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Bugün, yarın ve daima..

İzmirli olmak, sadece yaşam biçimiyle, hoşgörüyle, aydınlık ve çağdaşlıkla, demokrasiye
bağlılıkla anlatılabilecek bir şey değil!

İzmirli olmak, aynı zamanda, geleceğiyle ilgilendiği kadar, kültürünü ve geçmişini de
bilmek ve ona sahip çıkmak demektir.

O yüzden, bize kalan tarihi mirası, bizden sonrakilere de iletmenin önemini iyi bilir
İzmirli.

Sahip olduğumuz toprakların tarihsel derinliği ve kültürel çeşitliliğini kucaklayan doğru
politika ve uygulamaları kentin hizmetine sunmak ise bizim yerel yönetim anlayışımızın
en temel noktasıdır. 

İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak, tarihi ve kültürel mirasın korunması, ortaya çıkartıl-
ması, işlev kazandırılması ve "insanlığın ortak mirası"nın gelecek kuşaklara aktarılmasını
evrensel bir sorumluluk  olarak görüyoruz. Öyle de devam edeceğiz.

Geleceğimiz için çalışırken, geçmişimizi unutmayacağız.

Bugün, yarın ve daima..

Sevgi ve saygılarımla.

Aziz KOCAOĞLU

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı
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GİRİŞ

Çok özel coğrafi konumu nedeniyle İzmir, Aioller tarafından kurulduğu M.Ö. II. binin sonlarından beri Avrupa ve Asya
kültürleri arasında özel bir buluşma noktası olmuştur. Bu birleşme kimi zaman uzun süreli kazançlı ekonomiler oluştursa
da ayrıcalıklı ve verimli kültürel alışverişler kadar trajedilerle de karşı karşıya kalmıştır. Bütün bu hususlar kent kimliğini
şekillendirmiş, kent tarihinin barışçıl ve dengeli bileşenleri olarak halen daha varlığını sürdürmektedir.

Transfer ya da aktarım veya kültürel karşılaşma terimleri çeşitli şekillerde yorumlanabilir. Bu terimlerin geniş kapsamı
ticari malların el değiştirmesinde gözlemlenebilir. Örneğin, Pers tütsüsünün Sardes’e, Osmanlı pamuğunun Marsilya’ya
ihraç edilmesi gibi. Kent tarihini çeşitli şekillerde büyük ölçüde etkileyen olayların ardından, kent halkı yer değiştirmek
zorunda kalmıştır. M.Ö. 7. yüzyılın sonunda Lidya kralı Alyattes’in kuşatması, Smyrnalıların Eski İzmir (Bayraklı)’den
yeni yerleşim yerlerine (Kadifekale) taşınmaları, 1922 yılında Yunanlıların Türkiye’den, Türklerin Yunanistan’dan göçleri
buna örnektir.  Kültürel transferlerin tüm bu şekilleri arasında en sofistike olanı kent içinde karşılaştığımız transferlerdir:
eklektik akımlar, melez müzik yapısı, ve Homeros ve sonrasındaki dönemlerde şahit olduğumuz birbirinden farklı etnik
kökenli kültürlerin buluşması (örneğin, Yunan, Lidya, Bizans, Pers, Selçuk, Ermeni, Levanten, Yahudi vb.) 

Doğu ve Batı arasındaki uzak mesafe yollarının uzun soluklu kullanımı farklı açılarda kaşımıza çıkmaktadır: Pers Kraliyet
Yolu önce Frigler tarafından sonra Hellenistik Dönem’in politik ve askeri kargaşası sırasında kullanılmıştır. Kral Yolu
aynı zamanda Choiseul Gouffier gibi, Küçük Asya’ya gelip, geçmişin günümüze karıştığı kentleri tarif eden Avrupalı
seyyahlar tarafından da kullanılmıştır. Choiseul Gouffier Pergamon sunağını ve Myrina pişmiş toprak heykelciklerini
ilk keşfeden kişidir.

Smyrna’da tespit edilen ve birbirini izleyen stratigrafik katmanların yardımı ile oluşan kültürel transfer çalışmalarının
bu özel alanını inceleme fırsatını bize yakın geçmişte yapılan çalışmaların dinamizmi vermiştir. Eski İonia’nın Smyrna’sı
Türkiye’deki arkeolojinin kurucularından birisi olan Ekrem Akurgal tarafından 20.yüzyılın ilk yarısında kazılmıştır. İz-
mir’in en erken yerleşim alanı olan Yeşilova Höyüğü Zafer Derin tarafından ve şimdiki Bayraklı alanı ise Cumhur Tanrıver
tarafından kazılmaktadır. Agora alanında Hellenistik ve Roma Smyrna’sı bulunur ve bu alan Akın Ersoy tarafından araş-
tırılmaktadır.

Özellikle Bizans ve Osmanlı gibi daha az bilinen dönemlerin tanıtılması konusunda bir fırsat yaratmak bu sempozyum
adına çok faydalı olmuştur. Buna ilave olarak, İzmir kent yaşamı içinde uğradığı tahribatlara rağmen, mimari öneme
sahip bazı önemli yapılar halen ayaktadır. Antik yapıların restorasyon ve yeniden değerlendirme programı çerçevesinde
aralarında Gustave Eiffel gibi mimarların da bulunduğu önemli isimlerin imza attığı yapıları görebilmekteyiz.

Arkeolojik ve mimari kalıntılar açısından baktığımızda, sempozyum İzmir’in ve yakın civardaki İonia kentlerinin tarihi
ve kalıntıları konusunda çalışan uzmanlar ile İzmir kenti içerisinde bulunan Yeşilova Höyüğü, Eski ve Yeni Smyrna
kentlerinde kazı yapan kazı başkanlarının sunumları sayesinde zenginleşmiştir.

Bu sempozyum beşeri ve kültürel etkileşim alanlarına odaklanmak için bir fırsat olmuştur. Aynı zamanda, Türk, Rum,
Musevi, Ermeni ve Levantenlerin çok kültürlü ekletik yaşamını inceleyen daha yakın dönemlerdeki toplumu ve
Smyrna’nın eski yaşamını karakterize eden diğer toplulukları keşfetme şansı vermiştir. İzmir’in uzun vadeli geçmişi
transnasyonalizm üzerine odaklanan beşeri bilimler için pragmatik bir konudur. Sempozyumda bildiri veren bu kitapta
makaleleri bulunan katılımcılara sonsuz teşekkür ederiz. 

« Geçmişten Günümüze İzmir: Beşeri ve Kültürel Etkileşimler » başlıklı sempozyum 4-7 Kasım 2015 tarihlerinde İzmir,
Adnan Saygun Sanat Merkezi’nde gerçekleşmiştir. Bilimsel organizasyon Ege Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji
ve Sanat Tarihi Bölümleri ile labex TransferS (Paris, Fransa) tarafından gerçekleştirilmiştir. Her iki kuruma da burada
katkılarından dolayı şükranlarımızı sunarız.
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Bu sempozyumun gerçeleşmesinde ve bu kitabın hazırlanmasında en büyük katkılardan birisini İzmir Büyükşehir Be-
lediyesine ve ayrıca Ahmet Priştina Kent Arşivi Müzesi’ne borçluyuz. En başta sayın başkanımız Aziz Kocaoğlu’na, genel
sekterer yardımcısı Aysel Özkan’a, Kültür Sanat Dairesi Başkanı Funda Erkal’a,  APİKAM müdürü Ayşe Üngör’e, Asuman
Gökkaya, ve grafiker Gülsüm Berdan Eren’e çok teşekkür ederiz. 

Arkas Sanat Merkezi’ne ve Jean-Luc Maeso’ya ve Fransız Kültür merkezi müdürü Caroline David’e katkılarından dolayı
şükranlarımızı sunarız. Sempozyum esnasında gerçekleşen Sefarad müziği dinletisi için Avram Aji’ye burada teşekkür
etmek isteriz.

Sempozyum boyunca özverili çalışmalarından ve katkılarından dolayı İnci Kuyulu Ersoy’a, Ayşegül Selçuki Uysal, An-
nabelle Milleville, Sophie Bono-Lauriol’a ve sempozyuma değerli katkılar veren Ergün Karaca, Ümit Güngör, Ayşe Çelebi,
Esen Kaya, Sinem Çakır, Gencay Öztürk, Hakan Aycan, Merve Taş, Dilruba Kardelen Gürkan, Gizem Altınkaynak,
Özgür Şahin, Serra Rodoplu ve Özge Akbaş’a teşekkür ederiz. Son olarak Şebnem Toplu, Ayşe Çelebi, Berna Akıncı ve
John Rogove’ye tercüme ve İngilizce dil kontrollerindeki katkılarından dolayı teşekkürlerimizi sunarız.

Editörler Kurulu

Michel Espagne

R. Gül Gürtekin Demir

Pınar Aydemir

Stephane Verger
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INTRODUCTION

Smyrna, with its very special geographical position, has been an extraordinary meeting place between the European
and Asian cultures since its foundation by Aeolians at the end of the second millennium B.C. This integration was oc-
casionally determined by long-lived prosperous economies, privileged and fruitful cultural interactions as well as by
tragedies that were commonly faced. All these aspects formed the identity of the city, and still elaborate the peaceful
and balanced components of the city’s history.

The term transfer or cultural interweaving may be interpreted in several ways. The large scope of the term may be ob-
served in the transportation of trade goods, e.g. Persian incense exported to Sardis, Ottoman cotton exported to Marseille.
It is also witnessed in the sudden displacement of people following the disasters that dramatically effected the history
of the city in various means, e.g. the siege of Alyattes, king of Lydians at the end of the 7thcentury B.C., replacement of
Smyrnians from Old Smyrna (Bayraklı) to their new home, Kadifekale, and the exodus of Greeks from Turkey and
Turks from Greece in 1922. Among all of these forms of cultural transfers the most sophisticated one throughout
Smyrna’s history is the “transfer” practiced in the city’s urban life: eclectic fashions, hybrid musical forms, meeting of
diverse cultures of distinct ethnic origins that meet from the Homeric times and onwards, such as Greek, Lydian, Byzan-
tine, Persian, Seljuk, Armenian, Levantine, Hebrew, etc.

The use of long distant routes between East and West for long periods of time may be apparent in various aspects: The
Persian Royal Road was previously used by Phrygians and later during the political and military turmoil of the Hellenistic
period as well as by the European travelers who came to Asia Minor, such as Choiseul Gouffier, who visited the region
and described the cities where the past mingled to present. He is also the first person to discover the Pergamon Altar
and terracottas of Myrina.

