789. 
11 Ahmed Lûtfî, Vak’anüvîs Ahmed Lûtfî Efendi Tarihi (haz. Ahmet Hezarfen), Tarih Vakfı 
ve Yapı Kredi Yayınları, İstanbul, 1999; özellikle 1-4. ciltler. 
12 Ahmed Cevdet Paşa, Tarih-i Cevdet (haz. Dündar Günday, Mümin Çevik), Üçdal 
Neşriyat, İstanbul, 1994; özellikle 6. cilt. 
13 Ali Fuat Örenç, Balkanlarda ilk Dram: Unuttuğumuz Mora Türkleri ve Eyaletten 
Bağımsızlığa Yunanistan, Babıali Kültür Yayıncılığı, İstanbul, 2009.
14 Cevdet Küçük (ed.), Ege Adalarının Egemenlik Devri Tarihçesi, SAEMK, Ankara, 
2001. 
15 Ahmet Akgündüz, Osmanlı Kanunnâmeleri ve Hukukî Tahlilleri, 5. cilt, Fey Vakfı 
Yayınları, İstanbul, 1992, ss. 386-401. 
16 Mustafa Oğuz, Evangelia Balta, “Le Kanunnâme de l’Euripe”, Osmanlı Araştırmaları,
XVIII, 1998, ss. 9-45. 
17 Nedim İpek, İmparatorluktan Ulus Devlete Göçler, Serander, Trabzon, 2006.  
18 Balta, 1989; Bu çalışmanın kaynağı, İstanbul Belediyesi Atatürk Kitaplığı’nda bulunan 
Muallim Cevdet yazmaları arasında 0.73 numarayla kayıtlı bulunan Tahrir Defteridir.
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Bölgenin tarihine ilişkin kaynakları dört başlık altında toplayabiliriz:
İlk Çağa ilişkin kaynaklar, Ortaçağa ilişkin kaynaklar, Osmanlı dönemi ve 
çağdaş Yunanistan tarihine ilişkin kaynaklar. Birinci grupta yer alan 
kaynaklardan bu dönemde önceleri bağımsız, sonradan Atina’ya bağlı bir 
şehir devleti olan Karystos’un zengin tarihi ayrıntılarıyla takip edilebilir4.
Yerleşimin korunaklı bir müstahkem mevki etrafına çekildiği Ortaçağda, 
bilhassa yöredeki Lombard ve Venedik hâkimiyetine ilişkin kaynaklardan 
da kayda değer bilgilere ulaşmak mümkündür5. Yunanistan’ın 
bağımsızlığını takip eden dönemde bilhassa yeni yerleşimin gelişimi, 
modern binaların yapımı, yerel mimari gibi konularda da doyurucu 
çalışmalar mevcuttur6.

Ancak yörenin Osmanlı dönemine ilişkin kaynaklar, bu dönemi konu 
alan eserlerde de dile getirildiği üzere7 oldukça kısıtlıdır. Arşiv kayıtları 
hariç tutulduğunda Pirî Reis’in Kitâb-ı Bahriye adlı eseri ile Evliyâ Çelebi 
Seyahatnâmesi bu döneme ilişkin temel kaynaklar olarak anılmaya devam 
etmektedir8. Özellikle Evliyâ Çelebi’nin kale ve varoş hakkında verdiği 
bilgiler halen kasabanın Osmanlı dönemine ilişkin en net ve kapsamlı 
bilgiler olma özelliğini korumaktadır. Bir görgü tanığı olarak canlı 
tasvirlerle bu bilgileri bize ulaştıran Evliyâ Çelebi gibi ilerleyen her bir 
yüzyılda hiç değilse birer seyyah burayı anlatmış olsaydı, bugün işimiz 
çok daha kolay olacaktı. Kitâb-ı Bahriye ve Seyahatnâme dışındaki 
kaynakları kabaca şu şekilde tasnif edebiliriz: Kronikler, arşiv belgeleri, 
bunları esas alan çalışmalar ve yerel tarih çalışmaları. Bu listeye son 
olarak birkaç yabancı gezgini de ekleyebiliriz ancak onlardan biri olan 
Hawkins’in de kaydettiği gibi, az bilinen bu kasabaya seyyahların pek 
yolu düşmediğinden9 yabancı seyahatnâmeler ve raporlardaki bilgiler de 
kısıtlıdır.

                                                           
4 Karystos’un tarihöncesi döneminden Roma döneminin sonuna kadar olan geçmişi ve 
ilgili kaynaklar için bkz. William P. Chapman, Karystos: City-State and Country Town,
Uptown Press, 1993, ss. 1-88. 
5 Chapman, ss. 89-127. 
6 Ioannis N. Koumanoudis, “Arhitektonikoi Skindalamoi Othonopoleos tis Nyn Karystou 
Euvoias”, Arheion Euvoikon Meleton, 28, 1988-1989, ss. 105-216; Chapman, ss. 239-249. 
7 Evangelia Balta, “I Karystia 15os - 17os Aionas”, Arheion Euvoikon Meleton, 32, 1996-97, 
ss. 36-37.
8 Evangelia Balta, L’Eubée à la Fin du XVe Siècle: Economie et Population Les Registres 
de l’Année 1474, Etaireia Euvoikon Spoudon, Atina, 1989, s. 116; Balta, 1996-97, s. 37. 
9 John Hawkins, “An Account of the Discovery of a very antient Temple on Mount Ocha, 
in Euboea”, ed. Robert Walpole, Travels in Various Countries of the East, Londra, 1820, 
ss. 286, 291.
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sonra münhasıran Kızılhisar yöresiyle ilgili olarak da çalışmış ve 
bulgularını Eğriboz Araştırmaları Merkezi’nin “Eğriboz Çalışmaları 
Arşivi” (Arheion Euvoikon Meleton) adlı süreli yayınında paylaşmıştır.
Bu çalışmaların ilkinde Kızılhisar ve civarına karşılık gelen Karystia’nın 
15 ila 17. yüzyıllardaki durumunu ele almış19, daha sonra araştırmasına 18 
ve 19. yüzyılları da dâhil etmiştir20. Yunan İhtilali esnasında Kızılhisar 
konulu çalışmasında ise Osmanlı döneminin son yıllarını daha ayrıntılı 
olarak ele almıştır21.

Yörenin tarihine ilişkin bir diğer kaynak grubu da yerel çalışmalar 
olup, bunlar da kendi içinde üç gruba ayrılabilir. Bunlardan ilki genel 
olarak çağdaş Yunanistan’ın erken dönemleriyle ilgili çalışmalar, ikincisi 
Eğriboz Adası’nın tarihinin esas alan ve Kızılhisar yöresi hakkında da 
bilgi veren çalışmalardır. Üçüncü grupta ise, doğrudan doğruya Karystos 
ve Karystia yöresi hakkında yazılan kitap ve makaleler gelmekte olup 
bunlar yörenin mimarisinden folkloruna kadar oldukça kapsamlı ve zengin 
bir kaynak grubunu teşkil eder. Bu kaynaklara çalışma içinde yeri 
geldikçe değinilecektir.

Şimdi yukarıdaki tespite geri dönelim. Böyle adı pek duyulmamış bir 
yerle ilgili bir yığın belge ve yazışma mevcut iken, verilerin bir noktadan 
itibaren yetersiz kalması ilk bakışta bir paradoks gibi görünebilir. 
Belgeler, yukarıda da ifade edildiği gibi çoğunlukla mali, idari ve askeri 
konulara ilişkin olup bunların nitelik ve niceliği Kızılhisar’ın Osmanlı 
Devleti için taşıdığı önemi açıkça ortaya koyar. Ne var ki bunların pek azı 
kasabanın konumuzu oluşturan dönemdeki görünümü, altyapısı, binaları 
gibi konularla ilgilidir. Ayrıca bunları destekleyecek hatırat vb. tanıklıklar 
da son derece kısıtlıdır. Öyle ki, Ege denizinin hemen her köşesine ilişkin
onlarca gravür ve çizim mevcut iken, Karystos’un yerel kütüphanesinde 
bile yörenin 1833 öncesi durumuna ilişkin kayda değer bir görsel veriye 
ulaşılamamıştır.

Bu sıkıntıyı artıran ikinci bir husus da 19. yüzyılın ikinci yarısından
itibaren yerleşim merkezinin kalenin eteklerinden sahile taşınmasıdır. 
Kasabanın ağırlıklı olarak Türklerle meskûn bulunan merkezi boşaldıktan
sonra tekrar yerleşim olmamış, burası zamanla harabeye dönerken 
civardaki mahalleler de birer köy halini almıştır. Eski yerleşime ilişkin net 
bir harita veya plan da olmadığından, belgelerde yer yer takip edilen bina 
                                                           
19 Balta, 1996-97. 
20 Evangelia Balta, “I Karystia sta Othomanika Arheia”, Arheion Euvoikon Meleton, 34, 
2000-2001, ss. 85-138. 
21 Balta, 2003-2004.

ve mevkilerin izini sürebilmek için bir saha incelemesi gerekmiştir. Saha 
incelemesinin büyük bir kısmı 3 Şubat 2015 tarihinde gerçekleştirilmiş 
olup, yerel rehberliğimizi yapan Karystos Arkeoloji Müzesi Müdiresi 
Arkeolog Evangelia Athanasiadou’nun ilgi ve desteği sayesinde 
kaynaklardan takip edemediğimiz pek çok nokta açıklığa kavuşmuştur. 
Ayrıca, Karystos’ta bulunan Giokalas Vakfı Kütüphanesi vasıtasıyla yerel 
kaynaklara da erişim sağlanmıştır. 3-5 Şubat 2015 tarihleri arasında 
ziyaret ettiğimiz Kütüphanenin Müdiresi Sn. Zografio Georgiou’nun 
yardımları sayesinde aradığımız kitap ve makalelerin yanı sıra 
varlıklarından haberdar olmadığımız kaynaklara da ulaşmış olduk22. Bu
kaynaklar mevki ve yer isimleri, bazı yapılar ve yerleşim mahalleri gibi 
hususlarda son derece faydalı olmakla birlikte, bunlarda da doğrudan 
doğruya eski Kızılhisar’ın deyim yerindeyse “kent tarihine” ilişkin veriler 
oldukça kısıtlıdır. Zira söz konusu çalışmalar, eski yerleşim terk 
edildikten uzunca bir süre sonra yazılmıştır. Aynı durum birtakım olaylara
ilişkin veriler için de geçerlidir. Örneğin hisarın Osmanlı idaresi 
tarafından teslimi ve akabindeki gelişmelere ilişkin olarak ulaştığımız 
veriler, çoğunlukla kulaktan kulağa ve kuşaktan kuşağa aktarılan bilgiler –
hatta hikâyeler – olup bunların mühimce bir kısmı olayların üzerinden yüz 
yılı aşkın bir süre geçtikten sonra yazıya geçirilmiştir. Bu durum yöresel 
lisan ile söylenmiş manzum bir halk edebiyatı metni olması bakımından 
orijinalliği kuvvetle muhtemel olan “Kızılhisar Ağıdı” için dahi geçerlidir. 
Çalışmanın son bölümünde inceleyeceğimiz bu metin, Kızılhisar’ı terk 
eden Türklerin ağzından, onların göç öncesinde ve esnasındaki hissiyat ve 
tecrübelerini gayet net ve canlı bir biçimde yansıtmaktadır. Kızılhisar 
Türklerinin de anadili olan yöresel Rumca ile söylenmiş olan bu metnin 
izine bu tarafta rastlayamadık. Bu durum elbette şaşırtıcı bulunmamalıdır, 
zira Seferihisar ve Sığacık’ta kökeni Kızılhisar olup da bu dili anlayan 
kalmamıştır. Bu yakada Kızılhisar Ağıdının izinin kalmamış olması 
metnin orijinalliğine gölge düşürmez, ancak yerel kaynaklarda sıklıkla 
atıfta bulunulan bu metnin tespit edebildiğimiz ilk yayın tarihi 1875’tir.
Dolayısıyla diğer kaynaklarla karşılaştırıldığında oldukça eski ve dil 
bakımından da gayet orijinal görünen bu metnin dahi muhtemel üretim 
tarihinden 40 sene kadar sonra yazıya geçmiş olması, diğer kaynaklara ve 
anlatılara da temkinle yaklaşmak gerektiğini düşündürmektedir.

Yukarıda saydığımız kaynak türleri, bunların içeriği ve yapısına 
ilişkin değerlendirmelerimiz, çalışmanın yöntemi hakkında da bir fikir 
vermektedir. Osmanlı tarih ve medeniyetinin yanı sıra Türk-Yunan 
diplomatik ve siyasal ilişkilerinin erken evrelerini de kapsayan konu, aynı 

                                                           
22 Bu vesileyle, adı geçen kişilere teşekkürü borç bilirim. 
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kaynaklar mevki ve yer isimleri, bazı yapılar ve yerleşim mahalleri gibi 
hususlarda son derece faydalı olmakla birlikte, bunlarda da doğrudan 
doğruya eski Kızılhisar’ın deyim yerindeyse “kent tarihine” ilişkin veriler 
oldukça kısıtlıdır. Zira söz konusu çalışmalar, eski yerleşim terk 
edildikten uzunca bir süre sonra yazılmıştır. Aynı durum birtakım olaylara
ilişkin veriler için de geçerlidir. Örneğin hisarın Osmanlı idaresi 
tarafından teslimi ve akabindeki gelişmelere ilişkin olarak ulaştığımız 
veriler, çoğunlukla kulaktan kulağa ve kuşaktan kuşağa aktarılan bilgiler –
hatta hikâyeler – olup bunların mühimce bir kısmı olayların üzerinden yüz 
yılı aşkın bir süre geçtikten sonra yazıya geçirilmiştir. Bu durum yöresel 
lisan ile söylenmiş manzum bir halk edebiyatı metni olması bakımından 
orijinalliği kuvvetle muhtemel olan “Kızılhisar Ağıdı” için dahi geçerlidir. 
Çalışmanın son bölümünde inceleyeceğimiz bu metin, Kızılhisar’ı terk 
eden Türklerin ağzından, onların göç öncesinde ve esnasındaki hissiyat ve 
tecrübelerini gayet net ve canlı bir biçimde yansıtmaktadır. Kızılhisar 
Türklerinin de anadili olan yöresel Rumca ile söylenmiş olan bu metnin 
izine bu tarafta rastlayamadık. Bu durum elbette şaşırtıcı bulunmamalıdır, 
zira Seferihisar ve Sığacık’ta kökeni Kızılhisar olup da bu dili anlayan 
kalmamıştır. Bu yakada Kızılhisar Ağıdının izinin kalmamış olması 
metnin orijinalliğine gölge düşürmez, ancak yerel kaynaklarda sıklıkla 
atıfta bulunulan bu metnin tespit edebildiğimiz ilk yayın tarihi 1875’tir.
Dolayısıyla diğer kaynaklarla karşılaştırıldığında oldukça eski ve dil 
bakımından da gayet orijinal görünen bu metnin dahi muhtemel üretim 
tarihinden 40 sene kadar sonra yazıya geçmiş olması, diğer kaynaklara ve 
anlatılara da temkinle yaklaşmak gerektiğini düşündürmektedir.
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22 Bu vesileyle, adı geçen kişilere teşekkürü borç bilirim. 
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zamanda spesifik bir “yer” ile ilgilidir. Bu yönüyle de önemli ölçüde “kent 
tarihi” içermektedir. Dolayısıyla çalışma ister istemez disiplinlerarası bir 
zeminde gelişti ve araştırma süreci boyunca işimize yarayabilecek her 
türden bilgi kırıntısını değerlendirmeye çalıştık. Bu sebeple yukarıda 
sözünü ettiğimiz saha incelemesinin yanı sıra “olur ya, belki bir şey 
kalmıştır” diye Seferihisar ve Sığacık’ta bir iki sözlü tarih denemesi 
yaptık23. Görüşmelerde elde ettiğimiz, neredeyse iki yüz yıl boyunca 
kuşaktan kuşağa aktarılan ve zihinlerde kalan birkaç bilgi kırıntısı, tahmin 
edileceği üzere araştırmanın seyrini çok etkilemedi. Fakat bu durum da, 
unutulanların önemini ortaya koyması bakımından kayda değer
bulunmalıdır. Zira unutulanlar yeniden keşfedildikçe araştırmanın 
kapsamı da genişlemiş, zamanla bir makalenin sınırlarını zorlayacak 
noktaya ulaşmıştır. Tam da burada, bu faslı kapamadan, araştırmanın 
başlangıcı hakkında da birkaç not düşerek genel çerçeveyi tamamlayalım.
Bu çalışma, eski Kızılhisarlıların torunlarından birinin unutulanları 
yeniden keşfetme çabasıyla başlamıştır. Şöyle ki, baba tarafından 
Seferihisarlı olup kökeni Kızılhisar’a uzanan bir aile dostumuz, Sn. Nail 
Abacı’nın “Mora’da bir yerlerdeki Kızılhisar köyü” hakkındaki ısrarlı 
soruları bu çalışmanın çıkış noktasını oluşturmuştur. Ulaşabildiğimiz 
cevapları aşağıda birkaç ana başlık altında ele alacağız. Bunun için 
öncelikle Kızılhisar’ın coğrafi konumu ele alınacak, ardından kasabanın
temel özellikleri incelenecektir. Ayrıca civarda Osmanlı döneminden 
kalan izler hakkında bilgi verilecektir. Son olarak da Kızılhisar’da
Osmanlı idaresinin son yılları ile Seferihisar ve Sığacık taraflarına yapılan 
göç hakkında bilgi verilecektir.

KIZILHĠSAR ve ÇEVRESĠNĠN COĞRAFYASI

İlkçağdaki ve bugünkü ismi Karystos olan Kızılhisar, adanın güney 
ucunda, Eğriboz adasını Avrupa kıtasından ayıran boğazın girişinde yer 
almaktadır. Antik Karystos yerleşimi geç Roma dönemine kadar varlığını 
korumuş, yöreye de yine bu isimle ilişkili olarak Karystia adı verilmiştir. 
Ortaçağdan itibaren müstahkem mevkilerin önem kazanmasıyla birlikte 
antik Karystos’un “akropolis”i muhkem bir hisara dönüşmüştür. Bu 
yönüyle, denizden gelecek tehditlere karşı gelişen savunma amaçlı 
yerleşimlerin tipik bir örneğidir. Pirî Reis burayı kıbleye karşı iki mil 
kadar “deniz kenarından yukarı bir yerli kayanın başında” diye tarif 
eder24. Evliyâ Çelebi ise hisarı, limandan bir buçuk mil kadar içeride 
                                                           
23 Bu görüşmelerin bir kısmı 26 Aralık 2014 tarihinde araştırmanın başlangıcına da vesile 
olan Sn. Nail Abacı eşliğinde Seferihisar ve Sığacık’ta, ikincisi 21 Şubat 2015 tarihinde 
Seferihisar’da gerçekleştirilmiştir. 
24 Pirî Reis, Kitab-ı Bahriye, Türk Tarih Kurumu, Ankara, 2002, ss. 121-122. 

yüksekçe bir yerli kaya üzerinde dörtgen şekilli, gayet sağlam yapılı 
küçükçe, hoş bir kale olarak tasvir etmektedir25. Günümüzde etrafı ve içi 
harap ise de, kalenin ana yapısı 19. yüzyılın başındaki haliyle mevcuttur.  

Bu yerleşim alanı, işte bu hisar ile bunun güneydoğuya uzanan 
varoşu etrafında gelişen mahallelerden ve bir limandan oluşmakta idi. 
İtalyanca “Castello Rosso”, Yunanca “Kokkinokastro” adıyla anılan
müstahkem mevki, Osmanlı dönemi boyunca bunların Türkçe karşılığı 
olan “Kızılhisar” ismiyle anılmıştır. Bununla birlikte bilhassa erken 
dönem Osmanlı kaynaklarında “Karisto” adı da kullanılmıştır. Buna göre, 
15. yüzyıl sonlarında bir merkez ve buna bağlı sekiz köyden oluşan bir 
nahiyeye karşılık gelen bu yöre, “Vilâyet-i Karisto” olarak geçerken, bu 
nahiyenin merkezi de “Nefs-i Kızılhisar” olarak adlandırılmıştır26. Yine 
bu dönemde yöre “Vilâyet-i Karisto el meşhur be Kızılhisar” olarak da 
geçmektedir27. Diğer yandan Kızılhisar Türkleri de burayı “Karistos”
olarak adlandırmaya devam etmişler, dolayısıyla her iki isim de Osmanlı 
dönemi boyunca kullanılmaya devam etmiştir. Bu durumun en belirgin 
göstergesi “Karisti” sözcüğünün Seferihisar’da Kızılhisar kökenliler 
arasında kuşaklar boyunca lakap olarak yaşamasıdır.

Bölgeyi gösteren herhangi bir haritaya bakıldığında dahi, geçmiş 
yüzyıllar boyunca bir deniz üssü niteliği taşıyan bu yerleşim alanının 
önemi rahatlıkla anlaşılır. Bunun için öncelikle hisarın bulunduğu Eğriboz 
Adasının konumuna kısaca göz atalım. Golos (Volos) körfezinden Rumeli 
boyunca güneydoğuya doğru uzanan bu ada, yer yer anakaraya çok 
yaklaştığı için haritada pek dikkati çekmez ise de, Ege’de Girit’ten sonra 
ikinci sırada gelecek kadar büyüktür. Anakaraya en yakın olduğu noktada 
adanın tarih boyunca merkezini teşkil eden Eğriboz (Halkis, Halkida) 
şehri bulunmaktadır28. Adanın, bu şehirdeki köprü vasıtasıyla kurduğu 
anakara bağlantısı tarih boyunca mevcut olduğundan, bazı yazarlar 
Eğriboz için yarımada tabirini kullanır29. Bu yönüyle Eğriboz, bilhassa 
nüfus sirkülasyonu ve kültürel etkileşim bakımından30 Avrupa’nın ve 
Balkan Yarımadasının da bir parçasıdır.

                                                           
25 Evliyâ Çelebi, Evliyâ Çelebi Seyahatnâmesi (haz. Seyit A. Kahraman vd.; ed. Sabri 
Koz), 8. cilt, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul, 2003, s. 111.
26 Balta, 1989, ss. 212-213. 
27 A.g.e., s. 230. 
28 Şehrin Osmanlı dönemindeki durumu için bkz. Machiel Kiel, “Eğriboz”, Türkiye 
Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, 10. cilt, İstanbul, 1994, ss. 491-493.  
29 İpek, s. 80.
30 Stamatis Papamihail, Metahristianiki Karystos, Tamvakou, Karystos, 2002, ss. 110-114. 
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25 Evliyâ Çelebi, Evliyâ Çelebi Seyahatnâmesi (haz. Seyit A. Kahraman vd.; ed. Sabri 
Koz), 8. cilt, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul, 2003, s. 111.
26 Balta, 1989, ss. 212-213. 
27 A.g.e., s. 230. 
28 Şehrin Osmanlı dönemindeki durumu için bkz. Machiel Kiel, “Eğriboz”, Türkiye 
Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, 10. cilt, İstanbul, 1994, ss. 491-493.  
29 İpek, s. 80.
30 Stamatis Papamihail, Metahristianiki Karystos, Tamvakou, Karystos, 2002, ss. 110-114. 
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Hâsılı bu ada, Mora’dan Teselya’ya kadar uzanan genişçe bir bölgeyi 
Ege tarafından gelecek tehditlerden koruyan bir kalkan gibidir. Yunan 
İhtilali esnasında başarılı bir biçimde savunulmasına ve Yunan 
kuvvetlerinin kontrolüne geçmemesine rağmen, takip eden diplomatik 
süreçte Osmanlı Devleti tarafından tahliyesi üzerinde ısrarla durulması, 
adanın bu özelliğinden kaynaklanmaktadır31. İşte bu adanın güney ucunda 
yer alan Kızılhisar, adanın hem batı kıyıları boyunca uzanan boğazın, hem
de güneydoğusunda bulunan Andros ile arasındaki geçidin kontrolü 
bakımından hayati bir konumdaydı. Kızılhisar’ın bu konumu Yunan 
İhtilali yıllarından kalan Osmanlı kayıtlarında “serhadd-i Ağrıboz’un 
sedd-i sedîdi ve Efrenç taifesinin memergâhı (geçidi) ve üç tarafı düşman 
ağzı” gibi sözlerle ifade edilmekteydi32. Dolayısıyla Lubenau’nun
ifadesiyle “tüm Yunanistan’ın anahtarı”33 olan Eğriboz’un kilidi de 
Kızılhisar idi.

Diğer taraftan burası aynı zamanda Ege Denizinin doğu ve batı 
kıyıları arasındaki mesafenin en dar olduğu bölgede bulunmaktadır. Açık 
havada Kızılhisar’ın dağlarından Sakız adası görülebildiğinden, Ege’nin 
kuzeyi ile güneyi arasındaki gemi hareketleri de bu bölge üzerinden 
kontrol edilebiliyordu. Buranın İstanbul ve Çanakkale boğazlarından 
sonra Anadolu ve Rumeli’nin birbirine en çok yaklaştığı hat üzerinde yer 
alması, Kızılhisarlılar’ın neden Rumeli’nin içlerine değil de Anadolu 
sahillerine göç etmek istedikleri hakkında da fikir verir. Zira aşağıda 
görüleceği gibi Anadolu ile bu bölgenin ilişkisi yalnızca Kızılhisar
Türklerinin göçü ile sınırlı olmayıp Karaburun Yarımadası ile bölge 
arasındaki nüfus sirkülasyonu, yüzyıllar boyunca olduğu gibi 19. yüzyıl 
boyunca, yani Yunanistan’ın bağımsızlığı sonrasında da devam etmiştir.

Kızılhisar ve yöresinin, bir parçasını teşkil ettiği Eğriboz Adasıyla 
ilişkisi de ilginçtir. Adanın güneydoğuya uzanan kısmı ve özellikle de bu 
kesimin çevresiyle olan ilişkisi geçmişte çoğunlukla deniz yoluyla 
sağlanmaktaydı. Günümüzde anakarayla bağlantısı daha kuvvetli 
olmasına rağmen, bu bölgenin özellikle Atina tarafı ile olan ilişkilerinde 
deniz yolu halen tercih edilmektedir. Diğer taraftan Kızılhisar ve civarı 
güneyden denizle, kuzey ve doğudan da hisar ve kasabanın etrafını bir yay 
gibi kuşatan dağlarla çevrelendiğinden, her bakımdan korunaklı bir 
konumdadır. Sırtını dağlara dayamış bir hisar, eteklerinde yayılan bir 
kasaba ve denize doğru uzanan bir ovadan oluşan coğrafi yapı, Osmanlı 
                                                           
31 Örenç, ss. 173-174; İpek, ss. 79-80.
32 BOA, C.AS, 6865; C.ML,12412; HAT, 39452-D.
33 Reinhold Lubenau, Reinhold Lubenau Seyahatnamesi: Osmanlı Ülkesinde, 1587-1589
(çev. Türkis Noyan), 2. cilt, Kitap Yayınevi, İstanbul, 2012, s. 599. 

döneminde bir kurnaya benzetildiğinden bu isimle anılmıştır. Burada yer 
alıp da bir zamanlar eski Kızılhisar’ın mahalleleri olan Kalyvia, 
Mekounida, Grabia, Myloi (Mili okunur) gibi köyler halen “Kurna 
Köyleri” olarak adlandırılmaya devam etmektedir34. Dolayısıyla Eğriboz 
adasının bu kesimi, özellikle de Kızılhisar ve çevresi bir bakıma ada 
içinde adadır. Nitekim kasabanın bu coğrafi özelliğini Evliyâ Çelebi de
“bir cezîre yerdir” diye ifade etmektedir35. Bu yönüyle Kızılhisar ve 
çevresi aynı zamanda bölgenin güneyine doğru uzanan Kiklad Adaları 
sisteminin de bir parçası olup, yöresel kültür ve özellikle geleneksel 
mimaride bu ada grubuyla olan etkileşim belirgindir36. Ege’de adaların 
bilhassa yoğun olduğu bu kesim, tarihi kaynaklarda “ada arası”37 veya 
“adalar arası”38 olarak anılır. Bu tabirler özellikle Kiklad takımadaları için 
kullanılan39, fakat genel manada Ege’nin tamamına da karşılık gelen 
Yunanca “arhipelagos” (arşipel, archipelago, Pirî Reis’te arsupeloga)
sözcüğünün Türkçe karşılığıdır40.

Bölgenin Eğriboz ile olan bu “mesafeli” ilişkisini hem arşiv
belgeleri, hem de bugün kökenleri buralara uzanan ailelerin zihinlerinde 
kalan bilgiler üzerinden takip edebiliriz. Şöyle ki, burası Eğriboz adası 
üzerinde yer almakla beraber bir kale olarak düşünüldüğünde Eğriboz 
kalesinden ayrı bir yerdir. Bu durumun sebebi Eğriboz ismi ile yere ve 
duruma göre değişen üç farklı coğrafi kategorinin kastedilmesidir. Bir
başka deyişle “Eğriboz”, bazı resmi belgelerde geçtiği biçimiyle 
“Ağrıboz” veya kökeni buralara uzananlar arasında halen tek tük 
duyulabileceği şekliyle “İğriboz” birden fazla anlama sahiptir. Kökeni 
Yunanca “Evripos”tan gelen bu isim, öncelikle adanın merkezindeki 
kalenin ve şehrin adıdır. Bu ilk mana, herhangi bir yanlış anlamayı 
önlemek amacıyla Osmanlı döneminde “nefs-i Eğriboz” olarak da anılırdı. 
İkinci olarak bu isim, ilk çağdan beri Yunan dilinde “Euboia/Euvoia” 
veya bu ismin çağdaş telaffuzu ile “Evia” olarak anılan adanın Türk 

                                                           
34 T. Deligiorgis vd., Karystos, Ta Horia tis Gournas kai o Kavodoros (harita), Myrtoa, 
1999. 
35 Evliyâ Çelebi, s. 112.
36 Koumanoudis, ss. 269, 272, 273. 
37 Pirî Reis, s. 277.
38 Kâtip Çelebi, Tuhfetü’l-Kibar fî Esfari’l Bihar (haz. Orhan Ş. Gökyay), 1. cilt, 
Tercüman Yayınları, İstanbul, 1980, s. 8.
39 Athanasios K. Vionis, Crusader, Modern and Early Modern Aegean Archaeology: Built 
Environment and Domestic Material Culture in the Medieval and Post-Medieval Cyclades, 
Greece (13th 20th Centuries AD), Leiden University Press, Amsterdam, 2012, s. 27. 
40 Pirî Reis, s. 277.
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Hâsılı bu ada, Mora’dan Teselya’ya kadar uzanan genişçe bir bölgeyi 
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31 Örenç, ss. 173-174; İpek, ss. 79-80.
32 BOA, C.AS, 6865; C.ML,12412; HAT, 39452-D.
33 Reinhold Lubenau, Reinhold Lubenau Seyahatnamesi: Osmanlı Ülkesinde, 1587-1589
(çev. Türkis Noyan), 2. cilt, Kitap Yayınevi, İstanbul, 2012, s. 599. 
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dilindeki karşılığıdır41. Üçüncü olarak Eğriboz veya Ağrıboz isimleri, 
merkezi Eğriboz kalesi olmak üzere adanın tamamıyla birlikte Rumeli 
tarafındaki İzdin, Livadiye, Atina gibi kazaları da kapsayan bir sancağın 
adıdır. Resmi yazışmaların mühimce bir kısmı kalelerle ilgili olup 
bunların iaşe, ikmal, tamir, savunma ve nihayet tahliyesini konu 
aldığından, ilgili belgelerde de Eğriboz ve Kızılhisar kaleleri ayrı ayrı 
geçmektedir.   

Bugün Seferihisar ve Sığacık’ta yaşayan ve kökenleri Kızılhisar’a 
uzanan aileler arasında ise Kızılhisar hemen hemen istisnasız Mora ile 
ilişkilendirilmekte, buranın “Mora’da bir köy” olduğu ifade edilmektedir. 
Dolayısıyla bu kişilerin zihninde “Mora” ve “Kızılhisar” sözcükleri bir 
arada bulunmaktadır. Buna mukabil kökenleri Eğriboz Adasının 
merkezine uzananlar tarafından “Eğriboz” ismi gayet net bilinirken, 
Kızılhisar kökenliler için bu isim tanıdık gelmemektedir42. Bu durum 
hemen yukarıda açıklanan sebeplerden kaynaklanmaktadır. Diğer yandan 
Kızılhisar’ın üzerinde yer aldığı Eğriboz ile değil de sınırları gayet 
belirgin bir coğrafi bölge olan Mora Yarımadasıyla ilişkilendirilmesi, ilk 
bakışta kafa karıştırıcı gelebilir. Kanımızca bu durum Yunanistan’ın 
bağımsızlığını takip eden ilk yıllarda dilimizde “Yunan” ve “Yunanistan” 
sözcükleri yerleşmeden önce, topraklarının büyük kısmı Mora 
Yarımadasında yer alan bu yeni devlet için kullanılan “Mora Devleti” 
tabirinden kaynaklanmaktadır. Bu dönemde Yunan Krallığında yaşayan 
Rumlar için de, henüz Yunan sözcüğü yerleşmeden önce “Moralılar”
tabiri yaygın olarak kullanılmaktaydı43. Vatanları Mora Yarımadasında 
olsun olmasın bu devletten Osmanlı Devleti’ne göç etmiş olanlar “Mora 
muhaciri” olarak anıldığından Kızılhisarlılar da bu kapsama girmişlerdir. 

Dolayısıyla tarih içinde unutulup gitmiş bu kasaba, bir taraftan 
Balkan Yarımadası ile kara bağlantılı bir ada üzerinde yer alırken, kendi 
yakın çevresi itibariyle de ayrı bir ada özelliği göstermekteydi. Bu
yönüyle hem Kikladların, yani “adalar arasının”, hem de “zihin haritaları” 
ve kısmen de siyasi coğrafya bakımından Mora’nın bir parçası idi. Diğer 
taraftan da Ege’nin tam ortasında, Asya ve Avrupa’yı birbirine yaklaştıran 
                                                           
41 Bu arada bir başka ayrıntı da adanın isminin yerel söyleyişle “Griponisi” olarak 
geçmesidir. Son başlık altında iceleyeceğimiz “ağıt” metninde de adayı ifade etmek üzere 
kullanılan bu sözcük Eğriboz sözcüğünün de kökenini oluşturan Euripos/Evripos’un halk 
dilinde aldığı formlardan biri olarak “(e)gripo” ile Yunancada ada anlamına gelen “nisi” 
sözcüklerinin birleşiminden meydana gelmiştir. 
42 Görüşme tarihi itibariyle 89 yaşında bulunan Sn. Hasan Kozan ile 26 Aralık 2014’te 
Sığacık’ta ve 90 yaşındaki Sn. Hasan Şaka ile 21 Şubat 2015 tarihinde Seferihisar’da 
yapılan mülakatlar. 
43 Örenç, s. 178; İpek, ss. 86-87.

kritik bir hat üzerinde yer almaktaydı. Şimdi bu kasabanın içine girmeye 
çalışarak buranın nasıl bir yer olduğu ve buradan geriye neler kaldığı 
hakkındaki bulgularımızı gözden geçirelim.

KASABANIN GELĠġĠMĠ

Osmanlı dönemindeki yerleşim denizden 2,5 kilometre kadar içeride 
ve tüm körfeze hâkim bir konumda bulunan hisarın güney eteklerinde yer 
almaktaydı. Bu yerleşimin merkezi “varoşun kendisi” veya “içi” anlamına 
gelen “nefs-i varoş” tabiriyle anılıyordu. Diğer taraftan sahilde yer alan ve 
kaynaklarda Liman Burcu (veya Burc-u Liman) olarak geçen kule ise,
hisarın deniz bağlantısını güvence altına alıyor, açıktan gelecek tehditlere 
karşı bilhassa topçu desteği sağlıyordu44. 400 metrekare kadar bir alana 
yayılan ve bilfiil kullanımda olduğu yıllarda üç katı olan bu yapı altıgen 
ise de her biri 17-18 metre civarında bulunan üç duvarı dik açılıdır (17-18 
m)45. Temelleri Bizans ve Venedik dönemine uzandığı söylenmekle46

birlikte binanın mevcut biçimini Osmanlı döneminde aldığı 
anlaşılmaktadır. Zira Burç, özellikle 18. yüzyılda merkezi kontrol 
mekanizmalarının zayıflamasına bağlı olarak Batı Anadolu’da ve 
Rumeli’nde sayıları giderek artan kulelerle ortak mimari özellikler 
göstermektedir. Ayrıca Osmanlı döneminde yeniden inşa edilmiş 
sayılacak kadar esaslı bir tadilat geçirdiği yerel kaynaklardan da takip 
edilebilmektedir47. Dolayısıyla bugün modern Karystos yerleşiminin 
merkezinde yer alan bu mevkide de liman ve burç etrafında gümrük 
dairesi48 depo vb. binalardan oluşan askeri ve idari nitelikli bir yapılaşma 
mevcut olmalıdır. Liman Burcu, kent merkezinde 1833 öncesinden ayakta 
kalan tek yapı olarak varlığını sürdürmekte ve aynı isimle yani “Bourtzi”
(Burci) olarak anılmaya devam etmektedir. Izgara planı doğrultusunda
inşa olunan ve halen 5000 civarında nüfusa ev sahipliği yapan49 sahildeki 
modern merkezin gelişim süreci de son derece ilginç olup başlı başına bir 
çalışma konusudur50. Günümüzde yöreyi ziyaret edecek bir gezgin için
hisar ve çevresindeki tarihi ve doğal güzelliklerin yanı sıra, ulusal mimari 
karakteristikleri ön plana çıkaran neoklasik yapıları ile bir başka dönemin 
mirasını yansıtan kent merkezi de başlı başına bir cazibe merkezidir. 
Şimdi kasabanın Osmanlı dönemindeki seyrini gözden geçirelim. 

                                                           
44 BOA, C.AS, 54629; 11282; 31119; Balta 2001-2002, ss. 87-88. 
45 Papamihail, 2002, s. 83. 
46 A.g.e., s. 84. 
47 Chapman, s. 141. 
48 BOA, HAT, 57074. 
49“Dimos Karystou”,www.eviaportal.gr/euboea_content.asp?ID=25658:28.02.2015. 
50 Koumanoudis, a.g.e.
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dairesi48 depo vb. binalardan oluşan askeri ve idari nitelikli bir yapılaşma 
mevcut olmalıdır. Liman Burcu, kent merkezinde 1833 öncesinden ayakta 
kalan tek yapı olarak varlığını sürdürmekte ve aynı isimle yani “Bourtzi”
(Burci) olarak anılmaya devam etmektedir. Izgara planı doğrultusunda
inşa olunan ve halen 5000 civarında nüfusa ev sahipliği yapan49 sahildeki 
modern merkezin gelişim süreci de son derece ilginç olup başlı başına bir 
çalışma konusudur50. Günümüzde yöreyi ziyaret edecek bir gezgin için
hisar ve çevresindeki tarihi ve doğal güzelliklerin yanı sıra, ulusal mimari 
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44 BOA, C.AS, 54629; 11282; 31119; Balta 2001-2002, ss. 87-88. 
45 Papamihail, 2002, s. 83. 
46 A.g.e., s. 84. 
47 Chapman, s. 141. 
48 BOA, HAT, 57074. 
49“Dimos Karystou”,www.eviaportal.gr/euboea_content.asp?ID=25658:28.02.2015. 
50 Koumanoudis, a.g.e.
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1470 yılında Eğriboz adasının fethedilmesi ile adanın merkezi olan 
Eğriboz kalesiyle birlikte Kızılhisar da Osmanlı topraklarına katıldı. 
“Kızıl hisar” tabirinin Eğriboz adasıyla ilgili olarak geçtiği ilk kaynak,
tespit edebildiğimiz kadarıyla Neşrî Tarihidir51. Diğer Osmanlı kronikleri 
de hemen hemen aynı ifadelerle, bazen de doğrudan Neşrî’ye atıfta 
bulunarak Eğriboz’un hemen akabinde “kızıl hisar”ın fethedildiğini 
yazarlar52. Ancak Neşrî tarihinde geçen “kızıl hisar”ı çalışmamıza konu 
olan müstahkem mevki ve yerleşim yeri ile ilişkilendirmek, adanın coğrafi 
yapısı hesaba katıldığında pek de kolay görünmemektedir. Zira burada ve 
bunu esas alan kaynaklarda “kızıl hisar” Eğriboz kalesinin karşısında, 
derya içinde bir kale olarak tasvir edilmiştir. Eğriboz kalesi ile konumuzu 
oluşturan Kızılhisar arasındaki mesafe ve bu kalenin coğrafi konumu göz 
önünde bulundurulduğunda belki bir isim benzerliği olabileceği akla 
gelmektedir. Nitekim Eğriboz kalesinin ve şehrinin eski gravürlerinde de 
rahatlıkla görülebileceği gibi, kalenin Rumeli tarafına en yakın olduğu 
noktada etrafı sularla çevrili bir başka kale bulunmakta idi. Adanın 
anakara ile bağlantısını sağlayan köprüyü de kontrol eden bu yapıyı 
Evliyâ Çelebi “Köprü kal'ası” olarak adlandırmakta ve buranın “bir 
küçücük adacık içinde” bulunduğunu belirtmektedir53. Bu kalenin üst 
kısmı 19. yüzyılda kent planlamaları esnasında yıkılmış olup bugün 
temelleri mevcuttur. Bu değerlendirme ışığında, kaynaklarda sözü edilen 
kalenin Kızılhisar değil de Evliyâ Çelebi’nin sözünü ettiği “köprü kalesi”
olduğu düşünülebilir.

Kızılhisar’a ilişkin yerel kaynaklar bu sarp ve metin kalenin tarihin 
hiçbir döneminde düşmediğini, savunması için 30 kişinin yeterli olacağını 
yazmaktadır54. Tarihsel veriler de bu tespiti doğrulamaktadır, zira zaman
zaman çok çetin muhasaralara maruz kalsa da, kale ancak çevresindeki 
gelişmelere bağlı olarak siyasi ve diplomatik saiklerle el değiştirmiştir.
Hatta Osmanlı döneminde Kızılhisar Türkleri arasında anlatılan ve 
Anadolu’dan da aşina olduğumuz bir hikâyeye göre hisarı teslim almaya 
gelen askerler, sayıca pek az olup hisara boynuzlarına yanan çıralar 
iliştirdikleri keçi sürüleriyle gece karanlığında yaklaşmışlar. Manzarayı 
gördüklerinde kalabalık bir ordunun hisara yürüdüğünü sanan 

                                                           
51 Neşrî, ss. 786-789. 
52 Hoca Saadeddin, Tâcüttevârih, 1. cilt, Tabhane-i Âmire, İstanbul, 1279, s. 515;  
Solakzade Mehmed H. Çelebi, Tarih-i Solakzâde, Mahmud Bey Matbaası, İstanbul, 1298, 
s. 235; Müneccimbaşı Ahmed Dede, Müneccimbaşı Tarihi, Sahaif-ül-Ahbar fî Vekayi-ül-
a’sâr (çev. İsmail Erünsal), 2. cilt, Tercüman Yayınları, İstanbul, s. 339.
53 Evliyâ Çelebi, s. 108.
54 Nikos Nikoloudis, Ta Kastra tis Elladas, Explorer, Atina, 2002, s. 150.

Venedikliler de herhangi bir muharebeye girişmeksizin kaleyi vire ile 
teslim etmişler55.