The dynamism of recent studies gives us the opportunity to have a look at this special field of cultural transfer studies
that is composed by the help of successive stratigraphical sequences attested in Smyrna. Ancient Ionian Smyrna was
unearthed in the first half of the 20th century at Bayraklı by Ekrem Akurgal who was one of the founders of new Turkish
archeology. The earliest remains of the city is excavated by Zafer Derin in Yeşilova Höyük whereas the current field di-
rector of Bayraklı Excavations is Cumhur Tanrıver. The new Hellenistic and Roman Smyrna includes the area of agora.
The current excavations are carried out by Akın Ersoy.

It was interesting especially for art historians to create an opportunity to introduce less-known periods such as Byzantine
and Ottoman periods. In addition to this, some important buildings in terms of architectural importance in the urban
life of Izmir are still visible despite successive destructions. Thanks to recent programs reevaluating and restoration of
the ancient buildings we are able to see some of the fine buildings of famous people, such as that of Gustave Eiffel.

From an archaeological and architectural perspective, the conference has largely benefited from the scholars who study
on the remains and history of Izmir and several large neighboring Ionian cities, and also from the field directors of the
excavations within the city (such as Yeşilova Mound, Old and New Smyrna). 

The conference was an opportunity to put the focus on these fields. We also had the chance to explore the society of
more recent periods, especially the periods where we observe the eclectic life of multi-cultural societies of Turkish,
Greek, Jewish, Armenian, Levantine and other communities that characterize the old life of Smyrna. The long-term his-
tory of Izmir is a paradigmatic matter for human sciences focusing on transnationalism. We are deeply grateful to all
the colleagues and participants in the İzmir conference who submitted their contributions for this volume.

The conference « Izmir from Past to Present: Human and Cultural Interactions » was held in İzmir at Adnan Saygun Art
Center between 4-7 November, 2015. The scientific organization was jointly carried by labex TransferS and Ege Uni-
versity and the organization benefited largely from the collaborations with İzmir Municipality, Museum of Ahmet Priştina
City. 
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The conference and thus this volume would never have been possible without the commitment of İzmir Municipality
and the Museum of Ahmet Priştina City Archive. In this respect we are grateful for Mayor Aziz Kocaoğlu, deputy general
secretary Aysel Özkan, director of the Department of Culture and Art, Funda Erkal, director of the Museum of Ahmet
Priştina City Archive, Ayşe Üngör and to graphic designer Gülsüm Berdan Eren.

We would like to express our gratitude to our other supporters and institutions that made this international event pos-
sible: Ege University Rectorate, Faculty of Letters, labex TransferS (École normale supérieure - Collège de France / PSL
Research University). ARKAS Art Center and Jean-Luc Maeso as well as French Institute in Izmir and Caroline David
deserve special thanks for their collaboration. We were all very delighted to listen to the musical performance of
Sephardic music by Avram Aji. We are grateful to him.

İnci Kuyulu Ersoy, Ayşegül Selçuki Uysal, Annabelle Milleville, Sophie Bono-Lauriol, Ergün Karaca, Ümit Güngör, Ayşe
Çelebi, Esen Kaya, Sinem Çakır, Gencay Öztürk, Hakan Aycan, Merve Taş, Dilruba Kardelen Gürkan, Gizem Altınkay-
nak, Özgür Şahin, Serra Rodoplu and Özge Akbaş are thanked for much-valued assistance and support during the or-
ganization of the conference. Finally we thank Şebnem Toplu, Ayşe Çelebi, Berna Akıncı and John Rogove for their
collaboration in translations and English proof-reading.

Editorial Board

Michel Espagne

R. Gül Gürtekin Demir

Pınar Aydemir

Stephane Verger



İLBER ORTAYLI’NIN AÇILIŞ KONUŞMASI 

Çok Sayın İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız ve Belediye Başkan Vekili, çok Sayın Ege Üniversitesi rektör yar-
dımcımız, Fransız akademik çevrelerinden gelenler, bu arada sempozyumun tertipçileri arasında bulunan École
Normale Supérior’un değerli üyesi, Michel Espagne ve diğerleri, çok sevgili öğretim üyelerimiz ve öğrencilerimiz,
müsaade ederseniz kabindeki mütercim arkadaşlara biraz fırsat vermek için ben konuşmamı Türkçe yapacağım
ama kısa İngilizce çeviriyi de arkasından vereceğim. Böylelikle mesele halledilmiş olacak.

İzmir daha evvel de söylendiği gibi, Ege coğrafyasının en önemli şehirlerinden birisidir. Bugün Prof. Michael Es-
pagne’nn, Ekrem Akurgal ve İzmir Kazıları üzerindeki konuşmasını dinleme fırsatını hepimiz elde edeceğiz. Klasik
çağlarda bu bölgenin büyük şehri, hepinizin bildiği gibi Metropolis Asya unvanını taşıyan Efes, hemen yanı başında
bilimin merkezi sayılan Miletos yer almaktadır. Herkes bunu biliyor ama bilmeyenlere söylüyorum, Yunan klasik
şehirlerinin ve Yunan demokrasisinin en iyi örneği dünyada bence Priene’dir. Bu üçgen etrafında gelişirsiniz; eski
İzmir’in önemi ise başkadır. Eski İzmir daha kuruluşu itibarıyla, bu bölgede binlerce yıl yaşamayı hak eden bir şe-
hirdir. Bizim İzmir’imiz tarihte üç kere yer değiştirmiştir. Bir dördüncüsü nasıl olacak bilmiyorum, üzerinde çok
düşünmemiz lazım. Bu bir gelişme olabilir, biraz önce başkan yardımcımızın dediği gibi, bir faciaya dönüşebilir,
hakikaten bu konu üzerinde düşünülmesi gerekir. 

Hiç şüphe yok ki, İzmir’in büyümesi bir rasyonelle mümkün olacaktır. Eski İzmir’i bugünkü Türkiye’ye, 11. asırda
gelen atalarımıza hediye edenler ne Selçuklu sultanlarıdır ve ne de Osmanlı sultanlarıdır, Timurlenk’tir. Bir istila
sırasında Orta Asya’nın büyük hükümdarı, biliyorsunuz İzmir’i kendi istila bölgesine kattı ve ardından Osmanlılara
kaldı. Bu çok enteresan bir vakadır. Eski dünyanın tarihinde eksojeni değişen ve bir memleketin yapısını değiştiren
en önemli olay, hiç şüphesiz Türkler’in Mikro Asya’ya, Küçük Asya’ya gelişidir. Çok yakınlarda gidenleriniz vardır;
Moğolistan’a gittiğiniz zaman Türkler’in çıktığı bu ülkenin, şartlar bakımından bu ülkeyle ne bağı olduğunu araş-
tırabilirsiniz. Galiba bizim tarihi maceramız bundan ibarettir. Göçebeliğin, at göçebeliğinin üstadı olan Moğolların
yanından kalktık ve uygar medeniyetin en ünlü örneklerini yaşayan Küçük Asya’ya yerleştik. Yerleştiğimiz toprak
sadece Eski Yunan’ın değil, Roma İmparatorluğu’nun, Bizans İmparatorluğu’nun ve asıl önemlisi daha Akhame-
nidler’den beri eski İran imparatorluklarının en güzel eserlerinin bulunduğu yerdir. İran satrapının, bir İran im-
paratorluk kolonisinin ve bir İran karayolu sisteminin en iyi örneklerini bu topraklarda görürsünüz. Seneler evvel
Topkapı’da bir İran sergisi açtığım zaman, bu hakikati bir kere daha gördük. Türk müzelerindeki eski İran eserleri
ve kalıntıları, neredeyse Tahran Müzesi’ndeki meslektaşlarımı kıskandıracak kadar zengin ve orijinaldir. 

Hiç şüphesiz ki tarihi bir dönüm noktasında bulunuyoruz. İzmir büyüyecek, bu büyümenin rafine olması lazım.
Maalesef rafine bir şekilde büyür ve gelişirsek Akdeniz’in öbür ucundaki Barselona olabiliriz. Barselona karşısında,
ona rakip, başka türlü tadı tuzu olan ve hiç şüphesiz en azından onun kadar eski bir medeniyet parçası bulunabilir.
Ama eğer iş çevreleri Katalonyalı meslektaşlarının kalitesinden uzak, onların dinamizminden uzak ve münevver-
lerimiz onlardan daha uzak bir yapıda devam ederlerse, bu mümkün olmayacaktır. Geçen yıllar içinde, 1963’te
Efes’i ziyaret etmek için bir “guide booklet” aradığımda Haşet’e gitmiştim. Haşet’te Burda mecmuasından başka
bir şey yoktu. 2003 ve 2013 İzmir’i ise, insanların her türlü kitabı okuduğu, hatta yazdığı ve bastığı, iki resmi üni-
versitenin yanında bir üçüncüsünün ilave edildiği, yeni kurulanların Türkiye çapında ismini duyurduğu bir merkez
olmuştur. İzmirliler artık eskisi gibi sadece iyi yaşayan, zevkli giyinen, zevkli yiyen insanlar olmanın yanında; oku-
maya, tartışmaya, musiki ve resimle uğraşmaya başlamışlardır. Bu gibi gelişmelere baktığımız takdirde belki biz
de Barselona olabiliriz diyorum. Ama tabi bu çok zor bir yoldur ve düşünülmesi gerekir. Üzerinde bazı problemler
var. Eski İzmir’in değiştiği safhaların en önemlisi 18. asırdır. 18. asra kadar, İzmir sadece bir limandır ve Kaptan
Paşa’nın donanma merkezi bile yanı başındaki Sığacık’tır. Bunun, büyük bir eyaletin etraftaki Aydın, Saruhan,
Menteş gibi klasik eyaletlerin merkezi olması, 19. asra aittir. Ahali değişmiştir. 
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“Lost Paradise’dan”, yani kayıp cennettten bahsediliyor. Hiçbir zaman cennet olmamıştır. Tarihi egzacere etmek,
karalamak kadar yanlış bir yöntemdir. Hiç şüphesiz ki burası, ne kaos hükmeden, insanların birbiriyle kavga et-
tikleri bir harp alanı ne de bir cennettir. Kaybolan şey “kayıp cennet” değildir, trajik bir devrimdir. Yapı, gene aynı
şekilde devam etmektedir. İzmir’in araştırmacı evlatlarından Rauf Beyru bir mesaj verir: 1896 Türk-Yunan Savaşı
sırasında, şehirdeki Hellen gençliği gönüllü olarak karşı tarafa geçiyor ve savaş türküleriyle gidiyorlar. Bu, ne
idareyi ne de burada yaşayan Türkleri ve Müslümanları alakadar bile etmiyor. Bu tip bir kozmopolitizm tavsiyeye
şayan değildir. Çünkü burada belirsizlik söz konusudur. Bilinçli olan, herkesin birbirini bilerek bir arada yaşamayı
becermesidir. Bazı ahvalde, etnik kalabalıklar ve renklilikler çok şey ifade etmez. Bazı ahvalde ise, ortada sayıları
o kadar kabarık olmasa bile, çok daha güzel bir manzara çıkabilir. İzmir, insanların birbirleriyle kaynaşmaya müsait
olduğu bir atmosferdir. Maalesef, iş çevreleri atılgan değildir. Beklenen gelişmenin motoru olacak boyutta değil-
lerdir. Bunu bir tenkit olarak söylemiyorum, çünkü bunu herkes biliyor ve konuşuyor. İzmir’in gençliği, bu yüzden
buralarda iş bulamıyor, fakat nüfus çok artıyor. Bürokratik bir manipülasyonla nüfus arttırılmaktadır. Bu tehlike-
lidir. 1970’lerde o zamanki belediye CHP’nindi. İzmir’e, böyle bir manipülasyonla bir nüfus yerleştirildi. Bu nü-
fusun, hem iş bulması, hem de İzmir’in hayatına intibakı çok zor oldu ve henüz tamamlanmış bir süreç değilken,
bu hükümet döneminde, son on yılda daha geniş bir bürokratik manipülasyonla daha fazla bir popülasyon artımına
gidiliyor. Bunun yarattığı sorunların, herkes altında kalır. Bu ne yapanlara, ne yaptıranlara hiçbir hayır sağlamaz.
Bürokratik manipülasyonlarla artan nüfus, bir üretime, bir uygarlaşma projesine yardımcı olmayacağı gibi, büyük
problemler yaratacaktır. Bunun üzerinde durmamız gerekir. Her halükarda şişirilmiş bir göç, uygun bir gelişme
trendi değildir. 1789’dan beri göç yapıyoruz. Bizim ilk göçmenlerimiz, Fransız İhtilali’nin konservatör kahraman-
larıdır. Biz o sayede, Alliance ailesi gibi, İstanbul, Beyoğlu’nun belediye reisi olmuş, hatta Washington’da sefirliği-
mizi yapmış, İzmir’de ilk Türk modern basınının örneklerini vermiş, şahıslara sahibiz. Unutmayın, Odesa
Smyrna’nın bir taklididir. Burada artan Yahudi nüfus, Yahudi yerleştirmesi, Victor Şili’nin valiliği zamanında
Odesa’da taklit edilmiştir ve Rusya’da ilk Yahudi yerleştirilen şehir Odesa’ydı ve Odesa bir İzmir taklidi ve Kara-
deniz’in İzmir’i oldu. Unutmayalım, tarihteki ilk Bulgar gazetesi, Kostantin Fotinov tarafından, yani bir Bulgar tüc-
car tarafından, burada çıkarıldı. Bu gazete Bulgar halkına, tıpkı Balkanlar’daki bütün gazeteler gibi, coğrafyasını,
tarihini, milli özelliklerini öğreten bir gazeteydi. Bugün, İzmir’in basın tarihi üzerine ne korunan bir malzemeye
ne de çok değerli bir kitaba sahibiz. Yapılan çalışmaları takdirle karşılıyoruz ve bunun devamını temenni ediyoruz. 

Memleket zengindi ve hiç birisi bundan şikâyet etmedi. Belki böyle bir sözcük vardır… Gâvur İzmir lafını çıkaranlar
daha çok, gelenlerdir. İçeride bulunanlardan pek hoşnut değillerdi. Ama ülke zengindi. Çalıştılar, herkese ekmek
vardı, bir müddet sonra onları da görürüz. Bir müddet sonra İzmir işgal edildi. 

Bugün İzmir nasıl gelişecek, onun tartışmasını yapmak zorundayız. İş hayatının düzenlenmesi, iş çevrelerinin daha
ciddi aktivitelere geçmesi, gençliğin kendi kendini organize etmeye çalışması, ziraatın iyi düzenlenmesi, servisler
sektörünün geliştirilmesi, bunların başında gelmektedir. Ve her şeyden evvel önlenmesi gereken bürokratik ma-
nipülasyonla getirilen husustur; bunun hiçbir faydası olmaz. Çok örnekleri görünüyor. Köy Kanunu’nun açık hü-
kümlerine rağmen, beş dönüm yer olan bir yere yirmi aile geliyor. Bunların burada yaşaması mümkün değil.
Muhtar izin vermiyor. Yetkisidir, kanuna uygundur, vali muhtarı azlediyor. Maalesef bu anlamda merkezi hükümet
iyi örnekler vermemiştir. Mahalli idarelerin ve merkezi idarenin kontrol yetkilerinin tartışıldığı bir zamanda, bun-
ların üzerinde yeniden durmamız gerekiyor.

Hoş geldiniz. Sayın Belediye Başkanımıza, sayın eş başkan yardımcımıza, sayın üniversite rektörümüze teşekkür-
lerimi bir borç biliyorum. İyi çalışmalar.  
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OPENING REMARKS BY İLBER ORTAYLI

Dear vice rector, dear vice mayor, distinguished members of the École Normale Supérior, dear ladies and gentle-
men, I would like to mention here the importance of ancient Smyrna. Ancient Smyrna is the most “ancient” set-
tlement of this area. That means the child of Ionia who could survive for such a long time. It is a very important
economic, social and cultural center and I hope this distinguished positon will continue, but how and where?
That is the point of discussion and I, as a historian and a social scientist, really sometimes have doubts and hesi-
tations and real dreams but also a nightmare of Smyrna. I am very glad that you will submit today to us your paper
about Old Smyrna Excavations and Ekrem Akurgal, who is our dear professor teacher, cultural pioneer of classical
archaeology of this country after Osman Hamdi. The most important center of classical age in this area is certainly
the metropolis, Ephesus and its neighbor Miletus which is the scientific, cultural, commercial center of Ionia, and
also the most distinguished example of classical Ionian democracy, urban planning and beauty, Priene. I think it
has no parallel of this world of Mediterranean Sea.

Smyrna is certainly a gift of the conqueror Timurlenk, neither of the Seljuks nor the Ottomans. It is only the
Mongol Emperor, The Khan of the central Asian Empire, Timurlenk who conquered Smyrna from Italians and
the crusades and gave it to the Turks forever. Turks have started their adventure in the far country of Mongolians,
the horse drivers and very strong organizers. They have started then as the neighbors of modern Mongols, and
terminated their adventure in this country of Micro Asia, Asia Minor. Certainly, this country that actually took
Petrus from the military Romantic life, met post point of the ancient civilizations; it is the one which is certainly
the so-called “Ora Amionis Ionia”, the beautiful coast of Ionian world, with Priene, with Miletus, and with old
Smyrna. But more than with Carians and nearby regions, of course the lands included the best examples of Romans
and the Achaemenid remains which are more important than that of old Iran. Years ago, I have tried to organize
an exhibition in Topkapı about Iran, which I did as a museum director. I was astonished and surprised to see the
rich treasures and monuments that this country yielded from the Achaemenids and Sassanids. Certainly Old
Smyrna changed its settlement at different places. Despite our anxiety and our problematic views, İzmir can have
a wonderful future, it can be an example for the conflicting Mediterranean and Middle Eastern world, but it can
also collapse; no doubt about this. We should keep our consciousness. 

First time in the 1970’s, the mayor of Smyrna tried a highly progressive manipulation to import some population
to İstanbul. Normally, the migration is described in Turkey as the push from the village, rural area and by the at-
traction of this metropolitan center. This sociological view is quite incorrect. Unfortunately, after 1980’s during
the destruction of the rural system, the rural subsidize system, the village people in rural areas started to raise
their population. However, on the other hand, some cities especially like Mersin on the Mediterranean coast and
Smyrna in the Aegean coast, started to take some population from the Eastern and the Black Sea regions by a bu-
reaucratic manipulation. This type of population has created a lot of problems. The population, the local people
and the people who left their homes in different parts of Anatolia would not bring any kind of surplus to the voting
system and the elections. İzmir suffers a lot from this type of bureaucratic manipulations, and this will be a serious
problem to develop cultural and industrial structure of the city. 

After the French revolution, we had our first migrants, the French conservatives. Among those was the Alliance
family, whose one of the members later became the mayor of Beyoğlu, İstanbul and one of the ambassadors to the
United States. There are even some of them today who became industrial figures in Turkey. The language of this
family initially has been Italian and later French. This population first of all included, of course, Muslim Turkish
groups in addition to Jewish groups. The Jewish groups in the islands were quite unhappy under the new regimes
and dominations, and had to live in this home country together with their Muslim neighbors. Smyrna became a
large population of migrants. The country was rich… At the beginning there was some sort of conflict or some
kind of local conflict. 
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After the First World War, there was the Greek occupation. The governor of Smyrna, who was a friend of Venizelos,
tried to combine different minorities and groups of the city as Rahmi Bey did. But, he could not be successful be-
cause the Greek business people and some others could be in accord not only with the Turks but even with the
Levantines. So that is one of the reasons of the conflict during the irregular period after the First World War and
we had a very large population exchange in 1924. The population exchange brought to this type of credits. The
new people, a new migrant group, who are very hard working, expert in agriculture and biology are around this
Mediterranean Sea, which is actually a very old place. 

I would like to thank you that you have invited me as the keyword speaker and I am very much honored that we
are here with the French colleagues who are really fond of Mediterranean cities and who are really good experts
on Mediterranean archaeology and geography. I hope to go on with this type of workshops and seminars in both
countries and we hope to see this in a very near future. Thank you and welcome. 
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UNUTULMUŞ BİR SOS: GARUM

M. Nezih Aytaçlar

Özet

Garum, antik Yunan, Roma ve Bizans mutfağında çeşni olarak kullanılan fermente bir balık sosuydu. Antik kaynaklar
İzmir Körfezi’de yer alan Klazomenai’yi önemli bir üretim merkezi olarak belirtir. Bu sunumda Garum’un üretim tek-
nikleri, çeşitleri ve üretim merkezleri tartışılacaktır. Garum’la ilişkili fermente balık sosları ve üretiminin modern dö-
nemlere dek uzanan sürekliliği de diğer başlıklar olacaktır. 