Adanın bu bölgesinin tarihini Dördüncü Haçlı Seferinden Osmanlı 
fethine kadar geçen dönemi (1205-1470 arası) esas alarak inceleyen Karl 
Hopf, Kızılhisar’ın adanın kalanıyla birlikte Osmanlı topraklarına katıldığı 
tarihi 12 Temmuz 1470 olarak vermektedir56. Bu tarih Gounaropoulos 
tarafından adanın tamamı için verilmekte olup, yine Gounaropoulos’un 
aktardığına göre Kızılhisar Türkleri arasında buranın Eğriboz kalesinin 
fethinden hemen sonra oradan intikal eden 40 veya 100 kişilik bir grup 
tarafından teslim alındığı yukarıdaki hikâye ile birlikte anlatılırmış57.
Dolayısıyla Eğriboz ve Kızılhisar kalelerinin aşağı yukarı aynı günlerde 
fethedildiği düşünülebilir. Gounaropoulos, fetihten hemen sonra Kızılhisar 
civarındaki toprakların 40 sipahi arasında tımar olarak paylaştırıldığını, 
bunlardan 30’unun hisarda, 10’unun da sahildeki Liman Burcunda görevli 
olduğunu bildirmektedir58.   

Eğriboz Adasıyla ilgili olarak 1474 yılına tarihlenen en erken 
Osmanlı dönemi tahrir kayıtlarına göre adada dokuz nahiyeye bağlı
toplam 125 yerleşim merkezi bulunmaktaydı59. Tahmin edilebileceği gibi 
bunların hemen tamamı köy niteliği taşıyan kırsal yerleşimler olup 
Kızılhisar, Karisto nahiyesinin merkezini teşkil ediyordu. Nahiye, bu 
yıllarda merkez dışında adanın güney ucunda yer alan sekiz köyü ve altı 
mezrayı kapsamaktaydı60. Adanın mali ve idari durumunu tespit etmek ve 
düzenlemek üzere yapılan ve 1474 yılına tarihlenen bu tahrire göre
Kızılhisar kasabası içinde 250 civarında hane bulunmaktaydı61. 15. 
yüzyılın sonuna gelindiğinde kasabadaki hane sayısının 338’e çıktığı 
                                                           
55 Konstantinos A. Gounaropoulos, Istoria tis Nisou Euvoias, Proodeftikis Euvoias, 
Halkida, 1979, s. 202. 
56 Karl Hopf, “Geschichtlicher Überblick über die Schicksale von Karystos auf Euboea in 
dem Zeitraume von 1205-1470”, Sitzungsberichte der philosophisch-historischen Classe 
der kaiserlichen Akademie der Wissenschaften, Viyana, Ekim 1853, ss. 587-588. 
57 Gounaropoulos, s. 202. 
58 A.g.e., ss. 202-203; Gounaropoulos bu bilginin kaynağını vermemiş ise de, bu veriler 
15. yüzyıl sonlarına tarihlenen Tapu Tahrir Defteri (nr. 989) ile büyük ölçüde 
örtüşmektedir (krş. Balta, 1996-97, ss. 6-7, 11). 
59 Balta, 1989, s. 115. 
60 A.g.e., ss. 121, 128. 
61 A.g.e., s. 212; 244 hanenin yanı sıra vergilendirme bakımından farklı şartlara sahip 
olduklarından ayrıca sayılan 50 de dul kadın (bîve) bulunmaktaydı. Aslında bunlar da ayrı 
birer ekonomik birim olarak hane kavramı içinde değerlendirilmektedir (Balta, 1989, ss. 
137-138).  
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Solakzade Mehmed H. Çelebi, Tarih-i Solakzâde, Mahmud Bey Matbaası, İstanbul, 1298, 
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gözlenmekte62, 1506-1507 yıllarına tarihlenen bir tahrirde ise bu sayının
303 olduğu görülmektedir63. Kasabanın büyüklüğü hakkında fikir veren
hane sayısı, 16. yüzyıl ortalarında da hemen hemen aynı olup bu sırada 
kasaba nüfusunun hemen tamamı Hıristiyanlardan oluşuyordu64.

Fetihten dört yıl sonraki tahrirde Eğriboz merkezinde yaşayan 
Müslümanların bir kısmının isimleri geldikleri yerle birlikte 
yazıldığından, Üsküp, Yenişehir, Ankara (Engüri?), Bergama ve Karaman 
kökenli olup da buraya yerleşenler bulunduğu takip edilebilmektedir65.
Fakat Eğriboz’un fethinden sonra diğer bazı adalardaki gibi Anadolu veya 
Rumeli tarafından adanın iç kesimlerine yönelik bir iskân politikası 
izlenmemiştir. Osmanlı idaresinin sona erdiği 1833 itibariyle Eğriboz’un 
merkezi ve yakın çevresindeki bazı yerleşimler dışında adada mukim 
Müslüman nüfusun yaşadığı ikinci bölge Kızılhisar idi. Ancak 
Kızılhisar’daki Müslüman yerleşimi fetihten kısa bir süre sonra ortaya 
çıkmış değildir. Hisarda ve Liman Burcunda görev yapan askerlerin 
dışındaki Müslüman nüfus yüz yılı aşkın bir süre birkaç haneden ibaret 
olup 16. yüzyılın son çeyreğine kadar kasaba nüfusunun hemen tamamı 
Hıristiyanlardan oluşuyordu. Buna göre Kasabada 16. yüzyıl başlarında 
466, ortalarında ise 3 Müslüman hane bulunmakta iken67 fetihten tam yüz 
yıl sonraya, 1570 yılına tarihlenen kayıtlarda Müslüman hane sayısının 
ancak 14’e çıktığı görülmektedir68. Bu sırada Hristiyan hane sayısı ise 330 
olup bu sayıya 76 bekâr ve 70 dul dâhil değildir. 

Buna mukabil 17. yüzyıl ortalarına (1642-43 ve 1645-46) tarihlenen 
kayıtlarda cizye ödeyen 220 hane bulunmakta iken 1646 ve 1650 tarihli 
diğer iki kayıtta cizye ödeyen hane sayısının 190 olduğu görülmektedir69.
Yüzyıl sonuna gelindiğinde ise (1690-1692 yıllarında) Kızılhisar’da cizye 
ödeyen hane sayısı toplamda 106 olup bunlar kasabanın etrafındaki 
mahallelerde yaşamaktaydı70. Cizye gayrimüslim nüfus tarafından 
ödendiğinden ve Osmanlı döneminde Kızılhisar’da gayrimüslim olarak 
yalnız Rum Ortodoks mezhebine bağlı Hıristiyanlar yaşadığından, bu

                                                           
62 Balta, 1996-97, s. 37; bu sayıya 44 dul dâhil değildir.
63 A.g.e., s. 15; bu sayıya 37 dul dâhil değildir.
64 A.g.e., s. 21. 
65 Balta, 1989, s. 227. 
66 Balta, 1996-97, s. 38. 
67 A.g.e., ss. 21, 39. 
68 A.g.e., s. 39. 
69 A.g.e., s. 40. 
70 BOA, MAD.d 4914, s. 2; krş. Balta, 1996-97, ss. 40-41.

verilerden kasaba merkezinde yaşayan Hıristiyan nüfusta 17. yüzyıl 
boyunca düşüş olduğu sonucuna varılabilir. Buna göre, özellikle yüzyıl 
sonundaki azalmanın bu yıllarda bölgede etkileri yakından hissedilen 
Osmanlı-Venedik savaşından kaynaklandığı düşünülebilir. Fakat bu 
durumda dahi, söz konusu rakamlarda 16. yüzyıl sonlarından 17. yüzyıl
ortalarına kadar olan düşüş açıklanmaya muhtaçtır. Bu noktada bölgedeki 
nüfus hareketlerine göz atmak faydalı olabilir. 

Viyana kuşatmasının ardından Osmanlı Devleti ile Kutsal İttifak 
arasında başlayan savaşların bir kısmını teşkil eden Osmanlı-Venedik 
savaşının Mora Yarımadasında, Atina civarında ve Eğriboz’daki etkileri 
son derece yıkıcı olmuştu. İşte bu dönemde Kızılhisar Rumlarının bir 
kısmının Anadolu’da Çeşme taraflarına71 Alaçatı72 ve Gülbahçe’ye73

yerleştiklerini takip edebiliyoruz. Esasen Alaçatı’nın bir Rum yerleşimi 
olarak büyüyüp gelişmesi de söz konusu dönemden itibaren Kızılhisar 
civarından ve Eğriboz’un doğu kesimlerinden kaynaklanan göçlerle 
ilişkilendirilmektedir74. Koromila ve Kontaras’a göre 1688’de bölgeden 
Venedikliler çekildikten sonra onları destekleyen Rumlar, güvenlik 
gerekçesiyle Alaçatı’ya getirilmişti75. Intzes, Kızılhisar’dan Gülbahçe’ye 
göç eden Rumların buraya Osmanlı yönetimi tarafından getirildiğini, fakat 
aynı zamanda çok sayıda Rum’un da daha iyi yaşam koşulları arayışıyla 
gelip buraya yerleştiğini belirtmektedir76. Benzer bir şekilde 1800’lü 
yılların başında Kızılhisar Rumlarının bir kısmı yine aynı bölgedeki 
Günepsi köyüne yerleşmişlerdi77. Hatzikostanti, Karystia bölgesinden 
yapılan göçlerin bir kısmının da Ayvalık tarafına yöneldiğini 
belirtmektedir78. Dolayısıyla yöre Rumlarının Anadolu’ya doğru göçleri 
yalnızca savaş veya siyasi istikrarsızlıktan kaynaklanmayıp ekonomik 
gerekçelere de dayanmaktaydı. Esasen yöreden Anadolu tarafına uzanan 
göçler, 20. yüzyılın başına kadar Ege Adalarından Batı Anadolu’ya 
                                                           
71 Dimitrios K. Hatzikostantis, Istoria tis Karystou, Atina, 1947, s. 51. 
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gözlenmekte62, 1506-1507 yıllarına tarihlenen bir tahrirde ise bu sayının
303 olduğu görülmektedir63. Kasabanın büyüklüğü hakkında fikir veren
hane sayısı, 16. yüzyıl ortalarında da hemen hemen aynı olup bu sırada 
kasaba nüfusunun hemen tamamı Hıristiyanlardan oluşuyordu64.

Fetihten dört yıl sonraki tahrirde Eğriboz merkezinde yaşayan 
Müslümanların bir kısmının isimleri geldikleri yerle birlikte 
yazıldığından, Üsküp, Yenişehir, Ankara (Engüri?), Bergama ve Karaman 
kökenli olup da buraya yerleşenler bulunduğu takip edilebilmektedir65.
Fakat Eğriboz’un fethinden sonra diğer bazı adalardaki gibi Anadolu veya 
Rumeli tarafından adanın iç kesimlerine yönelik bir iskân politikası 
izlenmemiştir. Osmanlı idaresinin sona erdiği 1833 itibariyle Eğriboz’un 
merkezi ve yakın çevresindeki bazı yerleşimler dışında adada mukim 
Müslüman nüfusun yaşadığı ikinci bölge Kızılhisar idi. Ancak 
Kızılhisar’daki Müslüman yerleşimi fetihten kısa bir süre sonra ortaya 
çıkmış değildir. Hisarda ve Liman Burcunda görev yapan askerlerin 
dışındaki Müslüman nüfus yüz yılı aşkın bir süre birkaç haneden ibaret 
olup 16. yüzyılın son çeyreğine kadar kasaba nüfusunun hemen tamamı 
Hıristiyanlardan oluşuyordu. Buna göre Kasabada 16. yüzyıl başlarında 
466, ortalarında ise 3 Müslüman hane bulunmakta iken67 fetihten tam yüz 
yıl sonraya, 1570 yılına tarihlenen kayıtlarda Müslüman hane sayısının 
ancak 14’e çıktığı görülmektedir68. Bu sırada Hristiyan hane sayısı ise 330 
olup bu sayıya 76 bekâr ve 70 dul dâhil değildir. 

Buna mukabil 17. yüzyıl ortalarına (1642-43 ve 1645-46) tarihlenen 
kayıtlarda cizye ödeyen 220 hane bulunmakta iken 1646 ve 1650 tarihli 
diğer iki kayıtta cizye ödeyen hane sayısının 190 olduğu görülmektedir69.
Yüzyıl sonuna gelindiğinde ise (1690-1692 yıllarında) Kızılhisar’da cizye 
ödeyen hane sayısı toplamda 106 olup bunlar kasabanın etrafındaki 
mahallelerde yaşamaktaydı70. Cizye gayrimüslim nüfus tarafından 
ödendiğinden ve Osmanlı döneminde Kızılhisar’da gayrimüslim olarak 
yalnız Rum Ortodoks mezhebine bağlı Hıristiyanlar yaşadığından, bu
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verilerden kasaba merkezinde yaşayan Hıristiyan nüfusta 17. yüzyıl 
boyunca düşüş olduğu sonucuna varılabilir. Buna göre, özellikle yüzyıl 
sonundaki azalmanın bu yıllarda bölgede etkileri yakından hissedilen 
Osmanlı-Venedik savaşından kaynaklandığı düşünülebilir. Fakat bu 
durumda dahi, söz konusu rakamlarda 16. yüzyıl sonlarından 17. yüzyıl
ortalarına kadar olan düşüş açıklanmaya muhtaçtır. Bu noktada bölgedeki 
nüfus hareketlerine göz atmak faydalı olabilir. 

Viyana kuşatmasının ardından Osmanlı Devleti ile Kutsal İttifak 
arasında başlayan savaşların bir kısmını teşkil eden Osmanlı-Venedik 
savaşının Mora Yarımadasında, Atina civarında ve Eğriboz’daki etkileri 
son derece yıkıcı olmuştu. İşte bu dönemde Kızılhisar Rumlarının bir 
kısmının Anadolu’da Çeşme taraflarına71 Alaçatı72 ve Gülbahçe’ye73

yerleştiklerini takip edebiliyoruz. Esasen Alaçatı’nın bir Rum yerleşimi 
olarak büyüyüp gelişmesi de söz konusu dönemden itibaren Kızılhisar 
civarından ve Eğriboz’un doğu kesimlerinden kaynaklanan göçlerle 
ilişkilendirilmektedir74. Koromila ve Kontaras’a göre 1688’de bölgeden 
Venedikliler çekildikten sonra onları destekleyen Rumlar, güvenlik 
gerekçesiyle Alaçatı’ya getirilmişti75. Intzes, Kızılhisar’dan Gülbahçe’ye 
göç eden Rumların buraya Osmanlı yönetimi tarafından getirildiğini, fakat 
aynı zamanda çok sayıda Rum’un da daha iyi yaşam koşulları arayışıyla 
gelip buraya yerleştiğini belirtmektedir76. Benzer bir şekilde 1800’lü 
yılların başında Kızılhisar Rumlarının bir kısmı yine aynı bölgedeki 
Günepsi köyüne yerleşmişlerdi77. Hatzikostanti, Karystia bölgesinden 
yapılan göçlerin bir kısmının da Ayvalık tarafına yöneldiğini 
belirtmektedir78. Dolayısıyla yöre Rumlarının Anadolu’ya doğru göçleri 
yalnızca savaş veya siyasi istikrarsızlıktan kaynaklanmayıp ekonomik 
gerekçelere de dayanmaktaydı. Esasen yöreden Anadolu tarafına uzanan 
göçler, 20. yüzyılın başına kadar Ege Adalarından Batı Anadolu’ya 
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yönelen genel nüfus hareketinin bir parçasıydı79. 19. yüzyıl boyunca, yani 
Yunanistan’ın bağımsızlığını takip eden süreçte de artarak devam eden80

nüfus sirkülasyonu, kalıcı göçlerin yanı sıra mevsimlik hareketleri de 
kapsıyordu. Nitekim 1835 yılında, yani Kızılhisar Türkleri adadan 
ayrıldıktan iki yıl kadar sonra, sahildeki modern Karystos yerleşiminin 
temelleri atılırken, yöre halkı yeni yerleşimde kilise, okul gibi ihtiyaçların 
yanı sıra yeni bir liman inşasını da talep etmişti. Bunun için gösterilen 
gerekçe, bölge halkından pek çoğunun yılın belli dönemlerinde çiftçi 
olarak yaşadığı Anadolu, Sakız ve daha yakında bulunan Andros adası ile 
iletişimi kolaylaştırmaktı81. Halkın yeni yönetimden diğer bir talebi de 
gümrük binası olup bu da tahmin edilebileceği gibi yine Anadolu 
kıyılarıyla ve Sakız Adasıyla devam eden sosyoekonomik ilişkilerin
gereğiydi82.

Dolayısıyla her ne sebeple olursa olsun Eğriboz adasının bu kesimi
ile Anadolu’nun özellikle Karaburun Yarımadası arasındaki ilişki, önceki 
başlık altında açıklanan coğrafi konumun doğal bir sonucuydu. Bu 
durumu göz önünde bulundurarak benzer nüfus hareketlerinin 17. 
yüzyılda ve daha öncesinde de gerçekleştiği düşünülebilir. Ancak kasaba 
merkezinde yaşayan Rumların sayısında 16. yüzyıl sonlarından 17. yüzyıl 
ortalarına kadar devam azalma, nüfusun hareketi kadar kendi içindeki 
dönüşümüyle de, yani Osmanlı İmparatorluğu’nun hemen her bölgesinde 
karşılaşılan ihtidalarla da ilişkili bulunabilir. Yeterli veriye sahip 
olmadığımız bu zaman dilimine ilişkin yorum ve spekülasyonlar bir 
tarafa, her halükarda kesin olan şudur: bu dönemde kasabanın demografik 
yapısında bir dönüşüm yaşanmıştır ve bu zaman dilimi aynı zamanda 
Kızılhisar’ın tipik bir Osmanlı kasabası olarak geliştiği yıllara karşılık 
gelir. Bu tespiti iki koldan destekleyen bilgiler mevcut olup ilk 
kısımdakileri 17. yüzyılın ikinci yarısında kasabayı Ziyaret eden Evliyâ
Çelebi’den, ikinci kısımdakileri de özellikle yüzyıl sonuna tarihlenen 
kayıtlarından öğreniyoruz.  

Kızılhisar’a Eğriboz’dan kara yolu ile bağlık bahçelik mamur Rum 
köylerinden geçerek gelen Evliyâ Çelebi’nin anlatımına göre sahilden 
biraz içeride, sahil ile kale arasındaki vadi içinde bulunan varoş, 
Kızılhisar’ın asıl yerleşim alanını meydana getirmekteydi. Burada kâgir 
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yapılı, kiremit örtülü mamur evlerin ve mahalle mescitlerinin yanı sıra bir 
cami, bir medrese, bir sıbyan mektebi, bir tekke, tüccarlar için bir han ve 
bir de hamam bulunmaktaydı. Dükkân sayısı ise yirmi idi83. Evliyâ Çelebi 
hisar varoşunda kaç mahalle olduğuna dair bilgileri sonradan tamamlamak 
niyetiyle boş bırakmış görünse de, buranın birkaç mahalleden oluşan 
küçükçe bir yerleşim olduğu anlaşılmaktadır. Bu dönemde yerleşim 
imkânı sınırlı bir müstahkem mevki görüntüsü veren kale içinde ise 
sarnıç, cephanelik ve ambarlar dışında 20 kadar ev ve bir de cami 
bulunmaktaydı. Burada kalenin muhafazasından sorumlu bir kale 
komutanı (dizdar) ile seksen kadar nefer ikamet etmekteydi84.

Evliyâ Çelebi kasabada ne kadar Rum yaşadığı ve Rumların hangi 
mahallelerde ikamet ettikleri gibi konularda bilgi vermemekle birlikte, 
anlattıklarından bu dönemde Kızılhisar kasabasında Rumlarla Türklerin 
bir arada yaşadığı anlaşılmaktadır85.  

17. Yüzyıl sonundaki kayıtlar da yukarıdaki bilgileri doğrulamakta 
olup kasabanın bu yüzyıl boyunca geçirdiği değişim hakkında fikir 
vermektedir. Buna göre 1690-92 yıllarına ait Maliyeden Müdevver 
Deftere göre Kızılhisar kasabasında cizye ödeyen Hıristiyan nüfusun 
yaşadığı mahalleler ve hane sayısı şöyledir: Lala (24), Kalivya (18), 
Nikaşi (47), Değirmen (17)86. Kasabanın merkezini oluşturan Nefs-i
Varoş başlığı altında ise cizyeye tabi hane görünmemektedir. Konuya 
ilişkin olarak ulaşabildiğimiz son resmi kayıt 1734-35 (h. 1147) yıllarına 
ait Cizye Muhasebesi Kalemi Defteridir87. Kasaba ve civarındaki 
mahallelerde bu defa toplam 289 cizye mükellefi hane kaydedilmiş olup 
bu sayı, bir önceki kaydın neredeyse üç katına yaklaşmaktadır. Eğer başka 
bir değişken söz konusu değil ise bu durum yine 17. yüzyıl sonundaki 
savaşın olumsuz etkilerine bağlı nüfus kaybıyla ilişkili olmalıdır. 
Muhtemelen savaşın ardından nüfus tekrar artmaya başlamış, hatta yeni 
mahalleler kurulmuştur. Nitekim bu kayıtta, bir önceki kayıtta geçen
mahallelerin yanı sıra Mekunida ve Makrona isimli mahalleler 
görünmekte olup ayrıca Varoş’un içinde de cizye mükellefi haneler 
görülmektedir88. Şu halde daha önceki kayıtlarda bulunmaması dikkati 
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Varoş başlığı altında ise cizyeye tabi hane görünmemektedir. Konuya 
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mahallelerde bu defa toplam 289 cizye mükellefi hane kaydedilmiş olup 
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çeken89 Mekunida’nın 18. yüzyıl başlarında geliştiği anlaşılmaktadır. Bu 
mahalle bugün hisarın kuzeybatısında aynı adlı (Mekounida) bir köy 
olarak varlığını sürdürmektedir. Benzer biçimde Değirmen Mahallesinin 
de bu süre zarfında büyüdüğü ve bu mahallenin yukarı kesiminin Makrona 
adıyla ayrı bir mahalle olarak kayda geçtiği anlaşılmaktadır. Yerel 
kaynaklarda Makronas olarak geçen90 bu yerleşim günümüzde büyük 
ölçüde metruk olup ayrı bir idari birim teşkil etmemektedir. Dolayısıyla 
17. yüzyıl sonundaki savaşın sona ermesiyle birlikte, kasabanın nüfus ve 
yerleşim alanı itibariyle büyümeye devam ettiği söylenebilir.  

KIZILHĠSAR’DA OSMANLI DÖNEMĠNĠN ĠZLERĠ

Yukarıda isimleri verilen mahalleler kasaba yerleşiminin dış
kesimlerine karşılık gelmekte olup bunlardan Varoş ve Makrona 
dışındakiler bugün de küçük birer köy olarak varlığını sürdürmektedir. 
Dolayısıyla bu köyler aynı zamanda söz konusu dönemde kasaba 
yerleşiminin nerelere yayıldığı hakkında da fikir verir. Bu yerleşimlerin 
günümüzdeki isimleri Değirmen dışında Osmanlı kaynaklarındaki 
isimlerle hemen hemen aynı olup bu mahalle ise, kelime anlamı yine 
“değirmenler” olan günümüzdeki Myloi köyüne karşılık gelir. Şimdi eski 
Kızılhisar’dan kalan izleri gözden geçirmeye çalışalım.

BeĢ ÇeĢme
Hisar çevresinde bulunup da zamanında kasabanın mahalleleri olan 

köyler yukarıda sayılanlarla sınırlı değildir. Bunlardan Grabia, Osmanlı 
dönemi kaynaklarında ismen geçmemekle birlikte hisarın hemen
güneybatısında bulunduğundan kasaba merkezine yakın mahallelerden 
biri, hatta büyük ihtimalle bugün var olmayan merkezin bir parçasıdır.
Chapman bu mahallenin üst kesimlerinde yer alan ve bir kısmı 
günümüzde de görülen evlerin kasabayı terk eden Türklerden kalma
olduğunu belirtmektedir91. Burada bulunan ve “Beş Çeşme” (Pende 
Vryses) adıyla bilinen su kaynaklarının hemen üzerinde yer alan Hagia 
Sophia (Aya Sofya) Kilisesinin Osmanlı döneminde bir cami olması92,

                                                           
89 Balta, 1996-97, s. 41. 
90 Stamatis Papamihail, Fylla Fteris ap’ tin Karysto, 1. cilt, Ekdotiki Estia, Karystos, 1996, 
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91 Chapman, s. 147. 
92 A.g.e., ss. 147, 200; özellikle üst kısımları yakın zamanda olmak üzere haylice tadilat 
geçirdiği belli olan bu yapının yönü, temelden cami olarak yapılmış olabileceğini 
düşündürse de mevcut haliyle binada cami olduğu döneme ilişkin bir alamete 
rastlanmamıştır.

buranın Kızılhisar’da Müslümanların yaşadığı yerler arasında 
bulunduğunu ortaya koymaktadır. Ayrıca Osmanlı döneminin son 
yıllarında burada 40 civarında Hıristiyan aile de yaşamaktaydı93. Burada 
inşa tarihleri bu döneme uzanan ve halen harap durumda bulunan birkaç 
ev, yöresel sivil mimari hakkında fikir vermektedir. Ayrıca bahçeler 
içinde kalan daha büyükçe konutların da Osmanlı döneminin konakları
olduğu, geçirdikleri tadilatlara rağmen anlaşılmaktadır. Bu mahallede, 
yukarıda sözü edilen mevkie de adını veren Beş Çeşme, eski 
Kızılhisar’dan günümüze kalan ve halen kullanılan ender yapılardan 
biridir. Orijinal kitabeleri bulunmayan çeşmelerin dördünden, önlerinde 
bulunan kurnalar vasıtasıyla su akmaya devam etmektedir. Belli ki 
yapının hemen üzerindeki yamaçta bulunan kilise cami iken, bu çeşmeler 
şadırvan işlevi de görmekteydiler. Çeşmelerden sağdan ikincisinin sol 
tarafında stilize bir selvi motifi hala seçilmektedir. İkincisi ve üçüncüsü 
arasında ise sonradan konduğu anlaşılan ve üzerinde tarih göremediğimiz
Yunanca bir kitabe bulunmaktadır. Kitabeye göre çeşme bilhassa bu 
yörede, hatta Eğriboz merkezinde yaptırdıkları eserlerle tanınan Kotsikas 
ailesinin katkılarıyla elden geçirilmiştir. 

Afife Hanım ÇeĢmesi
Bugün Grabia olarak adlandırılan mahalle yakınlarında dikkati çeken 

bir diğer Osmanlı eseri de halk arasında Areti Çeşmesi (i Vrisi tis Aretis) 
olarak bilinen yapıdır. Mekounida köyünün hemen altında Darakonia 
olarak adlandırılan mevki civarında, Grabia’dan Kalyvia’ya doğru devam 
eden yolun sağ tarafında bulunan çeşmenin orijinal yeri biraz daha ileride 
imiş. Çeşmenin üzerinde bulunan hicrî 1218 (1803-1804) tarihli nesih 
kitabede “sâhib-ül hayrât Mustafa Hasan Beşe kerîmesi Afife’nin hayrâtı”
ibaresi okunmaktadır (bkz. Ek). Küçükçe bir kurna üzerinden bu çeşmenin 
de suyu akmaya devam etmektedir. Mermer kitabenin boyutu ve 
çeşmedeki konumu, söz konusu kitabenin bu çeşmeye ait olduğunu 
düşündürse de, uzun yıllar çeşme ve kitabe ayrı yerlerde olduklarından 
Papamihail 1993 tarihli eserinde kitabenin başka bir çeşmeye ait olduğunu 
iddia etmektedir94. Nitekim çeşmenin bu eserde yer alan resminde 
kitabenin yeri boş görünmektedir95. Papamihail’in yine bu konuya 
değindiği 1998 tarihli çalışmasında şu ifadeler dikkati çeker: “Darakonia 
mevkiinde eski bir Türk çeşmesi vardır, buna Dabasi (Νηάκπαζε, 
Γάκπαζε) çeşmesi derler. Maalesef kitabesi söküldüğü için, banisi ve 
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yapım tarihi hakkında bilgi sahibi olamıyoruz”96. Daha sonra “Dabasi”
sözcüğünün çeşmenin banisine işaret edebileceğinden hareketle Kızılhisar 
Türkleri arasında bu isimle tanınmış biri olmadığını, fakat Ömer Paşa’nın 
kardeşlerinden Mustafa Bey’in Odabaşı rütbesiyle bilindiğini hatırlatır97. 
Esasen Yunan harfleriyle yazılan sözcüğün ses özellikleri ve vurgularına 
bakıp da Türkçe düşününce bu sözcüğün rahatlıkla “Dağbaşı” şeklinde 
okunabilecek olması, bu adın çeşmenin banisinden çok mevkiine işaret 
ettiğini düşündürmektedir. Aşağıda anlatacaklarımız ışığında bu yorum 
daha muhtemel görünmektedir. Çeşmenin hemen sağında yer alan ve 
çeşme hakkında – hatalı da olsa – bilgi veren Yunanca kitabenin son 
yıllarda konduğu anlaşılmaktadır. Her halükarda çeşme ile kitabe son 
yıllarda – yani 1998’ten sonra – birleştirilmiştir. Papamihail’in 1993 
tarihli eserini yazdığı esnada kitabe hemen yukarıdaki Mekounida 
köyünde bir evde bulunmakta imiş98. Ekte yer alan fotoğraftan da 
anlaşılacağı üzere kitabe çeşmenin orijinal parçası gibi görünmekle 
birlikte, Papamihail’in iddiası da dikkate değer. Her halükarda eski 
Kızılhisar, bunun benzeri çeşmelerle dolu olmalıdır. Bugün bile hisar ve 
civarındaki yollar üzerinde, mevcut yapıları sonraki dönemlere tarihlenen 
onlarca çeşme mevcuttur. Hisarın ekteki fotoğraflarından birinde bu
çeşmelerden biri görülebilir. Bunlara özel mülkler içinde kalan ve bir 
kısmı Osmanlı dönemindeki orijinal yapısını da koruyan çeşmeleri de 
eklemeliyiz.  

Dağbaşı veya Afife Hanım Çeşmesi’nin önemi, yalnızca eski 
Kızılhisar’dan kalan Türkçe yazılı son mimari eser olmasından 
kaynaklanmaz. Çeşmenin yerel kültürdeki yeri de gayet ilginçtir. 
Yukarıda çeşmenin bugün halk arasında Areti Çeşmesi olarak anıldığını 
belirtmiştik. Nitekim çeşmenin sağında yer alan yukarıda sözünü ettiğimiz 
Yunanca levhada aynen şu ifadeler yer almaktadır: “Areti Çeşmesi: 
Mustafa İbiş Hasan tarafından eşi Areti’nin hatırasına ithâfen yapılmıştır. 
1218 (miladi 1802). Arapça mermer kitabeden tam tercüme, Castello 
Rosso Kültür Derneği”. Bu “tercüme”de yer alan ifadeler,  Papamihail’in 
1993 tarihli çalışmasında da geçmektedir99. Osmanlı dönemi çeşmeleri 
için klasik bir ibare olan “Sâhib-ül hayrât” tamlamasını Arapça’dan 
kelimesi kelimesine tercüme ederken “hayrâtın dostu, eşi” gibi bir mana
çıkarılmış olacak. Herhalde “hayrât” da, “olsa olsa çeşmenin ithaf 

                                                           
96 Stamatis Papamihail, Fylla Fteris ap’ tin Karysto, 2. cilt, Polykarpidi, Karystos, 1998, s. 
211.   
97 A.g.y. 
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olunduğu kişinin ismidir” diye düşünülmüştür. Fazilet anlamına gelen ve 
Yunancada da bir kadın ismi olan Areti ile hem anlam yakınlığı hem de 
ses benzerliğinden hareketle, “Sâhib-ül hayrât” ibaresinin bir bakıma 
gerçekten de levhada belirtildiği gibi “tam” tercümesinin yapılmaya 
çalışıldığı düşünülebilir. Burada yer alan ifadeler doğrultusunda halk 
arasında çeşmenin banisinin bir Rum kızına âşık olup onu kendisine eş 
olarak aldığı fakat kızcağız vefat edince ona olan aşkını bu çeşme ile 
yaşatmak istediği sonucuna – ve dolayısıyla hikâyesine – varılmıştır. 
Gerçi çeşmenin solunda arka tarafta duran daha eski bir başka taş levhada 
yine “Areti Çeşmesi” ibaresinin okunması hikâyenin daha da eski 
olacağını, tercümenin bu hikâyeye uymuş olabileceğini de 
düşündürmektedir. Bu hikâye aslında yerel anlatılarda zaten mevcut olan 
“Rum kızını alıkoyan Türk beyi” imgesinden100 beslenmekte olup, bu 
imgenin oryantal renkler içeren bir romantizmle biraz daha 
yumuşatılmasından ibarettir. 

İtalyanların deyimiyle ifade edecek olursak “doğru değil ise de iyi 
bulunmuş” olan bu hikâye, yerel kültüre renk katmaya devam ederken 
Osmanlı dönemine ilişkin algılar hakkında da fikir verir. Açık ve okunaklı 
bir kitabeden yola çıkılarak kurgulanan öykü, kuşaktan kuşağa ve 
kulaktan kulağa aktarılan yerel tarih anlatılarının nasıl şekillenebileceğini 
örneklemesi bakımından da düşündürücüdür. Dolayısıyla çeşmenin 
sağındaki levha elbette bir dönemin kalan son hatırasını koruma çabasını 
ve özenini yansıtmaktadır. Fakat eseri bir bakıma yeniden üreten bu ikinci 
kitabe aynı zamanda, yerel kaynaklardaki anlatı ve söylemlere neden 
temkinli yaklaşılması gerektiği hakkında da bir uyarı levhası gibidir. 

Hasan PaĢazade Seyyid Osman Bey Camii
Hisara göre Grabia’nın tam aksi istikamette yer alan Myloi köyü, 

yani Değirmen, yerel kaynaklara göre eski Kızılhisar’ın Varoş dışındaki 
en büyük mahallesi idi101. Kaynaklarda kasabanın en güzel mahallesi 
olarak nitelendirilen102 bu kesim, Osmanlı döneminde bilhassa varlıklı 
Rumların adada Eğriboz merkezinden sonra tercih ettikleri ikinci 

                                                           
100 Konuya ilişkin yerel kaynakların hemen tamamında geçen benzer konulu bir olaya 
ilişkin kayıtların karşılaştırmalı eleştirisi için bkz. Chapman ss. 227-238; kitabı 
Chapman’ın vefatından sonra onun bıraktığı notları düzenleyerek yayına hazırlayan 
Schneider, kendi ifadesiyle “tarihin nasıl yazıldığı hakkında hem ilginç hem de öğretici bir 
örnek sunması bakımından” (s. 238, 16. dipnot) orijinal notlarda bulunmayan 
(Bronzetti’nin) versiyonunu da değerlendirmeye almıştır.
101 Chapman, s. 241. 
102 Th. G. Papamanolis, Karystos, Aetos, Atina, 1954, s. 63. 



99

yapım tarihi hakkında bilgi sahibi olamıyoruz”96. Daha sonra “Dabasi”
sözcüğünün çeşmenin banisine işaret edebileceğinden hareketle Kızılhisar 
Türkleri arasında bu isimle tanınmış biri olmadığını, fakat Ömer Paşa’nın 
kardeşlerinden Mustafa Bey’in Odabaşı rütbesiyle bilindiğini hatırlatır97. 
Esasen Yunan harfleriyle yazılan sözcüğün ses özellikleri ve vurgularına 
bakıp da Türkçe düşününce bu sözcüğün rahatlıkla “Dağbaşı” şeklinde 
okunabilecek olması, bu adın çeşmenin banisinden çok mevkiine işaret 
ettiğini düşündürmektedir. Aşağıda anlatacaklarımız ışığında bu yorum 
daha muhtemel görünmektedir. Çeşmenin hemen sağında yer alan ve 
çeşme hakkında – hatalı da olsa – bilgi veren Yunanca kitabenin son 
yıllarda konduğu anlaşılmaktadır. Her halükarda çeşme ile kitabe son 
yıllarda – yani 1998’ten sonra – birleştirilmiştir. Papamihail’in 1993 
tarihli eserini yazdığı esnada kitabe hemen yukarıdaki Mekounida 
köyünde bir evde bulunmakta imiş98. Ekte yer alan fotoğraftan da 
anlaşılacağı üzere kitabe çeşmenin orijinal parçası gibi görünmekle 
birlikte, Papamihail’in iddiası da dikkate değer. Her halükarda eski 
Kızılhisar, bunun benzeri çeşmelerle dolu olmalıdır. Bugün bile hisar ve 
civarındaki yollar üzerinde, mevcut yapıları sonraki dönemlere tarihlenen 
onlarca çeşme mevcuttur. Hisarın ekteki fotoğraflarından birinde bu
çeşmelerden biri görülebilir. Bunlara özel mülkler içinde kalan ve bir 
kısmı Osmanlı dönemindeki orijinal yapısını da koruyan çeşmeleri de 
eklemeliyiz.  

Dağbaşı veya Afife Hanım Çeşmesi’nin önemi, yalnızca eski 
Kızılhisar’dan kalan Türkçe yazılı son mimari eser olmasından 
kaynaklanmaz. Çeşmenin yerel kültürdeki yeri de gayet ilginçtir. 
Yukarıda çeşmenin bugün halk arasında Areti Çeşmesi olarak anıldığını 
belirtmiştik. Nitekim çeşmenin sağında yer alan yukarıda sözünü ettiğimiz 
Yunanca levhada aynen şu ifadeler yer almaktadır: “Areti Çeşmesi: 
Mustafa İbiş Hasan tarafından eşi Areti’nin hatırasına ithâfen yapılmıştır. 
1218 (miladi 1802). Arapça mermer kitabeden tam tercüme, Castello 
Rosso Kültür Derneği”. Bu “tercüme”de yer alan ifadeler,  Papamihail’in 
1993 tarihli çalışmasında da geçmektedir99. Osmanlı dönemi çeşmeleri 
için klasik bir ibare olan “Sâhib-ül hayrât” tamlamasını Arapça’dan 
kelimesi kelimesine tercüme ederken “hayrâtın dostu, eşi” gibi bir mana
çıkarılmış olacak. Herhalde “hayrât” da, “olsa olsa çeşmenin ithaf 

                                                           
96 Stamatis Papamihail, Fylla Fteris ap’ tin Karysto, 2. cilt, Polykarpidi, Karystos, 1998, s. 
211.   
97 A.g.y. 
98 Papamihail, 1993, s. 181. 
99 A.g.y.

olunduğu kişinin ismidir” diye düşünülmüştür. Fazilet anlamına gelen ve 
Yunancada da bir kadın ismi olan Areti ile hem anlam yakınlığı hem de 
ses benzerliğinden hareketle, “Sâhib-ül hayrât” ibaresinin bir bakıma 
gerçekten de levhada belirtildiği gibi “tam” tercümesinin yapılmaya 
çalışıldığı düşünülebilir. Burada yer alan ifadeler doğrultusunda halk 
arasında çeşmenin banisinin bir Rum kızına âşık olup onu kendisine eş 
olarak aldığı fakat kızcağız vefat edince ona olan aşkını bu çeşme ile 
yaşatmak istediği sonucuna – ve dolayısıyla hikâyesine – varılmıştır. 
Gerçi çeşmenin solunda arka tarafta duran daha eski bir başka taş levhada 
yine “Areti Çeşmesi” ibaresinin okunması hikâyenin daha da eski 
olacağını, tercümenin bu hikâyeye uymuş olabileceğini de 
düşündürmektedir. Bu hikâye aslında yerel anlatılarda zaten mevcut olan 
“Rum kızını alıkoyan Türk beyi” imgesinden100 beslenmekte olup, bu 
imgenin oryantal renkler içeren bir romantizmle biraz daha 
yumuşatılmasından ibarettir. 
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Hasan PaĢazade Seyyid Osman Bey Camii
Hisara göre Grabia’nın tam aksi istikamette yer alan Myloi köyü, 

yani Değirmen, yerel kaynaklara göre eski Kızılhisar’ın Varoş dışındaki 
en büyük mahallesi idi101. Kaynaklarda kasabanın en güzel mahallesi 
olarak nitelendirilen102 bu kesim, Osmanlı döneminde bilhassa varlıklı 
Rumların adada Eğriboz merkezinden sonra tercih ettikleri ikinci 

                                                           
100 Konuya ilişkin yerel kaynakların hemen tamamında geçen benzer konulu bir olaya 
ilişkin kayıtların karşılaştırmalı eleştirisi için bkz. Chapman ss. 227-238; kitabı 
Chapman’ın vefatından sonra onun bıraktığı notları düzenleyerek yayına hazırlayan 
Schneider, kendi ifadesiyle “tarihin nasıl yazıldığı hakkında hem ilginç hem de öğretici bir 
örnek sunması bakımından” (s. 238, 16. dipnot) orijinal notlarda bulunmayan 
(Bronzetti’nin) versiyonunu da değerlendirmeye almıştır.
101 Chapman, s. 241. 
102 Th. G. Papamanolis, Karystos, Aetos, Atina, 1954, s. 63. 
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yerleşimdi103. Ayrıca Aziz Yuhanna Kisisesi (Hagios Ioannis Prodromos) 
başta olmak üzere bu civarda bulunan kilise ve manastırlar104, bu 
mahallenin Rum cemaati için taşıdığı öneme işaret eder. Yukarıda sözü 
geçen cizye kayıtlarından anlaşıldığı kadarıyla bu yerleşim özellikle 18. 
yüzyılın ilk yıllarında büyümüştür. Yerel kaynaklarda burada Müslüman 
yerleşimine ilişkin bir kayda rastlayamadık, fakat Osmanlı arşivlerinde 
yer alan iki belge, bu yüzyılın sonlarından itibaren burada Müslüman
yerleşiminin de arttığını düşündürmektedir. Zira Kasabanın merkezinden 
uzakça bulunan bu mahallenin pınarlarıyla meşhur Argastara mevkiinde, 
1803 yılında bir cami inşa olunmuştur. Vakfiyesine göre cami, Eğriboz 
eşrafından Hasan Paşazade Seyyid Osman Bey tarafından bu pınarın latif 
ve lezzetli sularının yakınında, kendi mülkü olan arsası üzerinde 
yaptırılmıştı105. Caminin hitabetine ilişkin bir başka kayıtta bu eser resmi 
adıyla “Hasan Paşazade Seyyid Osman Bey Camii” olarak geçmektedir106.
Temelden cami olarak inşa edildiği anlaşılan bu yapının yeri tespit 
edilememiştir. Halen Argastaras olarak adlandırılan mevkide, dere 
kenarındaki çeşme ve restoranlar civarında olması muhtemel göründüğü 
gibi, hayli ağaçlık olan bu civarda özel mülkler içinde bir yerlerde de 
olabilir.  