Büyük imparatorlukların hepsinin dikkat çeken ortak özelliklerinden biri “saray mutfağı”dır. İmparatorluğun uçsuz bu-
caksız topraklarındaki yerel ürünler ve geleneksel lezzetler hızla imparatorluk başkentine taşınır. Bir süre sonra bu
“hazır” ürünler yetersiz kalır ve saray aşçıları yeni denemelere girişir. Ortaya çılgın bir “ifrat” mutfağı çıkar. Küçük bir
kent olarak ortaya çıktığı tarih sahnesinde bir imparatorluk başkenti olma onuruna erişen Roma için de süreç böyle iş-
lemiştir. Zenginlik sadece kamu yapıları ya da mücevheratla değil, yemeğin içine birer tutam koymak amacıyla impa-
ratorluğun en ücra köşelerinden yollanan malzemelerle hazırlanmış bir mutfak kültürüyle de kendini göstermiştir. İzmir
körfezi civarında önemli üretim merkezleri olduğunu bildiğimiz Garum çeşni olarak kullanılan bir fermente balık so-
sudur. Daha önce Yunan mutfağının kullandığı bu sosun popülerleşmesi ve nerdeyse her yemeğe katılan bir lüks gös-
tergesi haline gelmesi de Roma imparatorluğu çağına rastlar. Latincedeki “garum” kelimesi eski Yunancadaki garos veya
garon (γάρον) kelimesinden türetilmiştir.1 Garum sosu Bizans döneminde de revaçta kalmaya devam etmiş, sonra po-
pülerliğini kaybetmiştir.

Sosun Hazırlanışı 

Antik yazarlar garumun hazırlanışını kayda geçirmiştir.2 Roma dönemi yazarı Plinius kısaca şu bilgiyi verir: “Garum ba-
lığın iç organlarından veya atılacak olan diğer parçalarından hazırlanır. Balık parçaları tuzla yumuşatılır ve çürütülerek
garum elde edilir.” (Plinius HN 31.93)

Marcus Gavius Apicius daha ayrıntılı tarifler verir. Ancak günümüze ulaşan en zengin anlatım M.S. 6. yüzyılda yazılmış,
fakat M.S. 10. yüzyılda Konstantinopolis’de derlenmiş bir ziraat kitabı olan Geoponika’da yer almaktadır (Geoponika
20.46):3

“Liquamen adı da verilen garum şu şekilde hazırlanır: Balık iç organları bir kaba yerleştirilir ve tuzlanır. Yavru kefal ya
da hamsiyi veya diğer küçük balıkları kullanın; güneşte kurumaya bırakın ve sık sık çalkalayın. Güneş ısısıyla kuru-
duklarında garumu şu şekilde ayrıştırın: Uzun boylu ve sık örülmüş bir sepeti yukarıda bahsedilen balıkların olduğu
kabın için yerleştirin, liquamen sepetin içine doğru süzülecektir. Geride kalan artık allec’tir.

Bithynialılar ise şöyle yaparlar: İki birim tuzla bir birim balığı, balık tuzu tamamen eminceye kadar karıştırın. Sonra
bunu pişmiş topraktan bir çömleğe koyun, bir gece bekletin ve iki ya da üç ay boyunca güneşte bırakın, ve aklınıza gel-
dikçe bir sopayla karıştırın. Sonra bir kapakla kapatıp depolayın. Bazı insanlar bir ölçü balığa iki ölçü yıllanmış şarap
da eklerler.

1 Aramice “Tser” kelimesi de benzer bir sos için kullanılıyor olmalıydı, bkz. Dalby 2013, 156.
2 Corcoran 1963.
3 Geoponika: Agricultural Pursuits, translated by Thomas Owen, 1805-1806, London.



4 Apiciuṡun garumu pahalı barbun karaciğerleri ile yapılırdı.
5 G(ari) F(los) SCO(mbri) “ garum özü, uskumrudan”.
6 Yunanca “Halmyris” ve Aramca “Muriyes” kelimelerinin işaret ettiği gibi Latince “muria” ve “Salimoria” varyantları tüm Akdeniz kültürle-
rinde ortak kullanılan bir tuzlanmış balık ürünüdür. Bkz. Dalby 2013: 157. Tuzlu suya yatırma anlamında kullanılan İtalyanca’daki “Sala-
moria” ve oradan Türkçe’ye geçen “Salamura” aynı etimolojik köktendir.
7 Comis and Re 2009; Grainger 2012. Çağdaş Garum tarifleri için bkz. http://www.coquinaria.nl/english/recipes/garum.htm.

Haimation adı verilen en kaliteli garum çeşidi ise şöyle yapılır: Ton balığının iç organlarını, kanını, suyunu ve solun-
gaçlarını alıp bol miktarda tuz ekleyin. Bunu iki aydan fazla olmamak kaydıyla bir kaba koyun. Sonra kapta delikler
açın, ve bu deliklerden dışarı haimation denen garum sızacaktır.

Garumu hızlı bir şekilde elde etmek istiyorsanız güneşte bırakmak yerine kaynatarak yapabilirsiniz. Şu şekilde: Tuzlu
su hazırlayın ve tuzun yeterli miktarda olup olmadığını içine çiğ bir yumurta bırakarak sınayın. Yumurtanın suyun üs-
tünde yüzmesi gerekir, batıyorsa çözeltideki tuz yeterli değildir. Yeni bir pişmiş toprak çömlek içindeki tuzlu çözeltiye
balıkları koyun, mercanköşk/kekik ekleyin ve güçlü ateşte kaynayıncaya kadar tutun. Böylece sos hazırlanmış olur. Ba-
zıları buna defretum [şıra] da ekler. Soğumaya bırakın ve berrak bir hale gelinceye kadar iki ya da üç kez süzün. Ağzını
kapatıp saklayın”

Gargilius Martialis, “De medicina et de virtute herbarum” adlı kitabında benzer, ancak daha aromatik bir tarif verir:
“Sardalye gibi yağlı balıklar ve 26-35 quart hacminde sızdırmaz bir kap kullanın. Dereotu, kişniş, rezene, kereviz, nane,
kekik ve benzeri gibi baskın kokuları olan aromatik kuru otlar ekleyerek kabın tabanında bir tabaka oluşturun. Sonra
balıklar küçükse bütün halinde, iriyse parçalara ayırarak bir tabaka balık yerleştirin. Üstüne iki parmak kalınlığında tuz
tabakası koyun. Bu tabakaları kap doluncaya kadar aynı düzenle tekrar yerleştirin. Kabı yedi gün boyunca güneşte bı-
rakın, Sonra 20 gün boyunca sosu her gün karıştırın. Sonuçta sos hazır hale gelir.” (Martialis, 13.82)

Yukarıda aktarılan tarifler ve diğer antik kaynaklardan elde edilen bilgiler garumun küçük balıkların iç organlarından
ve kanından bir çeşit fermentasyon süreci sonucu hazırlandığına işaret etmektedir. Mevcut kanıtlar garum sosunun
yağlı açık deniz balıklarının iç organlarından elde edildiğini belirtir. Hamsi başta olmak üzere, sardalye, papalina, gopez,
uskumru, kefal yavrusu ve ton parçaları ile hazırlanabildiği anlaşılmaktadır.4 Amphoralar üzerindeki, içeriğinin belir-
tildiği yazıtların (tituli picti) birçoğunda uskumrunun adı anılır.5 Ancak yerel üretimlerde hem o bölgede avlanabilecek
balık türlerinden, hem de ortaya çıkacak ürünün lezzetindeki tercihlerden kaynaklanan farklılıklar ortaya çıkmaktadır.
Balıkçılar yakaladıkları balığın türüne uygun olarak iç organlarını sergilerler ve üreticiler hazırlayacakları sos için en
uygun bileşeni rahatça seçerlerdi. Marcus Valerius Martialus, “Saturnalia” adlı eserinde sazan ya da yayınbalığı gibi bol
kılçıklı ve lezzetsiz tatlısu balıklarından da, “muria” adı verilen daha düşük kaliteli garum elde edildiğini aktarmakta-
dır.6

Sosun hazırlanma sürecinde güneşin ısısı karışımın fermentasyonunu ve sıvılaşmasını sağlarken, tuz çürümeye ve ko-
kuşmaya neden olabilecek bakteriyel etkenleri uzak tutardı. Fermentasyonun balığın kendi bağırsak florası bakterileriyle
ya da balığın sindirim organlarında doğal olarak bulunan aktif protolitik enzimlerle (proteaslar) sağlandığı sanılmaktadır
ve iç organların kullanılmasındaki amaç budur. Garum hazırlama işlemi başlamadan önce oluşabilecek bakterilerin
ürünü bozmasından kaçınmak için üretim yerleri denizin hemen dibinde yapılmıştır. Martialis’in “uskumru hala son
nefesini vermemişken” ibaresi buna işaret eder. (Martialis, 13.102)

Deneysel arkeoloji çalışmaları, balığın hangi organlarının karışıma dahil edildiğinin, karışımdaki tuz oranının, balığın
avlanması ile tuzlanmaya başlanması arasında geçen sürenin, fermentasyon ısısının ve süresinin, karışıma eklenen diğer
aromatiklerin fermentasyonu sağlayan bakteri kompozisyonunda değişikliklere yol açtığını göstermektedir.7 Karışımdaki
laktik asit düzeyinin yükselmesi sürece farklı bakterilerin dâhil olmasını beraberinde getirmektedir. Değişen faktörlerin
ortaya çıkacak ürünün tadını ve kalitesini doğrudan etkilediği bu süreçte, arzulanan lezzetin elde edilmesinin ciddi bir
tecrübe ve özen gerektirdiği anlaşılmaktadır.

- 20 -



8 Grainger 2014, 5.
9 Atik 2008, 19.
10 Diocletianus’un fiyat listelerinde balık sosu bir sextarius’u onaltı dinarius olan liquamen primum ve oniki denarius olan ikinci kalite li-
quamen secundum yer alır (III.7). Bkz. Curtis 1983; Grainger 2006, 207; Grainger 2014, 4-5.
11 Garum, liquamen, muria ve allec sosları arasındaki muhtemel farklar üstüne tartışma için bkz. Faas 2003; Grainger 2012; Grainger 2014.

Karışım, güneşte bekletildiği süre içinde “putrescentium sanies” olarak adlandırılırdı. Yeterli görülen sürenin sonunda,
fermentasyon kabına yerleştirilmiş ince gözenekli bir süzgeç sayesinde diğer artıklardan arındırılmış berrak sıvının adı
ise garumdu. Rengi farklılıklar içerse de, siyaha yakın koyu kahverengi renk makbuldü. Garum’un süzülmesinden sonra
geride kalan tortuya “allec” adı verilirdi. Aromatik bitkilerin konsantre özleri de garuma katılabiliyordu. Bu tip aromatik
katkıların seçiminde yöresel tercihlerin olduğu, bazen sadece yerel floranın sunduklarıyla yetinildiği bilinmektedir.

Garum, şarap (oenogarum, popüler bir Bizans dönemi sosu), sirke (oxygarum), karabiber (o dönemde Hindistan’dan
Akdeniz dünyasına yeni ulaştığı için çok pahalı bir baharattı), bal (mellogarum) ve zeytinyağı (oleogarum) ile karıştırı-
larak farklı tatlar elde edilmiştir.8 Hatta Pompei kazılarında ele geçen kaplarda Yahudiler için “Koşer” garumu yapıldığına
işaret eden bulgular vardır. Böylece güveç yahnileri, dana haşlama, midye salatası ve hatta armut-bal suflesi gibi tatlılar
başta olmak üzere çok sayıda yemekte kullanılan çeşitlemelere ulaşılmıştır. Plinius beyaz şarap rengine ulaşıncaya kadar
sulandırılıp, lezzetle içilebildiğini aktarır. (Plinius HN 13.93). 

Roma mutfağı üzerine yazan Marcus Gavius Apicius, De re coquinaria (Yemek pişirme üstüne) adlı eserindeki hemen
bütün yemek tariflerinde garum kullanmıştır ve bu pahalı sosun bozulmadan saklanmasının tekniklerinden de bahset-
miştir. Garumun bu kadar yaygın kullanılmış olması, tuz yerine bu sosun ikame ettirilmesiyle ilişkili olmalıdır. Çünkü
Apicius’un tariflerinde tuz hemen hemen hiç yer almaz.9

Garum, toplumdaki farklı sosyal sınıfların tüketimine yönelik olarak farklı kalitelerde üretilirdi. Karışımın üstündeki
sıvı, lüks tüketim için alındıktan sonra dipte kalan ve “allec” adı verilen balık artıkları fakirlerin temel gıdası olan yulaf
lapasını tatlandırmak için kullanılırdı. “Nobile garum” adı verilen asıl ürünün ise sofistike ve yumuşak bir tadı vardı.

M.S. 1. yüzyılda “liquamen”in garumdan farklı bir sos olduğu bilinmektedir. Pompei’de ele geçen amphoralar üzerindeki
içeriklerini belirten yazılarda “gari flos” (garum özü), “liq. flos” (liquamen özü) ve “muria flos” (muria özü) ibarelerine
rastlanmaktadır. Ancak zaman içinde bu fark ortadan kalkmış ve M.S. 301’deki Diocletianus’un fiyat listelerinde liqua-
men ve garum eş anlamlı kullanılır hale gelmiştir.10 Bu üç balık sosunun farkının kullanılan balık türlerine ya da balığın
farklı yerlerinin kullanılmasına bağlı olduğu sanılmaktadır.11 Ancak balığın sadece kanının ve iç organlarının kullanıldığı
ürünler daha makbuldür.

Elde edilen ürün son derece besleyiciydi, yüksek oranda protein ve aminoasit (bilhassa lisin) yanı sıra azımsanmayacak
oranda mineral ve B vitamini içeriyordu. Sulandırılmış halinin (hydragarum) Roma lejyonlarına yollandığı bilinir. Lej-
yonerlerin yeterli beslenmesinde önemli bir rol oynadığı düşünülür. Garum’un glutamik asit açısından zengin oluşu
nedeniyle doğal bir “umami” (Tatlı, tuzlu, ekşi ve acı tatlar dışında kalan beşinci tadın Japonca kökenli adı. Bu tat ve
aroma, modern gıda sanayiinde monosodyum glutamat katkısı ile elde edilir) tadı vardı.

Garumun tıbbi kullanımı da vardı. Hazımsızlık, dizanteri, ülser gibi çok sayıda illetin en iyi tedavi yöntemi olduğu,
kronik ishal ve kabızlığın düzelmesine katkı sağladığı düşünülürdü. “Akşamdan kalmışlık” haline de iyi geldiği kabul
edilirdi. Bergamalı hekim Galenos garumun köpek ve böcek ısırmalarında, yanıklarda, kulak iltihaplarında haricen kul-
lanılabileceğini belirtmektedir (Galenos 5.534). Plinius ayrıca garumun timsah ısırıklarının iyileştirilmesinde merhem
olarak kullanılabileceğine değinir. (Plinius HN 31.96, 32.127). Hayvanların hastalıklarında da, bilhassa merhem formuna
getirilmiş allec’in kullanıldığı kayda geçirilmiştir. Hatta kozmetik ürünlerine eklendiği; istenmeyen tüy ve çillerin gide-
rilmesi amacıyla kullanıldığı da bilinmektedir. 

Günümümüzün bazı batı toplumlarındaki sarmısaktan tiksinmeyle ya da Vietnam mutfağındaki “nuoc-mam” adlı balık
sosundan duyulan rahatsızlıkla benzer şekilde garum tadı da bazı insanlarca pek sevilmezdi. Ailesi en ünlü garum üretim
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12 McKeown 2010, 158.
13 Curtis 1983.
14 Zarek 2004, 3.
15 Smith 1998, 300.
16 Geçtiğimiz günlerde Liguria kıyılarında MS 1-2. yüzyıla tarihlenen bir Roma batığı keşfedilmiştir. İtalya’dan yola çıkarak muhtemelen İs-
panya veya Portekiz yönüne doğru varmayı hedefleyen geminin kargosunu pahalı Roma garumu oluşturmaktaydı
(http://www.thelocal.it/20151211/sunken-haul-of-roman-fish-sauce-found-off-italy).
17 Roma soylularının ya da Roma adetlerini taklit eden yerel yöneticilerin yaşadığı başka bölgelere de garum yollandığı bilinmektedir. Ju-
dea’daki Masada’da bulunan yazıtlı amphora için bkz. Berdowski 2008.
18 Curtis 1991, 126.
19 Curtis 2005, 37-38.
20 Kekova Bölgesindeki işlikler için bkz. Aslan 2015, 146-153.

bölgesinden gelmesine rağmen Seneca “balık leşlerinin kanlı bulamacı olan pahalı garum sociorum’un midenizi tuzlu
bir leşe maruz bırakmak olduğunun farkında değil misiniz?” diye sorar (Seneca, Epistles 95.25).12 Platon Comicus, bu
ünlü sostan “kokuşmuş garum” diye bahseder.13 Martialus bir arkadaşını bitmek bilmez aşk maceralarından korunmak
için kullandığı altı şey arasında garumun olması nedeniyle tebrik eder (Martialus, Epigrams 11.27).14 Aynı yazar bu
pahalı ürünün uskumru kanı, kanlı solungaçları ve çürümüş organlarından yapıldığını vurgulayarak dalga geçer.

Garum Üreten Merkezler ve Ticaret

Garum üretimi ve ihracatı hemen tüm Akdeniz ve Karadeniz kıyılarına yayılmış Yunan dünyasında bir refah ve zenginlik
sembolü olarak yaygınlaşmıştı. Sosun Yunanlılarca ilk kullanımın M.Ö. 7. yüzyıla kadar uzandığı anlaşılmaktadır. Ari-
stophanes, Sophokles ve Aeskhylos gibi antik Yunan yazarlarının anlatımları “garos”un ilk kez Karadeniz’deki koloni
kentlerde kullanılmaya başladığını düşündürmektedir.15 Lion Körfezi’ndeki (Fransa-İspanya’nın Akdeniz sahillerindeki
körfez) M.Ö. 5. yüzyıla tarihlenen Ansérune ve Agde gemi batıklarından ele geçen amphoraların analizi sonucu garumun
ticareti belgelenmiştir.16 Phokaia kolonisi Massaleia’nın garumun Roma dünyasında tanınmasında ve Galya-İberia böl-
gesinde üretim merkezlerinin ortaya çıkmasında önemli bir rol üstlendiği düşünülmektedir.

Sezar döneminde bir “congius” (günümüzde yaklaşık 3 tam ve bir çeyrek litreye denk gelen hacim ölçüsü) garumun
500 sesterti’ye (günümüzde yaklaşık 4.000 Euro) satıldığı bilinmektedir. Plinius “parfümler dışında garum kadar pahalı
hiçbir şey olmadığını” vurgular (Plinius HN 31.43). Sosun birkaç damlasının en tatsız tuzsuz haşlama suyuna ya da bu-
lamaca lezzet katmaya yettiği belirtilmektedir. Bu baş döndürücü bedel ve Roma seçkinleri için garum kullanımının bir
“asalet” alameti olarak kabul görmesi garum üretimini teşvik etmiştir.17

Başlangıçta her merkez kendine özgü geleneksel formüllerine uygun olarak üretimde bulunuyordu ve birbirleriyle pazar
rekabetine girmiş farklı tatları vardı.18 Ancak Roma imparatorluk döneminin başından itibaren en makbul ürünler İs-
panya’nın Atlantik Okyanusu kıyısındaki Baetica bölgesinde yer alan Cartagena ve Gades kökenli olanlar kabul edilmeye
başlandı ve diğer üretim merkezleri kendi ürünlerini “garum sociorum” (dostların garumu) denen bu tada uyarlamaya
başladılar. Bu makbul garumun uskumrudan üretildiği bilinmektedir. Baelo Claudia (günümüzdeki Tarifa) gibi mer-
kezlerde garum imalathaneleri arkeolojik kazılarla ortaya çıkarılmıştır. Lusitania (Portekiz) garumu da Roma pazarında
revaçtaydı ve antik kaynaklar Lacobriga limanından gemilere yüklenen bu garumun doğrudan imparatorluk başkentine
sevk edildiğini aktarmaktadır.19 Lizbon merkezindeki Baixa’da Roma dönemine tarihlenen bir garum imalathanesi zi-
yarete açıktır. Fransa’nın güney ucundaki Fossae Marianae’deki bir imalathanenin ise daha çok Galya, Britanya ve Ger-
mania bölgesine yönelik ihracatı bilinmektedir. 