Cami-i Kebir, Mustafa Ağa Camii
Kasabanın yerleşimi ve gelişimi hakkında fikir veren yapılardan bir 

diğeri, adından da anlaşılacağı gibi buranın en büyük ve muhtemelen de 
merkezi konumdaki ibadethanesi olan Cami-i Kebir, yani büyük cami idi.
Bu caminin izini Kızılhisar eşrafının adının geçtiği yazışmalarda107 ve 
yukarıda sözü edilen vakfiyede108 dolaylı olarak sürebiliyoruz. Yapı, tespit 
edebildiğimiz kadarıyla Beş Çeşme ve Argastara mevkilerinin, yani 
Grabia ve Myloi köylerinin tam arasında, hisarın güney etekleri üzerinde 
bulunuyordu. Halen körfeze nazır boş bir sırt durumundaki bu kesimde 
dikdörtgen planlı bir caminin temel duvarları mevcut olup, harim kısmının 
genişliği 400 m2’yi geçmektedir. Kıbleye yönelen konumu ve duvar 
kalıntılarından biraz daha yüksekçe duran mihrabı ile buranın temelden 
bir cami olarak yapıldığı açıktır (bkz Ek). Mihrabın tam karşısında 
genişçe bir kapısı olduğu anlaşılan caminin büyüklüğü, muhtemelen sahip 
olduğu bir son cemaat yeri ve avlu ile birlikte düşünüldüğünde bir kasaba 

                                                           
103 Chapman, s. 148. 
104 A.g.e., ss. 148-149. 
105 VGM, Defter no. 579, ss. 187-189. 
106 BOA, HAT, 81.  
107 BOA, HAT, 39452-J, L, N; 47727-F.
108 VGM, Defter no. 579, s. 189.

için “Cami-i Kebir” olmaya uygun görünmektedir. Ayrıca bu yapı, 
muhtemelen yakınlarda bulunan medrese, sıbyan mektebi gibi külliye 
unsurlarıyla birlikte kasabanın büyüklüğü hakkında da fikir vermektedir. 

Kızılhisar kasabasında ismen tespit edebildiğimiz bir diğer Osmanlı 
eseri de Mustafa Ağa Camiidir109. Mevkii “Kızılhisar varoşu” olarak 
geçen bu caminin Cami-i Kebir ile aynı eser olması ihtimal dâhilindedir.

KöĢk Camii
Cami-i Kebir gibi arşiv belgelerinde dolaylı olarak geçen diğer bir 

yapı da Köşk Camiidir110. Yeri tam olarak tespit edilememekle birlikte 
Arkeolog Evangelia Athanasiadou caminin adını verdiğimizde buranın 
daha aşağıda, İlk ve Ortaçağ kalıntılarının yanı sıra yer yer Osmanlı 
dönemi kalıntılarının da bulunduğu “eski yerleşim” (Palaia Hora) olarak 
geçen mevkide bulunan Metamorfosis Kilisesi olacağını ifade etmiştir. Bu 
civarda, söz konusu kilisenin biraz yukarısında, Kızılhisar muhafızı Ömer 
Paşa’nın konağı bulunduğundan Athanasiadou “Köşk” tabiri ile buranın 
kastedilmesi gerektiğini belirtmiştir. Harabeler ve bahçeler arasında 
bulunan bu yapı, mimarisi ve konumu itibariyle tipik bir Ortodoks kilisesi 
olup inşa tarihi belli değildir111. Ne Papamanolis ne de Chapman buranın 
bir cami olarak kullanıldığından bahsetmektedir112. Eğer Köşk Camii bu 
idiyse, veya bu bina bir cami olarak kullanılmış idiyse kiliseden camiye 
çevrilmiş olması muhtemel görünmektedir. Ekte yer alan fotoğrafından da 
anlaşılacağı gibi, her halükarda haylice tadilat geçirdiği belli olan bu 
yapının kuzeydoğu köşesinde bulunup da binaya bitişik olan alçak ve 
dairevi yapı ise bir şapeldir113. Athanasiadou “Kudüs Şapeli” (Ierousalim) 
adlı bu dairevi yapının minare kalıntısına işaret ettiğini belirtmiştir. Eğer 
bu tespit doğru ise, bu küçük bina köklü bir değişiklikle bir bakıma 
yeniden yapılmış olmalıdır.

KIZILHĠSAR’IN SOSYO-EKONOMĠK DURUMU

Yukarıdaki bilgiler ışığında Kızılhisar’ın Osmanlı dönemindeki
görüntüsünü gözümüzün önünde şöyle canlandırabiliriz: 310 metre kadar 

                                                           
109 BOA, C.EV, 23738; Ekrem Hakkı Ayverdi, Avrupa’da Osmanlı Mimârî Eserleri, 
Bulgaristan, Yunanistan, Arnavudluk  IV (4., 5., 6. Kitap), İstanbul Fetih Cemiyeti, 
İstanbul, 2000, s. 196; burada caminin adı “Musa Ağa” olarak yazılmıştır.
110 BOA, HAT, 47727-F.
111 Papamanolis, s. 75. 
112 Papamanolis, ss. 75-76; Chapman, s. 80. 
113 Papamanolis, s. 75. 
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109 BOA, C.EV, 23738; Ekrem Hakkı Ayverdi, Avrupa’da Osmanlı Mimârî Eserleri, 
Bulgaristan, Yunanistan, Arnavudluk  IV (4., 5., 6. Kitap), İstanbul Fetih Cemiyeti, 
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yükseklikte sarp bir tepenin üzerinde yer alan kalenin bedenlerinden 
itibaren başlayan yerleşimin merkezi Varoş olup yerleşim alanı su 
kaynakları bakımından zengin dere içlerine ve vadilere doğru 
yayılmaktaydı. Türklerin göç etmesi ve yerleşim merkezinin sahile 
taşınması ile Varoş zamanla ortadan kalkmış, uçlarda yer alan mahalleler 
de birer köy halini almıştır. Bu mahallelerden doğuda yer alan Myloi’den 
batı tarafında Kalyvia’ya doğru yapılacak bir gezintide kat edilecek 
mesafenin 4 kilometreyi bulması kasabanın konumuzu oluşturan 
dönemdeki boyutları hakkında bir fikir verebilir. Mahalleler arasında ise 
bugün olduğu gibi bağ, bahçe ve zeytinlikler bulunuyordu. Dolayısıyla 
kısmen bugün olduğu gibi o zaman da tarım ve hayvancılık yöre halkının 
temel geçim kaynağını oluşturuyordu. Bilhassa bağcılık, arıcılık, pamuk 
ve ipekböcekçiliği kasaba halkının uzmanlaştığı üretim kolları 
arasındaydı114. İlkçağda Karystos’u Akdeniz çapında meşhur yapan 
mermer ocakları115 belki yerel ihtiyaçlar için kullanılmış ise de bunların 
bu dönemde aktif olduğuna dair bir veriye rastlanmamıştır. Denizciliğe de 
aşina olan yöre halkı, yakın adalardaki komşularının veya buranın İlk ve 
Ortaçağdaki sakinlerinin aksine ticarete fazla yönelmemiştir. Bu durumun 
sebebi büyük ihtimalle Kızılhisar’ın son tahlilde askeri yönü ağır basan bir 
yerleşim olması ve bölgenin maruz kaldığı tehditlerin sıklıkla sıcak 
çatışmaya dönüşmesidir. Bununla birlikte barış ve sükûnet dönemlerinde
adanın kalanı ve yakın çevresiyle birlikte bu yörenin de müreffeh ve 
mamur olduğu not edilmelidir. Nitekim Chapman, adayı 16. yüzyıl 
sonunda ziyaret eden Lubenau’ya atıfta bulunarak adada o dönemde artan 
zenginlik ve refahın Kızılhisar yöresi için de geçerli olduğunu belirtir116.
Lubenau’nun söz konusu değerlendirmeleri yalnızca ada için değil o 
dönemde idari olarak Eğriboz’a bağlı olan Atina ve civarı için de 
geçerlidir117. Bir sonraki yüzyılın ikinci yarısında adayı ve kasabayı 
ziyaret eden Evliya Çelebi de, adanın sosyoekonomik durumunu benzer 
ifadelerle değerlendirmiştir. Bu yüzyıl sonundaki savaştan kaynaklanan 
olumsuz koşullar bir yandan yöre halkından özellikle Rumların yukarıda 
sözünü ettiğimiz göçlerine yol açmış, diğer yandan kalan ahaliyi giderek 
fakirleştirmiştir. Fakat yukarıda geçen belgelerden anlaşıldığı kadarıyla 
savaşın sona ermesiyle birlikte kasaba nüfus ve iskân sahası bakımından 
tekrar büyümeye başlamıştır. Osmanlı İmparatorluğu’nda merkezi 

                                                           
114 Balta, 2001-2002, ss. 102, 104-105. 
115 Maria Chidiroglou, “Karystian Marble Trade in the Roman Mediterranean Region. An 
Overview of Old and New Data”, Bollettino di Archeologia Online, Volume Speciale, 
http://www.bollettinodiarcheologiaonline.beniculturali.it/documenti/generale/6_CHIDIRO
GLOU.pdf , erişim: 01.03.2015.
116 Chapman, s. 133. 
117 Lubenau, ss. 599-604.

idarenin zayıflaması ve tımarların çiftliklere dönüşmesinden kaynaklanan 
sıkıntılara rağmen118 bu trendin devam ettiği anlaşılmaktadır. Nitekim 
Mustafa Hasan Beşe’nin kızı Afife Hanım için yapılan çeşmenin ve 
Değirmen Mahallesinde Argastara mevkiindeki caminin inşa tarihleri, 
kasabada imar faaliyetlerinin 19. yüzyılın ilk yıllarına kadar devam 
ettiğini ortaya koymaktadır. İhtilal yıllarında ise zenginleşmek şöyle 
dursun, kasaba zaman zaman vergilerini dahi ödeyemiyor, İstanbul bu 
konuda kolaylık göstermeye çalışıyordu119. 18. yüzyıl sonundan itibaren 
Ege’de korsanlıkla mücadele merkezlerinden biri haline gelen kasaba120,
özellikle kuşatma zamanlarında merkezden gelecek cephanenin yanı sıra
iaşe desteğine de muhtaç kalıyordu121. Mora isyanıyla başlayan süreçte 
ekonomik sıkıntılar dayanılmaz hale gelmiş ve yöre ahalisi iyice 
fakirleşmiştir122. Kızılhisar Türklerini Eğriboz’da yaşayanlardan 
farklılaştıran, işte bu uç bölgesinin sosyoekonomik koşullarıydı.  

OSMANLI ĠDARESĠNĠN SONU ve KIZILHĠSARLILARIN 
ANADOLU’YA GÖÇÜ

Daha 1814-15 yıllarında Kızılhisar muhafızı Ömer Bey’in Ege’deki 
ticari gemilerin güvenliğinden sorumlu olarak kardeşi İbrahim Bey ile 
birlikte adalar arasında korsanlıkla mücadele ettiği ilgili yazışmalardan 
takip edilebilmektedir123. 1821’de Mora’da başlayan ve kısa sürede geniş 
çaplı bir ihtilale dönüşen isyanla beraber Kızılhisar da yoğun saldırı 
altında kalmıştır. İsyanın ilk yılındaki saldırılar başarıyla püskürtülmüş ise 
de124 kalede zahire ve mühimmat sıkıntısı baş göstermiş125, bu sıkıntı 1822 
yılı boyunca sürmüş, yapılan takviyelere rağmen126 ertesi yıl da devam 
etmiştir127. İsyanın bu ilk yıllarında bölge adanın tamamıyla birlikte daimi 
olarak sıcak çatışmaya sahne olmuştur. Muharebedeki başarılarından 
ötürü 1823’te paşalık rütbesiyle Eğriboz sancağının tamamını savunmakla 
görevlendirilen Ömer Bey, kısa bir süre sonra, Eğriboz muhafızı Çarhacı 
Ali Paşa’nın yerini almıştır128.   
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119 Balta, 2001-2002, ss. 86-87, 103. 
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121 BOA, HAT, 16644; 30198; Balta, 2001-2002, ss. 106-109. 
122 Örenç, s. 259.
123 Balta, 2001-2002, ss. 103, 105. 
124 BOA, HAT, 35211. 
125 BOA, HAT, 29986. 
126 BOA, HAT, 39095; 40323. 
127 BOA, HAT, 37753-B; 39860; 40466. 
128 BOA, HAT, 16561; 39870.
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yükseklikte sarp bir tepenin üzerinde yer alan kalenin bedenlerinden 
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dönemde idari olarak Eğriboz’a bağlı olan Atina ve civarı için de 
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Donanmanın da desteğiyle 1823 yılının Eylül ayı itibariyle bölgenin 
güvenliği sağlanmış ise de129 ertesi yıl bahar aylarında hisar tekrar 
kuşatılarak toplarla dövülmeye başlamış, hatta kalenin su kaynakları 
kesilmiştir130. Hisardaki askerlerin yanı sıra yerli ahalinin de katılımıyla 
devam eden mücadele sonunda bu kuşatmanın tam olarak kalkması 1824 
yılı yaz başını bulmuştur131.  Ne var ki Kızılhisar’a yönelik tehdit ve 
çatışmalar ertesi yıl da devam etmiş, yer yer sükûnet sağlanmış ise de 
muharebe hali devam etmiş, 1825 yılında o senenin iklim koşullarına da 
bağlı olarak tekrar zahire sıkıntısı baş göstermiştir132. Aynı yıl içinde
zahire takviyesi yapılan133 Kızılhisar’a karşı 1826 yılı bahar aylarında bir 
muhasara girişimi daha olmuş ve asiler bir kez daha ağır bir yenilgiye 
uğratılmıştır134. Fakat 1827 yılı Mayıs ayı itibariyle Eğriboz ve 
Kızılhisar’da tekrar baş gösteren zahire sıkıntısı135 ve aynı yılın Kasım 
ayında ortaya çıkan takviye kuvvet ihtiyacı136 isyanın ilk günlerinden 
itibaren yıllar boyunca Kızılhisarlıların neredeyse hiç durmaksızın
muhasara altında ve muharebe halinde olduklarını ortaya koymaktadır. Bu 
durum Eğriboz adası ile Mora için de geçerli olup özellikle gıda sıkıntısı
isyanın sonuna kadar devam etmiştir137.

İhtilal hareketinin seyri Ekim 1827’deki Navarin felaketi, ardından 
gelen 1828-29 Osmanlı-Rus savaşı ve bu esnada Ağustos 1828’de
Fransa’nın Mora’ya asker çıkarması ile değişmiştir. Osmanlı-Rus savaşı
sonunda Edirne’de yapılan aynı adlı muahede ile Osmanlı Devleti İhtilalin 
yoğun olarak yaşandığı bölgelerde özerk bir Yunan devletinin kurulmasını 
kabul etmişti. Ancak ilerleyen süreçteki diplomatik müdahaleler daha dar 
sınırlar içinde fakat bağımsız bir Yunan devletini gündeme getirdi. Bu 
doğrultuda İhtilali destekleyen üç ülke (İngiltere, Fransa, Rusya) 
tarafından 3 Şubat 1830 Londra Protokolü ile belirlenen hükümler 24 
Nisan 1830 tarihi itibariyle Osmanlı Devleti tarafından kabul edildi138.
İhtilal esnasında işgale direnmiş bulunan Eğriboz halen Osmanlı 
kuvvetlerinin denetiminde olup söz konusu protokol uyarınca 

                                                           
129 BOA, HAT, 39679. 
130 BOA, HAT, 40285-H.
131 BOA, HAT, 38277. 
132 BOA, HAT, 39452-D, N. 
133 BOA, HAT, 39452-D; 39449. 
134 BOA, HAT, 39427, 39427-A; 43589. 
135 BOA, HAT, 38655. 
136 BOA, HAT, 44283. 
137 Örenç, ss. 166-167. 
138 Sürecin ayrıntıları için bkz. Örenç, ss. 183-209. 

Yunanistan’a teslim edilecekti139. Fakat bu tarih itibariyle yeni devletin 
sınırları belli olmadığından, adanın o sırada Yunan kontrolünde bulunan 
ve Osmanlı Devleti’ne geri verilecek olan Karlıili Sancağı140 ile mübadele 
olunarak Karlıili’nin yeni devlete verilesine karşılık Eğriboz’un Osmanlı 
idaresinde kalması da tartışılmaktaydı141. Ne var ki sınır belirleme 
görüşmeleri bilhassa Mehmed Ali Paşa isyanı ile birlikte Osmanlı Devleti 
aleyhine ilerlemeye başlamış, 21 Haziran 1832 tarihli İstanbul 
Konvansiyonu uyarınca Eğriboz ile birlikte Karlıili, hatta bir ara 
Eğriboz'da yaşayan Türklerin göç etmesi planlan İzdin (Lamia) kazası da 
yeni devlete bırakılmıştır142. Uzun müzakereler sonucunda 27 Temmuz 
1832’de Osmanlı Devleti’nce imzalanan143 bu belge ile Yunanistan’a 
bırakılan yerlerdeki kalelerin tahliyesi için de geri sayım başlamıştı.  

Buralarda yaşayan Türklerin durumuna ilişkin hükümler temelde 3
Şubat 1830 Protokolü’ne dayanmakta ise de 1832’de yapılan
Konvansiyon ile de bazı ayrıntılar netleştirilmiştir. Buna göre söz konusu 
kalelerin 1832 yılı sonuna kadar teslimi gerekmekle birlikte tahliye 
işlemlerinin tamamlanması 1833 yılı ortalarını buldu144. Daha önce 
belirtildiği gibi başta 3 Şubat 1830 tarihli Londra Protokolü olmak üzere,
ilgili uluslararası belgelerde Yunanistan’a terk edilen topraklarda yaşayan 
Türklerin göç etmesini zorunlu kılan açık bir hüküm bulunmamaktaydı. 
Ne var ki İhtilalin lider kadrosu gibi145 isyanı destekleyen üç devletin 
(İngiltere, Fransa ve Rusya) yetkilileri de iki halkın bir arada yaşamaması 
gerektiği görüşündeydi. Nitekim Türklerle Rumların bir arada yaşamasını 
önlemeye yönelik tedbirler alınacağı daha 4 Nisan 1826 tarihli Petersburg 
Protokolünün ilk maddesinde dile getirilmişti146. Konuya ilişkin bu ilk 
uluslararası belgeye göre iki halkın tamamen birbirinden ayrılması ve 
çatışmaların önlenmesi için Rumların anakarada ve adalarda yaşayan 
Türklerin mallarını satın almaları gerekmekteydi147. Bu ifadeler, üç devlet 
elçilerinin ilerleyen süreçte üzerinde ısrarla durdukları bir ilkeyi 
                                                           
139 Londra Protokolü (Nr. 1, 3 Şubat 1830), m. 2, Foreign Office, Papers relative to the 
Affairs of Greece, 1826-1830, Londra, 1831, ss. 187-188.  
140 İnebahtı Sancağı ile Adriyatik Denizi arasında kalan bu idari birim bugün büyük ölçüde 
Aetoloakarnania (Aetolia-Acarnania) bölgesine karşılık gelir.
141 Örenç, ss. 212-213. 
142 A.g.e., ss. 209-229. 
143 A.g.e., s. 225. 
144 A.g.e., ss. 241, 251. 
145 A.g.e., ss. 174, 240. 
146 A.g.e., s. 240. 
147 Petersburg Protokolü (4 Nisan 1826), m. 1, Foreign Office, British and Foreign State 
Papers, 1826-1827, Londra, 1828, s. 630.
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yansıtmaktaydı. Bu devletlerin diplomatlarına göre “her iki ülkenin iyiliği, 
Doğu Akdeniz’in güvenliği ve Avrupa’da barışın ön koşulu” bu yaklaşıma 
bağlıydı148. Sınır tartışmaları esnasında da bu ilke elçilerin argümanlarına 
temel teşkil etmiştir. Bu anlayışa göre iki halkın bir sınır vasıtasıyla tam 
olarak ayrılması ile bütün sorun çözülmüş olacaktı149. Üç devlet elçileri,
özellikle ayaklanan bölgelerin halkını yeni devletin sınırları içinde 
toplamaya çalışıyorlardı150. Dolayısıyla elçilere göre, bizatihi sınırın 
varlığı aynı zamanda iki halkın artık bir arada yaşamayacağı anlamına 
geliyordu151. Halbuki bazı adaların Rum ahalisi isyana katılmadığı, hatta 
yer yer karşı durduğu gibi152 Eğriboz Rumları da isyana pek destek 
vermemiş, hatta yer yer Müslümanlarla birlikte isyancılarla mücadele 
etmişlerdi153. Diğer taraftan merkezi coğrafyasının hemen tamamında 
Rum nüfusa sahip bulunan Osmanlı Devleti ise yeni devletin ahalisi ile 
kendi tebaası Rumlar arasındaki ayrımın üzerinde ısrarla durarak, devletin 
temelini sarsan bu İhtilalin etkilerini olabildiğince sınırlı tutmaya 
çalışıyordu154.

İki halkın ayrı yaşaması ilkesinin izlerini bağımsız Yunanistan’ın 
temellerini atan 3 şubat 1830 tarihli Londra Protokolünün ilgili 
maddelerinde de takip edebiliriz. Protokol bir yandan “Yunanistan’a 
verilmek üzere ayrılan topraklarda ve adalarda yaşayan Müslümanların 
bulundukları yerlerde yaşamaya devam etmeyi istemeleri halinde oradaki 
mülkiyet haklarından eskisi gibi tam güvenlik içinde yararlanmaya devam 
edeceklerini” belirtiyor155, fakat diğer yandan “ayrılmak isteyenlere 
mülklerini satmaları ve serbestçe ülkeyi terk etmeleri için bir yıllık mühlet 
tanınacağı” ihtarında bulunuyordu156. Dolayısıyla göç fiili bir zorunluluk 
idi.

Daha önce belirtildiği gibi Eğriboz adasının merkezinde yaşayan 
Müslüman ailelerin göçü uzun bir zaman dilimine yayılmış, Eğribozlular 
Rumeli tarafından göç ederek Yenişehir, Selanik, Tekirdağ, İstanbul gibi 
şehirlere doğru yayılmışlardır. Bunların bir kısmı Eğriboz’da yıllarca bir 

                                                           
148 Londra Protokolü (Nr. 1, 3 Şubat 1830) Ek: H, a.g.e., s. 194. 
149 Örenç, s. 220.
150 A.g.e., s. 156. 
151 A.g.e., s. 220. 
152 A.g.e., s. 172. 
153 Ahmed Lûtfî, c. 3, s. 553; Chapman, ss. 144, 200, 205.
154 Örenç, ss. 178, 194.
155 Londra Protokolü (Nr. 1, 3 Şubat 1830) m. 5, a.g.e., s. 188.
156 Londra Protokolü (Nr. 1, 3 Şubat 1830) m. 6, a.g.y.

azınlık grubu olarak kalmıştır. Bir ara Babıâli tarafından Kıbrıs’a 
yerleştirilmeleri düşünülen157 Kızılhisar Türkleri ise hisarın tesliminden 
bir süre sonra kendi talepleri doğrultusunda Seferihisar ve Sığacık 
taraflarına göç etmişlerdir. Taleplerini dile getirdikleri dilekçe sayesinde 
Kızılhisarlıların bu esnadaki durumlarını kendi ifadelerinden öğrenmek 
mümkündür. Bu ifadelerin bir kısmı hafif bir sadeleştirme ile şöyle 
özetlenebilir: “on seneden beri muharebe ve muhasara ve düşmana karşı 
müdafaa ile meşgul olup işten güçten, kârdan kazançtan mahrum kalarak
bu müddet zarfında kendilerimizle evlat ve ailelerimizin geçimi için cüz’i 
eşya ve hayvanlarımızı satarak parasız kalmış olduğumuzdan ve emlâk ve 
akarımızdan şimdiye kadar bir nesne satılamayıp ve bundan böyle ne 
vechile satılacağı malum olmadığından (...) ve deryâ ile ülfetimiz olduğu 
hasebiyle (…) ahvâl-i pür melâlimize merhameten İzmir etrafı sahillerinde 
bulunan Çeşme ve Seferihisar ve Siyacık (Sığacık) nam kasabalarda vatan 
edineceğimiz yerler verilmesi(ni dileriz)”158.

Eğriboz merkezi 25 Mart 1833 tarihinde teslim edildikten sonra159

Kızılhisar da 11 Nisan 1833 tarihinde Yunan Krallığı adına gelen 42
kişilik Bavyeralı bir birliğe teslim edilmiştir160. Yerel kaynaklarda Türk 
yetkililerin kalenin teslimini hava karardıktan sonra gerçekleştirmek 
istedikleri kayıtlıdır161. Buna sebep olarak da Türk mahallelerine çekilmiş 
olan Müslüman halk arasında kadınların dehşet içinde olmaları 
gösterilmektedir162. Bu ayrıntı kaleyi teslim alan Binbaşı Bronzetti’nin 
hatıralarında geçmemekle birlikte, kalenin hava karardıktan sonra teslim 
edildiğini o da teyit etmektedir163. Hatzikostantis’e göre, teslim esnasında 
dizdar bizzat bulunmamış, hisarın anahtarlarını oğlu İsmail Bey 
vasıtasıyla Bavyeralılara iletmiştir164. Bundan sonra Bronzetti ve 
maiyetindeki askerleri en üst tarafta bulunan iç kaledeki karargâha 
yerleşmişlerdir. 

İlgili kaynaklarda Kızılhisar Türklerinin burayı hangi tarihte terk 
ettiklerine ilişkin net bir bilgiye rastlanamamıştır. Aşağıda 

                                                           
157 İpek, s. 85; Örenç, s. 258. 
158 BOA, HAT, 47727-F.
159 Gounaropoulos, s. 329. 
160 Carl J. Bronzetti, Erinnerung an Griechenland aus den Jahren 1832-1835, Würzburg, 
1842, s. 100; Hatzikostantis, s. 78. 
161 Hatzikostantis, s. 78. 
162 A.g.y. 
163 Bronzetti, s. 100. 
164 Hatzikostantis, s. 78.
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yansıtmaktaydı. Bu devletlerin diplomatlarına göre “her iki ülkenin iyiliği, 
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idi.
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dizdar bizzat bulunmamış, hisarın anahtarlarını oğlu İsmail Bey 
vasıtasıyla Bavyeralılara iletmiştir164. Bundan sonra Bronzetti ve 
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anlatacaklarımızdan bir toplu göçün söz konusu olduğu anlaşılmakla 
birlikte, bunun aşamalı olarak gerçekleştiği de düşünülebilir. Bronzetti’nin 
hatıralarından kendisinin burada 1833 yılı Haziran ayı başına kadar 
kaldığını ve bu süre zarfında Türklerin burada yaşamaya devam ettiğini 
takip edebiliyoruz165. Dolayısıyla göç muhtemelen bu tarihten sonra yaz 
mevsimi içinde gerçekleşmiştir ki, aşağıdaki halk edebiyatı metnindeki 
ifadeler de bu izlenimi doğrulamaktadır. 

Yerel kaynaklar Kızılhisar’ın teslimini takip eden günlerde Türk 
kadınları arasında bir ağıtın ağızdan ağıza dolaştığını yazmaktadır166.
Müslüman ahalinin bu günlerdeki hissiyatının yanı sıra göçe ilişkin
ayrıntıları içeren bu halk edebiyatı metni, bugün Karystos’ta bilinmekte 
ise de Anadolu tarafında bu ağıtın izine rastlanmamıştır. İlk olarak 1875 
yılında, yani muhtemel üretim tarihinden 40 yıl kadar sonra kayda 
geçen167 bu metnin orijinal başlığı “Kızılhisarlılar (Karystinoi)”168 olup 
daha sonra “Kızılhisarlı Türkler”169, “Hanımların Ağıdı”170, “Karystos 
Ağıdı”171 ve “Türklerin Ağıdı”172 gibi isimlerle yayınlanmıştır. Bununla 
birlikte yerel dile ait unsurlar ve tarihi olaylara ilişkin ayrıntılar metnin 
otantik olduğunu düşündürmektedir. Bu ağıt yerel Rumca ile 
söylendiğinden, Anadolu tarafında kayda geçmemiş olması ve zamanla 
unutulması da normal karşılanmalıdır. Metnin dilinde, adalarda konuşulan 
ağızların genel özelliklerinin yanı sıra Türkçe sözcükler ve yine adalarda 
sıklıkla karşılaşılan, bilhassa denizciliğe ilişkin İtalyanca kökenli sözcük 
ve ifadeler dikkati çekmektedir. Bağlamdan kaynaklanabilecek 
belirsizliklerle birleştiğinde söz konusu özellikler bu ve benzeri metinleri 
Yunanlılar için de zorlaştırmakta173, çoğunlukla açıklayıcı notlara ihtiyaç 
duyulmaktadır174. Metni aşağıda tercümeyle verdiğimiz için bir kelime 
listesine ihtiyaç hissetmedik, ancak anlatımı netleştirmek için bazı 
                                                           
165 Bronzetti, s. 113.
166 Hatzikostantis, s. 78; Giorgos Sakkas, “Gyro ap’ti Karysto kai ta Perihora tis”, Arheion 
Euvoikon Meleton, 3, 1955, ss. 124-125; Giannis Gkikas, Kastra tou Thrylou kai tis 
Istorias, Astir, Atina, 1997, s. 94, Papamihail, 2002, ss. 166-170. 
167 Papamihail, 2002, ss. 169-170. 
168 A.g.e., s. 169. 
169 A.g.e., 2002, s. 170. 
170 Hatzikostantis, s. 78. 
171 Nikos Sarantakos, “To Moiroloi tis Pargas kai o Thrinos tis Karystos”, 25 mart 2010, 
Oi Lekseis Ehoun ti diki tous Istoria,
https://sarantakos.wordpress.com/2010/03/25/pargakarystos/ erişim: 22.02.2015.
172 Vlasis Agtzidis, “Mia Alli Ekdohi gia tin Epanastasi tou 1821”, Kathimerini tis 
Kyriakis, 25 Mart 2001. 
173 Sarantakos, a.g.y. 
174 Papamihail, 2002, s. 170.

noktalara aşağıda değinilecektir175. Ayrıca dil özellikleri hakkında fikir 
vermesi bakımından Türkçe sözcükler veya Türkçedeki biçimleriyle 
telaffuz edilen sözcükler italik olarak verilmiştir. 

Καηαθαεκέλε Κάξπζην κε ηα 
θξύα ηα λεξά ζνπ, 
θύγαλ ηα παιεθάξηα ζνπ ηζε 
θαίγεηαη ε θαξδηά ζνπ. 
Καηαθαεκέλε Κάξπζην, πνύ´ζνπλ 
κηζό Μηζίξη, 
ηζε ηώξα εθαηάληεζεο λα γίλεηο 
Ρωκηνζύλε. 

Πνπ ζ´έηξεκε κηα Έγξηπν, κηα 
δειεκέλ´ Αζήλα 
ηζε ηώξα ζ´εδώζαλε ζην Φξάγθν, 
ζηε Ρνπζία. 
Νά´ηαλ ν θάκπνο ζάιαζζα, ηζε ηα 
βνπλά πνηάκηα, 
λα πλίγαλε ηνλ Σάηαξν πνπ ´θεξε 
ην ρακπέξη, 
λα θύγνπλ νη Καξπζηηλνί ηνύην ην 
θαινηζαίξη. 

Οκέξ Παζάο πνπ η´άθνπζε, 
κελάεη έλα ρακπέξη, 
ηνπ κπέε καο ηνπ κήλπζε ηζε ηνπ 
ζηξαβoηδηληάξε. 
Όληαο απνδηαβάζαλε ην καύξν ην 
θεξκάλη, 
κηθξνί, κεγάινη θιαίαλε, ηο´νη δπν 
καο δακπηηάδεο, 
ηξέρνπλ ηζε παλ ηα κάηηα ηνπο 

Pek dertli Kızılhisar soğuk 
sularınla,
Delikanlıların gitti de yüreğin 
yanar.
Dertli kederli Kızılhisar Mısır’ın 
yarısı idin,
Şimdi kala kala Rumluğa kaldın.

Bir Eğriboz’u, güzeller güzeli 
Atina’yı titretirdin,
Şimdi verdiler seni Frenge, 
Rusya’ya.
Ova deniz olsa, dağlar ırmak olup 
aksaydı da
Boğsaydı o haberi getiren o tatarı,
Kızılhisarlılar bu yaz gitsinler diyen 
o haberi.

Bunu duyan Ömer Paşa haber salar
Beyimize ve dizdara176

Kara ferman okunduğunda
Büyük küçük ve iki zabitimiz,
herkes ağlar
Argastara’nın pınarları gibi 
gözyaşları akar.
Frenge kalan yerimize değil
Alıştığımız soğuk sularımıza ağlarız 
Bekir Ağa açar yelkenini İzmir’e, 
gider gemi getirmeğe

                                                           
175 Tercümede belirsiz kalan noktaların netleştirilmesindeki yardımlarından dolayı 8. 
Uluslararası Mübadele ve Balkan Türk Kültürü Araştırmaları Kongresi katılımcılarından 
Sn. Dimitris Michalopoulos, Sn. İlhan Tahsin ve Sn. Despoina Vasileiadou’ya teşekkürü 
borç bilirim.
176 Papamihail orijinal metindeki bileşik sözcüğü “tek gözlü kale komutanı” olarak 
tercüme etmiştir (Papamihail, 2002, s. 170). Sözcüğün ikinci kısmının “dizdar” sözcüğüyle 
benzerliği bu tercümeyi doğrular gibi görünse de, ilk kısım daha çok “şaşı” gibi bir anlamı 
çağrıştırır.
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θύγαλ ηα παιεθάξηα ζνπ ηζε 
θαίγεηαη ε θαξδηά ζνπ. 
Καηαθαεκέλε Κάξπζην, πνύ´ζνπλ 
κηζό Μηζίξη, 
ηζε ηώξα εθαηάληεζεο λα γίλεηο 
Ρωκηνζύλε. 

Πνπ ζ´έηξεκε κηα Έγξηπν, κηα 
δειεκέλ´ Αζήλα 
ηζε ηώξα ζ´εδώζαλε ζην Φξάγθν, 
ζηε Ρνπζία. 
Νά´ηαλ ν θάκπνο ζάιαζζα, ηζε ηα 
βνπλά πνηάκηα, 
λα πλίγαλε ηνλ Σάηαξν πνπ ´θεξε 
ην ρακπέξη, 
λα θύγνπλ νη Καξπζηηλνί ηνύην ην 
θαινηζαίξη. 

Οκέξ Παζάο πνπ η´άθνπζε, 
κελάεη έλα ρακπέξη, 
ηνπ κπέε καο ηνπ κήλπζε ηζε ηνπ 
ζηξαβoηδηληάξε. 
Όληαο απνδηαβάζαλε ην καύξν ην 
θεξκάλη, 
κηθξνί, κεγάινη θιαίαλε, ηο´νη δπν 
καο δακπηηάδεο, 
ηξέρνπλ ηζε παλ ηα κάηηα ηνπο 

Pek dertli Kızılhisar soğuk 
sularınla,
Delikanlıların gitti de yüreğin 
yanar.
Dertli kederli Kızılhisar Mısır’ın 
yarısı idin,
Şimdi kala kala Rumluğa kaldın.

Bir Eğriboz’u, güzeller güzeli 
Atina’yı titretirdin,
Şimdi verdiler seni Frenge, 
Rusya’ya.
Ova deniz olsa, dağlar ırmak olup 
aksaydı da
Boğsaydı o haberi getiren o tatarı,
Kızılhisarlılar bu yaz gitsinler diyen 
o haberi.

Bunu duyan Ömer Paşa haber salar
Beyimize ve dizdara176

Kara ferman okunduğunda
Büyük küçük ve iki zabitimiz,
herkes ağlar
Argastara’nın pınarları gibi 
gözyaşları akar.
Frenge kalan yerimize değil
Alıştığımız soğuk sularımıza ağlarız 
Bekir Ağa açar yelkenini İzmir’e, 
gider gemi getirmeğe

                                                           
175 Tercümede belirsiz kalan noktaların netleştirilmesindeki yardımlarından dolayı 8. 
Uluslararası Mübadele ve Balkan Türk Kültürü Araştırmaları Kongresi katılımcılarından 
Sn. Dimitris Michalopoulos, Sn. İlhan Tahsin ve Sn. Despoina Vasileiadou’ya teşekkürü 
borç bilirim.
176 Papamihail orijinal metindeki bileşik sözcüğü “tek gözlü kale komutanı” olarak 
tercüme etmiştir (Papamihail, 2002, s. 170). Sözcüğün ikinci kısmının “dizdar” sözcüğüyle 
benzerliği bu tercümeyi doğrular gibi görünse de, ilk kısım daha çok “şaşı” gibi bir anlamı 
çağrıştırır.
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ωζάλ ηηο Αξγαζηάξεο. 

Γελ θιαίκε κεηο ηνλ ηόπν καο, 
ζην Φξάγθν π´απνκέλεη, 
κνλ´ θιαίκε ην θξύν λεξό 
πνπ´καζηε καζεκέλνη. 
Σζε ηνλ Μπεθήξ αγά πειάεη ζηε 
κύξλε γηα θαξάβηα, 
ζην κπνύξηζη καο η´άξαμε ηα 
δώδεθα θαξάβηα, 
Καξπζηηλνί πνπ ηα´δαλε, ηξηηζάλα 
ηνπο ηηλάδεη 

κπαξθάξαλ νη Καξπζηηλνί ηζε
πήγαλ ζην κπνγάδη. 
Πήγαλε ζην Βελέηηθν, ηζε κηα 
κπνπλάηζα πηάλεη. 
ηζε πήγαλε ζη´Αιάηζαηα, ην θάηνπ 
ηβξηζάξη. 
Αιιάρ, Αιιάρ, βξε βαζηιηά, πνπ 
ζα ζε πάε ην θξίκα, 
πνπ ρώξηζεο αληξόγελα, παηδηά απ´ 
ηα ζθαθίδηα. 
εκπέπ όπνηνο γέλεθε λα δώο´ ην 
Γξηπνλήζη, 
όπνηνο ξηηδάιη ην´ θακε, ζαλ 
ζθύινο λα βαβίζεη.

Burcumuza demirledi on iki gemi
Bunu gören Kızılhisarlıları aldı bir 
humma ateşi
Bindiler gemilere Kızılhisarlılar, 
açıldılar boğaza
Vardılar Venetiko’ya, deniz döndü 
sütlimana
Ve gittiler Alaçatı’ya ve oradan 
aşağı Sivrisar’a
Allah Allah, bre efendi nasıl 
çekeceksin bu günahı
Ayırdın eşleri çocukları ekmek 
teknelerinden
Eğriboz’u vermeye sebep177 olan,
Bu işi yapan rical köpek gibi 
havlasın.

Üçüncü kıtada geçen Argastara yukarıda ilgili kısımda anlatılan 
mevki olup pınarları ve çeşmeleri ile meşhurdur. Bir sonraki kıtada 
gemilerin demirlediği Burç ile kastedilen yukarıda sözü edilen ve halen 
şehir merkezinde bulunan Liman Burcudur. Son kıtada sözü edilen 
“boğaz” hava ve rüzgâr koşulları bakımından oldukça riskli olan ve yine 
yukarıda değinilen Andros boğazıdır. Denizin sütlimana döndüğü 

                                                           
177 Mevcut yayınlarda, p sesine karşılık gelen “π” harfinin yanlış aktarılmasından dolayı 
“sebep” (ζεκπέπ) sözcüğü “sebeti” (ζεκπέηη) olarak yazılmıştır. “Sebep” kelimesi çağdaş 
Yunancada kullanılmamakla birlikte “sebeti”, anlam bütünlüğü bakımından doğru tercüme 
edilmekte (Papamihail, 2002, s. 170) veya  “rical” ve “Argastara” gibi sözcüklerle birlikte 
bilinmeyenler kategorisinde değerlendirilmektedir (Sarantakos, a.g.y). 8. Uluslararası 
Mübadele ve Balkan Türk Kültürü Araştırmaları Kongresi esnasında Sn. Despoina 
Vasileiadou bu noktaya dikkatimizi çekmeseydi biz de bu sözcüğü soru işaretiyle birlikte 
verecektik. 

Venetiko ise Sakız Adası’nın güney ucunda, açıkta bulunan kayalığın 
adıdır. Burası batı yönünden gelen denizciler için bir bakıma güvenli 
suların başladığı noktaya işaret ediyordu178. Yine son kıtada “Sivrisar” ile 
kastedilen de, tahmin edilebileceği Seferihisar olup bu kullanıma 
Seferihisarlılar bugün de aşinadırlar.

Mora taraflarından başlayan göç dalgaları zamanla bütün Balkan 
Yarımadasını tuttu. Dalgaların vurduğu Anadolu sahilleri çok geçmeden 
karşı dalgaları tetikledi. Kızılhisarlıların göçünün üzerinden yüz yıl 
geçmeden bir başka protokol Büyük Mübadele için imzalandı ve ferman 
yine büyük yerden yazıldı. Yakılan ağıtlar bu defa Anadolu’nun içlerinden 
Türkçe olarak geliyordu:

Evlerimiz birer birer yazıldı, bu sene de dirliğimiz bozuldu, 
Mezerimiz gurbet elde kazıldı, kazın mezerimi bari burda olsun. 
…
Ha susun yollara düşün gidelik, ferman böyük yerden hatır idelik.
Haftadan haftaya gelir gazete, Urumun malları çıktı mezete,
Şimden sonra varın görün zahmatı aman Allah aman ne günler 

günler…
…
Eklisyamızın179 kandillerin kim yakar, kampanamızın sesi dağları 

yıkar,
Pampura180 bindim anam papuçum kaydı, güzel eklisyamız Türklere 

kaldı.

Yazıya geçirirken yerel ağız özelliklerini de korumaya çalıştığımız 
bu ifadeler Athanasios Papanikolaou tarafından derlenen “Mübadele 
türküsü” adlı kayıttan alınmıştır. Niğde-Misti (Misli, Konaklı) doğumlu 
Paraskevi Gousoutidou (1904-2003) tarafından 7 Ağustos 1982’de 
Volos’ta, Niğde-Çarıklı köyü doğumlu Maria Karalidou (1912-1998) ve 
Kyriakoula Papanikolaou (1910-2003) tarafından Ağustos 1987’de Ano 
Mavrolofos’da mani ve türkü formunda okunan bu metnin orijinal 
kayıtlarına Papanikolaou’nun Youtube video paylaşım sitesindeki 
kanalından ulaşılabilir181.

                                                           
178 Cesare Balbo, Lettere del Conte Carlo Vidua, 2. cilt, Torino, 1834, ss. 307-308. 
179 Eklisya: kilise (yun. ekklisia) 
180 Pampur: buharlı tren.
181 Athanasios Papanikolaou, “To Tragoudi tis Antallagis – Mübadele Türküsü”, yayın 
tarihi: 21.10.2013, https://www.youtube.com/watch?v=NBYKsDA6RC8 ; “2. Tragoudi tis 
Antallagis – Mübadele Türküsü”, yayın tarihi: 08.12.2013, 
https://www.youtube.com/watch?v=J4IcMjpCAI8 , erişim: 29.12.2014.
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ωζάλ ηηο Αξγαζηάξεο. 

Γελ θιαίκε κεηο ηνλ ηόπν καο, 
ζην Φξάγθν π´απνκέλεη, 
κνλ´ θιαίκε ην θξύν λεξό 
πνπ´καζηε καζεκέλνη. 
Σζε ηνλ Μπεθήξ αγά πειάεη ζηε 
κύξλε γηα θαξάβηα, 
ζην κπνύξηζη καο η´άξαμε ηα 
δώδεθα θαξάβηα, 
Καξπζηηλνί πνπ ηα´δαλε, ηξηηζάλα 
ηνπο ηηλάδεη 

κπαξθάξαλ νη Καξπζηηλνί ηζε
πήγαλ ζην κπνγάδη. 
Πήγαλε ζην Βελέηηθν, ηζε κηα 
κπνπλάηζα πηάλεη. 
ηζε πήγαλε ζη´Αιάηζαηα, ην θάηνπ 
ηβξηζάξη. 
Αιιάρ, Αιιάρ, βξε βαζηιηά, πνπ 
ζα ζε πάε ην θξίκα, 
πνπ ρώξηζεο αληξόγελα, παηδηά απ´ 
ηα ζθαθίδηα. 
εκπέπ όπνηνο γέλεθε λα δώο´ ην 
Γξηπνλήζη, 
όπνηνο ξηηδάιη ην´ θακε, ζαλ 
ζθύινο λα βαβίζεη.