Daha erken dönemlerde ise en ünlü garum üreticileri İzmir körfezinde yer alan Klazomenai, Kyzikos, Pompei ve Leptis
Magna olarak vurgulanmıştır (Plinius, HN 31.43). Fransız Riviera’sındaki Antipolis (Antibes) de diğer bir önemli üretim
merkeziydi.20

Garum üretim sürecinin hoş olmayan kokular yayması nedeniyle imalathanelerin şehir dışında kurulması tercih edil-
miştir. Belki de bu nedenle Pompei’deki varlığı bilinen garum işliği kazılarda bulunamamıştır. Ancak ele geçen kapların
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21 Pompeii’deki ilgili mozaikler için bkz. Curtis 1984.
22 Zarek 2004, 4 and 8. Soffritto isimli benzer bir İtalyan sosu için bkz. Buccini 2011, 71-73.
23 Smith 1998, 302.
24 Dalby 2013, 156; Fay 2010, 236-237; Japonya’daki fermente balık ürünleri için bkz. Buccini 2011, 67-68.
25 Bozis 2000, 8.

analizinde Vezüv yanardağının lavlarının altında kalan kentte garum kullanıldığı ortaya çıkarılmıştır. Pompeili Umbricus
Agothopus adlı üretici, bir amphora üstündeki yazısında en kaliteli garumu kendisinin yaptığını iddia etmekteydi.21

Ortaçağda ve Günümüzde Fermente Balık Sosları

Garum sosu üzerine çalışan araştırmacılar Bizans döneminde de sevilerek kullanılan Garum sosunun, daha sonra gözden
düştüğü, kullanımdan çıktığını (16. yüzyılda Doğu Akdeniz sahillerinde hala kullanıldığını rapor etmiş gezginler vardır)
düşünmektedirler. İngilizlerin “Worcestershire sauce” ya da İsveçlilerin “surströmming” soslarının garumun en yakın
benzerleri olduğu kabul edilmektedir. Fransa’nın Akdeniz sahillerinde kullanılan “pissara/pissala” diye anılan balık sa-
latasının da garum geleneğinin uzak bir varisçisi olduğu düşünülebilir. İtalya’nın Cetara köyünde “colatura” adlı; Mısır’da
ve Sudan’da “faseekh” adlı fermente balık sosları hala üretilmektedir.22 Ketçap (İnglizce “ketchup”) sözcüğünün Çin’in
Amoy lehçesinde tuzlanmış balık suyu anlamına gelen “kê-tsiap”dan köken aldığını belirtmek anlamlı olacaktır. Baş-
langıçta İngiltere’de de bir balık sosu türünü belirten kelime, zaman içinde anlamını değiştirmiştir.23 Uzakdoğu Asya’da,
bilhassa Vietnam’da benzer mantıkla üretilen balık sosları bilinmektedir.24

Ancak Sula Bozis, “İstanbul’lu Rumların Mutfak Kültürü” adlı kitabında “Yaros” ya da “Yaron” isimli bir salçadan bah-
seder.25 Bozis’e göre “Yarepsos” adı verilen üreticiler palamut ya da uskumru bağırsaklarını ve kanını tuzlayıp toprak
kaplarda güneşe bırakır, daha sonra su, şarap ve zeytinyağı ekleyerek kullanıma hazır hale getirilerdi. Açıktır ki bu sos,
sadece isim benzerliği ile değil, aynı zamanda üretim tekniğiyle de antik Garum sosunun ardılıdır. Peralı Madam
Domna’nın 1929 tarihli defterinde “Marmara Adası’nın Yaros salçası” anılmaktadır. Bozis, mübadele sırasında Oropos’a
göçüp, orada yerleşen Marmara Adası sakinlerinin günümüzde hala Yaros sosunu ürettiklerini belirtir. Antik çağda
önemli bir Garum üretim merkezi olan Kyzikos ile Marmara Adası (Prokonnessos) yakınlığı dikkat çekicidir.

Garum sosunun unutulmadığını, özel bir damak tadı olarak hala yaşadığını bilmek güzel.
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A FORGOTTEN SAUCE: GARUM

M. Nezih Aytaçlar

Abstract

Garum was a fermented fish sauce used as a condiment in the cuisines of ancient Greece, Rome, and Byzantium. Ancient
sources emphasize that Clazomenae, in the İzmir gulf, is an imported production center. In this presentation, production
techniques, varieties, and production centers of Garum will be discussed. Fermented fish sauces related to Garum, and
continuity of its production up to modern times will be the other topics.

The “palace cuisine” is one of the most attractive common traits of all great empires. Local products and traditional
flavors from around the Empire’s vast lands are swiftly collected in the capital. In time these ‘ready’ products become
insufficient and the cooks experiment with new tastes. The result is a wild, ‘extravagant’ cuisine. The same process
applies to Rome, which appeared on the stage of history as a small town to become the capital of an Empire. The
affluence of the Empire was not only demonstrated by public buildings or jewels but also by a cuisine created with in-
gredients collected from the most remote lands of the empire, only to be used as small as a pinch in prepared dishes.

Garum, with important production centers around the gulf of Izmir, was a fermented fish sauce used as a condiment. The
popularization of this sauce, which was previously used in Greek cuisine and its growth into an indicator of luxury added
to nearly every meal coincides with the Roman imperial period. The Latin word “garum” derived from the Greek garos or
garon (γάρον).1 Garum preserved its demand well into the Byzantine period, subsequently losing its popularity.

Preparation of the Sauce

The preparation of garum was recorded by ancient writers.2 Ancient Roman writer Pliny briefly gives the following in-
formation: “consisting of the guts of fish and the other parts that would otherwise be considered refuse; these are soaked
in salt, so that garum is really liquor from the putrefaction of these matters.”3

Marcus Gavius Apicius gives more detailed recipes. The richest description preserved to date was first written in the 6th

century A.D. but appears in Geoponika, a book on agriculture compiled in the 10th century A.D. in Constantinople:4

“The so-called liquamen is made thus. Fish entrails are put in a container and salted; and little fish, especially sand-
smelt or small red mullet or mendole or anchovy, or any small enough, are all similarly salted; and left to pickle in the
sun, stirring frequently. When the heat has pickled them, the garos is got from them thus: a deep close-woven basket
is inserted into the centre of the vessel containing these fish, and the garos flows into the basket. This, then, is how the
liquamen is obtained by filtering through the basket; the residue makes alix [Halex, Allec].

The Bithynians make it thus. Take preferably small or large mendole, or, if none, anchovy or scad or mackerel, or also
alix, and a mixture of all these, and put them into a baker’s bowl of the kind in which dough is kneaded; to one modius
of fish knead in 2 sextarii of salt [1:8 ratio] so that it is well mixed with the fish, and leaving it overnight put it in an
earthenware vessel and leave it uncovered in the sun for 2 or 3 months, occasionally stirring with a stick, then take [the
fluid?], cover and store. Some add 2 pints of old wine to each pint of fish.

- 24 -

1 The Aramaic word of “Tser” should be used for a similar sauce, see Dalby 2013, 156.
2 Corcoran 1963.
3 Pliny HN 31.93
4 Geoponika 20.46;  Geoponika: Agricultural Pursuits, translated by Thomas Owen, 1805-1806, London.
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If you want to use the garon at once, that is, not by ageing it in the sun but by cooking it, make it thus. Into pure brine,
which you have tested by floating an egg in it (if it sinks, the brine is not salty enough) in a new bowl, put the fish; add
origanum [oregano]; place over a sufficient fire, until it boils, that is, until it begins to reduce a little. Some also add de-
fretum [grape syrup]. Then cool and filter it; filter a second and a third time until it runs clear; cover and store.

A rather high quality garos, called haimation [bloody], is made thus. Take tunny entrails with the gills, fluid and blood,
sprinkle with sufficient salt, leave in a vessel for two months at the most; then pierce the jar, and the garos called haima-
tion flows out.”

Gargilius Martialis gives a similar but more aromatic recipe in his book “De medicina et de virtule herbarum”: “Use fatty
fish, for example, sardines, and a well-sealed (pitched) container with a 26-35 quart capacity. Add dried, aromatic herbs
possessing a strong flavor, such as dill, coriander, fennel, celery, mint, oregano, and others, making a layer on the
bottom of the container; then put down a layer of fish (if small, leave them whole, if large, use pieces) and over this,
add a layer of salt two fingers high. Repeat these layers until the container is filled. Let it rest for seven days in the sun.
Then mix the sauce daily for 20 days. After that, it becomes a liquid.”5

The above mentioned recipes and information obtained from other ancient sources indicate that garum was prepared
through a process of fermentation of the entrails and blood of small fish. Present evidence remarks that the garum sauce
was supplied from the intestines of oily open-water fishes. Mainly anchovy and also sardine, papalina, bogue, mackerel,
young gray mullet and parts of tuna could be used for its preparation.6 Numerous inscriptions on amphorae specifying
the ingredient of the vessel (tituli picti) mention the name of mackerel.7 However local productions may have variations
depending on the fish available in the region as well as on the preferences in taste of the final product. Fishermen would
lay out the entrails according to the type and part of fish and cooks could easily pick the most suitable ingredient for
their sauce. Marcus Valerius Martialus mentions in his “Saturnalia” that a lower quality garum named “muria” was pre-
pared with bony and tasteless fresh water fish such as carp or catfish.8

During the production process the heat of the sun ensured the fermentation and liquefaction of the mixture while salt
kept away bacterial agents which could cause decay and rotting. It is estimated that fermentation was achieved by the
intestine flora of the fish or by the active proteolytic enzymes (proteases) that naturally occur in the digestive tract of
the fish, which likely is why the viscera were included. Production sites were situated next to the sea in order to avoid
product deterioration by the bacteria before the beginning of the garum production process.  Martialis’ quote “mackerel
still breathing its last” refers to this.9

Studies of experimental archeology have shown that the composition of the bacteria causing the fermentation may vary
depending on the entrails of the fish included in the mixture, the proportion of salt in the mixture, the period between
catching the fish and macerating in salt, the heat and length of fermentation and other aromatic herbs added to the
mixture.10 Increase in the levels of lactic acid in the mixture brings about the addition of different bacteria in the process.
As is evident, changing factors during the process were directly affecting the taste and quality of the end product meaning
that serious experience and care was required to obtain the desired taste.

The name given to the mixture during its seasoning in the sun was “putrescentium sanies”. Garum was the clear liquid
separated from the sludge by means of a fine strainer inserted into the fermenting vessel after the elapsing of adequate

5 Martialis, 13.82
6 Apiciuṡ garum was made with expensive red mullet livers.
7 G(ari) F(los) SCO(mbri) “flower of garum, from mackerel”.
8 The Greek word “Halmyris” and the Aramaic word “Muriyes” indcate that the variants of the Latin words “muria” and “Salimoria” were a
salted fish product used in common in all of the Mediterranean cultures. See Dalby 2013: 157. The Italian word “Salamoria” meaning to
macerate in salt and the Turkish adaptation “Salamura” come from the same etymological root.
9 Martialis, 13.102
10 Comis and Re 2009; Grainger 2012. See for modern recipes for Garum, http://www.coquinaria.nl/english/recipes/garum.htm.



11 Grainger 2014, 5.
12 Pliny HN 13.93.
13 Atik 2008, 19.
14 The price edict of Diocletian separated fish sauce into liquamen primum, which had a price ceiling of sixteen denarii for one sextarius,
and twelve denarii for liquamen secundum, the second quality (III.7). See: Curtis 1983; Grainger 2006, 207; Grainger 2014, 4-5. 
15 For a discussion on the possible differences between garum, liquamen, muria and alec see Fass 2003; Grainger 2012; Grainger 2014.
16 Galenos 5.534.
17 Pliny HN 31.96, 32.127.

time. Although the color could have variations, blackish dark brown was preferable. The sediment that remained after
straining was called “allec”. Concentrated decoctions of aromatic herbs might be added in the garum. It is known there
was preference for local aromatic additives, sometimes confining only to local flora. 