Burcumuza demirledi on iki gemi
Bunu gören Kızılhisarlıları aldı bir 
humma ateşi
Bindiler gemilere Kızılhisarlılar, 
açıldılar boğaza
Vardılar Venetiko’ya, deniz döndü 
sütlimana
Ve gittiler Alaçatı’ya ve oradan 
aşağı Sivrisar’a
Allah Allah, bre efendi nasıl 
çekeceksin bu günahı
Ayırdın eşleri çocukları ekmek 
teknelerinden
Eğriboz’u vermeye sebep177 olan,
Bu işi yapan rical köpek gibi 
havlasın.

Üçüncü kıtada geçen Argastara yukarıda ilgili kısımda anlatılan 
mevki olup pınarları ve çeşmeleri ile meşhurdur. Bir sonraki kıtada 
gemilerin demirlediği Burç ile kastedilen yukarıda sözü edilen ve halen 
şehir merkezinde bulunan Liman Burcudur. Son kıtada sözü edilen 
“boğaz” hava ve rüzgâr koşulları bakımından oldukça riskli olan ve yine 
yukarıda değinilen Andros boğazıdır. Denizin sütlimana döndüğü 

                                                           
177 Mevcut yayınlarda, p sesine karşılık gelen “π” harfinin yanlış aktarılmasından dolayı 
“sebep” (ζεκπέπ) sözcüğü “sebeti” (ζεκπέηη) olarak yazılmıştır. “Sebep” kelimesi çağdaş 
Yunancada kullanılmamakla birlikte “sebeti”, anlam bütünlüğü bakımından doğru tercüme 
edilmekte (Papamihail, 2002, s. 170) veya  “rical” ve “Argastara” gibi sözcüklerle birlikte 
bilinmeyenler kategorisinde değerlendirilmektedir (Sarantakos, a.g.y). 8. Uluslararası 
Mübadele ve Balkan Türk Kültürü Araştırmaları Kongresi esnasında Sn. Despoina 
Vasileiadou bu noktaya dikkatimizi çekmeseydi biz de bu sözcüğü soru işaretiyle birlikte 
verecektik. 

Venetiko ise Sakız Adası’nın güney ucunda, açıkta bulunan kayalığın 
adıdır. Burası batı yönünden gelen denizciler için bir bakıma güvenli 
suların başladığı noktaya işaret ediyordu178. Yine son kıtada “Sivrisar” ile 
kastedilen de, tahmin edilebileceği Seferihisar olup bu kullanıma 
Seferihisarlılar bugün de aşinadırlar.

Mora taraflarından başlayan göç dalgaları zamanla bütün Balkan 
Yarımadasını tuttu. Dalgaların vurduğu Anadolu sahilleri çok geçmeden 
karşı dalgaları tetikledi. Kızılhisarlıların göçünün üzerinden yüz yıl 
geçmeden bir başka protokol Büyük Mübadele için imzalandı ve ferman 
yine büyük yerden yazıldı. Yakılan ağıtlar bu defa Anadolu’nun içlerinden 
Türkçe olarak geliyordu:

Evlerimiz birer birer yazıldı, bu sene de dirliğimiz bozuldu, 
Mezerimiz gurbet elde kazıldı, kazın mezerimi bari burda olsun. 
…
Ha susun yollara düşün gidelik, ferman böyük yerden hatır idelik.
Haftadan haftaya gelir gazete, Urumun malları çıktı mezete,
Şimden sonra varın görün zahmatı aman Allah aman ne günler 

günler…
…
Eklisyamızın179 kandillerin kim yakar, kampanamızın sesi dağları 

yıkar,
Pampura180 bindim anam papuçum kaydı, güzel eklisyamız Türklere 

kaldı.

Yazıya geçirirken yerel ağız özelliklerini de korumaya çalıştığımız 
bu ifadeler Athanasios Papanikolaou tarafından derlenen “Mübadele 
türküsü” adlı kayıttan alınmıştır. Niğde-Misti (Misli, Konaklı) doğumlu 
Paraskevi Gousoutidou (1904-2003) tarafından 7 Ağustos 1982’de 
Volos’ta, Niğde-Çarıklı köyü doğumlu Maria Karalidou (1912-1998) ve 
Kyriakoula Papanikolaou (1910-2003) tarafından Ağustos 1987’de Ano 
Mavrolofos’da mani ve türkü formunda okunan bu metnin orijinal 
kayıtlarına Papanikolaou’nun Youtube video paylaşım sitesindeki 
kanalından ulaşılabilir181.

                                                           
178 Cesare Balbo, Lettere del Conte Carlo Vidua, 2. cilt, Torino, 1834, ss. 307-308. 
179 Eklisya: kilise (yun. ekklisia) 
180 Pampur: buharlı tren.
181 Athanasios Papanikolaou, “To Tragoudi tis Antallagis – Mübadele Türküsü”, yayın 
tarihi: 21.10.2013, https://www.youtube.com/watch?v=NBYKsDA6RC8 ; “2. Tragoudi tis 
Antallagis – Mübadele Türküsü”, yayın tarihi: 08.12.2013, 
https://www.youtube.com/watch?v=J4IcMjpCAI8 , erişim: 29.12.2014.
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Anadolu’dan gelen mübadillerin yeni vatanları arasında Eğriboz 
adası da vardı. Mübadeleyle birlikte ada bir kez daha kitlesel bir göçe 
sahne oldu ve bu göç adanın tarihinde yeni bir dönüm noktası oldu. 
1920’lerden itibaren iç kesimlere yayılan mübadil iskânıyla birlikte, 
adanın haritasına Nea Lampsakos (Yeni Lapseki), Nea Artaki (Yeni 
Erdek), Prokopi (Ürgüp) gibi Anadolu kökenli yer isimleri eklendi. 

SONUÇ

İmkânlar dâhilinde ulaşabildiğimiz her türlü kaynağı 
değerlendirmeye çalıştığımız bu makale, dar bir coğrafi saha üzerinde 
derinlemesine bir sondaj denemesi olarak görülebilir. Bu sınırlı bölgeye 
ilişkin bulgu ve sonuçlar başta Ege ve Balkan dünyası olmak üzere benzer 
özellikler taşıyan başka bölgeler hakkında da ipuçları sağlayabilir.

Kızılhisarlıların 1833 yılı ortalarında kasabayı terk etmeleriyle 
birlikte burası tarihe karışmıştır. Bu göçün siyasi ve diplomatik gerekçesi 
“bölgede kalıcı barışın tesisi” idi. Diplomatik metinlerde açıkça dile 
getirilen bu anlayışa göre Doğu Akdeniz’in güvenliği ve bölgede kalıcı 
barış için Türklerle Rumların bir sınırın iki tarafında ayrı ayrı yaşamaları 
gerekmekteydi. Bu olay tek başına ele alındığında bu amaca ulaşılamadığı 
düşünülebilir. Zira bu göçün ardından Kızılhisarlılar Seferihisar’da yüz 
yıla yakın bir süre Rumlarla bir arada yaşamaya devam ettiler. Fakat bu 
göçün yüz yılı aşkın bir süre devam ederek büyük mübadeleye, hatta 
ötesine uzanan mecburi nüfus hareketlerinin ilk dalgalarından biri olduğu
unutulmamalıdır. Böylelikle hem olayın önemi, hem de yukarıdaki amaca 
ne pahasına ulaşıldığı – veya ulaşılıp ulaşılamadığı – daha rahat anlaşılır.

Dolayısıyla Kızılhisar gibi unutulmuş bir kasabanın hikâyesi, 
yalnızca bir yerel tarih kesiti olarak görülmemelidir. Çeşitli yönleriyle bu 
hikâye Osmanlı tarihine, Avrupa tarihine ve modern anlamda Türk-Yunan 
ilişkilerinin erken evrelerine ilişkin ipuçlarıyla doludur. Yukarıda bir ufuk 
turu anlayışıyla vermeye çalıştığımız kesit, bu çalışmanın sınırlarını 
zorlayan ilave konu başlıklarıyla birlikte düşünüldüğünde hem Ege 
sahillerinde bir uç yerleşiminin 16. Yüzyıldan itibaren nasıl değişip 
dönüştüğü, hem de buranın yakın çevresiyle, bilhassa Anadolu sahilleriyle 
olan ilişkileri hakkında fikir verir. Ayrıca kasabanın öyküsü bir yandan 
dönüştürücü bir güç olarak Osmanlı Devleti'nin bölge üzerindeki etkilerini 
ortaya koyarken, diğer yandan bu gücün kendisinin zamanla nasıl değişip 
dönüştüğüne ilişkin yerel detayları aydınlatır. Nihayet bu hikâye, Osmanlı 
İmparatorluğu’nun dağılma sürecinde en kritik dönüm noktası olan Yunan 
İhtilalinin iç ve dış dinamikleriyle yerel düzeydeki deneyimlere ışık tutar.

Hatta bu noktadan hareketle bugün "balkanlaşma" (balkanizasyon) olarak 
adlandırılan ve halen devam eden uzun ve sancılı sürecin erken evrelerine 
ilişkin gölgede kalan ayrıntılar da takip edilebilir. 

Fakat en az bunlar kadar önemli olan bir diğer husus, bu tarz 
öykülerin insani boyutu olup burada anlatılanların Osmanlı 
İmparatorluğu’nun tebasını oluşturan kendi halinde insanların dramlarına 
da ışık tutmasıdır. Zira yukarıda belirtildiği gibi Kızılhisarlıların göçü, 
büyük mübadeleye kadar, hatta onun da ötesine uzanan bir dramlar 
silsilesinin ilk dalgalarından biriydi. Aradan geçen iki asra yakın süre 
sonunda dahi zihinlerde "Mora'da bir köy" olarak ismen de olsa kalması 
ve merak edilerek bu çalışmaya sebep olması Kızılhisar’ın ve 
Kızılhisarlıların göçünün hala bir şekilde hatırlandığını, bir bakıma bu 
olayın yankılarının sessiz sedasız devam ettiğini ortaya koyar. 
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Anadolu’dan gelen mübadillerin yeni vatanları arasında Eğriboz 
adası da vardı. Mübadeleyle birlikte ada bir kez daha kitlesel bir göçe 
sahne oldu ve bu göç adanın tarihinde yeni bir dönüm noktası oldu. 
1920’lerden itibaren iç kesimlere yayılan mübadil iskânıyla birlikte, 
adanın haritasına Nea Lampsakos (Yeni Lapseki), Nea Artaki (Yeni 
Erdek), Prokopi (Ürgüp) gibi Anadolu kökenli yer isimleri eklendi. 

SONUÇ

İmkânlar dâhilinde ulaşabildiğimiz her türlü kaynağı 
değerlendirmeye çalıştığımız bu makale, dar bir coğrafi saha üzerinde 
derinlemesine bir sondaj denemesi olarak görülebilir. Bu sınırlı bölgeye 
ilişkin bulgu ve sonuçlar başta Ege ve Balkan dünyası olmak üzere benzer 
özellikler taşıyan başka bölgeler hakkında da ipuçları sağlayabilir.

Kızılhisarlıların 1833 yılı ortalarında kasabayı terk etmeleriyle 
birlikte burası tarihe karışmıştır. Bu göçün siyasi ve diplomatik gerekçesi 
“bölgede kalıcı barışın tesisi” idi. Diplomatik metinlerde açıkça dile 
getirilen bu anlayışa göre Doğu Akdeniz’in güvenliği ve bölgede kalıcı 
barış için Türklerle Rumların bir sınırın iki tarafında ayrı ayrı yaşamaları 
gerekmekteydi. Bu olay tek başına ele alındığında bu amaca ulaşılamadığı 
düşünülebilir. Zira bu göçün ardından Kızılhisarlılar Seferihisar’da yüz 
yıla yakın bir süre Rumlarla bir arada yaşamaya devam ettiler. Fakat bu 
göçün yüz yılı aşkın bir süre devam ederek büyük mübadeleye, hatta 
ötesine uzanan mecburi nüfus hareketlerinin ilk dalgalarından biri olduğu
unutulmamalıdır. Böylelikle hem olayın önemi, hem de yukarıdaki amaca 
ne pahasına ulaşıldığı – veya ulaşılıp ulaşılamadığı – daha rahat anlaşılır.

Dolayısıyla Kızılhisar gibi unutulmuş bir kasabanın hikâyesi, 
yalnızca bir yerel tarih kesiti olarak görülmemelidir. Çeşitli yönleriyle bu 
hikâye Osmanlı tarihine, Avrupa tarihine ve modern anlamda Türk-Yunan 
ilişkilerinin erken evrelerine ilişkin ipuçlarıyla doludur. Yukarıda bir ufuk 
turu anlayışıyla vermeye çalıştığımız kesit, bu çalışmanın sınırlarını 
zorlayan ilave konu başlıklarıyla birlikte düşünüldüğünde hem Ege 
sahillerinde bir uç yerleşiminin 16. Yüzyıldan itibaren nasıl değişip 
dönüştüğü, hem de buranın yakın çevresiyle, bilhassa Anadolu sahilleriyle 
olan ilişkileri hakkında fikir verir. Ayrıca kasabanın öyküsü bir yandan 
dönüştürücü bir güç olarak Osmanlı Devleti'nin bölge üzerindeki etkilerini 
ortaya koyarken, diğer yandan bu gücün kendisinin zamanla nasıl değişip 
dönüştüğüne ilişkin yerel detayları aydınlatır. Nihayet bu hikâye, Osmanlı 
İmparatorluğu’nun dağılma sürecinde en kritik dönüm noktası olan Yunan 
İhtilalinin iç ve dış dinamikleriyle yerel düzeydeki deneyimlere ışık tutar.

Hatta bu noktadan hareketle bugün "balkanlaşma" (balkanizasyon) olarak 
adlandırılan ve halen devam eden uzun ve sancılı sürecin erken evrelerine 
ilişkin gölgede kalan ayrıntılar da takip edilebilir. 

Fakat en az bunlar kadar önemli olan bir diğer husus, bu tarz 
öykülerin insani boyutu olup burada anlatılanların Osmanlı 
İmparatorluğu’nun tebasını oluşturan kendi halinde insanların dramlarına 
da ışık tutmasıdır. Zira yukarıda belirtildiği gibi Kızılhisarlıların göçü, 
büyük mübadeleye kadar, hatta onun da ötesine uzanan bir dramlar 
silsilesinin ilk dalgalarından biriydi. Aradan geçen iki asra yakın süre 
sonunda dahi zihinlerde "Mora'da bir köy" olarak ismen de olsa kalması 
ve merak edilerek bu çalışmaya sebep olması Kızılhisar’ın ve 
Kızılhisarlıların göçünün hala bir şekilde hatırlandığını, bir bakıma bu 
olayın yankılarının sessiz sedasız devam ettiğini ortaya koyar. 
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VĠYANA BASINI FĠGARO VE DER FLOH 
POLĠTĠK KARĠKATÜRLERĠNDE GĠRĠT SORUNU 

(1866-1869) 

Mehmet KÖSEOĞLU

1.Politik Karikatür Tanımı ve Ġşlevi

19. yüzyıldan günümüze dünyada karikatür ile siyaset iç içedir. Bir 
karikatüristin deyimiyle siyaset karikatürün konusu değil, karikatür 
siyasetin bir parçasıdır.1 Bu durum, politik karikatürü doğuran etkenlerden 
birisidir. Politik karikatür, tanım olarak gazete, dergi gibi süreli yayınlarda 
yer alan güncel siyasi olayları ve düşünceleri anlatmaya yönelik 
karikatürdür.2 Bu tür karikatürler, karikatüristin siyasi bir liderin 
söyleminin, tavrının ve diğer siyasi kişilerle diyaloğunun fizikî yapısına 
getirilen komediyle birleştirmesiyle politikleşirler.3  Politik karikatürler 
bir dönemin sosyal, ekonomik, kültürel ve politik yaşamın içeriğini 
bizlere sunmada etkilidirler. O dönemin politikasındaki tartışmaları, 
güncel sorunları ve kamuoyunun olaylara bakış açısını hızlı şekilde 
görebilmemize imkân tanırlar. 

Politik karikatürler, yeni oluşum ve değişimlerle birlikte fikirleri 
işleyerek toplumu olumlu yönde etkileme yanları vardır. Bunu yaparken 
de gündemdeki haberleri ayrıştırmak suretiyle bazı hususların altını 
çizerek topluma ışık tutabilirler.4

                                                           
 Samsun Rıdvan Çelikel Fen Lisesi Tarih Öğretmeni.
1 Tan Oral, “Politika ve Çizerler”, www.nd.karikaturvakfi.org.tr, / 2011. 
2 Hıfzı Topuz, Başlangıcından Bugüne Dünya Karikatürü, İnkılâp Kitabevi, İstanbul,
1997, s.12/ Önder Şenyapılı, Neyi, Neden Nasıl Anlatıyor Karikatür Kim Niye Çiziyor,
Odtü Yayıncılık, Ankara, 2003, s. 109.
3 Zeynep Kamiloğlu, “Penguen Dergisinden Hareketle Türk Karikatür Tarihinde Mizahın 
Saldırı İşlevi”, Milli Folklor, 2013, Sayı: 98, (165-173), s.167. 
4 Ferit Öngören, “Karikatür ve Popüler Kültür”, Meb Bilim ve Aklın Aydınlığında Eğitim 
Dergisi, Ankara, 2004,  (5), s.57.
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Fotoğraf 10: Çeşmenin Kitabesi (içerik metin içinde verilmiştir).

Fotoğraf 11: Metamorfosis Kilisesi ve Apsisin Bitişiğindeki Şapel. 
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Araştırmanın temel problemi, Avusturya-Macaristan İmp’nda 
19.yüzyıldaki mizah dergileri olan Figaro ve Der Floh’ta, yayımlanan 
politik karikatürlerden 1866-1869 yılları arasında Girit Sorunu’na yönelik
karikatürleri içerik analiz yöntemiyle değerlendirmektir.
2. Viyana Basını Mizah Dergileri 

Figaro, 04 Ocak 1857 tarihinde Viyana’da yayın hayatına başlayan 
Figaro 1919 yılına kadar okuyucusuyla buluşmuştur. Baş editörü Ludwig 
Anzengruber olan dergi, liberal mizah anlayışını sayfalarına taşımıştır. 
Haftada bir gün olmak üzere Pazar günleri 4 sayfa hâlinde yayımlanmıştır. 
Bazı sayılarında 12 ve 16 sayfalara kadar ulaşan dergi, 1858 yılından 
itibaren Cumartesi günleri okurlarının karşısına çıkmıştır. 

 
Resim 1: Figaro ve Der Floh Dergisi’nden Bir Kesit 

Der Floh, 01 Ocak 1869 tarihinde Viyana’da yayın hayatına başlayan 
dergi varlığını 1919 yılına kadar sürdürmüştür. Derginin editörü Alois 
Payer’dir. Derginin çalışanları arasında ünlü karikatürist Fritz Georg 
Graetz başta olmak üzere hiciv yazarları, karikatüristler ve ressamlar 
vardır.5 Dergi ilk olarak 8 sayfa olarak her Pazar günü yayımlanmıştır. 
Haftada 2 kez yayımlandığı da olmuştur

                                                           
5 Geniş bilgi için bkz. Alfred Estermann, Die Deutschen Literatur Zeitschriften 1850 -
1880, München, 1988, pp 191-193. 
Ayrıca bkz. www.payer.de/religronskritik / www.wirgratulieren.at/index 

3. Girit Adası’nda Türk Egemenliği

Girit Adası, Akdeniz’in ikinci büyük adası olup yüzölçümü 8.261 
km²’dir. 17. yüzyılın ortalarında Venedik sınırları içerisinde yer alan adayı 
Osmanlı Devleti; Sultan İbrahim devrinde 1645 yılından itibaren 
topraklarına katmak istiyordu. Bu dönemde Rumeli, Ege Denizi ve 
Suriye’ye doğru genişleyen devletin Akdeniz stratejisi açısından Girit’in 
alınması politik olarak zorunluydu. Sultan IV. Mehmed devrinde Fazıl 
Ahmed Paşa’nın gayretleriyle 1669’da imzalanan 18 maddelik bir 
antlaşma ile Girit Adası, Venedik’ten ayrılarak Osmanlı topraklarına dâhil 
oldu. Bundan sonra Girit, Osmanlı Devleti’nin ayrıcalıklı vilayetlerinden 
birisidir.6

Sanayi İnkılâbı, Fransız İhtilali sonrasındaki bağımsızlık ve 
milliyetçilik hareketleri içerisinde 1821’de Eflak, Boğdan ve Mora’daki 
Rum isyanı daha sonrasında bağımsızlık mücadelesi olarak yerini aldı. 
Kavalalı Mehmed Ali Paşa’nın isyanı bastırması ve ardından 1828-1829 
Rus Çarlığı ile yapılan savaş Osmanlı Devleti için önemli değişikliklere 
neden oldu.  1829’da Edirne Antlaşması ile Yunan devleti kuruldu. 
1830’da Londra Antlaşması ile Yunan Krallığı’nın sınırları çizildi. Girit 
adası bu sınırların dışındaydı.

                                                           
6 Girit Adası’nın Osmanlı Devleti sınırlarına dâhil olmasını içeren eserler için bkz.  
Cemal Tukin, “Girit” maddesi, İslam Ansiklopedisi, C.14, İstanbul, 1996, s. 86. Cemal 
Tukin, “Osmanlı İmparatorluğu’nda Girit İsyanları”, Belleten, C.IX, s.34, TTK, Ankara, 
1945, s.163-206. Andrea Kopasi, Girit’in Ahval-i Umumiye ve Tarihiyesi, Mecmua-yı 
Ebuzziya, C. VII/64, İstanbul, 1315. Mehmed Necati, Girit Adası’nın Tarih ve Ahval-i
Mevkiyesinden Baisdir, Edirne, 1313. Ekkehard Eickhoff, “Denizcilik Tarihinde Kandiye 
Muharebesi”, Atatürk Konferansları, C. II, (çev. Mihin Eren), TTK, 1970.Nuri Adıyeke, 
Hikayet-i Azimet-i Sefer-i Kandiye, (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), İzmir, 1988. 
Tahmiscizade Mehmed Macid, Girit Hatıraları, (Haz. İsmet Miroğlu-İ. Şahin), İstanbul, 
1977. Hüseyin Kami Hanyevi, Girid Tarihi, C.1, İstanbul, 1288. Ayşe Pul, “Anonim Bir 
Osmanlı Kaynağı: Girid Fethi Tarihi, Belleten, LXXII, s.264, TTK, Ankara, 2008, s. 591-
602. Kemal Yükep, Girit Seferi (1645-1669), Genelkurmay Harp Dairesi Başkanlığı, Türk 
Silahları Kuvvetleri Tarihi, III/3.kısım, Ankara, 1977. Mehmed Raşid Efendi, Tarih-i
Raşid, C. 1, İstanbul, 1280. Nuri Adıyeke, “Girit Seferine Konulan Nokta: Kandiye’nin 
Fethi ve Psikolojik Sonuçları, XIII. Türk Tarih Kongresi, 04-08 Ekim 1999, Ankara, 2002, 
s. 153-163. Ahmed Refik, Yirmi Beş Sene Siper Kavgası, Çamlıca Yayınları, İstanbul, 
2009. N. Ahmet Banoğlu, Tarihte Girit ve Osmanlılar Dönemi, Kırmızı-Beyaz Yayınları, 
İstanbul, 2005. Ayşe Nükhet Adıyeke, Nuri Adıyeke, Fethinden Kaybına Girit, Bâbıâli 
Kültür Yayıncılık, İstanbul, 2007.
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4. Girit Sorunu 

1830’dan itibaren Girit Adası’nın yönetimi Kavalalı Mehmed Ali 
Paşa’ya bırakıldı. Adanın valisi Mustafa Naili Paşa idi. Bu dönemde 
Mısır’a benzer bir idarî yapılanmaya gidildi. Karma meclisler kuruldu. 
Adanın güvenliği kısmen sağlandı. İmar faaliyetlerinde bulunuldu. Fakat 
cizye vergisi başta olmak üzere halkın yaşadığı vergi sorunları tepkilere 
neden oldu. Zaten masrafların gelirden daha fazla yer tutması Kavalalı’nın 
1840’da ada yönetimini bırakmasına neden oldu. Mustafa Naili Paşa 1851 
yılına kadar görevini adada sürdürdü. Bu yıllara kadar adada yerel 
ayaklanmalar olduysa da büyük sorunlar ortaya çıkmadı.7

18 Şubat 1856’da yayımlanan Islahat Fermanı sonrası ilk önemli 
gelişme adada 1858 yılında oldu. Ada halkının Osmanlı yöneticilerine 
sundukları şikâyet dilekçelerinde daha çok vergi, askerlik ve yolsuzluk 
konuları yer alıyordu. 26 Mayıs 1858’de Osmanlı Devleti tarafından 
alınan kararlarda şarap, ağnam, saman, öşür vergilerinin kaldırıldığı
belirtilirken, askerlik bedeli başta olmak üzere haksızlıkların önüne 
geçileceği vurgulandı.8  İngiltere, 1864 yılında yönetimi altında bulunan 
Yedi Ada’yı Yunanistan’a verdi. Rumların bir devlet çatısı altında 
birleşme emellerini artırıcı olan bu gelişmenin ardından Yunanistan’dan 
Girit’e giden öğretmen ve din adamlarının propagandaları 1866’da yeni 
bir ayaklanmayı doğurdu. 

26 Mayıs 1866’da Girit’in kasaba ve nahiyelerinden gelen delegeler 
Epitropiya’da toplanarak padişahtan Avrupa devletlerinin garanti etmiş 
olduğu Islahat Fermanı’ndaki ıslahatları yapmalarını rica ettiler. 
Dilekçelerinde vergilerin yeniden düzenlenmesi, Müslim-Gayrimüslim 
arasındaki adaletin sağlanması, bayındırlık hizmetlerinin yapılması ve 
şahsî hürriyetin teminat altına alınmasından bahsediyorlardı. Osmanlı 
hükümeti, bu isteklerden sadece okul, hastane ve köprü yapımıyla 
ilgileneceklerini Girit Valisi İsmail Paşa aracılığıyla yerli Hristiyan halka 
belirtti. İsteklerinin kabul edilmemesi üzerine Hristiyan halk silahlara 
sarılacaklarını Girit’teki konsoloslara ilettiler. Giritlilerin Millet Meclisi 
halinde toplandıklarını ilân ederek maksatlarını Yunan gazetelerinde 
açıkladılar.9

                                                           
7 Ayşe Nükhet Adıyeke, Osmanlı İmparatorluğu ve Girit Bunalımı (1896-1908), TTK 
Yayınları, Ankara, 2000, s.18-20. 
8 Adıyeke, a.g.e., s. 20, Rüştü Çelik, Kandiye Olayları Girit’in Osmanlı Devleti’nden 
Kopuşu, Kitap Yayınevi, İstanbul, 2012, s. 17.
9 Enver Ziya, Osmanlı Tarihi, C. VII, TTK Yayınları, Ankara, 2011, s. 20.

Osmanlı Devleti, bir gemiyi Girit’e, bir gemiyi de Arnavut sahiline
03 Haziran 1866’da sevk etti. İsyan hareketini önlemek için 26 Haziran 
1866’da köylere asker sevkiyatı yaptı.10

23 Ağustos 1866’da Girit isyanı başladı. İsyancıların başında Hacı 
Mihail vardı. 12.000 kişiyi korku ve tehdit salarak silaha sarılmasını 
sağladı. Adanın dağlık bölgelerinde muharebe için teşkilatlanmaya 
başladılar. 11 İsyanın ilk günlerinde Yunanistan’daki gazetelerin hepsi 
Girit Adası Hristiyan halkından yana tavır aldı. Ülkenin her yerinde 
kurulan dernekler para toplayarak adaya gönüllü asker, malzeme ve silah 
gönderdi. 12 Bu isyan adanın yönetim açısından zafiyetini ortaya koyarken 
kötü yönetime protesto ötesinde Yunanistan ile birleşme umudunu 
taşıyordu. İsyanın uluslararası önem kazanmasında Yunanistan’ın 
isyancılar için duyduğu sempati de büyük rol oynuyordu.13

İsyanın belirleyiciliğinde ise Avrupa kamuoyunun tepkisiyle 
hükümetlerin olaylara müdahalesi etkiliydi. Öncelikle isyan sırasında 
adadan kaçan halk buradan İngiliz, Fransız ve Rus gemileriyle 
Yunanistan’a gitti. Bu ayaklanmanın sıradan bir olay olmadığı Osmanlı 
sınırları içindeki bütün gayrimüslimlerin hoşnutsuzluğunun dile getirildiği 
propagandasıyla Avrupa kamuoyu etki altına alındı. Böylece sorun 
Osmanlı-Yunan sorunundan çok uluslararası bir sorun haline geldi.14

Figaro’nın 15 Eylül 1866 tarihli sayısının ilk sayfasında sunulan 
karikatür 1, isyancıların Girit Adası üzerinde Osmanlı hâkimiyetini 
tanımadığı gergin bir ortam ve zamanda yayımlanmıştır. Nitekim Osmanlı 
hükümetinin isyanı bastırmaktaki sorunları yabancı devletleri harekete 
geçirmişti. İsyan devam ederken bu devletler tarafından Girit’e özerklik 
ve hatta bağımsızlık verilmesi padişaha önerilmekte idi.15 Karikatürde 

                                                           
10 Ahmed Lütfi Efendi, Vak’a-Nüvis Ahmed Lûtfi Efendi Tarihi,  (haz. M. Münir Aktepe), 
XV, Türk Tarih Kurumu Basımevi, Ankara, 1993, s. 56.
11 …Hacı Mihâli nâm sergerde her kim silâhını alup yanıma gelmezse mesken ve 
harmanını ihrâk ederim yollu Hristiyanlara neşr ettiği i’lân-nâme üzerine 
cemiyetlerçoğalmış ve şu hâle göre işin kolaylıkla yatışacağı me’mûlün haricine çıkmışdır.
Bkz. Ahmed Lütfi Efendi, a.g.e., s. 56.
12Ali Fuat Türkgeldi, Mesâil-i Mühimme-i Siyâsiyye, III, Haz. Bekir Sıtkı Baykal, Türk 
Tarih Kurumu Yayınları, Ankara, 1987,  s. 12-16. 
13Stanford J. Shaw, Ezel Kural Shaw, Osmanlı İmparatorluğu ve Modern Türkiye, II, çev. 
Mehmet Harmancı, E Yayınları, İstanbul, 2000,  s. 192, Matthew Smith, Anderson,  Doğu 
Sorunu 1774-1923 Uluslararası İlişkiler Üzerine Bir İnceleme, çev. İdil Eser, Yapı Kredi 
Yayınları, İstanbul, 2010,  s.175-176. 
14Türkgeldi, III, a.g.e., s. 20.
15 Engelhardt, Tanzimat ve Türkiye, çev. Ali Reşad, Kaknüs Yayınları, İstanbul, 1999, s. 
218. 
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4. Girit Sorunu 

1830’dan itibaren Girit Adası’nın yönetimi Kavalalı Mehmed Ali 
Paşa’ya bırakıldı. Adanın valisi Mustafa Naili Paşa idi. Bu dönemde 
Mısır’a benzer bir idarî yapılanmaya gidildi. Karma meclisler kuruldu. 
Adanın güvenliği kısmen sağlandı. İmar faaliyetlerinde bulunuldu. Fakat 
cizye vergisi başta olmak üzere halkın yaşadığı vergi sorunları tepkilere 
neden oldu. Zaten masrafların gelirden daha fazla yer tutması Kavalalı’nın 
1840’da ada yönetimini bırakmasına neden oldu. Mustafa Naili Paşa 1851 
yılına kadar görevini adada sürdürdü. Bu yıllara kadar adada yerel 
ayaklanmalar olduysa da büyük sorunlar ortaya çıkmadı.7

18 Şubat 1856’da yayımlanan Islahat Fermanı sonrası ilk önemli 
gelişme adada 1858 yılında oldu. Ada halkının Osmanlı yöneticilerine 
sundukları şikâyet dilekçelerinde daha çok vergi, askerlik ve yolsuzluk 
konuları yer alıyordu. 26 Mayıs 1858’de Osmanlı Devleti tarafından 
alınan kararlarda şarap, ağnam, saman, öşür vergilerinin kaldırıldığı
belirtilirken, askerlik bedeli başta olmak üzere haksızlıkların önüne 
geçileceği vurgulandı.8  İngiltere, 1864 yılında yönetimi altında bulunan 
Yedi Ada’yı Yunanistan’a verdi. Rumların bir devlet çatısı altında 
birleşme emellerini artırıcı olan bu gelişmenin ardından Yunanistan’dan 
Girit’e giden öğretmen ve din adamlarının propagandaları 1866’da yeni 
bir ayaklanmayı doğurdu. 

26 Mayıs 1866’da Girit’in kasaba ve nahiyelerinden gelen delegeler 
Epitropiya’da toplanarak padişahtan Avrupa devletlerinin garanti etmiş 
olduğu Islahat Fermanı’ndaki ıslahatları yapmalarını rica ettiler. 
Dilekçelerinde vergilerin yeniden düzenlenmesi, Müslim-Gayrimüslim 
arasındaki adaletin sağlanması, bayındırlık hizmetlerinin yapılması ve 
şahsî hürriyetin teminat altına alınmasından bahsediyorlardı. Osmanlı 
hükümeti, bu isteklerden sadece okul, hastane ve köprü yapımıyla 
ilgileneceklerini Girit Valisi İsmail Paşa aracılığıyla yerli Hristiyan halka 
belirtti. İsteklerinin kabul edilmemesi üzerine Hristiyan halk silahlara 
sarılacaklarını Girit’teki konsoloslara ilettiler. Giritlilerin Millet Meclisi 
halinde toplandıklarını ilân ederek maksatlarını Yunan gazetelerinde 
açıkladılar.9

                                                           
7 Ayşe Nükhet Adıyeke, Osmanlı İmparatorluğu ve Girit Bunalımı (1896-1908), TTK 
Yayınları, Ankara, 2000, s.18-20. 
8 Adıyeke, a.g.e., s. 20, Rüştü Çelik, Kandiye Olayları Girit’in Osmanlı Devleti’nden 
Kopuşu, Kitap Yayınevi, İstanbul, 2012, s. 17.
9 Enver Ziya, Osmanlı Tarihi, C. VII, TTK Yayınları, Ankara, 2011, s. 20.

Osmanlı Devleti, bir gemiyi Girit’e, bir gemiyi de Arnavut sahiline
03 Haziran 1866’da sevk etti. İsyan hareketini önlemek için 26 Haziran 
1866’da köylere asker sevkiyatı yaptı.10

23 Ağustos 1866’da Girit isyanı başladı. İsyancıların başında Hacı 
Mihail vardı. 12.000 kişiyi korku ve tehdit salarak silaha sarılmasını 
sağladı. Adanın dağlık bölgelerinde muharebe için teşkilatlanmaya 
başladılar. 11 İsyanın ilk günlerinde Yunanistan’daki gazetelerin hepsi 
Girit Adası Hristiyan halkından yana tavır aldı. Ülkenin her yerinde 
kurulan dernekler para toplayarak adaya gönüllü asker, malzeme ve silah 
gönderdi. 12 Bu isyan adanın yönetim açısından zafiyetini ortaya koyarken 
kötü yönetime protesto ötesinde Yunanistan ile birleşme umudunu 
taşıyordu. İsyanın uluslararası önem kazanmasında Yunanistan’ın 
isyancılar için duyduğu sempati de büyük rol oynuyordu.13

İsyanın belirleyiciliğinde ise Avrupa kamuoyunun tepkisiyle 
hükümetlerin olaylara müdahalesi etkiliydi. Öncelikle isyan sırasında 
adadan kaçan halk buradan İngiliz, Fransız ve Rus gemileriyle 
Yunanistan’a gitti. Bu ayaklanmanın sıradan bir olay olmadığı Osmanlı 
sınırları içindeki bütün gayrimüslimlerin hoşnutsuzluğunun dile getirildiği 
propagandasıyla Avrupa kamuoyu etki altına alındı. Böylece sorun 
Osmanlı-Yunan sorunundan çok uluslararası bir sorun haline geldi.14

Figaro’nın 15 Eylül 1866 tarihli sayısının ilk sayfasında sunulan 
karikatür 1, isyancıların Girit Adası üzerinde Osmanlı hâkimiyetini 
tanımadığı gergin bir ortam ve zamanda yayımlanmıştır. Nitekim Osmanlı 
hükümetinin isyanı bastırmaktaki sorunları yabancı devletleri harekete 
geçirmişti. İsyan devam ederken bu devletler tarafından Girit’e özerklik 
ve hatta bağımsızlık verilmesi padişaha önerilmekte idi.15 Karikatürde 

                                                           
10 Ahmed Lütfi Efendi, Vak’a-Nüvis Ahmed Lûtfi Efendi Tarihi,  (haz. M. Münir Aktepe), 
XV, Türk Tarih Kurumu Basımevi, Ankara, 1993, s. 56.
11 …Hacı Mihâli nâm sergerde her kim silâhını alup yanıma gelmezse mesken ve 
harmanını ihrâk ederim yollu Hristiyanlara neşr ettiği i’lân-nâme üzerine 
cemiyetlerçoğalmış ve şu hâle göre işin kolaylıkla yatışacağı me’mûlün haricine çıkmışdır.
Bkz. Ahmed Lütfi Efendi, a.g.e., s. 56.
12Ali Fuat Türkgeldi, Mesâil-i Mühimme-i Siyâsiyye, III, Haz. Bekir Sıtkı Baykal, Türk 
Tarih Kurumu Yayınları, Ankara, 1987,  s. 12-16. 
13Stanford J. Shaw, Ezel Kural Shaw, Osmanlı İmparatorluğu ve Modern Türkiye, II, çev. 
Mehmet Harmancı, E Yayınları, İstanbul, 2000,  s. 192, Matthew Smith, Anderson,  Doğu 
Sorunu 1774-1923 Uluslararası İlişkiler Üzerine Bir İnceleme, çev. İdil Eser, Yapı Kredi 
Yayınları, İstanbul, 2010,  s.175-176. 
14Türkgeldi, III, a.g.e., s. 20.
15 Engelhardt, Tanzimat ve Türkiye, çev. Ali Reşad, Kaknüs Yayınları, İstanbul, 1999, s. 
218. 
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divanında oturan padişah tütün çubuğuyla keyif yaparken böcekler onu 
rahatsız etmektedir. Yunan Evzonen askerleri kıyafetiyle16 Girit 
isyancıları böceklere benzetilmek suretiyle Osmanlı padişahı tarafından 
küçümsenmektedir. 

 
 
 
 

 
 
 

 
Karikatür 1: Figaro, 15 Eylül 1866 

 
1867 Ocak ayında Fransa ve Rus Çarlığı’nın baskısı altında İngiltere, 

Girit’e özerklik verilmesini destekledi. Fakat İngiltere Nisan 1867’de Girit 
sorunu için uluslararası bir komisyon kurulmasını reddetti. Haziran 
1867’de Osmanlı hükümeti de diğer Avrupa devletlerinin taleplerini göz 
ardı etmekteydi. Fakat Rusların ısrarcılığı karşısında Bâbıâli, Eylül 
1867’de adada af ilan etmek zorunda kaldı. 17

                                                           
16 Evzonen, hücum birlikleri olarak görev yapan seçilmiş Yunan piyade askerlerine verilen
isimdir. 
17 Anderson, a.g.e.,  s. 177. 

Uluslararası müdahaleden çekinen Osmanlı hükümeti sadrazam Ali 
Paşa’yı bir komisyon ekibiyle beraber adaya gönderdi. Bu, bir bakıma 
adada yeni bir yönetimin alt yapısını hazırlamak demekti. Ali Paşa, adada 
yaptığı incelemeler neticesinde ayaklanmanın kuvvet kullanarak 
bastırılmış olmasına karşın adaya özerklik verilmesine taraftar olmuş ve 
bu konuda bir proje hazırlamıştı. Ali Paşa’nın hazırladığı projedeki 
esasları içeren ferman ve buna bağlı olarak düzenlenen Girit Vilayet 
Nizamnamesi ile adada yeni yönetimin esasları belirlendi.18

Girit Adası’nı ayrıcalıklı hâle getiren 10 Ocak 1868 tarihli fermanın
duyurulmasıyla birlikte Osmanlı kamuoyunda eleştiriler de artacaktır. 
Ziya Paşa’nın meşhur beyti eleştirileri özetler mahiyettedir.

“Kapıcızâde ile Köprülü’nün farkı budur
Birisi aldı Girid’i birisi verdi bugün.”19

Girit İsyanı, hükümetin hazinesini zora soktu. İsyana karşı verilen 
mücadele 1867 yılı sonuna dek en az 3 milyon pounda mal oldu.20

Hükümetin yaptığı düzenlemeler büyük çoğunluğu tatmin ettiğinden bir 
süre için iç güvenlik sağlandı. Asiler dağlara çekilmek zorunda kaldı. Öte 
yandan Avrupa kamuoyunda Yunan propagandasının etkisi azalarak 
Avrupa devletlerinin de müdahalesi önlendi.21

1868 yılı sonunda Girit göçmenlerinin sorunlarının yanı sıra Yunan 
topraklarından adaya gelen gönüllülerin kışkırtıcı faaliyetleri sonrasında 
Osmanlı Devleti 04 Aralık 1868’de Yunan hükümetine bir nota verdi.
Beklenen cevap tatmin etmeyince 11 Aralık 1868’de 5 gün süreli bir 
ültimatomda Girit Adası ile ilgili olarak Yunan hükümetine sunduğu 
isteklerini 5 madde halinde sıraladı. 16 Aralık 1868 tarihinde iki ülke 
diplomatik ilişkilerine son verdi.22

                                                           
18 Ali Paşa’nın Girit hakkındaki Sultan Abdülaziz’e sunduğu layiha için bkz. Ali Fuad 
Türkgeldi, III, a.g.e., s.127-139. Ahmed Lütfi Efendi, XI, a.g.e.,  s. 118-130. 
19 Ali Paşa, Mısır çarşılı Ali Rıza Efendi’nin oğludur. Ali Rıza Efendi’nin dükkânı kapıya 
muttasıl olup aynı zamanda çarşının bevvabı idi. Hicivde Kapıcızade tabiri Sadrazam Âli 
Paşa’ya ithaf edilir. Abdurrahman Şeref Efendi, Tarih Musahabeleri, Kapı Yayınları, 
İstanbul, 2012, s. 73.
20 Roderic, H, Davison, Osmanlı İmparatorluğu’nda Reform 1856-1876, çev. Osman 
Akınhay, Agora Kitaplığı, İstanbul, 2005,  s. 243.
21 Adıyeke, a.g.e., s. 26.
22 Fahir Armaoğlu,  19. Yüzyıl Siyası Tarihi, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara,1999, 
s. 284. 
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18 Ali Paşa’nın Girit hakkındaki Sultan Abdülaziz’e sunduğu layiha için bkz. Ali Fuad 
Türkgeldi, III, a.g.e., s.127-139. Ahmed Lütfi Efendi, XI, a.g.e.,  s. 118-130. 
19 Ali Paşa, Mısır çarşılı Ali Rıza Efendi’nin oğludur. Ali Rıza Efendi’nin dükkânı kapıya 
muttasıl olup aynı zamanda çarşının bevvabı idi. Hicivde Kapıcızade tabiri Sadrazam Âli 
Paşa’ya ithaf edilir. Abdurrahman Şeref Efendi, Tarih Musahabeleri, Kapı Yayınları, 
İstanbul, 2012, s. 73.
20 Roderic, H, Davison, Osmanlı İmparatorluğu’nda Reform 1856-1876, çev. Osman 
Akınhay, Agora Kitaplığı, İstanbul, 2005,  s. 243.
21 Adıyeke, a.g.e., s. 26.
22 Fahir Armaoğlu,  19. Yüzyıl Siyası Tarihi, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara,1999, 
s. 284. 
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Karikatür 2: Figaro, 12 Aralık 1868 

Osmanlı hükümetinin Yunan Krallığı’na ültimatom verdiği günün 
ertesinde 12 Aralık 1868’de Figaro’da yayımlanan karikatür 2’de
örümcek ağlarına takılı halde yaşlı adam bulunmaktadır. Sarığı, çarıkları 
ve tütün çubuğuyla Osmanlı’yı simgeleyen yaşlı adam ağlardan 
kurtulmaya çalışmaktadır. Örümcek benzetmesiyle Yunanistan, Romanya 
ve Girit ağları örerek durumu daha karmaşık hale getirmektedir. 
Balkanlar’da bu devletlerin koruyuculuğunu üstlenmeye çalışan Rus 
Çarlığı ise ayı benzetmesiyle avının hazır duruma gelmesini sabırla 
beklemektedir. 