Various tastes were obtained by mixing garum with wine (oenogarum, a popular Byzantine sauce), vinegar (oxygarum),
black pepper (a very expensive seasoning, at the time newly reaching the Mediterranean world form India), honey (mel-
logarum) and olive oil (oleogarum).11 Vessels from the excavations in Pompei indicate the production of “kosher” garum
for Jews. This way garum varieties were used in many dishes such as stew, boiled veal, mussel salad and even pear-and-
honey soufflé. Pliny reported that garum was “blended to the colour of old honey wine” and tasted “so pleasant that it
can be drunk”12. 

Marcus Gavius Apicius, a writer on Roman cuisine, uses garum in most of the recipes featured in his book De re co-
quinaria (On the subject of cooking) and mentions the techniques for the preservation of this expensive sauce. The
wide use of garum must be linked to the use of the sauce as an alternative to salt since salt was hardly used in the recipes
of Apicius.13

Garum was prepared in various qualities for the consumption of different social classes. After the liquid on the top of
the mixture was gathered for luxury consumption the remains of the fish at the bottom called “allec” were used for fla-
voring the porridge, the main dish of the poor. The finished product called “nobile garum” had a sophisticated and
mild flavor.

In the 1st century A.D. “liquamen” was apparently a sauce distinct from garum. Inscriptions specifying the ingredients
of amphorae found in Pompei read “gari flos” (flower of garum), “liq. flos” (flower of liquamen) and “muria flos” (flower
of muria). However, in time this difference was eliminated and liquamen and garum were listed as equals on the price
edict of Diocletian in 301 A.D.14 It is thought that the difference of the three fish sauces depended on the types of fish
or the different parts of the fish used.15 Still products made only with the blood and entrails of fish were preferred.

The end product was very nutritious, retaining a high amount of protein and amino acids (especially lysine) as well as
a considerable amount of minerals and Vitamin B. Diluted with water (hydrogarum) it was distributed to Roman legions.
It is thought that it played a significant role in the nutrition of the legionaries. As a product rich in glutamic acid it had
a natural “umami” flavor (The Japanese name for the fifth basic taste together with sweetness, saltiness, sourness, and
bitterness. In modern food industry this flavor and aroma is achieved with the use of the food additive monosodium
glutamate). 

Garum was also used for medical purposes. It was thought to be the best cure for many illnesses such as indigestion,
dysentery and ulcers and that it treated chronic diarrhea and constipation.  It was also believed to treat “hangover”.
Physician Galen of Pergamon reports that garum can be used externally for the cure of dog and insect bites, burns and
ear inflammations16. Pliny also reported that garum was a medicine, and it could be used as a salve for crocodile bites17.
It is recorded that allec, especially in the form of ointment, was used for the treatment of the illnesses of animals. It was
also added as an ingredient in cosmetics and used for the removal of unwanted hair and freckles.

The taste of garum was unpleasant for some people in a similar way to the aversion to garlic in some modern Western
societies or the displeasure felt for “nuoc-mam”, a fish sauce used in Vietnamese cuisine. Seneca makes the question
“Do you not realize that garum sociorum, that expensive bloody mass of decayed fish, consumes the stomach with its
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18 Seneca, Epistles 95.25; McKeown 2010, 158.
19 Curtis 1983.
20 Martialus, Epigrams 11.27; Zarek 2004, 3.
21 Smith 1998, 300.
22 A Roman ship wreck, dating to between the 1st and 2nd century A.D., recently discovered off the Ligurian coast. The ship was sailing a
route from Italy to Spain and Portugal in order to transport a precious cargo of Roman garum (http://www.thelocal.it/20151211/sunken-
haul-of-roman-fish-sauce-found-off-italy).
23 Pliny HN 31.43
24 Garum was sent to further regions were Roman nobles or local administrators imitating the Roman traditions lived. For an inscribed am-
phora from Masada in Judaea see Berdowski 2008. 
25 Curtis 1991, 126.
26 Curtis 2005, 37-38.
27 Pliny, HN. 31.43
28 See for the workshops in the Kekova Region, Aslan 2015, 146-153.

salted putrefaction?”, even though his family comes from the most famous place of garum production.18 Platon Comicus
speaks of this famous sauce as “putrid garum”.19 Martialus congratulates a friend on keeping up amorous advances to
a girl who had indulged in six helpings of it.20 The same writer also sarcastically emphasizes that this expensive sauce
was made of the blood, the bloody gills and rotten entrails of mackerel.

Garum Production Centers and Trade

Production and export of garum in the Greek world, which spread nearly to all of the Mediterranean and the coasts of
the Black Sea, became popular as an indicator of welfare and affluence. The first use of the sauce was apparently made
by the Greeks in the 7th century B.C. The narrative of ancient Greek writers such as Aristophanes, Sophokles and Aeskhy-
los indicate that the first use of “garos” must have occurred in the colonies on the Black Sea.21 The trade of garum is
documented as a result of the analysis conducted on amphorae from the 5th century B.C. shipwrecks from Ansérune
and Agde on the Gulf of Lion (a gulf on the coastline between France and the Mediterranean coasts of Spain).22 It is
thought that Massaleia, the colony of Phokaia, must have had a crucial role in the development of production centers
in the region of Gallia and Iberia. 

In the time of Augustus a “congius” (a volume measure equal to about 3 and one quarter liters) of garum was sold for
500 sestertii (approximately 4.000 Euros). Pliny says that “Hardly any other liquid commands such prices, apart from
perfume”23. A few drops of the liquid were enough to add flavor to tasteless broth or gruel. This stunning reward and
the extensive use of garum by the Roman elite as an indication of “nobility” promoted the production of garum.24

Initially each center produced according to distinctive traditional recipes creating a market competition among the dif-
ferent tasting products.25 However from the beginning of the Roman Imperial period garum from Cartagena and Gades
in the region of Baetica, on the coasts of the Atlantic in Spain, were considered to be the best and as a result the remaining
production centers tried to adapt their products to the taste of the so-called “garum sociorum” (Garum of the Allies).
This preferred garum was produced out of mackerel. Garum production factories were unearthed in centers such as
Baelo Claudia (present-day Tarifa) as a result of excavations. The garum of Lusitania (Portugal) was also popular in the
Roman markets and ancient sources cite that this garum was directly shipped to the imperial capital from the port of
Lacobriga.26 A garum production factory is open for visit in the Baixa region of central Lisbon. The production factory
in Fossae Marianae, on the southern tip of France, mostly exported to the regions of Gallia, Britania and Germania.

The most renowned garum production centers of earlier times were stressed as Clazomenae on the Gulf of Izmir, Cyzicus,
Pompei and Leptis Magna27. Antipolis (Antibe) on the French Riviera was another significant production center.28

Considering the unpleasant smells created during the garum production process the factories were preferably established
on the outskirts of the cities. Perhaps this is the reason why the factory which is known to have existed in Pompeii was
not found during the excavations. However analysis on containers from Pompeii indicate that garum was used in the
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29 See for the related mosaics from Pompeii, Curtis 1984.
30 Zarek 2004, 4 and 8. See for a similar Italian sauce, namely Soffritto,  Buccini 2011, 71-73.
31 Smith 1998, 302.
32 Dalby 2013, 156; Fay 2010, 236-237; see for fermented fish products in Japan, Buccini 2011, 67-68.
33 Bozis 2000, 8.

city which was covered by the lava from Mount Vesuvius. Umbricus Agothopus, a producer from Pompeii, claimed on
an amphora inscription that he made the best garum.29

Fermented Fish Sauces in Mediavel and Modern Times

Researchers on garum believe that after being fondly used in Byzantine times the sauce lost its popularity and was dis-
carded (some travelers report that it was still in use during the 16th century in Eastern Mediterranean coasts). The
“Worcestershire sauce” of the British and “surströmming” of the Swedish are accepted as the closest relatives to garum.
A fish salad named “pissara/pissala” and consumed on the Mediterranean coast of France may be thought as a distant
successor of the garum tradition. Fermented fish sauces are still being produced in Italy’s Cetara town under the name
“colatura” as well as in Egypt and Sudan under the name “faseekh”.30 It is noticeable that the English word ketchup de-
rives from the word “kê-tsiap” meaning fish sauce in the Amoy dialect of Chinese. The word initially used in Britain to
express a type of fish sauce, in time underwent a change of meaning.31 Similar fish sauces are produced in several coun-
tries in the Far East, especially in Vietnam.32

However Sula Bozis in her book “İstanbul’lu Rumların Mutfak Kültürü” (“Traditional cuisine of the Greeks of Istanbul”)
mentions a sauce named “Yaros” or “Yaron”.33 According to Bozis producers named “Yarepsos” would salt the intestines
and the blood of skipjack tuna or mackerel in earthen pots, seasoning them under the sun, subsequently making them
ready for consumption by adding water, wine and olive oil. This sauce derives from the ancient garum as it is clearly
evident from the similarity in the name as well as in the production technique. Madam Domna from Pera mentions “the
Yaros sauce of the Island of Marmara” in her notebook from 1929. According to Bozis the residents of the island of
Marmara who moved to Oropos during the population exchange still produce the Yaros sauce. The proximity of the is-
land of Marmara (Prokonnessos) and Cyzicus, a significant garum production center in antiquity, is remarkable.

It gives pleasure to know that garum is not forgotten and it still exists as a special taste. 

- 28 -



BİBLİYOGRAFYA/BIBLIOGRAPHY

Aslan E.

2015 “Kekova Bölgesi’nde Bulunan Balık Sosu İşlikleri”, Cedrus 3, 141-161.

Atik, S.

2008 “Marcus Gavius Apicius ve Garum”, III-IV. Ulusal Arkeolojik Arastirmalar Sempozyumu, Anadolu / Anatolia Ek Dizi
No. 2 / Suppl. Series No. 2, 15-25.

Berdowski, P.

2008 “Garum of Herod the Great (Latin-Greek Inscription on the Amphora from Masada)”, The Qumran Chronicle 16/3-
4, 107-122.

Bozis, S.

2000 İstanbul Lezzeti. İstanbul’lu Rumların Mutfak Kültürü, (trans. by F. Benlisoy and S. Benlisoy), İstanbul.

Buccini, A. F.

2011 “Continuity in Culinary Aesthetics in the Western Mediterranean: Roman Garum and Liquamen in the Light of the
Local Survival of Fermented Fish Seasonings in Japan and the Western Mediterranean” in: H. Saberi (ed.), Cured, fermented
and smoked foods : proceedings of the Oxford Symposium on Food and Cookery 2010, Oxford.

Comis, L. and Re, C.