 
5. Paris Konferansı 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Garantörlerin Kapısı: Sakin ol! Yunanlı ve siz hasta adam! 
                    Asıl kavga, kongreden sonra başlayacak. 
 

Karikatür 3: Figaro, 26 Aralık 1868
 

Osmanlı hükümeti gerginliğin hüküm sürdüğü Aralık 1868’de kendi 
topraklarındaki tüm Yunan tebaasını ülkeden atmakla tehdidini savurdu. 
Büyük Güçler, savaş çıkmaması için Bismarck’ın tavsiyesi üzerine III. 
Napolyon’un ev sahipliğinde bir konferans tasarladılar. Fransa hükümeti, 
Osmanlı Devleti’ne sorunun bir konferansta görüşülmesini talep etti. 
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Bâbıâli konferansta devletin toprak bütünlüğü ve Girit’teki idare üzerinde 
konuşulmamak sadece Türk-Yunan ihtilâfı üzerinde durulmak şartıyla 
konferansı kabul etti.23

Figaro’da 26 Aralık 1868’de yayımlanan karikatür 3’te konferans 
öncesinde Girit Adası konusundaki anlaşmazlıkları çözmek için garantör 
olan Büyük Güçler iki tarafı yatıştırmaya çalışmaktadır. Hasta adam 
vurgusuyla Osmanlı Devleti temsilcisi, kılıcıyla savaşa yeltenmektedir. 
Onu Fransa ve Prusya sakinleştirme çabasındadır. Fransa İmparatoru III. 
Napolyon’un elindeki sopa gerektiğinde şiddete başvuracağı işaretini 
vermektedir. Yunan temsilcisi ise Evzonen asker kıyafetiyle yumruklarını 
sıkarak Osmanlı temsilcisine hiddetlenmektedir.  Onu da İngiltere, Rus 
Çarlığı ve Piyemonte sakinleştirmektedir. Karikatüriste göre konferans 
Girit Adası konusundaki anlaşmazlıkları çözemeyecektir. Asıl kavganın 
ise konferans sonrasına sarkacağı öngörüsü dikkat çekmektedir.

 
 

 
Karikatür 4: Figaro, 09 Ocak 1869 

                                                           
23 Karal, a.g.e., s. 36, Anderson, a.g.e., s. 178. 

Paris Konferansı 09 Ocak 1869’da Paris Barış Antlaşması’nı (1856) 
imzalayan devletlerle Yunan Krallığı’nın gözlemci olarak katılmasıyla 
başlayacaktı. Fakat Yunan hükümeti bunu kabul etmediği için konferansa 
katılmadı.  Konferansın başladığı gün Figaro’da çıkan karikatür 4’te
iskemleye oturan Fransa İmparatoru III. Napolyon, sağ başparmağına 
doladığı iple sol eliyle kukla halindeki Yunan tiplemesini yukarıya doğru 
çekmekte fakat bir türlü kuklayı yukarıya doğru çekememektedir. Bir 
türlü parmağında oynatamadığı bu kukla karşısında kendini 
sorgulamaktadır. Rus Çarlığı’nı temsil eden ayı, Yunan tiplemeli kuklayı 
kendine çekmek için ipi ağzıyla sıkıca tutmaktadır. Onu İngiltere ve 
Prusya desteklemektedir. Karikatürist, Büyük Güçler’in elinde kukla olan 
Yunan Krallığı’nın durumunu ortaya sermekte ve denge politikalarının 
durumunu tartışmaktadır. Sağ taraftaki karikatürde ise konferans 
temsilcileri Büyük Güçler karşısında Osmanlı Devleti temsilcisi yaşlı 
adam, başını yiyen ve saçlarını koparan illetin veya haşaratın sarığında 
gizlenen Yunan olduğunu belirtmektedir. 

Karikatür 5: Der Floh, 31 Ocak 1869 
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Karikatür 4: Figaro, 09 Ocak 1869 

                                                           
23 Karal, a.g.e., s. 36, Anderson, a.g.e., s. 178. 
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20 Ocak 1869’da konferansın sona ermesinin ardından 31 Ocak 
1869’da Der Floh’ta yayımlanan “Diplomatik Demirci Dükkânı’nda” 
başlıklı karikatür 5’te Paris Konferansı’ndaki durumun tasviri 
canlandırılmaktadır. Büyük bir ağaç kütüğünün yan tarafında “konferans”
yazmaktadır. Ağaç kütüğünün üstünde dövülmek üzere demir çubuk 
bulunmakta; eğri büğrü çubukta “Şark Meselesi” ibaresi okunmaktadır. 
Kısa boyuyla eski kalfa III. Napolyon elindeki balyozu sol omzuna atarak 
demir çubuğu düzeltmeye çalışan İngiltere Başbakanı William Evart
Gladstone’a “Onları tekrar birbirine kaynak yaptık. Bir süreliğine bu 
kaynak idare eder. Kalfalar artık eve gidebilirsiniz.” demektedir. 

Sultan Abdülaziz ile Yunan Kralı I. Georg geleneksel kıyafetleriyle 
görülmekte ve birbirlerine sırt dönerek kollarını bağlayarak sıcak temas 
içerisine girmemekte sadece yan bakışlarla çevreyi süzmektedirler. Rus 
Çarı Aleksandr Nikolay ise Yunan Kralı Georg’un koluna usulca 
dokunarak ona bir şeyler söylemektedir. Çizimde Yunan Krallığı’nın en 
büyük destekleyicisi Rus Çarlığı’dır. Fakat ipler İngiltere ile Fransa’nın 
elindedir.  

Piyemonte Kralı I. Victor Emmanuel ise balyozu ters çevirmek 
suretiyle padişah ve Georg’a bakmaktadır. Avusturya-Macaristan 
İmparatoru Franz Joseph de kalfa önlüğü ile diğerlerine göre oldukça 
büyük balyozuna dayanarak uzaktan demir dövülen kütüğe bakarken 
İngiltere ile Fransa liderlerini canlandıran kalfaları dinlemektedir. Prusya 
Kralı I. Wilhelm ise olayın en uzağında balyozunu omzuna atarak sakince 
beklemektedir. Karikatürist, çizimde Büyük Güçler arasında İngiltere ile 
Fransa’nın hükümranlığında geçen konferansın sadece günü kurtardığına 
işaret etmekte ve sorunun kesin çözüme kavuşturulmadığı gerçeğini 
savunmaktadır. 

20 Ocak 1869’da bir deklarasyon ile Paris Konferansı’nda ele alınan 
karar Yunan Krallığı’na bildirildi. Deklarasyonda Yunan Krallığı’nın 
adaya gönüllüler göndermemesi, Yunan limanlarından Giritli isyancılara 
malzeme taşıyan gemilerin donatımının yasaklanması, sığınmacıların 
adaya geri dönmelerine imkân tanınmaması ve ayaklanmada zarar gören 
Osmanlı tebaasının zararlarının tazminini belirtiliyordu.24 Konferansı 
Osmanlı için bir diplomatik başarı olarak gören ve Âli Paşa’nın istekleri 
doğrultusunda halledildiğini aynı zamanda Yunan Krallığı’na hâkim 
önüne çıkarılan tövbekâr suçlu rolü verildiğini savunanlar olsa da 25 isyan 

                                                           
24Anderson, a.g.e, s. 178. Shaw, a.g.e, s. 193-194. 
25Andreas David Mordtmann, İstanbul ve Yeni Osmanlılar, Çev. Gertraude Songu-
Habermann, Pera Yayıncılık, İstanbul, 1999, s. 48. 

tekrar alevlenecektir. Konferansın işlevi sorunu kısa süreliğine 
uyutmaktır. Yunan hükümeti, konferansa katılan devletlerin baskıları 
karşısında 06 Şubat 1869’da konferans kararlarını kabul etmek zorunda 
kalmıştır. Böylece çoğunlukla İngiltere’nin isteği doğrultusunda 
statükonun korunması esas alınarak Doğu Akdeniz bunalımı önlenmiştir. 
Böylelikle Osmanlı-Yunan anlaşmazlığı geçici süre durdurulmuştur.

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Karikatür 6: Figaro, 27 Şubat 1869 
 

 Paris Konferansı sonrası Figaro’da yayımlanan “Avrupa Oteli’nde” 
başlıklı karikatür 6’da kılıçları yere doğru sarkan, topları iki kolu arasına 
sıkıştıran Roma savaş tanrısı Mars26 ile Prusya Başbakanı Bismarck 
konuşmaktadır. Bismarck’ın isminin “eisen” demir “blut” kan anlamına 
gelen Almanca sözcüklerle belirtilmesi ilginçtir.  Çünkü Bismarck’a göre 
Prusya’nın kuvvetlenmesi parlamento ve basın politikası ile değil ancak

                                                           
26 Mars, Roma savaş tanrısıdır. Iuppiter’den sonra en önemli tanrıdır. Yunan tanrısı Ares 
ile bir tutulması nedeniyle Iuno’nun oğlu sayılır. Savaş tanrısı olmakla birlikte Roma 
takviminin ilk ayı olan Mart, adını tanrı Mars’tan alır. Hem tarımsal yılın hem sefer
mevsiminin başlangıcını belirtir. Bkz. M.C. Howatson, Oxford Antikçağ Sözlüğü, “Mars” 
maddesi, Çev. Faruk Ersöz, Kitap Yayınevi, İstanbul, 2013, s. 585.
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silahlı bir büyük devlet politikası ile mümkün olurdu. Söylevler, birlikler, 
çoğunluk kararlarıyla gayeye erişemeyiz; bu ancak demir ve kanla 
olacaktır.

Bismarck’a göre Türk ve Yunan ilkbaharda Girit nedeniyle yeniden 
gelecektir. Bunları Mars’a anlatırken, onları usulca dinleyen Fransa 
İmparatoru III. Napolyon’a karşı ise temkinlidir.  Karikatürde konferans 
günü kurtarmaktan öteye gidememektedir. Sorun, ileride tekrar 
uluslararası arenada tartışılacaktır. Adadaki Türk ve Yunan anlaşmazlığı 
kısır bir döngü içine girmiştir.

SONUÇ

Viyana mizah dergisi Figaro’nun Girit Adası’ndaki Hristiyan halkın 
isyanına 1866 yılından itibaren ilgisi dikkat çekicidir. Politik 
karikatürlerden anlaşıldığına göre Girit’teki isyancıları ve onlara destek 
veren Yunan Krallığı’nın Osmanlı Devleti karşısında adaya özerklik 
kazandırabilmeleri çok zordur. Bu ancak Avrupa’daki Büyük Güçler’in 
olaylara müdâhil olup adadaki halkın beklentilerine cevap verebilecek bir 
dış politika yürütebilmesiyle mümkündür. Burada en büyük destekçi Rus 
Çarlığı’dır. Fakat 1869’da Paris Konferansı’nda İngiltere’nin isteği 
yönünde Girit’teki statükonun korunmasına karar verilmiştir. Fakat 
karikatürdeki çizimlerden anlaşıldığına kadarıyla bu günü kurtarmaktan 
öteye gitmeyen bir durumdur. Böylelikle Girit Adası, Osmanlı Devleti’nin 
çıkmaz sokağı olmuştur.

KARĠKATÜR KAYNAKÇASI

Karikatür 1: Figaro, 15 Eylül 1866 /Divanda
Karikatür 2: Figaro, 12 Aralık 1868 /Pusudaki Ayı
Karikatür 3: Figaro, 26 Aralık 1868 / Garantörlerin Kapısı
Karikatür 4: Figaro, 09 Ocak 1869 / Konferans Başladı
Karikatür 5: Der Floh, 31 Ocak 1869 / Diplomatik Demirci Dükkanında
Karikatür 6: Figaro, 27 Şubat 1869/Avrupa Oteli’nde

 

MÜBADELE EŞİTTİR İNSAN ZİYANLIĞI

İskender ÖZSOY

Bugünlerden 91 yıl önce.
Selanik ve civarı ender sertlikte kışlarından birini yaşıyor; kar ve fırtına 
geçit vermiyor.
Dayanılması zor iklim koşulları altında binlerce kişi Selanik limanında 
Türkiye‟ye gönderilmeyi bekliyor.
30 Ocak 1923 tarihinde Türkiye ile Yunanistan arasında imzalanan 
mübadele sözleşmesine göre ilk mübadiller 13-15 Ekim 1923 tarihinde 
Midilli‟den Ayvalık‟a gelmiş, cumhuriyetin ilanına tanık olmuşlardı.
3 Aralık 1923‟te de ikinci mübadil kafilesi Girit‟in Hanya kentinden 
İzmir‟e geldi. 
Aynı günlerde, yani 1923‟ün aralık ayında ak kuleli Selanik‟in kara 
kışında limanda adına çadır denilen çul çaput altında titreşen binlerce 
mübadil.
Arzuları ve umutları bir an önce Türkiye‟ye gidebilmek. 
Ama ne mümkün.
O hüzün limanında bekleşenlerden bir grup, yaklaşık 1500 Kılkışlı üçüncü 
grup mübadil kafilesi olarak 1923 yılının aralık ayının ilk günlerinde 
Tuzla‟ya geldi.
O kış koşulları mübadillerin Türkiye‟ye sevkiyatını ertesi yılın mayıs 
ayına bıraktırdı ama 1923‟ün kışında Selanik limanında yaşananlar “insan 
ziyanlığı”, mübadillerin hayatla imtihanıydı.
İnsan ve ziyanlık kelimeleri nasıl yan yana gelir diye düşünmeyin.
Gelir. 
Gelir ve mübadiller “insan ziyanlığı” deyimini çok sık kullanır.
Bu deyimin derin manasını onlardan başka kim bilebilir ki? 
Hangi bilge mübadil kullandıysa ilk kez, derim ki mübadeleyi bundan 
daha iyi anlatan iki sözcük pek yoktur. 
Ölüm kalım, hastalık sağlık, can beden, mal mülk.
Ne ziyanlıktır mübadele; ne kıyımdır.
Sadece bizim için mi?
Hayır elbette.
Rumlar için de -belki daha fazlasıyla- mübadele insan ziyanlığıdır.   
Orada ve burada yaşananlar acıdır, açlıktır, hastalıktır, uyumsuzluktur ve 
hasrettir. 
Kısacası dramdır.
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TÜRKİYE’DE UNUTTURULAN MÜBADELE

Göçmen ülkesi Türkiye‟nin tanık olduğu en büyük göç dalgalarından en 
önemlisi mübadelenin yol açtığı travmalar bugün de devam ediyor. 
Mübadele sözleşmesinin imzalanmasından sonra Yunanistan'a giden 
Ortodoks Rumların sayısı yaklaşık 200 bin, Türkiye'ye gelen 
Müslümanların sayısı da yaklaşık 500 bindir. Balkan Savaşı‟yla mübadele 
sözleşmesinin imzalanması arasındaki 11 yılda Yunanistan'ı terk eden 
Müslümanlarla Yunan ordusunun 1922 yenilgisi sonrası Türkiye'yi terk 
eden Rumlar da mübadele kapsamına alındığı için her iki ülkeden iki 
milyonu aşkın insan sözleşmenin kapsamına girmiştir.
Bugünlerde toplumun belleğinde derin izler bırakan sözleşmenin 92. 
yılının eşiğindeyiz.
Yakın zamana kadar – bu yakın zaman Lozan Mübadilleri Vakfı‟nın 
(LMV) kuruluşundan önceki zamandır ve çok uzundur- mübadele tek 
taraflı bir sözleşme olarak biliniyordu.
Bu “tek taraf”lılık Yunanistan‟da hem siyaseten hem de çeşitli yollarla 
belgelendirilip gündemde tutularak; Türkiye‟de ise hatırlamamak, 
öğretilmemek, unutturulmak için çalışılarak yaşandı ve yaşatıldı.
Türk basını mübadelenin ne olduğundan LMV kurulana dek, bir iki 
meslektaşımın gerisi gelmeyen girişimleri, hariç haberdar değildi.
Din temelli mübadele sözleşmesinin birinci maddesi “Türk topraklarında 
yerleşmiş Rum Ortodoks dininden Türk uyruklarıyla, Yunan topraklarında 
yerleşmiş Müslüman dininden Yunan uyruklarının, 1 Mayıs 1923 
tarihinden başlayarak, zorunlu mübadelesine girişilecektir. Bu 
kimselerden hiç biri, Türk Hükümetinin izni olmadıkça Türkiye‟ye ya da 
Yunan Hükümetinin izni olmadıkça Yunanistan‟a dönerek orada 
yerleşemeyecektir.” diyordu. 
Mübadillere bir daha asala “memleket”lerine dönememe, yerleşememe 
yasağı, hatta cezası getiren sözleşme tarih sayfalarını bir “acı” olarak 
geçti.
Dünya tarihinde ilk kez uluslararası bir sözleşme imzalanmış zorunlu göç 
konusunda. Hem de kimseye sorulmadan, “gitmek istiyor musunuz?” 
diye. 
İşte bu açık gerçeğe rağmen biz mübadeleyi yok saydık.
Devlet de yok saydı, basın da.
Ama gün geldi “tarih baba” kendini hatırlattı.
Şimdi artık mübadele ve onun bunca yıldır belleklerden silinmeyen izleri 
toplumumuzun gündemindedir, geri dönüşü yoktur bunun.
Artık mübadil milletvekilleri, bakanlar vardır.
Bakanlar çeşitli vesilelerle mübadeleden söz etme cesaretini –bazılarının 
sözleri çok tartışılsa bile- artık göstermektedirler. 

MÜBADİLLERİN ZOR YILLARI

Mübadelenin iki vatan yorgunu öksüz çocuklarının yeni yurtlarındaki ilk 
yılları için zor geçti.
Özellikle birinci kuşak mübadiller yeni “vatan”larında ayakta kalabilme 
savaşlarının yanı sıra psikolojik rahatsızlıklara dek giden uyum sorunu 
yaşadılar ve bunlara bağlı olarak da bir büyük dram. 
Hangi dram mı?
Dram o kadar çok ki.
Nasıl ve nereden anlatmaya başlayacağımı doğrusu bilemiyorum.
Hangisini anlatsam? 
Yüz yıllardır yaşadıkları topraklarda, bir savaşın ardından 12 yıl baskı 
altında yaşamalarının dramını mı?
Özellikle bu 12 yılda “gâvur” çetelerinin baskılarını mı, yoksa 1922‟den 
itibaren Türkiye‟nin çeşitli yerlerinden köylerine gelen mübadil Rumların 
baskılarını mı?
Kendilerine sorulmadan yerlerinden yurtlarından edilmelerini mi? 
Göç yollarında annesinin elinden kayıp giderek sel sularında boğulan; 
mahşer yeri Selanik‟te gemiye binme telaşında kaybolan çocukların 
dramını mı?
Hangisini anlatsam? 
Köhne bir geminin ambarında ya da kara, kapkara bir marşandizin 
vagonunda yaşanan yolculuğu mu?
Ya da yolculukta ölen ninelerin, dedelerin, annelerin, babaların; yine bir 
gemi yolculuğunda göğsünde yavrusu ölen genç annenin dramını mı?
Yeni vatanlarında yaşadıkları uyumsuzluğu mu?
İskân dramını mı?
Şu veya bu nedenle bölünen ailelerin kavim kardaş hasretini mi?
Yoksa ana dilini konuşamama, inançlarını yaşayamamanın dramını mı?
Hangisinden söz etsem?
Ayakta kalmak için verilen mücadeleyi mi?
Yastığı taş, yorganı yosun olanların aç yatıp aç kalktıkları günleri mi 
anlatsam yoksa? 
Dramların en acılarından birini, özlemin o yakıcı gerçeğini mi anlatsam?
Yıllarca, Çeşme‟den Sakız Adası‟nı; Ayvalık‟tan Midili Adası‟nı 
seyretmenin dramını m?
Sorarım size, bu anlattıklarım “insan ziyanlığı” değilse, nedir? 
Söylediklerim Rum mübadiller için de geçerli.
Hatta daha fazlası, daha acısı.
Türkler adını bildikleri, mübadele günlerine kadar parçası oldukları 
topraklara geldiler. 
Ya Rumlar? 
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Bir baktılar, adını o günlere kadar duymadıkları Yunanistan‟dalar.
İzmir‟in kurtuluşundan sonra Türkiye‟yi terk edenlerin halleri de büyük 
bir dram; hem siyasi, hem de insani açıdan.
Kapadokya bölgesinden mübadeleye tabi olarak gidenlerin dramına bir 
örnek vereyim.
Sinasos‟tan (Mustafapaşa) giden Rumlar , “memleket”lerinde yaşadıkları 
güzel hayattan sonra kendilerini Pire‟nin ayazında bulduklarında büyük 
bir dramın içine düştüler ve hem Pire‟de, hem de yerleştirildikleri Nea 
Sinasos‟ta sıtmadan kırıldılar.
Ne güzel dile getirmiş Kapadokyalı Rumların dramını Kayserili papaz 
Neofitos: (1) 
“Türkiya‟dan kaldırdılar bizleri/Kan ağlayor hepimizin gözleri
Heç kimsenin gülmez oldu yüzleri/Bir yatirki yere sürdüler bizi”
Bir de ekonomik dram var, unuttuğum.
Mübadele nice varsıl aileyi yoksulluğa düşürdü kim bilir?
Bu ayrı bir araştırma konusu.

ÖLÜMDEN BETER “MACUR”LUK

Ama bugüne dek yaptığım röportajlardan elde kalan bir örnek var ki 
anlatmadan geçemeyeceğim.
Adını anmadan yazmama izin verildiği için burada tekrarlayabilirim. 
Örneğimiz Girit‟ten. Doğumunda altın leğende yıkanan, altın tepside 
sünnet edilen çocuğun dededen babadan kalan serveti gün geldi tükendi ve 
dünün o şanslı çocuğu yıllar sonra bir hurdacıda hurda yığınlarının üstüne 
öldü.
Hepinizin çok iyi bildiği, dinlerken gönül tellerinizin titrediği o Selanik 
türküsü  “Selanik içinde selam okunur/ Selamın sedası bre dostlar cana 
dokunur” diyor.
Nasıl dokunmasın?
Gelibolu‟da yaptığım röportajlar sırasında ağlayarak okunan şu türkü de 
şunca dakikadır anlatmaya çalıştığım mübadele dramını özetlemeye 
yeterlidir sanırım:
"Şu dağın başında yayıldım yattım/Harçlığım kalmadı yavrumu sattım/Şu 
dağın başında naneler biter/Şu macurluk bize ölümden beter." (2) 
Yukarıda sözünü ettiği büyük dramın içinde bir de uyum sorunu var. 
Nedir bu uyum sorunu? 

İki önemli örneğini dil ve çevreye uyum; bir başka deyişle kabullenme 
sorunu olarak ele alabiliriz. 
Nedir dil sorunu? 
Gelenlerden bazılarının ana dilleri Rumca, Makedonca, Pomakça  
Arnavutça, Çingenece Ulahça; gidenlerin neredeyse yarı yakının 
Türkçeydi.
Bu mübadiller kendilerini ifade edememenin acısıyla bir ömür geçirdiler. 
Türkiye‟de Türkçe, Yunanistan‟da Yunanca konuşamamanın, kendi 
dillerinde bir bardak su isteyememenin sıkıntısını yaşadılar yıllarca.
Yetişkin olarak vatan değiştiren koşullar zorladığı için yeni vatanlarının 
dillerini mecburen öğrendiler ama çocukluk ülkelerinin dillerini hep 
içlerinde sakladılar. 
“Memleket”lerinden koparılan yorgun ve öksüz çocukların 
yerleştirildikleri yerlerde karşılaştıkları en önemli sorun, bugün belki de 
nefret suçu sayılması gereken aşağılanmaydı.
Türkiye‟deki her mübadil yerleşiminde mübadillere geldiklere yerlere 
göre adlar takıldı:
Gâvur, yarım gâvur, gâvur tohumu, tango, biberci, yaban, tarhanacı, 
macır, bitli macır.
Macır genel bir yakıştırmayken iskân edildikleri yerlere göre Girit 
mübadillerine gâvur, yarım gâvur, tango; Vodina‟nın bazı köylerinden 
gelenlere de, memleketlerinde geçim kaynakları bibercilik olduğu için 
biberci denildi. 
Neden yarım gâvur?
Bölgenin yerli halkı dilleri kendi dillerine benzemeyen Giritlilerin 
dinlerinin aynı olduğunu görünce şaşkınlığa düşmüşler zahir, meseleyi 
kendilerince “Bunlar yarım gâvur…” diyerek çözmüşler. Bazı yerlerde de 
“Gâvurlar gitti, gâvurlar geldi” denilmiş Giritliler için.
Yeri gelmişken Giritlilerin “Yerli”lere “Yerlides” dediklerini de 
belirtmeliyim. 
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“TÜRKOSPOROS”LA AŞAĞILAMA

Yaşadığım Tuzla‟dan örnek vereyim:
Yerliler uzun yıllar mübadil evliliklerine, özellikle gelin almalara 
direndiler, bir çeşmenin iki oluğundan ayrı ayrı su içtiler, cami yetmiyor 
gerekçesiyle kiliseden çevrilen camide namaz kıldılar, birbirlerinin 
evlerinin önünden geçmediler.
Bu dışlanma, bu ayrı gayrılık 1950‟lere dek devam etti.
O yıllardaki iktidar değişikliği, az da olsa iletişim ve ulaşımın 
kolaylaşması zamanla iki topluluk arasındaki direncin yavaş yavaş 
kırılmasına yol açtı ve evlilikler başladı.
Çocuklarının mübadil çocuklarıyla evlenmelerine direnen yerli analarının 
anlamsız direnci güç de olsa kırıldı ama bu kez torunlar üzerinden 
ötekileştirme çabaları çıktı ortaya. 
Yerli nineleri torunlara “Söyle bakayım. Senin neren yerli neren macır?” 
diye baskı yaptı durdu, torunlar büyüyene dek.
Ya gidenlerin durumu? 
Onlar çok daha güç koşullarda uyum sağlamaya çalıştılar yeni vatanlarına.
Gidenlerin çoğu bırakın nereye gittiklerini, gittikleri ülkenin adını bile 
bilmiyordu. 
“Küçük Asya felaketi” Rumlar için daha büyük bir dramdı.
Yunanistan ahalisi Türkiyeli Rumları çok zor kabul etti. 
Türkiye‟den giden Rumlara Yunanistan‟da genellikle tek bir ad takıldı:
Türkosporos, yani Türk dölü.
Bir de “Temiz.”
Temiz, yani genel anlamıyla “vesikalı.” 
Gelelim mübadillerin yaşadığı psikolojik travmalara.
Bu konuda üç örnek yeterlidir sanırım:
Selanik mübadili 1919 doğumlu Mukaddes Bayrı anlatıyor:
“1926 yılında anne baba ve dokuz aylık kardeşimle yola çıktık. Biz 
Selanik'ten en son ayrılan grup mübadiller arasındaydık. Kartal gemisiyle 
Selimpaşa'ya geldik. Babam, gemi Selimpaşa'ya yanaşırken anneme 
dönüp „Hafize, hadi evimize dönelim yoruldum artık‟ dedi. O dev gibi iri 
yapılı adam, Selanik'te yeni yaptırdığı evinini ve dükkânını bırakmanın 
acısıyla aklını yitirmişti. Selanik'ten gelirken biraz eşya ve para 
getirebilmiştik. Babam hastalanınca eve annem baktı. Zavallı annem 
babam ölene dek, ona ve bize bakmak için didinip durdu.” (3) 
1916 doğumlu Kılkış mübadili Şerife Yüksel anlatıyor:
“O gece babam, kardeşim ve ablamla beni sevip sohbet ettikten sonra 
yalnız kalmak istediğini, onun için üst kattaki odada yatacağını söyleyerek 
yanımızdan ayrıldı. Biz üç kardeş beraber yattık. Babamın davranışından 
bir şey anlamadık. Sabah uyandığımda Meryem ablamı pencerenin 

önünde ağlarken gördüm. Babamın öldüğünü söyledi. Ben de ağlamaya 
başladım. Sonra kardeşim uyandı. Ablam babamın öldüğünü anlayınca 
kahveye gidip birini çağırmış. Adam gelip babamın çenesini bağlamış ve 
„Sen burada bekle ben kahveye gidiyorum.‟ deyip ayrılmış. Ablam o gece 
sabaha kadar babamın ölüsüyle kalmış. Bu yaşadıklarımızı hiç unutmadım 
bugüne kadar. Ne merhametsizlik. Neden sonra eve komşular geldi de 
babamın cenazesi kaldırıldı. Cenazeden sonra eve korkudan giremedik. 
Komşular zorlayınca mecburen girdik. Her yer karanlıktı. Güç bela gaz 
lambalarını yaktık. Üç kardeş birbirimize sarılarak hep ağladık. Neden 
sonra sızmış uyuyakalmışız. Kâbus dolu bir geceydi.”(4) 
1923 doğumlu Girit mübadili İkbal Gülap anlatıyor:
“Kötü günlerin daha kötüsü babamın iskân memurundan aldığı cevapla 
başlamış. Babam Girit‟te bıraktığımız ve haksız olarak 200 bin altın değer 
biçilen mal varlığımıza karşılık burada neler verileceğini öğrenmek için 
iskân memuruna gitmiş. Memur, „Hulki Bey.Girit‟te bıraktığınız mala 
karşılık size Mersin‟i vermek lazım ama bu imkânsız. O yüzden size bir 
simitçi fırınıyla bir başkasıyla ortak sekiz dönüm bahçe verebiliriz.‟
cevabını vermiş. Babacığım, „Ben fırıncı değilim, kimseyle de ortak 
malım olmadı. Biz eşimle Girit‟te kaç çiftlik, kaç zeytinlik, bağ bahçe 
bıraktık biliyor musunuz? Sekiz kişilik aileyiz. Altı çocuğum var. Bizi 
sokakta bırakıyorsunuz.‟ diye çıkışmış ve ardından oracıkta üzüntüden 
felç geçirerek bir daha ayağa kalkamamış. Konuşamaz, yürüyemez halde 
eve getirilen babacığım o günden sonra üç yıl daha yaşamış ve 51 
yaşındayken „Sokakta kaldım... Sokakta kaldım...‟ diye sayıklaya 
sayıklaya ölmüş. Girit‟te çarşıya bile çıkmayan annem o gün kim bilir kaç 
yaş ihtiyarlamış ve çökmüş. O günden sonra yüzü hiç gülmemiş annemin, 
yaşayan ölü olmuş. Ben annemi hiç „genç‟ olarak hatırlamıyorum.”(5) 
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“TÜRKOSPOROS”LA AŞAĞILAMA

Yaşadığım Tuzla‟dan örnek vereyim:
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Onlar çok daha güç koşullarda uyum sağlamaya çalıştılar yeni vatanlarına.
Gidenlerin çoğu bırakın nereye gittiklerini, gittikleri ülkenin adını bile 
bilmiyordu. 
“Küçük Asya felaketi” Rumlar için daha büyük bir dramdı.
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Selanik mübadili 1919 doğumlu Mukaddes Bayrı anlatıyor:
“1926 yılında anne baba ve dokuz aylık kardeşimle yola çıktık. Biz 
Selanik'ten en son ayrılan grup mübadiller arasındaydık. Kartal gemisiyle 
Selimpaşa'ya geldik. Babam, gemi Selimpaşa'ya yanaşırken anneme 
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yapılı adam, Selanik'te yeni yaptırdığı evinini ve dükkânını bırakmanın 
acısıyla aklını yitirmişti. Selanik'ten gelirken biraz eşya ve para 
getirebilmiştik. Babam hastalanınca eve annem baktı. Zavallı annem 
babam ölene dek, ona ve bize bakmak için didinip durdu.” (3) 
1916 doğumlu Kılkış mübadili Şerife Yüksel anlatıyor:
“O gece babam, kardeşim ve ablamla beni sevip sohbet ettikten sonra 
yalnız kalmak istediğini, onun için üst kattaki odada yatacağını söyleyerek 
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önünde ağlarken gördüm. Babamın öldüğünü söyledi. Ben de ağlamaya 
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bıraktık biliyor musunuz? Sekiz kişilik aileyiz. Altı çocuğum var. Bizi 
sokakta bırakıyorsunuz.‟ diye çıkışmış ve ardından oracıkta üzüntüden 
felç geçirerek bir daha ayağa kalkamamış. Konuşamaz, yürüyemez halde 
eve getirilen babacığım o günden sonra üç yıl daha yaşamış ve 51 
yaşındayken „Sokakta kaldım... Sokakta kaldım...‟ diye sayıklaya 
sayıklaya ölmüş. Girit‟te çarşıya bile çıkmayan annem o gün kim bilir kaç 
yaş ihtiyarlamış ve çökmüş. O günden sonra yüzü hiç gülmemiş annemin, 
yaşayan ölü olmuş. Ben annemi hiç „genç‟ olarak hatırlamıyorum.”(5) 
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MUSTAFA KEMAL VE MÜBADİLLER

Samsun‟un adı Mustafa Kemalsiz anılır mı?
Peki, onun adı mübadeleyle anılır mı?
Gazi Paşa‟nın, bu topraklarda mübadillerle yüz yüze geldiğini, 
mübadilleri ziyaret ettiğini biliyor muydunuz? 
Cumhuriyete giden yolun ilk adımı Samsun‟a 16 Mayıs 1919‟dan sonra üç 
kez daha geldi Mustafa Kemal. 
İkinci gelişinde de misafirhanede dağıtım günlerini bekleyen mübadilleri 
ziyaret etti. 
Tarih 20 Eylül 1924.
Cumhuriyetin birinci yılı henüz dolmamış.
Mustafa Kemal o gün, yanında Latif Hanım ve yakın arkadaşları, 
Hamidiye Zırhlısı‟yla Ordu'dan Samsun'a geldi. 
İşte bu ikinci ziyarette Mustafa Kemal misafirhanede kalan Kavala ve 
Drama mübadillerini görmeye gitti.
O günü Türkiye‟de sendikal hareketin kadın öncülerinden Kavala 
mübadili Zehra Kosova şöyle anlatır: (6) 
“Samsun‟a geldiğimizde açık denizde demirledik. Birden geminin etrafını 
motorlar sardı. Aileler yavaş yavaş balyalarını ve sandıklarını motorlara 
yerleştirmeye başladılar. Biz de babam, annem, ağabeyim, ablam, 
eniştem, yeğenim Hakkı, diğer yeğenim İbrahim ve kız kardeşlerim Şerife 
ve Fatma, halamın oğlu Ahmet bir motora bindik. İskelede motora 
başlarında kırmızı ay yıldızlı bayrak sarılı, ayaklarında çizme külot 
pantolon, üzerlerinde resmi asker elbisesi ile iki kadın girdi. Çocukları, 
kadınları kucaklayıp motordan karaya çıkardılar. Bu kahraman ve fedakâr 
Türk kadınlarının kim olduklarını sonradan öğrendik. İsimleri Kara Ayşe 
ve Kara Fatma imiş. Cephede çarpışmışlar. Bizi arabalara koydular ve 
misafirhaneye getirdiler. Herkes ayrı bir yer bulup ailesini rahatlatmak 
için uğraşmaya başladı. O gece orada kaldık. Ertesi gün Mustafa Kemal 
maiyetiyle birlikte bütün aileleri gezdi, çocukları ayrı ayrı sevdi.”  
Mustafa Kemal‟in bu ziyaretine karşılık olarak misafirhanedeki 
mübadillerden bir heyet de 23 Eylül‟de onu ziyeret etmiş.
Ziyaret, ertesi gün Haber gazetesinde şöyle yer almış: 
“Gazi Paşa Hazretleri bugün Samsun‟a iskan olunan Kavala ve  Drama 
ileri gelenlerinin ziyaretlerini kabul ve ahvallerini ve ihtiyaçlar hakkında 
maruzatlarını dinlemiştir”(7) 
Konuşmamın başında ak kuleli Selanik‟in limanında yaşanan kara kıştan 
söz etmiştim.
İşte limandaki “ahval ve şerait” dönemin gazetelerinden Vakit‟e bir  
Kılkışlı‟ın değerlendirmesiyle şöyle yansımış:

“Muhacirler, „Biz artık bir yere gitmeyiz. Gemiye bineceğiz. Bırakırsanız 
sabaha kadar burada bekleriz‟ diye sızlanıyorlardı. Aynı zamana dehşetli 
bir kar tipisi de vardı. Biçareler bu şiddetli soğuğa göğüs gererek sabaha 
kadar rıhtım üzerinde beklediler. Sabahleyin memurlar tarafından gemiye 
nakledilmeye başlandı. Onlar gemiye bindirilirken ben geride kalanların 
dışarıda yattıkları meskenleri görmeğe gittim. Biçareler yatacak yerlerinde 
hasır çadırlar içinde yatıyorlar. İlk tesadüf ettiğim yatacak yerinde bir set 
üzerinde kaba hasırdan çadır değil hasır yığını gibi görünen çadırların 
önünde bulutların arasından çıkan güneşten istifade etme için sekiz o 
erkek dizilmişler duruyorlardı. Kılkış muhacirleri imişler. „Ah efendi.‟ 
dediler. Sonra genç ihtiyar başlarından geçen faciaları nakle başladılar:  
„Biz Kılkış ahalisindeniz. Bundan dört ay evvel Rum muhacirleri geldi. 
Jandarmaları bize evlerimizden çıkarıp evvela samanlıklara doldurdular. 
Rum muhacirleri evlere yerleştirdiler. Bütün evlerdeki eşyalarımız, mal ve 
mülklerimiz hep Rum muhacirlerine teslim edildi. Bir iki gün aç biilaç 
samanlıklarda kaldık. Samanlık kapılarında bulunan süngüleri kapılara 
kapatarak bizleri dışarı çıkarmıyorlardı. Üç gün sonra Yunan süngüleri 
etrafımız çevirdiler. Bize birer birer “Paralarınızı nereye koyduysanız 
çıkarın” diye dayak atmağa başladılar. Üstlerinde para olanlar verdiler. 
Olmayanlar dayak yemeğe devam ettiler. Aramazda dayaktan ölenler 
oldu. Burada da yatmağa bir yerimiz olmadığı gibi şiddetli soğukta ne 
yakacak bir avuç kömür, ya da parmak kadar bir odun bulmak kabil 
değil.Çalışıp birkaç para almamıza da müsaade etmiyorlar.Şu karşıdaki 
çadırların içinden üç ay zarfında 11 cenaze çıktı. Şu kapalı gördüğünüz 
çadırda da altı kişi öldü. Bir kadın kalmıştı o da dün gece öldü. Çadırın 
kapısını kapadılar.” (8) 
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MUSTAFA KEMAL VE MÜBADİLLER
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çıkarın” diye dayak atmağa başladılar. Üstlerinde para olanlar verdiler. 
Olmayanlar dayak yemeğe devam ettiler. Aramazda dayaktan ölenler 
oldu. Burada da yatmağa bir yerimiz olmadığı gibi şiddetli soğukta ne 
yakacak bir avuç kömür, ya da parmak kadar bir odun bulmak kabil 
değil.Çalışıp birkaç para almamıza da müsaade etmiyorlar.Şu karşıdaki 
çadırların içinden üç ay zarfında 11 cenaze çıktı. Şu kapalı gördüğünüz 
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MÜBADELE OKULLARDA ÖĞRETİLMEDİ

Şimdi hüzün dolu bu konuşmasın sıkıntısını giderecek bir iki örnek
aktaraktarayım Tuzla‟dan, konuşmam “davulcu gavarasına gitmeden.” 
Adamcık, komşusunun eşinin çok zayıf olduğundan hareketle takılırmış 
ona: “İki tahtayı çatmışlar sana karı deyi satmışlar.” 
Mustafa Ağa, bayram namazından başka hiçbir namaza gitmezmiş. 
Bayramlarda da, seccadesini koltuğunun altına alır, gider, sokağa serer, 
camiye girmez, bayram namazını dışarıda kılarmış. „Sen başka namazları 
kılmazsın, Cuma‟ya gitmezsin, bayram namazına ne gidersin?‟ diye 
sorulduğunda. “Bayram namazına da gitmezsem defterden silerler.” 
dermiş.
Konuşmanın başında mübadelenin tek taraflı olarak bilindiğinden söz 
etmiştim.
Doğrusunu söylemek gerekirse bu “tek taraflılık” dahi bizlere okullarda 
hiç öğretilmedi.  
Türk eğitim camiası mübadeleyi bilmedi, bilemedi.
Şimdi hâlâ öyle mi bilmiyorum.
Ama bildiğim bir şey var –burada iğneyi kendime batırıyorum- gazeteciler 
de mübadeleyi tek taraflı, “Mübadele oldu Türkiye‟den Rumlar ayrıldı.”
diye biliyordu. 
Şimdi size bir iki satırla da olsa o “ayrılan Rumlardan”, ana vatanı 
Samsun olan bir Anadolu evladının  “memleket”ine özleminden söz 
edeceğim.
1910 doğumlu Konstandi Topçudis‟le 2003 yılında Grebene‟nin Krifçe 
köyünde konuşmuştum.
İşte özetle anlattıkları:
“Bize Karadişoğlu derlerdi. Aslında Tokat Erbaalı'yız. Erbaa'dan 

Ermeniler'den kaçıp önce Sivas'a, sonra Samsun'un Ladik kazasının bir 
köyüne yerleştik. Köyün adı mı? Beri bak, şimdi aklıma gelmiyor, 
birazdan hatırlarım. Köyde hep Türkçe konuşurduk. Türklerle evlerimiz 
yan yanaydı. Kardeş gibiydik. Onlar bize gelirdi, biz onlara giderdik. 
Köyün iki mahallesi vardı. Bizim mahalle 70 haneydi. Köyde mektebe 
gittim Türk öğrenciler de vardı, Rum öğrenciler de. Okulda Türkçe 
okuduk. Hocaları parayla tutardı köylüler, hükümet para vermezdi. Evde 
Türkçe konuşulurdu. Ana dilimiz Türkçeydi. İbadet dilimiz de Türkçeydi. 
Kiliselerde papazlar duaları Türkçe yapardı. Paskalya Bayramı'nda 
yumurta boyardık, mal keserdik. Oruçtan çıkıldıktan sonra ziyafet 
verilirdi. Türkler de gelirdi. Paskalya'da Türklere çörek dağıtırdık,
yumurta dağıtırdık. Ramazan Bayramı'nda, Kurban Bayramı'nda biz de 
Türklere giderdik. Sokaklarda savaştan önce rahat rahat dolaşırdık.
Türklerle hiç bir problemimiz yoktu. Ne zaman savaş başladı. İşler 

değişti. Köylüler dağlara çıktı. Krifçe'ye geldiğimizde Türkler daha 
gitmemişti. Türkler geldiğimizde bir şey demediler. Ama çevredeki 
Rumlar bize "Türk tohumu", "Türk dölü" dediler. Ladik'i ve köyümü 
özlüyorum. Benim anavatanım Türkiye..." (9) 

TÜRKİYE VE YUNANİSTAN’DA İBADETHANELER

Yavaş yavaş konuşmamın sonuna geliyorum.
Yüreklerimizde yara olduğuna inandığım bir konuyla buradaki 
konukluğumu bitireyim.
İki ülkedeki ibadethaneler konusu. 
Camiler, kiliseler, ayazmalar, mevlevihaneler, tekkeler. 
Ortodoks Rumların Türkiye‟de bıraktıkları ibadethanelerin ne halde 
olduğunu biliyorsunuz.
Haddimi aşmadan –konuyu uzmanına bırakarak- Yunanistan‟daki 
ibadethanelerimizden bir iki satırla da olsa söz edeyim.
Selanik‟teki Hamza Bey Camii yıllarca üç film birden oynatılan sinema 
olarak işletildi. Şimdi –belki on yıldır- metro müzesi olarak kullanılmak 
üzere restore edilmeye çalışılıyor.
Arta‟daki 15. yüzyıl eseri Faik Paşa Camii‟ne gelince. 
Bugüne değin hiçbir ibadethane karşısında bu kadar hüzünlenmemiştim. 
Cami ıssız bir köyün ortasında öylece duruyor. Çevresinde bazıları 
kurumuş uzun mu uzun selviler insanın içini ürpertiyor. Bu cami çok içimi 
acıttı, çok. Tek teselli Lozan Mübadillleri Vakfı‟la çıktığımız bir Yanya 
yolculuğunun dönüşünde bu camiye uğradığımızda sanki sözleşmiş gibi 
herkesin aniden tekbir getirmesiydi. 
Kimbilir belki o gün 90 yıl sonra ilk kez Allah‟ın adı anılmıştı o camide.

Yenişehir‟deki Hasan baba Bektaşi Tekkesi de yıllardır sözde restore 
bahanesiyle iskeleyle çevrili. 
Bilgilerine yeni ulaştığımız Nasliç‟teki Bektaşilerin devam ettiği Odra 
Tekkesi‟nden bugün sadece iki parça temel duvarı kalmış.
Ve Yanya. 
Yunanistan‟da en iyi korunmuş Osmanlı eserleri bu kentte. 
Özetlersek, insanlığın ortak mirası ibadethanelerin durumu orada da 
burada da içler acısıdır vesselam. 
Bu kongreyi düzenleyerek sizlere seslenme imkânı tanıyanlara, bizi 
dinleyenlere bir kez daha teşekkür ederim.
Göç yollarında ölen mübadillerle Türkiye Cumhuriyeti‟nin yapı taşları 
arasında önemli yeri olan birinci kuşak mübadilleri rahmetle anıyorum.
Hayattaki birinci kuşak mübadillerle olanları çocuk ve torunlarını sevgi ve 
saygıyla selamlıyorum.
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YUNANĠSTAN MÜBADĠLLERĠNDE
KÜLTÜREL BELLEĞĠN AKTARIMINDA 

GELENEKSEL OYUNLARIN ĠġLEVĠ

Mehmet Öcal ÖZBİLGİN
İdris Ersan KÜÇÜK

Özet

Osmanlı imparatorluğunun son dönemlerinden başlayarak Anadolu 
ve Balkanlarda yeni devletlerin kurulması sürecinde zorunlu pek çok 
toplumsal göç gerçekleşmiştir. Günümüzde özellikle Balkan ülkelerinin 
geleneksel danslarıyla Anadolu dansları arasındaki ortak özelliklerin pek 
çoğu bu toplumsal göçlerle bağlantılı olduğu düşünülür. Bu süre içerisinde 
milyonlarca kişi dine dayalı “etnik gurup” tanımıyla yer değiştirmişlerdir. 
10 Ocak 1923‟te Yunanistan ve Türkiye hükümetleri arasında Lozan‟da 
imzalanan antlaşma gereği yerine getirilen azınlıkların mübadelesi iki 
milyon kişiyi kapsamıştır. Anadolu birçok farklı topluluğa ve kültüre ev 
sahipliği yaparak, onların inançlarını, toplumsal yaşamlarını ve dinsel 
öğretilerini barındıran, kültürel bir mozaiğe sahiptir. Anadolu‟ya gelen 
mübadil topluluklar bir yandan kendi geleneklerini yaşatmaya ve 
sürdürmeye çalışırken, öte yandan yeni tanıştıkları kültüre adapte olma 
süreci yaşamıştır. Bu noktada kültürel belleğin aktarımında oyunların aktif 
bir rol aldığı gözlemlenmiş ve bu makalenin kapsamını oluşturmuştur. 
Yapılan alan araştırmalarına göre mübadillerin oyun geleneği 
Anadolu‟nun çeşitli yerlerinde tespit edilmiş ve işlevselliği incelenmiştir. 
Bu çalışmada Anadolu‟da yaşayan mübadillerin oyun geleneği hakkında 
bilgi verilirken oyunların kültürel bellek aktarımındaki rolü 
açıklanmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Mübadele, Yunanistan Mübadili, Kimlik, 
Kültürel Bellek, Halk Oyunlar 
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THE FUNCTIONS OF TRADITONAL DANCES IN 
TRANSMISSION OF CULTURAL MEMORY AMONG GREECE 
EXCHANGEES

Abstract 

Many forced social migration took place during the process of 
establishment of new states in Anatolia and the Balkans that began in the 
latest era of the Ottoman Empire. Today, especially the common features 
of the traditional dances of Balkan countries and Anatolian dances are 
thought to be associated with these social migrations. During this time, 
millions of people were replaced through the "ethnic group" definition. 
The exchange of the minorities that was authorized due to the treaty 
signed in Lausanne between Greek and Turkish governments in January 
10, 1923 covered  two million people. Anatolia, hosting many different 
communities and cultures, has a cultural mosaic that includes their beliefs, 
their social life and religious teachings. While exchange communities 
settled in Anatolia, tried to keep their traditions alive, they experienced 
the process of adapting to new cultures they met. At this point the dances 
were observed to take an active role in the transmission of cultural 
memory and this facts establishes the scope of this article. According to 
field works, the exchagees' dance tradition was identified in various parts 
of Anatolia and its functionality was examined. In this research, 
information on the dance tradition of the exchangees settled in Anatolia is 
given and the role of their dances in transmission of cultural memory is 
explained. 

Key Words: Exchange, Greek Exchangee, Identity, Cultural 
Memory, Folk Dance 

GĠRĠġ

Anadolu, birçok topluma ev sahipliği yapmasından dolayı, farklı
halkların toplumsal yaşamlarını, inançlarını ve geleneksel öğretilerini 
barındıran çok kültürlü bir yapıya sahiptir. Derin geçmişe sahip kavim 
göçlerinin oluşturduğu çok katmanlı kültürel renkliliğinin yanı sıra, 19. ve 
20. yüzyılda Anadolu ve Balkanlarda siyasi haritanın yeniden belirleniyor 
olması nedeniyle etnik esasa dayalı devletler kurulması sürecinde zorunlu 
pek çok toplumsal göç gerçekleşmiştir. Bu süre içerisinde “etnik gurup” 
tanımıyla Anadolu‟ya getirilen mübadil toplumları, geleneklerini yeni 
tanıştıkları kültür ortamlarıyla harmanlayarak Türkiye cumhuriyeti 
içerisinde yeni „sarmal‟ sistemlerin ortaya çıkmasına sebep olmuşlardır. 

Türkiye ve Yunanistan arasında gerçekleşen mübadele, Anadolu‟nun 
yakın geçmişini etkileyen en önemli sosyo-kültürel olaylardan biridir. 30
Kanunisani (Ocak) 1923 tarihinde “Türk ve Rum Ahalisinin mübadelesine 
dair mukavelename ve protokolün” imzalanmasıyla yürürlüğe giren 
anlaşmaya göre, “Mübadeleye tabi olacak ahali, sözleşmenin 1. 
maddesinde dile getirildiği gibi, „Türk topraklarında yerleşmiş Rum 
Ortodoks dininden Türk uyruklarıyla Yunan topraklarında yerleşmiş 
Müslüman dininden Yunan uyrukları‟ idi.” 1 1 Mayıs 1923 tarihinde 
kurulan karma komisyon ile mübadele edilecek toplumların taşınabilir 
mallarının kolayca yanlarına alabilmeleri ve taşınmaz mallarını değerinde 
elden çıkarabilmelerine olanak sağlayacak çözüm arayışları içinde 
mübadele hareketi başlatılmıştır.

Bu çalışmada, 1923 yılında imzalanan Lozan Antlaşması ile 
gerçekleşen nüfus değişim programı sürecinde, Türkiye ve Yunanistan 
vatandaşlarının din esası üzerine zorunlu göçe tabi tutulması sonucunda, 
Anadolu‟ya yerleşen mübadil Türk toplumların geleneksel danslarının 
günümüzdeki durumu belirlenecektir. Mübadil toplumlar için kültürel 
belleğin aktarılması bağlamında geleneksel dansların sosyal yaşam 
içerisindeki yeri ve önemi analiz edilmeye çalışılacaktır. Bu çalışma, 
Yunanistan‟ın Kavala ve Selanik kentlerinden gelerek Türkiye‟de Samsun 
ve çevresine yerleşen Canik ilçesi Haciismail köyü ve Alaçam ilçesi, 
İzmir Tepecik, Gaziemir (Seydiköy) ve Selçuk ilçesi, İstanköy ve Rodos 
Adaları mübadil toplumlarının oyun kültürüne dair yaptığımız alan
araştırmalarına dayalı sınırlı bilgileri içermektedir. 

MÜBADĠL KĠMDĠR?

Arapça kökenli bir kelime olan Mübadele değişim anlamına gelirken 
Mübadil ise değişilen kimse anlamındadır. Türkiye Cumhuriyeti ile 
Yunanistan arasında 30 Ocak 1923 tarihinde imzalanan Lozan Antlaşması 
uyarınca Batı Trakya bölgesi hariç Yunanistan‟da yaşayan Türklerin ve 
İstanbul dışında yaşayan Rumların karşılıklı değişimine “Yunan 
Mübadelesi” adı verilir.2 Samsun‟un Canik ilçesi Hacıismail Mahallesinde 
yapılan görüşmelere göre “Mübadiller”, “Muhacirler” ile 
karıştırılmamalıdır. Edinilen bilgiye göre Mübadil mübadele ile gelen, 
muhacir ise Balkan savaşı sırasında Anadolu‟ya gelen Bulgar, Yunan, 
Arnavut ve Makedonlardan oluşan gruptur. Mübadele konusunda yapılan 
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THE FUNCTIONS OF TRADITONAL DANCES IN 
TRANSMISSION OF CULTURAL MEMORY AMONG GREECE 
EXCHANGEES

Abstract 
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establishment of new states in Anatolia and the Balkans that began in the 
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thought to be associated with these social migrations. During this time, 
millions of people were replaced through the "ethnic group" definition. 
The exchange of the minorities that was authorized due to the treaty 
signed in Lausanne between Greek and Turkish governments in January 
10, 1923 covered  two million people. Anatolia, hosting many different 
communities and cultures, has a cultural mosaic that includes their beliefs, 
their social life and religious teachings. While exchange communities 
settled in Anatolia, tried to keep their traditions alive, they experienced 
the process of adapting to new cultures they met. At this point the dances 
were observed to take an active role in the transmission of cultural 
memory and this facts establishes the scope of this article. According to 
field works, the exchagees' dance tradition was identified in various parts 
of Anatolia and its functionality was examined. In this research, 
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Memory, Folk Dance 
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çalışmaların pek çoğunda kaynak kişiler bu konuyu destekleyen görüş 
bildirmişlerdir. Ancak, Muhacir ve mübadil kelimelerinin birçok göç 
toplumunda ve yazılı kaynakta eş anlamlı kullanıldığı da görülmektedir.3

Bu tartışmaları odağında tutmayan araştırmalarımızdan çıkan 
genellenmiş sonuç gereği, Lozan Mübadelesi sonucu Yunanistan‟dan 
Anadolu‟ya gelenleri kapsayan bu çalışmada “Mübadil” ifadesi tercih 
edilmiştir.

“Mübadele Selanik, Yanya, Drama, Kavala, Vodina, Serez, Midilli, 
Girit merkez ve köylerinden Türkiye‟ye gelen Türk nüfusu, Doğu Trakya 
ve Batı Anadolu‟da Rum azınlığın ayrılışı ile boşalan yerlere 
yerleştirilmişlerdir. Mübadillerin yoğun olarak iskân edildikleri başlıca 
şehirler ise; Edirne, Balıkesir, Samsun, İstanbul, Tekirdağ, Kırklareli, 
Kocaeli, Mersin, Adana, Manisa, Çanakkale, Bursa ve İzmir olmuştur.”4

YÖNTEM

Araştırmamız kapsamında güncel çalışma yöntemleri uygulanarak, 
odak grup görüşmesine dayalı alan araştırması gerçekleştirilmiştir. Ayrıca 
çalışma grubunu oluşturan araştırmacıların kısmen çalışılan sahada 
kültürlenmiş olmaları, elde edilen bilgilere emik yaklaşımlarda bulunmaya 
olanak sağlamıştır. Tarihi ve karşılaştırmalı yöntemler sayesinde verilerin
analiz edilerek anlamlı sonuçların elde edilmesi planlanmıştır.

KURAMSAL VE KAVRAMSAL ÇERÇEVE
Kültürel Kimlik, Kültürel Bellek  

Kimlik, toplumsal inşa içerisinde insanin kültürel, dinsel, politik, 
ekonomik “ben” olarak tanımlama, kendini var etme sürecidir. Kimlik 
kavramı Antropoloji ve Sosyolojide „kolektif‟ ya da „kültürel‟ gibi 
sıfatları ile dikkati çeker. Bu çalışmada etnokoreoloji disiplini açısından 
„kültür‟ inceleneceği için, „kültürel kimlik‟ kavramının kullanımı tercih 
edilmiştir. “Erol kolektif kimliği bir grubun öteki gruplardan farklı 
olduğunu ortaya koyma ve bunu uygulama talebi olarak tanımlar.5 Bu 
tanımdan da anlaşılacağı üzere kültürel kimlikler bireyleri değil, belli bir 
dile, ortak değerlere, inanç ve kültüre sahip toplulukları tanımlamaya 
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ss:3-5.
5 Ayhan Erol, Popüler Müziği Anlamak, Bağlam Yayınları, İstanbul 2009, S:223.

yarar. Diğer bir deyişle, bireyin „ben kimim?‟ sorusuna karşılık, ortak 
değerlere sahip grubun ya da topluluğun „biz kimiz? sorusunun cevabıdır. 
Kültürel topluluklar ortak değerlerini, dillerini, yaşantılarını ve dünya 
görüşlerini etkileşimleri sonucunda birbirlerine aktararak, ortak anlamlar 
yaratırlar ve aidiyet duygusunu pekiştirerek kültürel kimliklerini 
oluştururlar.”6

Bellek ise, yaşamın önemli kesitlerinin hatırlama yoluyla insan 
hafızasında canlı kalma olayının fizyolojik, psikolojik ve sosyal olarak ele 
alındığı disiplinler arası bir ilgi alanıdır. Etnoloji, Kültürel Antropoloji, 
Etnokoreoloji dalları, Somut olmayan kültürel miras olan geleneksel 
dansların kolektif uzlaşılarla bedende vücut bulma halinin kültürel hafıza 
ile aktarımı üzerinde yoğunlaşmaktadır. Bir iletişim aracı olan geleneksel 
danslar; geçmiş, şimdi, gelecek sürekliliği içerisinde anılarla bireysel 
hafızada birikmektedir. Bellek, toplumsal bir olgudur. “Hatırlama” ile 
yapılanır ve mutlaka mekân ve uzamla ilişkilidir. Çünkü zaman ve mekan 
aidiyet ve iyeliğin oluşmasında temel koşuldur. Toplumlar kimliklerine ve 
geçmişlerine bağlı olarak yeni mekanlar yaratıp toplum ve mekan arasında 
sembolik bir ortak yaşam kurarlar. Dolayısıyla topluluklar mekanlar 
sayesinde aidiyetlerini garanti altına alırlar. Mekansal alanların değişimi 
yada yok oluşu bireyin o alandan ayrılması ile aidiyet ve iyelik 
kavramlarının da değişimine neden olur. Çünkü kişinin mekandan 
ayrılması ile, geçmişe olan bağı kadar geleceğe de göndermeler yapacak 
olan kişisel belleğin “şu anki” durumu, içinde bulunduğu yeni mekana ait, 
ses, koku, görünüm gibi somut ve soyut yeni imgeler nedeniyle değişime 
uğramaktadır. Geleneksel danslar toplum bağlamında üyelik ve aidiyet 
kavramları çerçevesinde, kolektif seçme ve eleme yoluyla kültürel bellek 
içinde yerini almaktadır. 

Belli bir kültürel kimlik çatısı altında buluşan topluluklar, ortaklaşa 
oluşturdukları ve kendilerince anlamlı kabul ettikleri ritüellerinden,
geleneklerinden, kurallarından oluşan „kültürel bellek‟lerinin, sürekliliğini 
ve yeni nesle aktarımının sağlanması eğilimi gösterirler. Bu nedenle 
toplumların tarihlerinde büyük önem taşıyan göçler, savaşlar, zaferler, 
yenilgiler vb. olaylar nesillere aktarılırken tekrar hatırlanarak her zaman 
belleklerde tazeliğini korur. Mübadil kültürel belleğinde hatırlanan en 
önemli olay göç olayıdır.  
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1990‟lı yıllarda küreselleşme olgusu göçler, sermaye desteği, mal ve 
bilgi akışları ile birlikte ulus-devlet yapısını aşındırmıştır. Yine aynı 
yıllarda sosyal bilimlerin disiplinler arası olma yolunda ilerleyişi 
araştırmacılara yeni yollar izletmiştir. 90‟lı yılların öncesinde zengin bir 
kaynak alanı, öznellik, kişiye özel olma, manipüle edebilir olma, belge 
niteliği göstermeme gibi nedenlerle, bilimsel olmadığı iddia edilerek 
görmezden gelinmiştir.7 Bu zengin kaynak alanı sözlü tarih çalışmalarına 
da kaynaklık eden kültürel bellektir.

Kültürel belleğin aidiyet, benlik, kültürel kimlik gibi kavramları 
belirleyici olduğu düşünülecek olursa, Kültürel bellek kavramının 
aktarımı, bahsi geçen kavramların devamlılığıyla doğru orantılıdır. Bu 
nedenle kültürel belleğin aktarımında etnografik malzemeler etkili 
olabilir. Yapılan görüşmelerle ve kaynak kişilerin kültürel belleklerindeki 
oyun geleneği araştırılmış ve yeni nesile aktarım işlevi sorgulanmıştır. 
Akabinde kültür analizi yöntemi ile geleneksel oyunların kültürel belleğin 
aktarımındaki işlevleri ortaya konmuştur. 

GELENEKSEL MÜBADĠL OYUNLARI

Mübadil toplumların oyun repertuvarları ulusal kültür bütününü 
oluşturan oyun türleri içerisinde, alt kültür oyunları, sınıf kültür oyunları, 
bölgesel, yöresel oyunlar olarak tanımlanmıştır. Mübadil toplumların 
oyun repertuvarında yerel toplumların geleneksel oyunları da 
görülmektedir. Yunanistan‟ın aynı bölgesinden Anadolu‟nun farklı 
bölgelerine yerleşen mübadillerin dansları, günümüzde kültürleşme
sonucu bazı farklılıklarla icra edilmektedir. Bu farklılıklara bütünsel 
bakıldığında, içinde bulunulan kültürel ortama uyumlu, ancak özgün 
yapının korunduğu görülmektedir. 

Mübadil oyun icralarını biçimsel açıdan ele aldığımızda; oyunlarda 
geleneksel bir sıra gözlenmektedir. Genel oyun akışına bakıldığında, son 
sıralardaki oyunların baştaki oyunlara oranla daha hızlı tempo ile oynanan 
oyunlar olduğu görülür. Her bir oyunun kendi içerisinde de tempo artışı 
görülmektedir. Oyununun kendi içindeki giriş, gelişim ve sonuç bölümü 
diyebileceğimiz, temponun kademeli arttığı 3 aşaması vardır. Tempo 
değişimi bazı oyunlarda sadece ağır ve hızlı (hoplatma) bölüm olmak 
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üzere iki aşamadan oluşur. Oyun geçişlerinde, bir oyundan diğer oyuna 
geçiş için oyun bitirilir. Çünkü farklı makam yapılarına sahip oyunlar 
arası geçişlerde müzikal olarak hazırlanmak gerekir. İkinci bir sebep ise, 
farklı ritim yapılarında olan oyunların başlangıç ve bitirişlerinde görülen 
metronom farklılıklarını bertaraf etmek için durup yeni oyuna tekrar 
başlama gerekliliğidir. 

Oyunların sıralanması biçim özelliklerine göre iki sınıf olarak 
gruplandırılmıştır. Tutuşmalı Hora oyunları, yarım daire şeklinde 
sıralanarak omuzdan tutuşmalı bir biçimde oynanmaktadır. Tutuşmasız 
Karşılama oyunları ise, iki sıra şeklinde karşılıklı ve simetrik adımlarla 
icra edilmektedir. Genelde hora tipli oynanan oyunlar bittikten sonra 
karşılama oyunlarına geçilmektedir. 

Geçmişte oyunlarda kadınlar ve erkekler aynı yarım dairede oyun 
oynamazken,  günümüzde bu oyunlara bayanların da katıldığı 
görülmektedir. 1990‟lara kadar tutuşmalı icra edilen diğer oyunlarda da 
bayanların ve erkeklerin ayrı düzen oluşturduğu tespit edilmiştir. Artık 
günümüzde bu oyunların kadın-erkek karışık olarak icra edildiği 
görülmektedir.

Sergilenen oyunlarda sıranın başında yetenekli oyuncu olarak bilinen 
kabiliyetli kişi bulunur. Gençlerin oyunlara katılımı hiyerarşik düzen 
içerisinde ekibin sonuna doğru olmaktadır. Oyun aralarında eğer icra etme 
kabiliyeti daha yüksek biri varsa, o oyun geldiğinde mendili alıp başa 
geçerek yeni yönetici ile oynamaya devam edilmektedir. Oyuncuların 
geleneksel sıralanmasında özellikle Cigoş ve Karşılama oyunlarında 
karşılıklı gelecek kişilerin yaş ve statü uygunluğuna dikkat edilir. 
Akrabalık bağları v.b gibi durumlar dışında yaşça büyük bir oyuncunun 
karşısına genç bir oyuncunun geçmesi görülmemiştir. Oyuncular 
hiyerarşik olarak davulcu ve müzisyenlere yakınlığa göre sıralanmaktadır. 
Usta dansçılar müzisyenlerin bulunduğu tarafın önünde bulunmaktadır. 
Çünkü, davulcu gurubun başındaki oyuncuları takip ederek ayak 
hareketlerine göre ritmin vurgularını icra etmekte ve oyun geçişlerinde 
ekip başından işaret alarak ezgi değişikliği gerçekleştirmektedir. Baş
oyuncu, davulu, zurnayı ve ekibin devamını yönlendirir. Davul ve zurna 
ekip başının isteğine göre oyunları hızlandırıp yavaşlatmak zorundadır. 
Ekip başının isteği dışında davranılması durumunda ekip başı bunu 
kendine yapılan bir hakaretmiş gibi algılayarak oyunu bırakabilir hatta 
çekip gidebilir.
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Mübadillerin oyun geleneği üzerine yapılmış alan araştırmalarında 
yaklaşık on tane oyun tespit edilmiştir. Bu oyunlar geleneksel bir sırayla 
icra edilip devamlılığını sürdürmektedir. Bazı oyunlara birden fazla 
ezginin eşlik edebiliyor olması ve ezgi ismiyle oyun isminin farklılığı 
kavram kargaşası yaratabilir. Bu nedenle Anadolu‟da yaşayan 
mübadillerin farklı adlandırmalarla aynı oyunu oynadıkları düşünülebilir. 
Çünkü araştırmamıza kaynaklık eden çalgı takımı mensuplarının 
ifadelerine göre kendileri farklı illerde yaşayan mübadil toplumlar 
tarafından da eğlence ortamlarına davet edilmektedirler. Samsun‟da 
yaşayan mübadiller arasındaki icra ediliş sıralamasına göre oyunlar; 
Cigoş, Karşılama, Kabadayı, Üçayak(Sirto), Kasap, Sallama ve Sarıkız 
olarak sıralanmaktadır. Oyunların icrasına en az iki zurna bir davul eşlik 
etmektedir. Anadolu‟nun batı tarafında İzmir Seydiköy(Gaziemir) 
bölgesinde yaşayan mübadil toplumunda ise oyunların sıralanması biçim 
özelliklerine göre değişkendir. “Çanakkale, Hamurcu, Hasancık (Debreli 
Hasan) Kabadayı, Narin Narin, Doksattan Gelen Beygirler” gibi 
oyunların adım karakteristik özellikleri aynıdır ve yarım daire şeklinde 
sıralanarak omuzdan tutuşmalı bir biçimde oynanmaktadır. Zigoş (cigoş)
ve Karşılama oyunları ise karşılıklı iki sıra şeklinde düzen alınıp karşılıklı 
ve simetrik adımlarla icra edilmektedir. Genelde yarım daire oynanan 
oyunlar bittikten sonra zigoş (cigoş) karşılama oyunlarına geçilir.8

Mübadillerin oyunlarına eşlik eden zurna, Anadolu‟nun Batı ve Trakya 
Bölgelerinde icra edilen kaba zurna ile şekilsel olarak benzerlik gösterir. 
Alan araştırması görüntülerinde, oyunların sadece erkekler tarafından icra 
edildiği görülse de kaynak kişilerin ifadelerine göre oyunlar sadece 
kadınlar tarafından, sadece erkekler tarafından veya kadın-erkek bir arada 
icra edilebilir. Mübadiller arasında özellikle cigoş oyununun önemlilik 
açısından altı çizilmektedir. Kaynak kişilere göre bu oyunun mübadil 
kimliğine dair önemli bir imge olduğu ifade edilmektedir. Bu oyun 
sıralamada da ilk başta yer alır. Oyunlar arasında Kabadayı ve Karşılama 
oyunları türkü eşliğinde oynanır. Mübadil oyunları farklı bölgelerde ki 
kültürel belleklere göre bazı icra farklılıkları gösterebilir. Samsun‟da 
yapılan alan araştırmasında kaydedilen mübadil oyunları Aşağıda karekod 
1‟de sergilenmiştir. Yine farklı bir icra olarak İzmir‟de kaydedilen 
mübadil oyunlarından Çanakkale oyunu karekod 2‟de sunulmuştur.  

                                                           
8 Mehmet Öcal Özbilgin, Ercan Çokbangir,Cem Gülseçgin, “Ġzmir Seydiköy
(Gaziemir)Mübadil Toplumlarında Geleneksel Dansların ĠĢlevi”, Uluslararası 
Mübadele ve İzmir Sempozyumu, 8 - 9 Mayıs 2014,Ege Üniversitesi, İzmir.

  

OYUNLARIN KÜLTÜREL BELLEĞĠN AKTARIMINDA ĠġLEVĠ

Kimlik, bireyin sosyal sistemde kendini konumlandırmasını sağlar. 
Bu nedenle birey kimliğini ortaya koyan bir takım davranışlar içerisinde 
bulunur.9 Bu davranışların kültürel belleğe dayalı davranışlar olduğu 
düşünülebilir.  Kültürel belleği etnokoreolojik açıdan 
değerlendirdiğimizde ortaya çıkan bulgu, kolektif uzlaşılarda buluşan 
oyun geleneğidir.10 Mübadillerin kültürel belleğinde yer alan oyunlar 
kültürel kimlik adına büyük önem taşır. Anadolu‟ya gelen mübadil 
topluluklar bir yandan kendi geleneklerini yaşatmaya ve sürdürmeye 
çalışırken, öte yandan yeni tanıştıkları kültüre adapte olma süreci 
yaşamıştır. Bu noktada kültürel belleğin aktarımında oyunların aktif bir 
rol aldığı gözlemlenmiş.

Geleneksel oyunlar sosyal iletişim sembolü işleviyle, hareket 
patenleri ve stili, icra şekli, cinsiyet, yaş, akrabalık, evlilik vb. gibi birçok 
durum ışığında; birey, birey-grup ve gruplar arasında (etnik, dini, sosyal 
vb.) iletişimin sosyal düzeyini belirler. Ayrıca; dans etkili gücünden 
dolayı, bir grubun ideolojisi ve sosyo-politik ilgisi doğrultusunda, bir 
sosyal sistemi planlamak, korumak ya da değiştirmek için kullanılabilir.11

Geleneksel oyunların Mübadil halkların Kültürel belleğini canlı 
tutmadaki işlevi şu başlıklar altıda sınıflandırılabilir.
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Yayınları, İstanbul 2004, s.115.
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Geleneksel oyunlar sosyal iletişim sembolü işleviyle, hareket 
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Geleneksel oyunların Mübadil halkların Kültürel belleğini canlı 
tutmadaki işlevi şu başlıklar altıda sınıflandırılabilir.

                                                           
9 Denys Cuche, Çeviren:Turgut Arnas, Sosyal Bilimlerde Kültür Kavramı, Bağlam 
Yayınları, İstanbul 2004, s.115.
10 Gülsüm Depeli, “Kültürel Bellek: Hatırlayış ve Unutuş” Hacettepe Üniversitesi 
ĠletiĢim Fakültesi Hafıza ÇalıĢtayı, (Basılmamış Ders Notları), Nesin Matematik Köyü 
27-30 Ekim 2011  
11GEBİB: Anca Giurcescu, “The Power and the Dance Symbol and its Socio-political Use, 
17th. Symposium of the Study Group on Ethnochoreology 1992 Proceesings, Nafplion,
K.Statisnopoulos Graphic arts, Athens, 1994, s.15.
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-Grubun bütünlüğünü sağlayan ve kendi geleneklerini garanti altına 
alan sağlam sembolik sistemler oluşturmak. 

-Kültürel kimliğini kaybetmeden yerel toplumla ile birleşmek. 
-Daha yüksek sosyo-ekonomik düzeye ulaşmak için gençliği 

hazırlamak. 
İletişim açısından dans; anlamlı ya da şifreli vücut hareketlerini, yüz 

ifadelerini, müzikli, sözlü ifadeleri ve sosyal kurallar gibi koreografik 
olmayan bileşenleri hiyerarşik bir yapılanma içerisinde ve birbirini 
etkileyerek sıkça değişen soysal sistemler içinde anlamlı ürünler haline 
dönüştürür. Dansta sadece hareket birincil öneme sahip değildir. Belli 
içeriklerde hareket anlamın taşıyıcısı olarak, diğer anlatım elemanlarını 
destekleme ve güçlendirme işlevini de yerine getirebilir. Örneğin, 
Anadolu insanı için çok bilinen, “Çanakkale” kahramanlık türküsü İzmir 
Seydiköy mübadil toplumlarının oyun ortamlarında geleneksel sıralamada 
ilk olarak oynanmaktadır. Sediköylüler için, Çanakkale oyununu icra 
etmek, Türk kimliğini güçlendirmek amacını taşımaktadır. Mübadillerinin 
yaşam biçimlerinin değişmesiyle toplum içinde farklılaşarak oluşan yeni 
grupların, sınıfların ayrı kültürleri olduğu öne sürülerek veya alt kültür, 
üst kültür gibi ayrımlar yapıldığı gözlenmiştir. Bu nedenle, oyunların 
etnik kimliği temsil eden siyasi sembollere dönüştüğü söylenebilir. 

Mübadele toplumların kültürel kimliğinin tanımlanmasında 
mübadele sonrası maruz kaldıkları kültürle beraberlerinde getirdikleri 
kültürün birbirine etkisinden doğan iç ve dış dinamikleri görmek 
mümkündür. 

Evlilik, sünnet vb. düğün törenleri, Asker Eğlenceleri, vb. gibi 
geleneksel uygulamalarda görülen oyun ortamları pek çok sosyal mesajı 
yansıtmaktadır Örneğin; Seydiköy mübadil toplumunda görülen “Çember 
çullama” töreni kına gecesi öncesi yapılan iki ailenin yakın akrabalarının 
bulunduğu bir kadın uygulamasıdır. Kız evinde yapılan bu geleneksel 
törende bir ağaçtan diğer bir ağaca ip gerilir.  İpin arkasında oluşturulan 
alan davetlilerin getirdikleri eşyaları bırakacağı bölgeyi temsil eder. Gerili 
olan ipin üzerine evlenecek çifte hediye edilen çeyizlik mefruşat 
asılmaktadır. Çember Çullama geleneği geleneksel oyunlar eşliğinde 
gerçekleştirilmektedir. Hediyesini sunacak kişi, öncesinde tef eşliğinde 
katılımcıların söylediği türkü eşliğinde dans eder. Hediyesini takdim eder, 
tekrar dans eder ve geri çekilir.  Oyun ortamı bireyin sosyal toplum 
karşısında ekonomik ve sosyal konumunu göstermesini sağlamaktadır. 
Oyuncunun toplumun ileri gelenlerinden bir aileye mensup olması ya da 
evlenecek çift ile akrabalık derecesi, hediyenin o ölçüde değerli olmasını 
gerektirir. Hediyeleşme sonrasında tutulan alkış türkünün 
söylenmesindeki isteklilik ve yüksek sesle okuyuş bu beklentiler 

doğrultusunda değişkenlik göstermektedir. Çember çullama töreninin bir 
diğer işlevsel rolü de evlenecek çağa gelmiş oğulları olan kadınların dans 
eden kızlardan birini beğenmesi halinde kızın yanına giderek havaya şeker 
atıp beğenisini dile getirmesidir. Bu gelenek düğünlerde de görülmektedir. 
Kültürel bellek vasıtasıyla gerçekleşen geleneksel oyun, işlevsel rolüyle 
bir iletişim aracı olarak kullanılmaktadır.  

Asker eğlenceleri kültürel belleğin mübadil toplumların gençlerine 
aktarımında önemli bir rolü üstlenmektedir. Meydanlarda 1 hafta boyunca 
yapılan eğlencelere askere gidecek tüm gençler katılırlar. Bu durum aynı 
akran gençlerin birbirleriyle tanışmalarını ve kaynaşmalarını 
sağlamaktadır. Geleneksel oyunların bilen kişilerce askere gidecek 
gençlerle birlikte defalarca tekrarlanması ile toplumun tüm dans tutum 
bilgisi gençlere aktarılmaktadır. Geleneğin devamlılığında esas olan usta 
çırak ilişkisi burada kurulmaktadır.  Asker eğlencelerinde, asker 
adaylarının evlerinin önünde oynama adeti vardır. Yine evin önüne 
gelindiğinde, o evin uğurlayacağı asker oyuncuların başına geçerek baş 
çeker. Ahali askere hediyeler, harçlıklar verir. Ev sahibi ise asker 
adaylarına geleneksel ev yemekleri ikram eder. Askere giden kişilerin 
ekonomik veya kültürel hiçbir farkı göz edilmeksizin hepsi aynı tertip 
içinde yer alır. Meydanlarda oynanan oyunlar geleneğin devamlılığı 
açısından önemlidir. Öyle ki askere gidecek her genç aynı zamanda ekibin 
başını çekebilecek kadar iyi oynayabilmelidir. Dans kültürün 
devamlılığında birleştirici güçtür. 

Mübadiller sadece kendi oyun geleneklerini aktarmakla kalmamış 
ayrıca yerli toplumların oyun gelenekleri sayesinde kültürel belleklerinin 
güçlendirilip çoğaltılıp aktarımında da katkı sağlamışlardır. Mesleği 
çiftçilik olan “Okyay” Ve “Onur “ aileleri, Yunanistan‟ın Selanik şehir 
merkezinden mübadele ile önce Muğla-Fethiye, sonra Denizli- Acıpayam 
ilçelerine ve en son İzmir merkeze yerleşmişlerdir. Kaynak kişi Ramazan 
Onur ile 25.08.2014 tarihinde yaptığımız görüşmede Roman etnik kökenli 
olan ailesinin Türkiye‟de önceleri tütün işiyle uğraşan rençper bir aile 
olduklarını belirtmektedir. 1932 doğumlu ağabeyi Bekir Onur‟ un yine 
Selanik‟ten gelerek İzmir‟e yerleşen zurnacı “Şaban Usta”nın kızı ile 
evlenmesiyle ailede ilk müzisyenlik mesleğine İzmir‟de başladığını 
belirtmiştir. Sadece mübadil oyun ve müzik kültürüne sahip olan ailesinin 
ilk dönemlerde İzmir Seferihisar Orhanlı ve civar köylerinde olan yerel 
müzisyenlere eşlik ederek bilmedikleri zeybek oyun kültürünü edinerek 
icra etmeye başladıklarını belirtmiştir. Şu anda da İzmir ve Manisa‟da, 
geleneksel zeybek oyunlarının oynandığı yerel eğlencelerde profesyonel 
yerel müzisyen olarak görev yapmaktadırlar. 
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1971 İzmir Akdeniz oyunları nedeniyle hareketlenen kentte halk 
oyunları faaliyetlerinde de görev almaya başlayarak İzmir‟in kurumsal 
halk oyunları faaliyetlerinin de en aranan müzisyenleri haline 
gelmişlerdir. Halen Türkiye‟nin birçok farklı yöresine ait oyun 
repertuvarını konu alan amatör halk oyunları çalışmalarına eşlik ederek 
İzmir kent belleğine büyük katkı sağlamaktadırlar.

Etnik yapılarından dolayı çok farklı kültür ortamlarında müzisyenlik 
yapmaları ve her türlü kültürel çevreye kolayca adapte olma özelliklerine 
sahip olmalarına rağmen İzmir Merkezde bulunan Tepecik (Yenişehir) 
Müzisyen mahallesinde yaşayan Yunanistan Mübadili Roman toplumu, 
kendi geleneksel eğlencelerinde roman danslarının yanı sıra hora 
karşılama formunda oynanan tutuşmalı sıra oyunlarıyla Selanik kökenli 
kültürel kimliklerine sahip çıkmaktadırlar. Ayrıca İzmir, Manisa ve 
Bursa‟da gerçekleşen Yunanistan Mübadil toplumlarına ait eğlencelerde 
müzisyen olarak etkin görev almaktadırlar. 

Mübadil oyunları birçok oyun gibi bireyin sosyalleşmesinde önemli 
rol oynar. Sosyalleşirken, eğlenen ve öğrenen insanın, oyun yoluyla 
aidiyet duygularında gelişim olduğu gözlemlenir. Kaynak kişilerin 
ifadelerine göre kayıtlı oldukları il nüfusu içersinde oynanan oyunların 
haricinde mübadil oyunları da sergilenmektedir. Bu durumu gururla 
anlatanlar, küçük yaşta mübadil oyunlarını icra etmeye heves eden yeni 
nesilden de övgüyle bahsetmektedirler. 

Mübadillerin kültürel değerler konusunda itina göstermelerinin 
çeşitli sebepleri vardır. Bunlardan biri kültürel belleklerinde önemli bir 
yer kaplayan aidiyet duygusudur. Ancak geldikleri coğrafyanın dilini 
biliyor olmaları onların yabancı olarak algılanmalarına da yol açmıştır.12

Çoğu mübadil, Trakya‟nın Osmanlılar tarafından fethedilmesi sonucunda 
1650‟li yıllarda Konya-Karaman yöresinden, Selanik‟e yerleştirilmiş olan 
Türk boylarından geldiklerini belirtmektedirler. Ancak Yunanistan‟da 350 
yıla yakın yerleşik hayat sürmüş olmaları, o bölgeden arı bir kültüre de 
sahip olamayacakları gerçeğini ortaya koymaktadır. Bu noktada bazı 
oyunların mübadillerin Türkiye Cumhuriyeti‟ne aidiyet refleksi olduğu 
düşünülebilir. Örneğin; Türkiye‟nin kuruluşunda önemli bir yere sahip 
olan Çanakkale zaferine atfen yakılmış Çanakkale türküsü ile 
mübadillerin oyun oynaması Türk Halk oyunları bağlamında yegâne bir 
örnektir. 

                                                           
12 Uğur Biryol, Karadeniz’in Kaybolan Kimliği, İletişim Yayınları, İstanbul, 2014, S.50. 

Makalenin başında da aktarıldığı gibi mübadiller Cumhuriyetin 
kuruluşundan bu yana Anadolu‟nun çeşitli illerinde yaşamaktadır. Ancak 
yaşadıkları illerin halk oyunları repertuvarlarında mübadil oyunlarına 
rastlamak son yıllarda yapılan çalışmalar sayesinde olmuştur. Bunun 
nedeni ile ilgili olarak, henüz mübadelenin yeni gerçekleştiği dönemde 
mübadil kültürel belleğinin Anadolu kültürlenmesiyle yoğunlaşmamış 
olabileceği ihtimali üzerinde durulabilir. Çünkü;

“1930‟lu ve 40‟lı yıllarda, özellikle Halkevi bayramlarında 
sergilenen halk oyunlarını izleyenlerin büyük bir çoğunluğunu 
bürokratlar, devlet adamları, partililer ve devletle iyi ilişkiler içinde olan 
aydın kesim oluşturmaktadır. Bu izleyiciler, bir anlamda, amatör gözlemci 
görevi de üstlenmekte ve halk oyunları hakkındaki görüşlerini makaleler 
ya da yazılı yorumlar halinde belirtmekteydiler. Bu kesimin görsel olarak 
“çekici” bulduğu oyunlar doğrultusunda, zaman içerisinde, “iyi” veya 
“daha güzel” olarak nitelenen bazı oyunların “milli oyun repertuvarına” 
girip giremeyeceğine dair saptamalar içeren bir değerlendirme sistemi de 
oluşmuştur. Bazı oyunları “eleyen” bazılarını ise “sabitleştiren” bu 
süreç, esasında, bir tür folklorun “millileşmesi” süreci içinde 
gelişmiştir.”13 Bu noktadan yola çıkarak günümüze dönecek olursak 
mübadil oyunlarının kültürel bellekteki yeri yeni edinimlerle fazla 
değişiklik göstermeden şekillenmiştir.

Birçok geleneksel oyun araştırmasında oyunların değiştiği yönünde 
bulgulara ulaşılsa da mübadil oyunlarında aynı durumun çok geçerli 
olmadığı düşünülebilir. 1990 yılında mübadil olarak geldikleri Selanik 
yakınlarında bir düğüne katılmış olan kaynak kişimizin ifadesine göre 
oyunlar aynı haliyle hiçbir değişikliğe uğramaksızın orada da icra 
edilmektedir. Bu durum, mübadillerin kültürel belleğinde yer kaplayan 
oyun anlayışı ile ilgili bize önemli bir bilgi vermektedir.

                                                           
13 Arzu Öztürkmen, Türkiye’de Folklor ve Milliyetçilik, İletişim Yayınları, İstanbul 
2006, s.255.
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sahip olamayacakları gerçeğini ortaya koymaktadır. Bu noktada bazı 
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örnektir. 

                                                           
12 Uğur Biryol, Karadeniz’in Kaybolan Kimliği, İletişim Yayınları, İstanbul, 2014, S.50. 
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bürokratlar, devlet adamları, partililer ve devletle iyi ilişkiler içinde olan 
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edilmektedir. Bu durum, mübadillerin kültürel belleğinde yer kaplayan 
oyun anlayışı ile ilgili bize önemli bir bilgi vermektedir.

                                                           
13 Arzu Öztürkmen, Türkiye’de Folklor ve Milliyetçilik, İletişim Yayınları, İstanbul 
2006, s.255.
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SONUÇ

Mübadil oyunları sadece biçimsel yapısıyla tanımlanabilecek basit 
koreografik hareket sistemi değildir. Aynı zamanda ait olduğu toplumların 
kültürel ve sosyo politik yapısını betimleyen bir iletişim kanalıdır. Bu 
nedenle birey-toplum ilişkilerinin yanı sıra, yerel toplum ile göç 
toplumlarını politik açıdan kaynaştırma ya da ayrıştırma gücüne sahip 
olmuştur. Birleştirici güç paylaşılan dansın kendine özgü kültürel dilinde 
yatmaktadır.

Mübadil toplumların Anadolu‟da karşılaştıkları yerel oyun 
türlerinden oluşan baskın kültürel çevre içerisindeki geleneksel oyunları, 
kültürel kimliklerini belirleyen simgeler haline gelmiştir. Kültürel bellek 
bağlamında geleneksel oyunlar, devinim ile aktarılan kültürel kodlarla 
mübadiller için hem geçmişle gelecek arasında hem de günümüzdeki 
sosyo-politik düzen içerisindeki iletişimi sağlayan anlamlı semboller 
bütününü oluşturur. Mübadiller, kendi kültür çevrelerinde yaşamayı 
sürdürürken kendilerine özgü simgeler sistemiyle benzer toplumlarla dans 
yoluyla ilişkiye geçmektedirler. Bu eğilimin kökeninde, doğumdan ölüme 
değin içinde yaşadıkları çevrenin değerler sisteminde benzerlik 
taşımalarıdır. Dansta sadece hareket birincil öneme sahip değildir. Belli 
içeriklerde hareket anlamın taşıyıcısı olarak, diğer anlatım elemanlarını 
destekleme ve güçlendirme işlevini yerine getirebilir. Örneğin, oyunlu 
düğün geleneği düğün evine maddi destek sağlamak gibi temelde 
ekonomiye dayalı bir etkinlik olmasının yanı sıra, etnik kimliği 
güçlendirme, evlilik öncesi etkileşim, sosyal bütünleşme, davranışın 
geleneksel kurallarını güçlendirme, kültürel değerlerin aktarılması yoluyla 
geleneği öğretme, sosyal ve saygınlık düzeyini gösterme vb. Bu hedefleri 
başarmak için, katılımcılar (dansçılar ve seyirciler) öncelikle sosyal 
etkileşime odaklanmaktadır ve hareketlerin temel düzenlerine indirgenmiş 
dans işlevine çok daha az dikkat çekilmektedir. Çok boyutlu karakterinden 
dolayı, dans belirli durumlarda, politik-ideolojik, eğitimsel, dini ve 
ekonomik mesajları bildirmek için kullanılmaktadır. 

Sosyo-kültürel işlevleri açısından geleneksel oyunlar, mübadillerin 
geleneksel yaşama biçimlerini, inanışlarını, tabiatla ilişkisini, birbiriyle 
olan ilişkilerini müzikle de birleştirerek yaşatan ve kültür öğelerinin bu 
yolla nesilden nesle aktarılmasına yardım eden önemli bir etkinliktir. 

Mübadil Oyunlarının Toplumsal bellek açısından işlevi, birey ve 
toplum açısından iki başlık altında incelenebilir. 

Toplumların „iyi birey‟ olgusunun göstergeleri olan sosyal statü, etik 
ve ahlaki davranış, aidiyet, vb. kavramlar mübadil dans ortamları 
sayesinde bireylere aktarılır. Oyunlar içerisinde hiyerarşik sırada yerini 
bilmek dans esnasında diğer kişilere gösterilen davranış ve tutumlar 
geleneksel algının aktarımında fırsat kabul edilmektedir. Kadın 
eğlencelerinde erkek anasının, oğluna beğendiği kızın beklentilerini 
karşılanıp karşılayamayacağı, bekar kızın oyun sırasındaki hal ve tavırları 
ile öngörülmektedir. Gençlerin genel davranış tutumları geleneksel dans 
ortamlarındaki performansları ile ilişkilendirilmektedir. Toplumsal 
kurallar çerçevesinde dans eden bir kişi sosyal yönden girişken, medeni 
cesareti gelişmiş, yetenekli, becerikli ve başarılı bir insan olarak 
değerlendirilmekte ve insanların gözünde seçkin, saygın bir statü 
kazanmaktadır.

Mübadil geleneksel danslı eğlenceler toplumsal statü düzeyinin bir 
göstergesidir. Günümüz danslı eğlencelerinde sunulan yemeklerin 
yöreselliği, tutulan yerel çalgı takımı vb. giderler, kişinin toplumdaki 
sosyo-ekonomik statüsünü belirler. Ayrıca yemeklerini kendileri 
hazırlayan ailelerde yardıma gelen akraba ve komşuların katkıları, ailenin 
sosyal ilişkileri ve toplumda sevilme ve kabullenme oranı ile doğru 
orantılı olarak kültürel bellek içerisindeki önemini korur. 

Toplumsal açıdan oyunlu geleneksel eğlenceler; kültür aktarımı için 
eğitim hizmeti, sosyal düzeninin bildirimi için ideal bir gösterge, toplum 
bilincinin oluşturulması bağlamında önemli bir araçtır. Toplumun kolektif 
hafızasının canlandırılmasında ideal bir ortam sağlar. 

Oyun ortamları sayesinde, sosyalleşerek, iletişimlerini geliştiren
Mübadiller, oynanan oyunlarla ortak iyelik ve aidiyet duygularını 
uyandıran davul-zurna takımı gibi müzik gurupları, halkın birlikteliğini 
temsil eden ezgilerle, toplumsal benlik kavramının güçlendirilmesini 
sağlamaktadırlar. Dernek, belediye gibi Kurumsal yapılanmalar yoluyla, 
genç birey ve yönetim arasında bir ilişkinin kurulması sağlanmaktadır.
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KESRĠYE (MÜBADĠL KÖYÜ JERVENĠ’DE)
BELLEKLERDE KALAN KIZ ĠSTEME

VE DÜĞÜN ADETLERĠ

Süreyya AYTAġ – Leyla KAPLAN 

MÜBADĠLLERDE KIZ ĠSTEME ADETLERĠ 

Evlilik; iki kişinin aile kurmak üzere kanunların uygun gördüğü 
şekilde bir ömür boyu sürecek şekilde bir araya gelmesidir. Eski çağlardan 
bugüne evliliğin anlamı hiç değişmedi. Dünyanın hangi ülkesinde, hangi 
kültüründe olursa olsun evlilik; insanın hayatı boyunca yaşadığı en önemli 
olay olarak kabul edilir.  

Modern zamanlarda insanların çoğu aşk için evlenirken, eski 
çağlarda ise durum tamamen farklıydı. Mesela Mısır‟da kardeş kardeşe 
evlilikler yapılırdı ve özellikle yönetime dışarıdan birisi girmesin ve 
bölünmeler olmasın diye evlilikler kurallara bağlanırdı. Bilinen ve eski 
hanedanlıklarda çok kullanılan meşhur altı kural bulunmaktadır. Bu 
kuralın içinde en önemlisi erkeğin doğum bilgileriyle birlikte kızın doğum 
günü  saat gün ay yıl olarak  erkek tarafına bildirilir. Erkek tarafının soy 
tapınağına gidip, evliliğin uygun olup olmadığı sorulur. Eğer erkek ve 
kızın doğum yılı, ayı, günü ve saati birbirine uygunsa, yapılacak evliliğin 
uğurlu olacağı kabul edilir. Uymuyorsa bu evlilik yapılmıyordu.

Aşk ise Farsça bir kelime (aşeka) yani sarmaşık dolandığı ağaçtan 
suyunu gücünü alan sarmaşık gibidir. Büyüklerimiz;  günümüzde ben 
seviyorum diye ortalıkta dolaşanları görseler  %  90‟ı aslında bu sözcüğün
anlamını bile bilmediğini, sevmek kelimesini sadece bir melodi yapmış 
dilinde seslendirdiğini düşünürlerdi.

Şimdi evlenmekte ne var. Kızlar oğlanlar bir arada kendileri kimi 
isterlerse onu alıyorlar eskiden öyle miydi? Sadece uzaktan bir kere 
görebilmek için saatlerce soğukta beklemek sevdiğini söyleyememek… 
Seversen yanardın. Kimse diyemezdi ben seviyorum.  Ne kız ne erkek. 
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Ancak yine de bir yolunu bulup anlatırdık derdimizi. Böyle diyorlardı 
büyüklerimiz. Aşık olduklarını, evlenmek istediklerini anlatmak için 
bakın hangi yollara baş vururlarmış. 

Mübadil kutlamalarında (bayram, düğün, hıdırellez, nevruz v.s 
kutlamalarda) erkekler kızlar birbirlerini görürler. Erkekler beğendikleri 
kızlara, başka bir isteyeni yoksa aracılarla haber gönderirler. Eğer kızın 
gönlü olursa, başına bağladığı yemeninin rengi kenarındaki oyaların şekli 
ile derdini anlatmaya çalışır. Eğer pembe renkli yemeni bağlarsa gönlüm 
var demektir.  Eğer yemeninin oyası karanfil ya da gül şeklindeyse hemen 
beni istet anlamındadır. (Eğer bunun aksi olur kız koyu renkli yemeni 
bağlarsa bu iş olmaz demektir.) Olumlu haberi alan delikanlı bunu ailesine 
duyurmaya çalışır.

Askerliğini bitirip gelen her delikanlının anne ve babasını bir an önce 
oğlunu baş göz etme telaşı alır. Mübadillerde evlenme yaşına gelen her 
genç için evde büyük baş bir hayvan beslenir. Anne baba önce evde düğün 
için büyütülen büyük baş hayvandan söz açarlar. Hanım şu öküzü 
satmanın zamanı gelmedi mi? Eğer evde bu konudan konuşulmuyorsa 
evin delikanlısı arada bir bu evde hiç öküzden inekten bahsedilmiyor diye 
evlenmek istediğini aileye duyurur. Ya da iyi bir at gördüm pazarda diye 
söz etmeye başlar ki evde bir at olmazsa gelin bu eve ne ile gelecek 
demektedir. Annesi arada bir pilav ya da trana (özel bir yemektir 
mübadillerde) pişirir ve oğlunun pilava kaşığı saplamasını bekler. Ya da 
nişanlanmak isteyen delikanlılar gömleğini suda ıslatır ıslak gömleğini 
evin kapısına asarak aşkımdan sırılsıklam oldum demeye getirir.  Bazen 
de babasının ayakkabılarına dış kapıya koyar ki hadi yola düş anlamında,  
evlenmek istediğini bu hareketiyle de belli eder. Eğer anlamazlarsa evin 
oğlu eve kapıdan değil de duvardan damdan girermiş ki bu oğlan aşık 
olmuş aşkından evin yolunu şaşırmış desinler diye.   Ayrıca konu komşu, 
yetişkin delikanlısı olan aileye; “Delikanlıyı sık sık çeşme yolunda 
görüyoruz Allah‟ın emrini anma zamanıdır” diye telkinlerde 
bulunurlarmış. 

Oğlunun hal ve hareketinden evlenmek istediğini anlayan anne baba 
bu konuda gayet gizli hareket eder. Akrabalardan sözü dinlenen, bu 
işlerde hünerli olan bir kadını öncü olarak gönderirler. Öncü kadın bir 
bahane bularak kızın evine gider ve konuyu kızın annesine açar. „Kızı 
olanın kapısı açık olurmuş açık olan kapıdan hayırlı insanlar girsin, bir 
kızı kırk kişi ister bir kişi alır gibi sözler söyleyip arada bir delikanlıyı 
över ve yanında getirdiği iki taşı görünmez tarafından oturduğu minderin 
altına koyar.‟ (taşın anlamı yuva kurmaya geldik) Kız evi bir iki gün 

içerisinde aracı kadına minderin altına koyduğu taştan birini gönderir. 
Bunun anlamı müsait olduğunuzda bekliyoruz. (Diğer taş kızın çeyizine 
konulur ve kız gelin gittiği gün kapının önüne bir çukur açar ve taşı gömer 
yuvamız taş gibi sağlam olsun der.)Aracı kadın bu sözü aldıktan sonra 
aileye haber verir ve kız istemeye gidilir. 

Kız istemeye anne, baba, amca, dayı ve aracı kadın birlikte giderler. 
(kız istemeye perşembeyi cumaya bağlayan gece gidilir.) Gelenlere kahve 
ikram edilir. Özelikle oğlanın babasının kahvesine şeker yerine tuz 
konulur ki babanın sabrı ölçülür tepki verecek mi vermeyecek mi? Bunun 
için babalar buna hazırlıklı giderler tuzlu kahveyi içerlerken yüz 
ifadelerini değiştirmemeye çalışırlar. Annenin sabrını ölçmek için 
ayakkabısının içine diken konulur.  Ayakkabıyı giydiğinde yüz ifadesine 
bakılır annede hiçbir şey olmamış gibi davranmaya çalışır. Oğlanın babası 
kızın hal ve davranışlarını beğenirse memnuniyetini belirtmek için (kızı 
çok beğendiği anlamında) kahveyi içtikten sonra kahve fincanının altına 
bir altın koyar. 

Bu arada havadan sudan konuşulurken kızın babası  gelenlere niye 
geldiniz diye sorar   

"Allah'ın emri, Peygamber'in kavli ile kızımızı oğlumuza istemeye 
geldik" der. Buna karşılık kızın babası hiç bir şeyden haberi yokmuş gibi 
bir süre düşünür, eğer vermeye gönlü varsa; "Allah yazdıysa bir şey 
diyemem. Bana bir kaç gün müsaade edin, ben bir düşüneyim" der.  
Vermeye niyeti yoksa, "Kızım küçüktür, evlenme vakti değildir" ya da 
"kızımız sözlü, sözlü olmazsa sizden iyisine mi verecektik" diyerek 
savuşturur. Eğer kız annesi veya ev ahalinden dünürcülere fazla hürmet 
yapılırsa, kızın verileceğine bir işaret sayılır. Hatta şöyle bir durumla da 
sonuç anlaşılır. Ayakkabıları çevrilmişse bu işin olacağı, çevrilmeyip 
dışarı konulmuşsa olmayacağı anlaşılır. Bunlar görüşülürken aracı kadın 
bir mana bulup ocağın bulunduğu yere gider ve yanan ateşi karıştırır ki 
kurulacak olan yuvada ocak yansın gençler birbirleri için yansın. Aracı 
kadın kız evinden duvardan bir çivi söker alır kız bu evden sökülsün kendi 
evini kursun. Eğer evlilik gerçekleşirse kız gelin gittiği gün bu sökülen 
çiviyi yeni evinin kapısına çakar ki ben bu evde ömür boyu kalıcıyım.

Bu ilk görüşmelerden birkaç gün sonra ikinci kez gidildiğinde, kızın 
babası “biz razıyız fakat hısım akrabaya bir danışalım” diye cevap verir. “ 
Kız evi naz evi” derler. Üçüncü gidişte. Erkek tarafı imam ile birlikte 
birkaç kişilik grupla kız evine gider Kız istenir. "Ne yapalım, çölde 
orman olmaz – aşkta ferman olmaz, Allah nasip etmişse bizim elimizde ne 
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işlerde hünerli olan bir kadını öncü olarak gönderirler. Öncü kadın bir 
bahane bularak kızın evine gider ve konuyu kızın annesine açar. „Kızı 
olanın kapısı açık olurmuş açık olan kapıdan hayırlı insanlar girsin, bir 
kızı kırk kişi ister bir kişi alır gibi sözler söyleyip arada bir delikanlıyı 
över ve yanında getirdiği iki taşı görünmez tarafından oturduğu minderin 
altına koyar.‟ (taşın anlamı yuva kurmaya geldik) Kız evi bir iki gün 

içerisinde aracı kadına minderin altına koyduğu taştan birini gönderir. 
Bunun anlamı müsait olduğunuzda bekliyoruz. (Diğer taş kızın çeyizine 
konulur ve kız gelin gittiği gün kapının önüne bir çukur açar ve taşı gömer 
yuvamız taş gibi sağlam olsun der.)Aracı kadın bu sözü aldıktan sonra 
aileye haber verir ve kız istemeye gidilir. 

Kız istemeye anne, baba, amca, dayı ve aracı kadın birlikte giderler. 
(kız istemeye perşembeyi cumaya bağlayan gece gidilir.) Gelenlere kahve 
ikram edilir. Özelikle oğlanın babasının kahvesine şeker yerine tuz 
konulur ki babanın sabrı ölçülür tepki verecek mi vermeyecek mi? Bunun 
için babalar buna hazırlıklı giderler tuzlu kahveyi içerlerken yüz 
ifadelerini değiştirmemeye çalışırlar. Annenin sabrını ölçmek için 
ayakkabısının içine diken konulur.  Ayakkabıyı giydiğinde yüz ifadesine 
bakılır annede hiçbir şey olmamış gibi davranmaya çalışır. Oğlanın babası 
kızın hal ve davranışlarını beğenirse memnuniyetini belirtmek için (kızı 
çok beğendiği anlamında) kahveyi içtikten sonra kahve fincanının altına 
bir altın koyar. 

Bu arada havadan sudan konuşulurken kızın babası  gelenlere niye 
geldiniz diye sorar   

"Allah'ın emri, Peygamber'in kavli ile kızımızı oğlumuza istemeye 
geldik" der. Buna karşılık kızın babası hiç bir şeyden haberi yokmuş gibi 
bir süre düşünür, eğer vermeye gönlü varsa; "Allah yazdıysa bir şey 
diyemem. Bana bir kaç gün müsaade edin, ben bir düşüneyim" der.  
Vermeye niyeti yoksa, "Kızım küçüktür, evlenme vakti değildir" ya da 
"kızımız sözlü, sözlü olmazsa sizden iyisine mi verecektik" diyerek 
savuşturur. Eğer kız annesi veya ev ahalinden dünürcülere fazla hürmet 
yapılırsa, kızın verileceğine bir işaret sayılır. Hatta şöyle bir durumla da 
sonuç anlaşılır. Ayakkabıları çevrilmişse bu işin olacağı, çevrilmeyip 
dışarı konulmuşsa olmayacağı anlaşılır. Bunlar görüşülürken aracı kadın 
bir mana bulup ocağın bulunduğu yere gider ve yanan ateşi karıştırır ki 
kurulacak olan yuvada ocak yansın gençler birbirleri için yansın. Aracı 
kadın kız evinden duvardan bir çivi söker alır kız bu evden sökülsün kendi 
evini kursun. Eğer evlilik gerçekleşirse kız gelin gittiği gün bu sökülen 
çiviyi yeni evinin kapısına çakar ki ben bu evde ömür boyu kalıcıyım.

Bu ilk görüşmelerden birkaç gün sonra ikinci kez gidildiğinde, kızın 
babası “biz razıyız fakat hısım akrabaya bir danışalım” diye cevap verir. “ 
Kız evi naz evi” derler. Üçüncü gidişte. Erkek tarafı imam ile birlikte 
birkaç kişilik grupla kız evine gider Kız istenir. "Ne yapalım, çölde 
orman olmaz – aşkta ferman olmaz, Allah nasip etmişse bizim elimizde ne 
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var, alın yazısına bir şey diyemeyiz" denir. Hayırlısı Allah'tan, Biz verdik 
diledik, kapınıza geldik, siz de bizi sevip diledinizse nişanımızı (bellimizi) 
koyacağız" denir.  Ve söz kesilir. Mübadillerde söz kesildiğinde mendil 
değiştirilir. Bu arada aracı kadın “gide gele ayaklarımda derman kalmadı 
ayakkabılarım eskidi”  bazen de maniler söyleyerek; “karpuz kestim 
ortadan- yarim girdi portadan- bileydim bu iş olacak –isterdim yeni fistan”  
diyerek kendi emeğini de hatırlatır. Aracı kadına mutlaka ayakkabı ve 
başka hediyeler alınır. 

Sho miyo drago i milo(Merağım var sevgim var.)
So seymenite da oda(Seymenlerle(düğün alayı) gideyim)
Çorna boşçukla da nosa(Siyah bohça taşıyayım)
I dolgo pusşka na ramo(Uzun ceket omzuma atayım)
Po şviçkite sela da shedam(Herkesle selamlaşayım)
…………………………………………….
Smordesh pot noga da klada(Nargileyi de ayağımın yanına koyayım)
Dompeni daga sapala(Mangalı da yakayım)
Na Jerveni konak da klada (Jerveni’de konak kurayım)
İ tamu dase o jena (Oradan evleneyim)
İ tamu ko rean(korean) da puşça (Ve orada kök salayım)
Na Jerveni selo ubavo,tamu se yadi,i se piye  
(Jerveni güzel Jerveni,orada hem yenilir hem içilir)
Dobri(Dopri)  jivoti se jivi (Güzel hayat yaşanır)

Tarih boyunca insanları hayvanlardan ayıran en önemli özelliklerden 
biri evlenerek soylarını devam ettirmektir. Bunun için topluluk veya 
toplum içerisinde yaşadıkları dönemin genel kabul gören, toplum gelenek 
ve adetleriyle, inandıkları dinin esaslarına göre “erkek ve kadın”ları 
evlenerek aile sahibi olmaktadırlar. Meşru kabul edilen evlilik ev bark 
kurmak, ocak tüttürmek olarak kabul görmekte bunun dışında kurulan 
beraberlikler kınanmaktadır. Sosyal bir olay olarak değerlendirilen 
evlenmek zaman içerisinde değişiklikler gösterse de binlerce yıl bütün 
insanlığın kabullendiği” insan soyunun” devamını sağlayan sağlam bir 
gelenek olarak devam etmiştir. Aile kurmanın olmazsa olmazı kabul 
edilen evlenme-düğün adetleri farklı kültürlere sahip toplumlarda farklı 
farklı adetlere kutlanmaktadır. Değişmeyen tek gerçek düğünlerin neşeli 
eğlencelerle gerçekleştirilmesidir. Çeşitli toplumlarda evlilik yaşı aşağı 
yukarı ergenlik yaşı ve yukarısı olarak benimsenmiş çok az çeşitli 
sebeplerle(siyasi-askeri-ekonomik) bunun dışına çıkılsa da ilginçtir ki bu 
durum yani ergenlik yaşı ve üzeri dünyanın her tarafında kabul gören 
evrensel değerlerden biri olmuştur.

KIZ BEĞENME VE ĠSTEME-DÜNÜRCÜLÜK

Mübadele köylerinden biri olan ve köklerini Anadolu‟ya bağlayan 
Jerveni köyünde evlenmek köydeki adet ve dini kurallara göre 
yapılmaktadır. Evde erkek çocuğunuz evlenme yaşına geldiği zaman aşağı 
yukarı 16-17 yaşlarında (delikanlı çağına) geldiğinde evlendirilmesi 
düşünülür aile veya ailenin bir büyüğü tarafından ailenin durumuna göre 
teklif edilir. Bir aile çocuklarını evlendirmek istediklerinde “ağız arama” 
dediğimiz aileden bir büyüğün gence bunu teklif etmesi, evlenmek isteyip 
istemediğini sorması ile gündeme gelir. Eğer delikanlı evlenmek istiyorsa 
istediği kızın adını verir. Veya o ad söylendiğinde itiraz etmeyip susarsa 
kabul ettiğini gösterir. Evlenmeyi düşündüğü birisi henüz aklında yoksa 
evlenme yaşına gelmiş ki bu 12 yaşından sonraki kız çocuklarından 
itibaren aile büyüğünün birden fazla ismi sayarak tercihini sorması 
sonunda vereceği cevaba göre hareket edilir veya ailenin düşündüğü isim 
kabul ettirilir. Söz konusu kızlar sıra ile çeşitli bahanelerle çağrılıp oğlana 
gösterilir. Evdeki bir işe yardım, tarlada yardım için çağırılır, anahtar 
deliğinden baktırılan genç beğendiği kızı haber verir. Kıza bir şekilde 
sorularak ağzı aranır cevabı olumlu ise dünürcü gidilir.

Bunun dışında bazı gençler evlenmek istediklerini ailesine açıklamak 
için babasının ayakkabısının ökçesine çivi çakar veya kapı eşiğine 
ayakkabı çivileyerek belirtirken bazıları yemek sırasında pilava kaşık 
saplar ve sofrayı terk eder. Veya bir yakınına evlenme arzusunu söyler 
veya köyde yapılan bir düğünde istediği kız oynamaya kalktığında para 
atılır. Dünür gidilecek kızın ismi belirlendikten sonra kız ailesine haber 
gönderilerek yine bir ön yoklama yapılır. Olumlu bazen de her ne kadar 
olumsuz olsa veya düşünülse de “ evlad hatırına kapı çalmak “şeklinde 
ifade edilerek dünür gidilir. Kız ailesinin büyüğüne haber gönderilir niyet 
belirtilir ”hayırlı bir iş için kısmetse …. akşamı size misafir geleceğiz 
denilir. Kız ailesinin vereceği cevap üzerine kız istemeye gidilir ve ailenin 
karşılamasına göre hareket edilir. Üç kere kız istemeye gitmek genel bir 
adettir. Kız istemeye genellikle Perşembe, Cumartesi veya Pazartesi 
gitmek daha uğurlu sayılır. Dünür olarak saygın sözü dinlenen kişiler 
seçilir. Üç dört kişiden oluşan küçük bir grupla kız evine gidilir kısa hoş 
beş sohbet ve ikramdan sonra dünür giden gruptan biri evin mutfağı 
yakınsa gider ve ocaktaki külü karıştırır. Ne aradığını soran ocak 
yakacağını belirtir. Sobayı karıştırmak, sigara yakmak için 
ateş(köz)istemek de geliş amacını açıklamanın diğer yollarıdır. Bunlar 
yapıldıktan sonra geliş niyeti açıklanır. Kız babasına veya evdeki büyüğe 
yönünü dönerek” güler yüz, tatlı dil al bir sigara (kişi sigara kullanıyorsa) 
acı acı içelim tatlı tatlı konuşalım der ve “Allahın emri peygamberin 
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diyerek kendi emeğini de hatırlatır. Aracı kadına mutlaka ayakkabı ve 
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ve adetleriyle, inandıkları dinin esaslarına göre “erkek ve kadın”ları 
evlenerek aile sahibi olmaktadırlar. Meşru kabul edilen evlilik ev bark 
kurmak, ocak tüttürmek olarak kabul görmekte bunun dışında kurulan 
beraberlikler kınanmaktadır. Sosyal bir olay olarak değerlendirilen 
evlenmek zaman içerisinde değişiklikler gösterse de binlerce yıl bütün 
insanlığın kabullendiği” insan soyunun” devamını sağlayan sağlam bir 
gelenek olarak devam etmiştir. Aile kurmanın olmazsa olmazı kabul 
edilen evlenme-düğün adetleri farklı kültürlere sahip toplumlarda farklı 
farklı adetlere kutlanmaktadır. Değişmeyen tek gerçek düğünlerin neşeli 
eğlencelerle gerçekleştirilmesidir. Çeşitli toplumlarda evlilik yaşı aşağı 
yukarı ergenlik yaşı ve yukarısı olarak benimsenmiş çok az çeşitli 
sebeplerle(siyasi-askeri-ekonomik) bunun dışına çıkılsa da ilginçtir ki bu 
durum yani ergenlik yaşı ve üzeri dünyanın her tarafında kabul gören 
evrensel değerlerden biri olmuştur.

KIZ BEĞENME VE ĠSTEME-DÜNÜRCÜLÜK

Mübadele köylerinden biri olan ve köklerini Anadolu‟ya bağlayan 
Jerveni köyünde evlenmek köydeki adet ve dini kurallara göre 
yapılmaktadır. Evde erkek çocuğunuz evlenme yaşına geldiği zaman aşağı 
yukarı 16-17 yaşlarında (delikanlı çağına) geldiğinde evlendirilmesi 
düşünülür aile veya ailenin bir büyüğü tarafından ailenin durumuna göre 
teklif edilir. Bir aile çocuklarını evlendirmek istediklerinde “ağız arama” 
dediğimiz aileden bir büyüğün gence bunu teklif etmesi, evlenmek isteyip 
istemediğini sorması ile gündeme gelir. Eğer delikanlı evlenmek istiyorsa 
istediği kızın adını verir. Veya o ad söylendiğinde itiraz etmeyip susarsa 
kabul ettiğini gösterir. Evlenmeyi düşündüğü birisi henüz aklında yoksa 
evlenme yaşına gelmiş ki bu 12 yaşından sonraki kız çocuklarından 
itibaren aile büyüğünün birden fazla ismi sayarak tercihini sorması 
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deliğinden baktırılan genç beğendiği kızı haber verir. Kıza bir şekilde 
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için babasının ayakkabısının ökçesine çivi çakar veya kapı eşiğine 
ayakkabı çivileyerek belirtirken bazıları yemek sırasında pilava kaşık 
saplar ve sofrayı terk eder. Veya bir yakınına evlenme arzusunu söyler 
veya köyde yapılan bir düğünde istediği kız oynamaya kalktığında para 
atılır. Dünür gidilecek kızın ismi belirlendikten sonra kız ailesine haber 
gönderilerek yine bir ön yoklama yapılır. Olumlu bazen de her ne kadar 
olumsuz olsa veya düşünülse de “ evlad hatırına kapı çalmak “şeklinde 
ifade edilerek dünür gidilir. Kız ailesinin büyüğüne haber gönderilir niyet 
belirtilir ”hayırlı bir iş için kısmetse …. akşamı size misafir geleceğiz 
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karşılamasına göre hareket edilir. Üç kere kız istemeye gitmek genel bir 
adettir. Kız istemeye genellikle Perşembe, Cumartesi veya Pazartesi 
gitmek daha uğurlu sayılır. Dünür olarak saygın sözü dinlenen kişiler 
seçilir. Üç dört kişiden oluşan küçük bir grupla kız evine gidilir kısa hoş 
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kavli” diyerek dinen istenme şekli olarak yaygınlaşmış sözlerle 
dünürcülük yapılır

Kız evinden kısmet olursa Allah yazdıysa hayırlısı olsun yalnız biraz 
düşünelim kızımıza soralım veya şuan büyüklerimiz yok onlara da haber 
edelim vs. cevabı alındığında sevinilir. Bu kızın ailesinin evet cevabı 
vereceği anlamındadır. Kız isteme değişik günlerde üç kez tekrarlanır.
Üçüncü gidişte cevabın olacağı anlaşıldığı için hazırlıklı gidilir ve evet 
cevabı alındığında söz verildiğinin nişanesi olarak getirilen takı takılır 
duası yapılır. Kayınpedere veya dünür başına tuzlu şerbet ikram edilir. 
(Dünür olan aile yabancı ise aile hakkında araştırma yapılır cevabı ona 
göre verilir. Akraba gençlerin evlenmesi hoş karşılanmaz ve 
engellenmeye çalışılır. Evlenmede akraba evliliğinde 7 kuşak geçmesi 
gerektiğine inanılır.)Aynı kıza birden fazla talip olursa kızın veya kızın 
ailesinin tercihi etkili olmaktadır. İstenen kızı baba vermezse ikna 
edilmeye çalışılır. İkna olmazsa gençlerin azda olsa kaçarak aileyi evliliğe 
ikna ettiklerine de rastlanılmaktadır. Birbirini seven gençlerin evliliğine 
karşı çıkan babası hakkında söylendiği kabul edilen türküde, babasının 
oduna gittiğinde ayılar tarafından parçalandığını düşünen sözler 
bulunmaktadır. 

”MEÇKATA: Olele lele polele ,Şo dago çinime tatkomi(Ne yapalım 
babamı),

Dago puşçimo za dorva(Oduna gönderelim),
Dago izide meçkite(Ayılar yesin onu),
Olele polele,Koja na ramo dorva na kono(Bakın deri 

omzunda,odunlar atın üzerinde),
Pulitigo grey tatkomi(Bakın geliyor babam),Olele lele polele. 

NĠġAN HAZIRLIKLARI  

Bizde başlık parası adeti yoktur. Sadece kız yetim, öksüz veya aile 
çok fakirse erkek tarafı çeyiz hazırlaması için süt hakkı denilen bir miktar 
para gönderir bunu kabul edip etmemek kız ailesine bırakılır. Belirlenen 
bir zamanda aileler nişan ve düğünün ne zaman yapılacağına neler 
alınacağına karar verir. Nişan ve düğünler bu genelde harman sonu 
Sonbahar ve Kış aylarına denk düşen günlerde yapılmaktadır. Tespit 
edilen nişan günü Perşembe akşamıdır genellikle. Nişan kız ve erkek 
evinde ayrı ayrı yapılır. Erkek evinde toplanan davetliler ve yakınlarında 
3-5-7 kişi kız tarafına nişan bohçası götürür. Kayınbabaya tuzlu şerbet ve 
tuzlu ayran ikram edilir ikramı yapan kişiye (kızın kardeşi veya 
yeğenlerinden birinin ikram yapması uygun görülmektedir.) Bahşiş verilir. 

Şimdi tuzlu içelim ki sonra tatlı olsun denilir. Kız evi de oğlan evine 
bohça gönderir. Kızın nişan bohçasında çamaşır, elbise (kıvrak denilen 
ipek elbise veya kumaş) havlu, terlik, yemeni, çorap vb. tek bir altın, şeker
(lokum) (erkek tarafının ekonomik gücü nispetinde). Oğlan evine giden 
bohçada da çamaşır, gömlek, çevre, uçkur (kemer) ,havlu, örme kese, bir 
miktar para, tespih, şeker (ağız tadı olması için.) Aile büyüklerine de 
bohça koymak adettir. Bu da karşılıklı anlaşma ile yapılır. Nişan sonunda 
erkek tarafına şakalar yapılır örneğin kayınbabanın ayakkabısına diken 
veya çalı konulur. Erkek tarafı evlerine döndüklerinde nişanın sona 
erdiğini belirtmek için üç el silah atar. Nişanda takı ve bohça düğüne göre 
daha az yapılır. Bu nişanın bozulması halinde nişanı atan taraf bazen 
hediyelerin verilmemesinden doğacak zararı önlemek içindir.

Nişan yapılan gün kızla oğlanın birbirini görmesi hoş karşılanmaz 
engellenir. Hatta daha sonra da görüşmelerine izin verilmez. Görüşmeler 
gizli saklı yapılır. Nişanlılık süresince özellikle bayramlarda bohça 
gönderme devam eder. Bir tepsi baklava, ekmek, şeker, elbise 
gönderilenler arasındadır. Kız tarafı da aynı şekilde bohça gönderir 
varlıklı aile ise bohçaya çakmak koyarak erkek tarafına gönderirmiş. 
Bayramlarda kız ailesine koç göndermek ve koçu süslemek koç 
boynuzuna takı takmak, elbise, ayakkabı almak olağan adetlerdendir. 

DÜĞÜN ADETLERĠ

Ailelerin belirlediği nişanlılık süresi bitiminde düğün telaşı başlar. 
Düğüne 15-20 gün kala kız tarafında 5-6 kişilik bir grup içinde evlenecek 
kızında bulunduğu bu grup oğlan evine veya bir yakınının evinde 
buluşurlar. Bu buluşmada damat adayı da bulunur. Her iki grup birlikte 
alış veriş yapmak için çarşıya gider ve karşılıklı olarak kıza ve oğlana 
elbise, ayakkabı, çorap, çamaşır, traş, ayakkabı, yemeni ve makyaj 
takımları, ayna, kemer (uçkur), köstekli saat (günümüzde kol saati, cüzdan 
(para kesesi, seccade, gümüş kemer ve daha önce söz verilen takı altınlar 
alınır. Bohça düzmek olan bu adete yolluk denilir ve ailelerinin 
yakınlarına da yapılır. (Elbise, elbiselik kumaş, erkek kardeşe ayakkabı, 
havlu, yemeni vb.) Alınan eşyalar düğün başlamadan önce 3-5 gün oğlan 
evinde ziyaretçilere sergilenir. Bunlara ilave olarak önceden işlenmiş 
çeşitli hediyelikler yakınlık derecesine göre ayrı ayrı bohçalanır. Düğünü 
Perşembe günü başlatmak adettir. Çarşamba günü erkek evine bayrak 
asılır asıl bayrak dikme merasimi Cuma günü yapılır. Oğlan evi tarafından 
giydirilen (donatılan) bir kişi elbisesinin bir omzuna çevre adı verilen 
ipekli bir örtü alırken diğer omzuna da bir torba atar kuşağında da hançer 
(kama) bulunur. Kız ve oğlan evinden çocuklar 8-10 kişilik grup halinde 
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kavli” diyerek dinen istenme şekli olarak yaygınlaşmış sözlerle 
dünürcülük yapılır

Kız evinden kısmet olursa Allah yazdıysa hayırlısı olsun yalnız biraz 
düşünelim kızımıza soralım veya şuan büyüklerimiz yok onlara da haber 
edelim vs. cevabı alındığında sevinilir. Bu kızın ailesinin evet cevabı 
vereceği anlamındadır. Kız isteme değişik günlerde üç kez tekrarlanır.
Üçüncü gidişte cevabın olacağı anlaşıldığı için hazırlıklı gidilir ve evet 
cevabı alındığında söz verildiğinin nişanesi olarak getirilen takı takılır 
duası yapılır. Kayınpedere veya dünür başına tuzlu şerbet ikram edilir. 
(Dünür olan aile yabancı ise aile hakkında araştırma yapılır cevabı ona 
göre verilir. Akraba gençlerin evlenmesi hoş karşılanmaz ve 
engellenmeye çalışılır. Evlenmede akraba evliliğinde 7 kuşak geçmesi 
gerektiğine inanılır.)Aynı kıza birden fazla talip olursa kızın veya kızın 
ailesinin tercihi etkili olmaktadır. İstenen kızı baba vermezse ikna 
edilmeye çalışılır. İkna olmazsa gençlerin azda olsa kaçarak aileyi evliliğe 
ikna ettiklerine de rastlanılmaktadır. Birbirini seven gençlerin evliliğine 
karşı çıkan babası hakkında söylendiği kabul edilen türküde, babasının 
oduna gittiğinde ayılar tarafından parçalandığını düşünen sözler 
bulunmaktadır. 

”MEÇKATA: Olele lele polele ,Şo dago çinime tatkomi(Ne yapalım 
babamı),

Dago puşçimo za dorva(Oduna gönderelim),
Dago izide meçkite(Ayılar yesin onu),
Olele polele,Koja na ramo dorva na kono(Bakın deri 

omzunda,odunlar atın üzerinde),
Pulitigo grey tatkomi(Bakın geliyor babam),Olele lele polele. 

NĠġAN HAZIRLIKLARI  
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Şimdi tuzlu içelim ki sonra tatlı olsun denilir. Kız evi de oğlan evine 
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Bayramlarda kız ailesine koç göndermek ve koçu süslemek koç 
boynuzuna takı takmak, elbise, ayakkabı almak olağan adetlerdendir. 
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Ailelerin belirlediği nişanlılık süresi bitiminde düğün telaşı başlar. 
Düğüne 15-20 gün kala kız tarafında 5-6 kişilik bir grup içinde evlenecek 
kızında bulunduğu bu grup oğlan evine veya bir yakınının evinde 
buluşurlar. Bu buluşmada damat adayı da bulunur. Her iki grup birlikte 
alış veriş yapmak için çarşıya gider ve karşılıklı olarak kıza ve oğlana 
elbise, ayakkabı, çorap, çamaşır, traş, ayakkabı, yemeni ve makyaj 
takımları, ayna, kemer (uçkur), köstekli saat (günümüzde kol saati, cüzdan 
(para kesesi, seccade, gümüş kemer ve daha önce söz verilen takı altınlar 
alınır. Bohça düzmek olan bu adete yolluk denilir ve ailelerinin 
yakınlarına da yapılır. (Elbise, elbiselik kumaş, erkek kardeşe ayakkabı, 
havlu, yemeni vb.) Alınan eşyalar düğün başlamadan önce 3-5 gün oğlan 
evinde ziyaretçilere sergilenir. Bunlara ilave olarak önceden işlenmiş 
çeşitli hediyelikler yakınlık derecesine göre ayrı ayrı bohçalanır. Düğünü 
Perşembe günü başlatmak adettir. Çarşamba günü erkek evine bayrak 
asılır asıl bayrak dikme merasimi Cuma günü yapılır. Oğlan evi tarafından 
giydirilen (donatılan) bir kişi elbisesinin bir omzuna çevre adı verilen 
ipekli bir örtü alırken diğer omzuna da bir torba atar kuşağında da hançer 
(kama) bulunur. Kız ve oğlan evinden çocuklar 8-10 kişilik grup halinde 
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haneleri dolaşarak düğüne davet (okumak) adeti gerçekleştirilir. Gidilen 
her hanenin kapısı çalınarak yüksek sesle “falancanın düğününe 
davetlisiniz” diye bağırılır. Evin kapısını açan ve “hayırlı olsun, darısı 
başınıza diye cevap veren ev sahibi amin cevabını aldıktan sonra dua 
ederek torbaya para veya elma, ceviz, armut vs. Benzeri yiyecek koyar. 
Davet bittikten sonra oğlan evine dönen çocuklara torbadan çıkan 
yiyecekler bir sini içerisine dökülerek ikram edilir.

Perşembe düğün başlar. Erkeklerden 7-9-11 tek sayılık bir grup 
oluşturularak kız tarafına alınan eşyalar bohçalanarak gönderilir. 
Evdekiler ve gelin kız davetlilerin ellerini öper. Gönderilen bohça 
içerisine alınan eşyalardan başka Kuran konulur ayrıca üzüm, leblebi, 
şeker, buğday, pirinç küçük torbalar halinde konulur. Geçimleri iyi olsun, 
ağızlar tatlansın, bolluk bereket olsun anlamları taşıyan yiyecekler bohça 
açılınca dağıtılır. Gelin kızın bohçasından çıkan şeker veya lokum 
kayınbabanın, kayınvalidenin ve damadın ağzına verilir bahşiş alınır 
şerbet ikram edilir. (Başka bir köye gidilirse atlar veya at arabası varsa 
fayton kullanılır. Gidilen yerde şerbet ikramı öncesi bohça getiren 
misafirlere yemek verilir.) 

Perşembe akşamı bohça getirilmesi sonrasında gelin olacak kızın 
saçına kına yakılır. Kız ve erkek evlerinde bohçaların üç gün süresince 
asılarak bekletilmesi gerekir. Kız evi tarafından gönderilen bohça 
açılmadan önce oda kapısına koyulur ve abdest almış bekleyen damat 
tarafından odaya doğru sağa ve sola doğru üç kere tekmelenir sonra 
açılarak serilir ve sergilenir.(Bunun anlamı oğlanın eşine hükmedeceği, 
kızın emir altına gireceği şeklindedir.) 

Cuma günü bayrak dikme merasimi günüdür. Daha önce oğlan evine 
asılan bayrak buradan alınarak bir direğe bağlanır. Cuma namazı öncesi 
camiye erkek tarafından bir genç tarafından getirilir namaz sonrası 
bayrağı eline alan görevli kenara çekilerek durur. Cemaat camiden 
çıktıktan sonra bayrak tutan kişinin etrafında toplanır. Bayrak dikme 
daveti yüksek sesle yapılır ve imam, muhtar, öğretmen ve diğer katılan 
kişiler dua ve ilahiler söyleyerek, davullar öncülüğünde güvey evine 
(oğlan evi) gelinir kıbleye dönülerek imamın duası beklenir ve duaya 
amin denilerek katılırlar. Bayrağın ucuna basma, havlu, yemeni vs. 
bağlandıktan sonra evin damına yüksekçe bir yere dikilir. Bayrak herhangi 
bir sebeple yıkılır veya eğilirse uğursuzluk olarak nitelendirilir kurban 
kesilerek doğrultulur veya yeniden dikilir. Davetlilere çeşitli ikramlarda 
bulunduktan sonra dağılırlar. O gün düğün başlamış olur. Cumartesi ve 
Pazar fazla bir şey yapılmaz gelen olursa ağırlanır. Pazartesi günü dini 

nikah kıyılır (resmi nikah da yapılır.) Kız ve oğlanın katılmaması halinde 
vekiller aracılığıyla bu nikah yapılmaktadır. Nikah bir akrabanın evinde 
en az 6-7 kişinin katılması ile kıyılır. Salı sabahı veya öğlen erkek evinde 
davetlilere yemek verilir. Kurulan sofra sayısı davetli sayısına yaş 
seviyesine, akraba ve sosyal durumlarına göre hazırlanır. Mevsime göre 
“çorba, nohut, kuru fasulye, düğün pilavı, hoşaf, baklava muhakkak bu 
sofralarda bulunan yemeklerdendir. Kız evine de bu yemeklerden 
gönderilir. Yemek dağıtılmaya başlamadan önce aşçı tarafından aile 
büyüğü yemeklerin tadına bakması için davet edilir. Yemek tatma 
sırasında imam veya başkası dua eder. Yemek tatma işinden sonra bahşiş 
alan aşçı veya aşçılar dağıtıma başlar. Sofralara önce erkekler oturur 
onlara gençler servis yapar sonra kadın misafirler oturur onlara da genç 
kızlar ve düğün sahibi yakınları tarafından servis yapılır.

Çarşamba günü yemek daveti kız evi tarafından yapılmaktadır. Her 
iki tarafın yemeğine katılan davetliler elleri boş gitmezler. Birer tepsi 
baklava, börekle gitmek adettendir. Getirmeyen kınanır. Akşamı Kına 
gecesidir. Gelin kıza alınan elbise ve takılar arkadaşları tarafından 
giyilerek gelenlere gösterilir. Kına yakmak üzere gelen oğlan tarafı kapıda 
karşılanır içeriye davet edilir. El öpme merasiminden sonra gelin kız 
arkadaşları tarafından saklanır. Oğlan tarafından gelen görümce, elti, hala 
vb… Saklanan gelin kız aranır. Kadınlar gelini arar bulurlarsa bahşişi az 
bulamazlarsa çok vermek mecburiyetindedir. Gelin bulunduktan sonra 
eğlenceye devam edilir gelin kayınvalide, görümce, elti, hala, teyze ve 
annesi ile sırası ile oynatılır. Kız ve oğlan annesinin de karşılıklı
oynatılması ve türküler söylenmesi kına gecesinin olmazsa 
olmazlarındandır. Def çalan kadın veya kadınların yerini günümüzde 
kasetçalarlar alırken türkülerin yerini de pop tarzı popüler şarkılar 
almıştır. Değişmeyen tek şey kına yakılırken gelinin ağlatılması olmuştur. 
Yastık veya sandalye üzerine görümce ve kızkardeşi, arkadaşları 
tarafından ilahi ve türküler eşliğinde getirilerek oturtulan gelinin yüzü 
kırmızı pullu bir örtüyle örtülüdür. Kınayı karıştıran kişi bahşiş aldıktan 
sonra tepsi içinde yanan iki mum ve kına ile gelen gelinin arkadaşları ve 
oğlan tarafı ağıtlar söyleyerek ve üç kere etrafında dolaşarak gelini 
ağlatırlar. Kızın  eline kına yakılırken söylenen türkülerden biri:

MAR ANKO “Şo çi neşe çvera zseldana mar anko..(Dün bütün gün 
ne yapıyordun hanım kız)

Tigo vadeye basileko(Çiçekleri suluyordum)
Ko gado vadiş  şok ego çiniş toy basilok(Ne yapacaksın suladığın o 

çiçekleri),
Ke ti go puşça po boşça mare(Bohça içinde göndereceğim),
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haneleri dolaşarak düğüne davet (okumak) adeti gerçekleştirilir. Gidilen 
her hanenin kapısı çalınarak yüksek sesle “falancanın düğününe 
davetlisiniz” diye bağırılır. Evin kapısını açan ve “hayırlı olsun, darısı 
başınıza diye cevap veren ev sahibi amin cevabını aldıktan sonra dua 
ederek torbaya para veya elma, ceviz, armut vs. Benzeri yiyecek koyar. 
Davet bittikten sonra oğlan evine dönen çocuklara torbadan çıkan 
yiyecekler bir sini içerisine dökülerek ikram edilir.

Perşembe düğün başlar. Erkeklerden 7-9-11 tek sayılık bir grup 
oluşturularak kız tarafına alınan eşyalar bohçalanarak gönderilir. 
Evdekiler ve gelin kız davetlilerin ellerini öper. Gönderilen bohça 
içerisine alınan eşyalardan başka Kuran konulur ayrıca üzüm, leblebi, 
şeker, buğday, pirinç küçük torbalar halinde konulur. Geçimleri iyi olsun, 
ağızlar tatlansın, bolluk bereket olsun anlamları taşıyan yiyecekler bohça 
açılınca dağıtılır. Gelin kızın bohçasından çıkan şeker veya lokum 
kayınbabanın, kayınvalidenin ve damadın ağzına verilir bahşiş alınır 
şerbet ikram edilir. (Başka bir köye gidilirse atlar veya at arabası varsa 
fayton kullanılır. Gidilen yerde şerbet ikramı öncesi bohça getiren 
misafirlere yemek verilir.) 

Perşembe akşamı bohça getirilmesi sonrasında gelin olacak kızın 
saçına kına yakılır. Kız ve erkek evlerinde bohçaların üç gün süresince 
asılarak bekletilmesi gerekir. Kız evi tarafından gönderilen bohça 
açılmadan önce oda kapısına koyulur ve abdest almış bekleyen damat 
tarafından odaya doğru sağa ve sola doğru üç kere tekmelenir sonra 
açılarak serilir ve sergilenir.(Bunun anlamı oğlanın eşine hükmedeceği, 
kızın emir altına gireceği şeklindedir.) 

Cuma günü bayrak dikme merasimi günüdür. Daha önce oğlan evine 
asılan bayrak buradan alınarak bir direğe bağlanır. Cuma namazı öncesi 
camiye erkek tarafından bir genç tarafından getirilir namaz sonrası 
bayrağı eline alan görevli kenara çekilerek durur. Cemaat camiden 
çıktıktan sonra bayrak tutan kişinin etrafında toplanır. Bayrak dikme 
daveti yüksek sesle yapılır ve imam, muhtar, öğretmen ve diğer katılan 
kişiler dua ve ilahiler söyleyerek, davullar öncülüğünde güvey evine 
(oğlan evi) gelinir kıbleye dönülerek imamın duası beklenir ve duaya 
amin denilerek katılırlar. Bayrağın ucuna basma, havlu, yemeni vs. 
bağlandıktan sonra evin damına yüksekçe bir yere dikilir. Bayrak herhangi 
bir sebeple yıkılır veya eğilirse uğursuzluk olarak nitelendirilir kurban 
kesilerek doğrultulur veya yeniden dikilir. Davetlilere çeşitli ikramlarda 
bulunduktan sonra dağılırlar. O gün düğün başlamış olur. Cumartesi ve 
Pazar fazla bir şey yapılmaz gelen olursa ağırlanır. Pazartesi günü dini 

nikah kıyılır (resmi nikah da yapılır.) Kız ve oğlanın katılmaması halinde 
vekiller aracılığıyla bu nikah yapılmaktadır. Nikah bir akrabanın evinde 
en az 6-7 kişinin katılması ile kıyılır. Salı sabahı veya öğlen erkek evinde 
davetlilere yemek verilir. Kurulan sofra sayısı davetli sayısına yaş 
seviyesine, akraba ve sosyal durumlarına göre hazırlanır. Mevsime göre 
“çorba, nohut, kuru fasulye, düğün pilavı, hoşaf, baklava muhakkak bu 
sofralarda bulunan yemeklerdendir. Kız evine de bu yemeklerden 
gönderilir. Yemek dağıtılmaya başlamadan önce aşçı tarafından aile 
büyüğü yemeklerin tadına bakması için davet edilir. Yemek tatma 
sırasında imam veya başkası dua eder. Yemek tatma işinden sonra bahşiş 
alan aşçı veya aşçılar dağıtıma başlar. Sofralara önce erkekler oturur 
onlara gençler servis yapar sonra kadın misafirler oturur onlara da genç 
kızlar ve düğün sahibi yakınları tarafından servis yapılır.

Çarşamba günü yemek daveti kız evi tarafından yapılmaktadır. Her 
iki tarafın yemeğine katılan davetliler elleri boş gitmezler. Birer tepsi 
baklava, börekle gitmek adettendir. Getirmeyen kınanır. Akşamı Kına 
gecesidir. Gelin kıza alınan elbise ve takılar arkadaşları tarafından 
giyilerek gelenlere gösterilir. Kına yakmak üzere gelen oğlan tarafı kapıda 
karşılanır içeriye davet edilir. El öpme merasiminden sonra gelin kız 
arkadaşları tarafından saklanır. Oğlan tarafından gelen görümce, elti, hala 
vb… Saklanan gelin kız aranır. Kadınlar gelini arar bulurlarsa bahşişi az 
bulamazlarsa çok vermek mecburiyetindedir. Gelin bulunduktan sonra 
eğlenceye devam edilir gelin kayınvalide, görümce, elti, hala, teyze ve 
annesi ile sırası ile oynatılır. Kız ve oğlan annesinin de karşılıklı
oynatılması ve türküler söylenmesi kına gecesinin olmazsa 
olmazlarındandır. Def çalan kadın veya kadınların yerini günümüzde 
kasetçalarlar alırken türkülerin yerini de pop tarzı popüler şarkılar 
almıştır. Değişmeyen tek şey kına yakılırken gelinin ağlatılması olmuştur. 
Yastık veya sandalye üzerine görümce ve kızkardeşi, arkadaşları 
tarafından ilahi ve türküler eşliğinde getirilerek oturtulan gelinin yüzü 
kırmızı pullu bir örtüyle örtülüdür. Kınayı karıştıran kişi bahşiş aldıktan 
sonra tepsi içinde yanan iki mum ve kına ile gelen gelinin arkadaşları ve 
oğlan tarafı ağıtlar söyleyerek ve üç kere etrafında dolaşarak gelini 
ağlatırlar. Kızın  eline kına yakılırken söylenen türkülerden biri:

MAR ANKO “Şo çi neşe çvera zseldana mar anko..(Dün bütün gün 
ne yapıyordun hanım kız)

Tigo vadeye basileko(Çiçekleri suluyordum)
Ko gado vadiş  şok ego çiniş toy basilok(Ne yapacaksın suladığın o 

çiçekleri),
Ke ti go puşça po boşça mare(Bohça içinde göndereceğim),
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Eşçe denes so çupite de mar anko(Hanım kızım daha bugün kızlarla 
birlikte ), 

Ot utre onaka so nevestite de mar anko(Yarından sonra gelinlerin 
arasında),Mar anko…(Hanım kız).

Bundan sonra kayınvalide veya hala, görümce kime kına yakma 
görevi verildiyse gelinin önüne oturur gelinin sağ avucuna kınayı yakmak 
ister adet üzerine gelin avucunu açmamaya kınayı yakacak kişide açmaya 
çalışır. Eğer gelin avucunu açmazsa dik başlı olduğu yorumu yapılır. Sağ 
avuç açıldıktan sonra kına yakılır ve kına üzerine altın koyularak bağlanır. 
El ve ayakları kınalanan gelin bir köşeye oturtularak eğlenceye devam 
edilir. Çeşitli kıyafetler (çingene, dilenci, erkek, çengi, falcı, kervancı, 
avcı, hamamcı, bakkal, imam, sarhoş, deli vb.) giyen kadınlar tarafından 
şakalar yapılan davetliler eğlendirilir. Bunlara kız  evi mendillere sarılmış 
çeşitli hediyeler verir.

Kız evinden ayrılırken oğlan evinden gelenlerden bir kişi ev 
sahiplerinden habersiz kaşık ve bardak çalarak oğlan evine 
götürür(anlamı?) Davetlilerin dağılmasından sonra kına evinde kalan 
akraba ve yakınları tarafından “Asmak”adı verilen ve kadınların yine 
çeşitli kıyafetler giyerek (örneğin: hoca, hacı, post giymiş avcı, eli sopalı 
kabadayı, omzuna elek aşmış dolanan kadın, yüzünü karaya boyamış Arap 
kadın, şişe elinde sarhoş taklidi yapan kadın kısaca çeşitli erkek kıyafetleri
giymiş yüzlerine bıyık sakal yapmış kadınlar ve süslü elbiseler giymiş 
çengi, hamile, genç kız rolü yapan kadınlar ortalıklarda dolaşır,vs.) 
söyledikleri maniler eşliğinde evde bulunan misafirlerin boyunlarına 
bağladıkları ipi sıkarak ve bunu yaptıkları kişilerin özelliklerini (cimri, 
geçimsiz, iyi kalpli, parası yok, parası çok vs. mal varlıklarını sayıp 
dökerek vergi topladıklarını veya  borçlarının olduğunu söyleyip zorla 
para alırlar.

Kayınpeder ve kayınvalidenin parayı zor vermesi ve bu yüzden 
kendilerine yapılan eziyetleri kabullenmeleri esasına dayalı bir eğlencedir. 
İstenen parayı vermemekte direnen kayınpeder ve kayınvalidenin çeşme 
yalağına atılıp ıslatılması veya kafalarından aşağı su dökülerek 
cezalandırılmalarından sonra para vermeleri yapılan şakaları sonlandırır. 
Kız evindeki asmaca oyunu bittikten sonra grup erkek evine giderek aynı 
oyun ve para toplamayı sürdürür. Gecenin sonunda toplanan para sayılır 
ve bu para ile yiyecek (helva, çerez, tatlı vb.) çorap, mendil alınarak para 
veren kişilere dağıtılır. Bir sinide yemek çıkarılır ve bu yemek yenildikten 
sonra halay çekilir kalan kişiler akraba oldukları için halay kadın erkek 
birlikte çekilir, halaydan sonra herkes evine dağılır. Bütün bunlar olurken 
gelin kızın en yakın arkadaşıyla dinlenmesini sağlamak için yatırılması 
gerekir. 

Perşembe sabahı ezan vakti öncesi damat ve sağdıcı gizlice kız 
evinin önüne gelerek silahla ateş eder ve kaçıp gider. Bu gelini uyandırıp 
kınasının yıkanmasını sağlamak için yapılır. Silah sesinin duyulmasından 
sonra gelin kaldırılır kınası yıkanır. Giydirilir, abdest aldırılır ve avluya 
çıkarılır damat tekrar gelin evine gelmiş dama çıkmış olarak gelinin dışarı 
çıkmasını bekler. Kınası yıkanan gelin arkadaşlarıyla hayata çıkar damda 
bulunan damat yaktığı keveni gelinin ayaklarına doğru atar. Bu da senin 
için yanıyorum anlamını taşır (Ayrıca ateş yakmak yeni bir ocağın 
kurulacağı anlamındadır.) Aşağı inen damat yanan kevenin etrafında halay 
oyununa katılır gelinle karşılıklı oynar ve evden ayrılır. Aynı sabah oğlan 
evine gelen arkadaşları genellikle sarhoş taklidi yaparak hayata giriş 
kapısını söker öyle hayata girerler. Onları karşılayan görevli istedikleri 
bahşişi içecek ve yiyecekleri verir( bu istekler tavuk, baklava, içki vs.dir.) 

Perşembe güvey donatma ve gelin alma günüdür. Köyün dışında bir 
yere götürülen damadın arkadaşlarıyla eğlenerek traş olduğu ve gelinden 
gelen elbiselerini giydiği gündür. Damada çeşitli hediyelerin verildiği bu 
tören sırasında traş yapan berber ve oyun oynayanlar bahşiş alır. Damadı 
kaçırıp saklama ve bahşiş almadan vermeme bu sırada gerçekleşir. Sağdıç 
veya vekilin bir anlık dalgınlığında damat kaçırılır ve çok zor teslim edilir. 
Güvey donatılması bittikten sonra erkek tarafı ve davetliler toplanarak 
gelin almaya gider. Kına Perşembe gecesi gerçekleşmişse gelin alma 
Cuma günü yapılır.

GELĠN SÜSLEMESĠ

Kalabalık bir grupla önde seyman(svatka) denilen yengeler bayrağın 
arkasında davullarla eşliğinde yürür iki kişi baş yengedir. Kız evine önce 
bunlar girer. Şerbet (kahve) ve şeker sunulan yengeler bu ikrama bahşiş 
vermek zorundadır. Bahşiş alınınca yengelere yemeni hediye edilir. Gelin 
kız getirilerek elleri öptürülür. Gelini giydirmek ve süslemek yengeler 
tarafından yapılır. Gelin elbisesi şunlardan oluşur: Kıvarak adı verilen 
örtü, ipekli kumaştan futalı elbise, ceket veya yelek, gümüş kemer, çorap, 
ayakkabı…

Gelinin yüzü püs adı verilen ve ağaçtan elde edilen bir zamkın su ile 
eritilmesi sonucu yapılan hafif bir yapıştırıcı ve buna yapıştırılan pullarla 
süslenir. Genelde yanak ve alın ve çenede çiçek motifleri yapılarak 
süslenen gelinin yanında tıpkı damadın yanındaki gibi bir vekil vardır. 
Süsleme ve giydirilmesi bittikten sonra yüzü kırmızı veya yeşil örtüyle 
örtülen gelinin el öpmesi için yakınları çağrılır. El öpüldükten sonra kızın 
beline kırmızı kuşak babası tarafından bağlanır. Gelin baba evinden 
çıkmaya hazırdır. Gelin çabuk olsun, tembel olmasın şeklindedir.
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Eşçe denes so çupite de mar anko(Hanım kızım daha bugün kızlarla 
birlikte ), 

Ot utre onaka so nevestite de mar anko(Yarından sonra gelinlerin 
arasında),Mar anko…(Hanım kız).

Bundan sonra kayınvalide veya hala, görümce kime kına yakma 
görevi verildiyse gelinin önüne oturur gelinin sağ avucuna kınayı yakmak 
ister adet üzerine gelin avucunu açmamaya kınayı yakacak kişide açmaya 
çalışır. Eğer gelin avucunu açmazsa dik başlı olduğu yorumu yapılır. Sağ 
avuç açıldıktan sonra kına yakılır ve kına üzerine altın koyularak bağlanır. 
El ve ayakları kınalanan gelin bir köşeye oturtularak eğlenceye devam 
edilir. Çeşitli kıyafetler (çingene, dilenci, erkek, çengi, falcı, kervancı, 
avcı, hamamcı, bakkal, imam, sarhoş, deli vb.) giyen kadınlar tarafından 
şakalar yapılan davetliler eğlendirilir. Bunlara kız  evi mendillere sarılmış 
çeşitli hediyeler verir.

Kız evinden ayrılırken oğlan evinden gelenlerden bir kişi ev 
sahiplerinden habersiz kaşık ve bardak çalarak oğlan evine 
götürür(anlamı?) Davetlilerin dağılmasından sonra kına evinde kalan 
akraba ve yakınları tarafından “Asmak”adı verilen ve kadınların yine 
çeşitli kıyafetler giyerek (örneğin: hoca, hacı, post giymiş avcı, eli sopalı 
kabadayı, omzuna elek aşmış dolanan kadın, yüzünü karaya boyamış Arap 
kadın, şişe elinde sarhoş taklidi yapan kadın kısaca çeşitli erkek kıyafetleri
giymiş yüzlerine bıyık sakal yapmış kadınlar ve süslü elbiseler giymiş 
çengi, hamile, genç kız rolü yapan kadınlar ortalıklarda dolaşır,vs.) 
söyledikleri maniler eşliğinde evde bulunan misafirlerin boyunlarına 
bağladıkları ipi sıkarak ve bunu yaptıkları kişilerin özelliklerini (cimri, 
geçimsiz, iyi kalpli, parası yok, parası çok vs. mal varlıklarını sayıp 
dökerek vergi topladıklarını veya  borçlarının olduğunu söyleyip zorla 
para alırlar.

Kayınpeder ve kayınvalidenin parayı zor vermesi ve bu yüzden 
kendilerine yapılan eziyetleri kabullenmeleri esasına dayalı bir eğlencedir. 
İstenen parayı vermemekte direnen kayınpeder ve kayınvalidenin çeşme 
yalağına atılıp ıslatılması veya kafalarından aşağı su dökülerek 
cezalandırılmalarından sonra para vermeleri yapılan şakaları sonlandırır. 
Kız evindeki asmaca oyunu bittikten sonra grup erkek evine giderek aynı 
oyun ve para toplamayı sürdürür. Gecenin sonunda toplanan para sayılır 
ve bu para ile yiyecek (helva, çerez, tatlı vb.) çorap, mendil alınarak para 
veren kişilere dağıtılır. Bir sinide yemek çıkarılır ve bu yemek yenildikten 
sonra halay çekilir kalan kişiler akraba oldukları için halay kadın erkek 
birlikte çekilir, halaydan sonra herkes evine dağılır. Bütün bunlar olurken 
gelin kızın en yakın arkadaşıyla dinlenmesini sağlamak için yatırılması 
gerekir. 

Perşembe sabahı ezan vakti öncesi damat ve sağdıcı gizlice kız 
evinin önüne gelerek silahla ateş eder ve kaçıp gider. Bu gelini uyandırıp 
kınasının yıkanmasını sağlamak için yapılır. Silah sesinin duyulmasından 
sonra gelin kaldırılır kınası yıkanır. Giydirilir, abdest aldırılır ve avluya 
çıkarılır damat tekrar gelin evine gelmiş dama çıkmış olarak gelinin dışarı 
çıkmasını bekler. Kınası yıkanan gelin arkadaşlarıyla hayata çıkar damda 
bulunan damat yaktığı keveni gelinin ayaklarına doğru atar. Bu da senin 
için yanıyorum anlamını taşır (Ayrıca ateş yakmak yeni bir ocağın 
kurulacağı anlamındadır.) Aşağı inen damat yanan kevenin etrafında halay 
oyununa katılır gelinle karşılıklı oynar ve evden ayrılır. Aynı sabah oğlan 
evine gelen arkadaşları genellikle sarhoş taklidi yaparak hayata giriş 
kapısını söker öyle hayata girerler. Onları karşılayan görevli istedikleri 
bahşişi içecek ve yiyecekleri verir( bu istekler tavuk, baklava, içki vs.dir.) 

Perşembe güvey donatma ve gelin alma günüdür. Köyün dışında bir 
yere götürülen damadın arkadaşlarıyla eğlenerek traş olduğu ve gelinden 
gelen elbiselerini giydiği gündür. Damada çeşitli hediyelerin verildiği bu 
tören sırasında traş yapan berber ve oyun oynayanlar bahşiş alır. Damadı 
kaçırıp saklama ve bahşiş almadan vermeme bu sırada gerçekleşir. Sağdıç 
veya vekilin bir anlık dalgınlığında damat kaçırılır ve çok zor teslim edilir. 
Güvey donatılması bittikten sonra erkek tarafı ve davetliler toplanarak 
gelin almaya gider. Kına Perşembe gecesi gerçekleşmişse gelin alma 
Cuma günü yapılır.

GELĠN SÜSLEMESĠ

Kalabalık bir grupla önde seyman(svatka) denilen yengeler bayrağın 
arkasında davullarla eşliğinde yürür iki kişi baş yengedir. Kız evine önce 
bunlar girer. Şerbet (kahve) ve şeker sunulan yengeler bu ikrama bahşiş 
vermek zorundadır. Bahşiş alınınca yengelere yemeni hediye edilir. Gelin 
kız getirilerek elleri öptürülür. Gelini giydirmek ve süslemek yengeler 
tarafından yapılır. Gelin elbisesi şunlardan oluşur: Kıvarak adı verilen 
örtü, ipekli kumaştan futalı elbise, ceket veya yelek, gümüş kemer, çorap, 
ayakkabı…

Gelinin yüzü püs adı verilen ve ağaçtan elde edilen bir zamkın su ile 
eritilmesi sonucu yapılan hafif bir yapıştırıcı ve buna yapıştırılan pullarla 
süslenir. Genelde yanak ve alın ve çenede çiçek motifleri yapılarak 
süslenen gelinin yanında tıpkı damadın yanındaki gibi bir vekil vardır. 
Süsleme ve giydirilmesi bittikten sonra yüzü kırmızı veya yeşil örtüyle 
örtülen gelinin el öpmesi için yakınları çağrılır. El öpüldükten sonra kızın 
beline kırmızı kuşak babası tarafından bağlanır. Gelin baba evinden 
çıkmaya hazırdır. Gelin çabuk olsun, tembel olmasın şeklindedir.
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Gelin vekili kapıyı tutar bu arada kızın çeyiz sandığına kız kardeşi 
oturarak kalkamaz ve sandık bahşişi ister sandık ve kapı bahşişinde 
verilen para üç kerede artırılır üçüncüde verilen para kabul edilerek 
sandıktan kalkılır ve kapı açılır. (Çeyiz toplanırken dul veya belli bir yaşa 
gelmiş de evlenememiş kızların dokunmasına müsaade edilmez. İyi 
niyetle de olsa yardıma çalışması uğursuzluk olarak değerlendirilir. 
Ayrıca düğünlerde genç kızların kıyafet ve örtülerinin bağlama giyinme 
şekli ile dul kadınların evli kadınların giysileri ve örtüleri farklılıklar 
içerir. Kıyafetlere sadık kalınması istenir.) 

Kız evinde bayrak indirilir ve ucuna basma bağlanarak görevli kişiye 
veya bayrak sahibine teslim edilir. Kızın çeyizinin yüklendiği yere basma 
bağlanırken (at arabası) taşıyanlara çeşitli hediyeler verilir ki bunlar 
basma, havlu, yemeni gibi hediyelerdir. Çalgıcılara da benzer hediyeler 
verilir. Kızın çeyizi bayrakla birlikte yola çıkar arkasından gelin kız 
damadın babası veya bir büyüğü tarafından yengelerle birlikte teslim 
alınır. Kayınbaba gelinin üzerine parayla karışık buğday, pirinç atar. 
Gelinin koluna oğlan tarafından bir kız tarafından da bir kişi girer. Erkek 
evi yürüyüş mesafesinde ise gelin yürütülür yoksa süslenen at veya fayton 
ile götürülür. Fayton süslemesinde çiçekler, yemeniler ve içeride sarıya, 
kırmızıya, yeşile boyanmış süsler ve sarı boyalı posteki kullanılır, gelin bu 
postekiye oturtulur. Yola gelin alayını zaman zaman yolu kesilerek bahşiş 
alınır.

Güvey evine ulaşıldığında damat gelini dama çıkarak karşılar 
gelinin önünde kurban kesilir. Kurban kınalanmış bir kurbanlık koyundur 
genellikle. Gelin ve damat kurban üzerinden atlatılarak içeri alınır. İçeriye 
girmeden önce kayınbabanın mallarından damada neler vereceği sorulur. 

Verilen cevap beğenilmezse tek tek tarla bağ ve bahçesi, hayvanları 
sayılarak hangisini vereceği sorulur veya istenir. Kayınbaba benim 
evlenecek üç oğlum daha var hepsini düşünmem lazım diye cevap vererek 
adaletli olmak zorunda olduğunu söyler. Daha sonra gelin kayınbaba  
tarafından kaldırılarak kapının iç tarafına konulmuş kalaylı bir siniye 
bastırılır bundan önce gelinin eline su dolu boduç (küçük testi) verilerek 
yere atıp kırması istenir.İlk seferde kırılmazsa tekrar tekrar kırılıncaya 
kadar yere atması istenir. Gelin eve girmeden önce damat tarafından 
başından para ve buğday, şeker saçılır. Gelin eve girerken iki erkek 
çocuğu kapıda bekler bunlardan biri gelinin ayakkabısını çıkarır diğeri 
gelinin basacağı yere halı veya kilim serer buna basarak içeri giren geline 
erkek çocuklardan birinin yüzüne elek tutarak geline doğru baktırılır 
(anlamı nazarlardan korunmasıdır.) Geline kayınvalideye, kayınbabaya ve 
damadın ağzına tatlı verilir. (Baklava,lokum,şeker vb. Geçimlerinin iyi 
olması birbirlerine kötü söz söylememeleri için.) 

Gelinin ayakkabısını çıkaran kilim seren ve elekle baktırılan 
çocuklara gelin ayakkabısına daha önceden konulmuş para bahşiş olarak 
verilir. Eve yani hayata alınan gelin duvara doğru götürülür ve „süzülmek‟ 
veya „divan durmak‟ denilen ayakta gözlerini kaldırmadan ve ses 
çıkarmadan saatlerce durulan adeti yerine getirir 
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Gelin vekili kapıyı tutar bu arada kızın çeyiz sandığına kız kardeşi 
oturarak kalkamaz ve sandık bahşişi ister sandık ve kapı bahşişinde 
verilen para üç kerede artırılır üçüncüde verilen para kabul edilerek 
sandıktan kalkılır ve kapı açılır. (Çeyiz toplanırken dul veya belli bir yaşa 
gelmiş de evlenememiş kızların dokunmasına müsaade edilmez. İyi 
niyetle de olsa yardıma çalışması uğursuzluk olarak değerlendirilir. 
Ayrıca düğünlerde genç kızların kıyafet ve örtülerinin bağlama giyinme 
şekli ile dul kadınların evli kadınların giysileri ve örtüleri farklılıklar 
içerir. Kıyafetlere sadık kalınması istenir.) 

Kız evinde bayrak indirilir ve ucuna basma bağlanarak görevli kişiye 
veya bayrak sahibine teslim edilir. Kızın çeyizinin yüklendiği yere basma 
bağlanırken (at arabası) taşıyanlara çeşitli hediyeler verilir ki bunlar 
basma, havlu, yemeni gibi hediyelerdir. Çalgıcılara da benzer hediyeler 
verilir. Kızın çeyizi bayrakla birlikte yola çıkar arkasından gelin kız 
damadın babası veya bir büyüğü tarafından yengelerle birlikte teslim 
alınır. Kayınbaba gelinin üzerine parayla karışık buğday, pirinç atar. 
Gelinin koluna oğlan tarafından bir kız tarafından da bir kişi girer. Erkek 
evi yürüyüş mesafesinde ise gelin yürütülür yoksa süslenen at veya fayton 
ile götürülür. Fayton süslemesinde çiçekler, yemeniler ve içeride sarıya, 
kırmızıya, yeşile boyanmış süsler ve sarı boyalı posteki kullanılır, gelin bu 
postekiye oturtulur. Yola gelin alayını zaman zaman yolu kesilerek bahşiş 
alınır.

Güvey evine ulaşıldığında damat gelini dama çıkarak karşılar 
gelinin önünde kurban kesilir. Kurban kınalanmış bir kurbanlık koyundur 
genellikle. Gelin ve damat kurban üzerinden atlatılarak içeri alınır. İçeriye 
girmeden önce kayınbabanın mallarından damada neler vereceği sorulur. 

Verilen cevap beğenilmezse tek tek tarla bağ ve bahçesi, hayvanları 
sayılarak hangisini vereceği sorulur veya istenir. Kayınbaba benim 
evlenecek üç oğlum daha var hepsini düşünmem lazım diye cevap vererek 
adaletli olmak zorunda olduğunu söyler. Daha sonra gelin kayınbaba  
tarafından kaldırılarak kapının iç tarafına konulmuş kalaylı bir siniye 
bastırılır bundan önce gelinin eline su dolu boduç (küçük testi) verilerek 
yere atıp kırması istenir.İlk seferde kırılmazsa tekrar tekrar kırılıncaya 
kadar yere atması istenir. Gelin eve girmeden önce damat tarafından 
başından para ve buğday, şeker saçılır. Gelin eve girerken iki erkek 
çocuğu kapıda bekler bunlardan biri gelinin ayakkabısını çıkarır diğeri 
gelinin basacağı yere halı veya kilim serer buna basarak içeri giren geline 
erkek çocuklardan birinin yüzüne elek tutarak geline doğru baktırılır 
(anlamı nazarlardan korunmasıdır.) Geline kayınvalideye, kayınbabaya ve 
damadın ağzına tatlı verilir. (Baklava,lokum,şeker vb. Geçimlerinin iyi 
olması birbirlerine kötü söz söylememeleri için.) 

Gelinin ayakkabısını çıkaran kilim seren ve elekle baktırılan 
çocuklara gelin ayakkabısına daha önceden konulmuş para bahşiş olarak 
verilir. Eve yani hayata alınan gelin duvara doğru götürülür ve „süzülmek‟ 
veya „divan durmak‟ denilen ayakta gözlerini kaldırmadan ve ses 
çıkarmadan saatlerce durulan adeti yerine getirir 



180

Ses saklama denilen gelinin büyüklerin yanında konuşmaması veya 
fısıltı ile konuşması aylarca hatta yıllarca sürebilir. Kayınbabasının izniyle 
normal konuşmaya başlar. Gelinin süzülme sırasında yanında gelin vekili 
vardır. Davetlilere düğün yemeği verilirken geline akşama kadar yemek 
verilmez. Davetliler dağıldıktan sonra odasına alınan gelinin kucağına 
erkek çocuk oturtulur. Yatağa erkek çocuk yuvarlanır. Bahşiş verilir (para 
ve mendil.) Çocukları erkek olsun diye yapılır. Evdeki çocuklardan kız 
olanı beklenmedik bir şekilde kucağa oturur veya yatağa çıkarsa doğacak 
çocuklarının kız olacağına inanılır. Odada geline yemek verilir. 

Damat yatsı namazı sonrası cemaat ile birlikte dua ve ilahiler 
eşliğinde eve getirilir. Gelin odasının önüne bakı bir leğene kül ve kor 
(koz) ateş konulur. Bu leğene damat tarafından tekme ile üç kere 
vurularak içindeki kül ve koz dağıtılır. (Anlamı ocak yansın bolluk olsun 
çok çocuk sahibi olsunlar?) Gelin odasına girerken damadın sırtı 
arkadaşları tarafından yumruklanır. İçeride gelin ile birlikte vekili vardır.
Damat yüzü örtülü gelinin yüzünü açması için “yüz görümlüğü” adı 
verilen hediye verir, bu gerdanlık tarzı bir hediyedir. Gelin vekili gelin ve 
damada abdest aldırıp namaz kıldırır ve öğütler verir. Daha sonra yemek 
yemeleri için kız evinden gönderilen tavuk, baklava, pilav vb. yiyecekleri 
hazırlar ve bir sini içerisinde odaya bırakır. Kayınvalide veya yengelerden 
biri her ikisine kapınıza gelip sesleneceğim sakın ses vermeyin diye 
tembih eder (doğacak çocukların sağır olmaması için yapıldığı söylenen 
adettir. Sabah silah atılarak haber duyurulması da diğer bir adet 
olmaktadır. Ertesi gün Kale „Gelin görme‟ günüdür. Gelin kızın baba 
evinden ayrılıp yeni evinde geçireceği ilk gün kutlanır. Sabah geline zülüf 
denilen ve saçlarının yanlarından kesilmesiyle yapılan saç kesme adeti 
yerine getirilir. (Düğün sırasında saçlarının kesilmesi uğursuzluk olarak 
kabul edildiği için hiçbir şekilde gelinin saçı kesilmez.) Öğleden sonra kız 
tarafının erkek evine giderek çeyiz bakması ve yemek yenilip eğlenilmesi 
ile düğün sona erer. Gelin ve Damat en az üç gün evde kalıp dışarı 
çıkmaz. Daha sonra el öpmek için kız ailesine yemeğe gider ve 
akrabaların daveti üzerine sırayla ev ev dolaşırlar.

Aynı zamanda iki kardeş birden evleniyor veya  köyde aynı gün 
düğün varsa ve gelin alayı karşılaşırsa gelinleri koç gibi tokuşturarak 
nazardan korunacakları, sağlıklı ve sağlam olmaları için bunun şart olduğu 
söylenerek yapılan bir diğer ilginç adette vardır.

Düğün olağanüstü durumlarda ancak ertelenir. Düğün yapılan 
mahallede cenaze evi varsa izin alınarak düğün yapılır davullar ve zurna 
mümkün olduğu kadar az çalınarak cenaze evi rahatsız edilmez. 

Jerveni‟de söylenen Mahmude türküsünde ise şansızlık sonucu düğün 
sırasında balkondan düşerek el ve ayağı kırılan gelin kıza aittir. Gelin 
almaya giden davetlilerin eli boş dönmesini anlatır. „Ena odayi polna 
canlari‟ (Bir oda dolusu insan) Miyesti bolna Mamudeya (Mahmudem 
hasta) , Miye panata at köşko (Köşkünden düştü), Muye skorşena levata 
noçka belata roçka (Eli kolu ayağı kırıldı kalkmıyor) Canlar canları…

Jerveni Köyünde Düğün ve Gelin Hakkında Söylenen Sözler
Düğün:Brak, Zemka, Nikah: Kepin, Nişan: Armasan, Nişanlı: Armasani, 
Donanamak:Sa tuttli, Davet: Kalesa, Davul: Tepan, Heybe: Tisaga, 
Kuşak: Poyas, Etek: Pesuta, Don: Gasçi, Elbise: Plaçki, Ocak: ognişe, 
Baca: Dunik, Ateş: Ogan. Nevesta: Gelin, Zed: Damat, Jeni: Kadın, Koca: 
Moş, Uçina: Yenge, Tete: Teyze, Asmak: Obesvayne 

Değerlendirme

Jerveni Köyü Sakinlerinin Anlattığı Kız isteme, Nişan ve Düğün 
adetleri 

Jerveni köyü sakinlerinin söylediği şekliyle evlenmek isteyenlere 
Osmanlı devleti tarafından bazı şartlar konulmuştu. Osmanlı bize 
gayrimüslimlerle evlenmeyi yasaklamıştı. Biz kendi köyümüzün haricinde 
“Vişeni, Moalm, Bapçor, Zabirdeni, Bihlişte köylerinden kız alıp 
verebilirdik. Kızın babası yoksa, şehit kızı ise çeyizi devlet tarafından 
verilirdi. Köyün erkeklerinin bu ve benzeri evlilikler yapması teşvik 
edilirdi.”

*Ocağı karıştırmak, soba karıştırmak, baca tüttürmek gelenekleri 
Türkler arasında Göktanrı inancının İslamiyet‟te de devam ettiğini 
göstermektedir. Buna diğer bir örnek; Jerveni‟de kız isteme ve damadın 
gelin odasına girmesinden önce üç kere vurarak dağıttığı bakır kap 
içerisine konulan kül ve kor adetidir. Göktürklerde od‟a, ateşe büyük 
saygı gösterilmektedir. Türklerin Ergenekon‟dan çıkıp yeni yurt 
aramalarında demir dağı ateş yakarak eritip saklanıp çoğaldıkları efsanevi 
yerden çıkışları da eskiden günümüze ateşin ve demirin  kutsal kabul 
edildiğini gösteren inanca dayanmaktadır.

*Kına yakmak saç kesmek kızın gideceği yere bir nevi kurban olması 
“Gelinlikle girdiğin evden kefenle çıkasın, Kız evladı el kapısı için 
yetiştirilir. Dirin gidiyor ölün çıkar o evden ancak” sözlerinin 
söylenmemiş halidir.

*Akraba evliliklerinin onaylanmayışını bugün genetik yolla geçen 
hastalıkları akraba evliliklerine bağlayan araştırmaları dikkate alırsak bu 
amaçla hoş karşılanmadığı sonucuna varabiliriz. Akraba olan gençlerin 
birbirlerini sevmeleri ve evlenmek konusunda direnmeleri ile bazen mal 
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ve mülkün dışarıya çıkmaması nedenleriyle bu evliliklere izin 
verilmektedir. Ayrıca kız veya oğlanın anne veya babasının ölmüş olması 
da bu ve benzeri evliliklerin yapılmasında etkendir. Ablası ölen bir kızın 
ablası yerine ablasının çocuklarının üvey anne eline bırakılmaması ve 
ağabeyin ölümü halinde yine ağabeyin çocuklarının boynu bükük 
kalmaması ve gelinin genç dul olması halinde evdeki kardeşlerden veya 
akrabalardan biriyle evlendirilmesi adeti de Jerveni köyünde rastlanılan 
adetlerdendir. 

*Büyüklerin öncülüğünde yapılan hediye, bohça, takı alışverişi daha 
çok bir evin ihtiyaçlarını karşılama amacına yöneliktir.

*Bohça ve bohçaya konulan eşyaların alımında taraflardan 
temsilcilerin olması genel bir uygulama olarak karşımıza çıkmaktadır.

*Nişan ve Gelin kıyafetlerindeki özellikler dönemin kıyafetlerinin 
özellikleridir. Bölgeden bölgeye, köyden köye değişiklik gösterse de 
coğrafi ve iklim şartlarına göre bu kıyafetler belirlenmiştir.

*Evlenen çiftlere mal ve mülk vermek onların ayrı bir aile olacağının 
göstergesidir.

*Takılar ve mehir gelinin adeta güvencesi olmaktadır. İhtiyaç 
halinde bunların satılıp değerlendirilmesi de zaman içerisine söz 
konusudur. 

*Yüz boyama gelini süsleme  oldukça yaygındır. Bölgelere ve 
geleneklere göre değişiklik olsa da her tarafta benzer adetler 
yapılmaktadır.

*Saçı geleneğinde kullanılan ürünler yörede yetişen ve bereket 
sembolü olan ürünlerdir.

*Gelinin kucağına erkek çocuk vermek yatağına erkek çocuk 
yuvarlamak, yatırmak da baba ocağının soyun erkek tarafında devam 
ettirildiğine duyulan inançtır. Anne yani kadından soyun devam 
etmediğine inanılır. Yine bugün araştırmalar (genetik) bu kurama dayalı 
olarak yürütülmekte ve erkek DNA‟sının kadın Dna‟sına göre daha eski 
veriler taşımakta olduğu sonucuna varılmaktadır..

*Gelinin yüzüne elekle baktırmak nazarlardan korumak amaçlıdır?

Kaynaklar 
Jerveni Köy düğünü adetlerini anlatanlar: 
Huriye Pişkin.Selime Pişkin,Münevver Kaplan, Asime Düzen, Nefika
Düzen.
Süreyya Aytaş,Bitmeyen Muhacirlik, İstanbul 2007 
Leyla Kaplan,Türk Kültüründe Düğün, Jerveni-Cemil Köyü Düğünleri 
Seminer Ödevi,Ankara 1978

EK: POMAK KÖY DÜĞÜNLERĠNE AĠT FOTOĞRAFLAR
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