2009 “The archaeology of Taste: Gargilius Martialis’s Garum”, euroREA. Journal for (Re)construction and Experiment in
Archaeology 6, 33-38.

Corcoran T. H.

1963 “Roman Fish Sauces”, The Classical Journal 58, 204-210.

Curtis, I. R.

1983 “In Defense of Garum”, The Classical Journal 78/3, 232-240.

1984 “A Personalized Floor Mosaic from Pompeii”, American Journal of Archaeology, 557-566.

1991 Garum and salsamenta: Production and Commerce in Materia Medica. (Studies in Ancient Medicine, 3.), Leiden,
New York, Copenhagen and Cologne: Brill.

2005 “Sources for Production and Trade of Greek and Roman Processed Fish”, in: Tønnes Bekker-Nielsen (ed.), Ancient
Fishing and Fish Processing in the Black SeaRegion, Black Sea Studies 2, Aarhus, 31-46.

Dalby, A.

2013 Food in the Ancient World from A to Z, London. 

Faas, P.

2003 Around the Roman Table: Food and Feasting in Ancient Rome, Chicago.

Fay, K.

2010 Communion: A Culinary Journey Through Vietnam, Los Angeles.

Grainger, S.

2006 “Towards an Authentic Roman Sauces”, in: Richard Hosking (ed.), Authenticity in the Kitchen: Proceedings of the
Oxford Symposium on Food and Cookery 2005, 206-210.

Grainger, S.

2012 “What’s in an experiment? Roman fish sauce: an experiment in Archaeology”, EXARC

2012/1 (http://exarc.net/issue-2012-1/ea/whats-experiment-roman-fish-sauce-experiment-archaeology).

2014 “Garum, Liquamen, and muria : A new approach to the problem of definition” in: E. Botte and V. Leitch (eds.), Fish
& ships : production et commerce des “salsamenta” durant l’Antiquité. Actes de l’atelier doctoral, Rome; 18-22 juin 2012
(Bibliothèque d’archéologie méditerranéenne et africaine 17), Paris, chap.10.

McKeown, J. C. 

2010 A Cabinet of Roman Curiosities: Strange Tales and Surprising Facts from the World’s Greatest Empire, 2010.

- 29 -



- 30 -

Smith, A. F.

1998 “From Garum to Ketchup. A Spicy Tale of Two Fish Sauces”, in: Harlan Walker (ed.), Food from the Waters, Pro-
ceedings of the Oxford Symposium on Food and Cookery 1997, 299-306.

Zaret, P. M.

2004 “Liquamen and other fish sauces”, Repast 20 (4), 3-4 and 8.



- 31 -

SMYRNA’YA YOLCULUK, 1717-1811 (GEZGİNLER, YOLCULUKLAR VE KİTAPLAR)

Frederic Barbier

Ah, que le monde est grand à la clarté des lampes,
Aux yeux du souvenir, que le monde est petit !
(Baudelaire, Les Fleurs du mal)

Özet

Çalışmamızda iki husus üzerinde durulmaktadır: Bir tarafta « Smyrna’ya yolculuk » larda dönemlere göre izlenen farklı
yollar ve yolculuk nedenlerinin tipolojisi incelenmektedir. Elimizde yolculuğun koşullarına ilişkin fazla bir bilgi yok;
zira en büyük bilgi kaynağımız tüccarların kendi el yazısı ile yazmış oldukları mektuplar ve bunlar da genelde yalnızca
kendi ticari meseleleri ile ilgili yorumları içeriyor.  Bu mektuplar aynı zamanda bizde bilimsel ve arkeolojik bir merak
da uyandırıyor: Bunlardan yola çıkarak Akdeniz Bölgesinde üstünlük sağlamaya çalışan Birleşik Krallık, Fransa ve Rus-
ya’nın politikalarına ilişkin fikir edinmek olmak mümkün. 

Çalışmanın ikinci bölümünde seyahat günlüklerinin yayınlanması üzerinde durduk: yayınevlerinin o dönemki durumu,
malzeme bibliyografisinin hazırlanması (seyahat günlüğünün çizim ve resimlerle kitap haline dönüştürülmesi süreci)
vb. konuları ele aldık. Voyage au Levant by Tournefort (Paris, Imprimerie royale, 1717, 2 vol) yayınlanmasından Cha-
teaubriand’ın l’Itinéraire de Paris à Jérusalem (Paris, Lenormant, 1811, 3 vol.) ilk baskısı arasındaki dönem çalışmamızın
kronolojik çerçevesini oluşturmaktadır. 

1. GEZGİNLER VE YOLCULUK

1.1 Amaç

1.1.1 Yeni Bir Durum 

18. yüzyılda Akdeniz’in bilimsel, ticari ve politik ortamı çok değişmiştir. Osmanlı İmparatorluğu’nun çöküşünü Rus-
ya’nın Karadeniz’de güçlenmesi ve Avusturya’nın Tuna Nehri boyunca ilerlemesi izlemiştir. Doğu Akdeniz ve Ege De-
nizi’ni geçen savaş gemileri bazen bilimsel ve arkeolojik araştırma kisvesi altında geçerken İngiliz, Fransız ve Alman
ticareti güçlenir. Açıkçası, sadece askeri amaçlı değil, Türkiye’ye yolculuk yeni bir büyükelçinin İstanbul’a gelişiyle ilgili
resmi bir ziyaret de olabiliyordu: Marki de Nointel 1675’de İzmir’de konaklamıştır. İstanbul’da, büyükelçinin çevresi,
arkeoloji ve sanat orada olduğundan Fransa Sarayı düzenli bir şekilde gezginler ve George Wheeler gibi kaliteli bilim
insanları tarafından ziyaret edilmiştir:

Nous vismes souvent le marquis de Nointel1, ambassadeur de France, qui nous entretint fort obligeamment
des curiositez de ses Voyages. Il avoit là environ trente pièces de marbre avec des Inscriptions anciennes &
des bas-reliefs apportés d’Athènes & des Îles de l’Archipel, dont il nous permit de prendre les Copies que
nous voulûmes ; il a aussi un grand nombre de médailles, parmi lesquelles il y en a de fort singulières ; il
nous fit voir quantité de desseins d’édifices, de bas reliefs & de Plans de campagnes, tirez par un Peintre qu’il
avoit mené avec lui dans ses Voyages de Turquie, qu’on peut espérer qu’il publiera lorsqu’il sera de retour
en France…2

1 Charles Olier marquis de Nointel, 1635-1685. Albert Vandal, L’Odyssée d’un ambassadeur : les voyages du marquis de Nointel
(1670-1680), Paris, Plon-Nourrit et Cie, 1900.
2 George Wheler, Voyage de Dalmatie, de Grèce et du Levant, traduit de l’anglois, Amsterdam, Jean Wolters, 1689, 2 vol., cartes, ill.
(I, 162). 



3 Michèle Duchet, Anthropologie et histoire au siècle des Lumières, postf. Claude Blanckaert, nelle éd., Paris, Albin Michel, 1995
(« L’évolution de l’humanité »).
4 Joseph Piton de Tournefort, Relation d’un voyage du Levant fait par ordre du Roi, contenant l’histoire ancienne et moderne de
plus isles de l’Archipel, de Constantinople, des côtes de la mer Noire, de l’Arménie, de la Géorgie, des frontières de Perse et de l’Asie
mineure…, Lyon, Anisson et Posuel, 1717, 2 vol. (Paris, Imprimerie royale, 1717, 2 vol.) (I, 1-2).
5 Marie Gabriel Florent Auguste, comte de Choiseul-Gouffier, Voyage pittoresque de la Grèce…, Paris, 2 t., 2°. Tome premier, [Bar-
bou], 1782, [4-]XII-204 p. Tome second, Ière partie., [Eberhard], 1809, [8-]346 p. Tome second, IIe partie, J.-J. Blaise, libraire, 1822.
[8-] XII, puis paginé 347-518 (Collectio Quelleriana). Frédéric Barbier, Le Rêve grec de Monsieur de Choiseul : les voyages d’un eu-
ropéen des Lumières, Paris, Armand Colin, 2010. Frédéric Barbier, « Le Voyage pittoresque de la Grèce, par le comte de Choiseul-
Gouffier », in Hellénisme et hippocratisme dans l’Europe méditerranéenne : autour de D. Coraÿ, ed. Roland Andréani, Henri Michel
et Élie Pélaquier, Montpellier, Univ. Paul Valéry, [s.d.], p. 223-264. Frédéric Barbier, « Histoire d’un livre : le Voyage pittoresque
de la Grèce, par le comte de Choiseul-Gouffier (1782-1822) », in Lingue, leggi e libri da una costa all’altra. Migrazioni (e navigazioni)
di uomini e idee, ed. Lara Michelacci, Elena Musiani, Bologna, CLUEB, 2007, 147-204. Frédéric Barbier, « Choiseul-Gouffier et son
Voyage pittoresque de la Grèce : quelques éléments pour une histoire éditoriale », in Denon. La plume & le crayon. Denon et les
écrivains artistes au XVIIIe siècle, Marseille, Le Bec en l’air Éditions, 2012, 74-87 (and « Figure d’un voyageur : Gabriel de Choi-
seul-Gouffier (1752-1817 », 30-35 et 68 (n° 20 à 22)). 

1.1.2. Haritaclık ve Arkeoloji

18. yüzyılın ikinci yarısında Doğu Akdeniz’e yapılan özel bilimsel yolculuklarda artış olmuştur. Bunlar öncelikle arkeo-
lojik yerler ve antropolojik perspektifleri incelemek amacıyla Natural History tarafından yapılan coğrafi misyonlardır.3

Fransa’da bu misyonlar Tournefort’un durumunda olduğu gibi Academy of Sciences’ı da içeren akademiler tarafından
yönetilir: 

Monseigneur le comte de Pontchartrain, secrétaire d’État chargé du soin des Académies & toujours attentif
à ce qui peut perfectionner les sciences, proposa à Sa Majesté sur la fin de l’année 1699, d’envoyer dans les
pays étrangers des personnes capables d’y faire des observations non seulement sur l’histoire naturelle et sur
la géographie ancienne et moderne, mais encore sur ce qui regarde le commerce, la religion et les mœurs des
différents peuples qui les habitent. Comme j’avois déjà fait quelques voyages en Europe par ordre du roy,
j’eus l’honneur d’être encore choisi par Sa Majesté pour celui du Levant (…).

Ce grand prince me fit ordonner de partir pour aller au Levant travailler sur ce qui seroit le plus digne de re-
marque (…).

Quelques temps après, Monseigneur de Pontchartrain fixa notre départ au 9 mars 1700. Il écrivit une lettre
à Monsieur l’abbé Bignon, président de l’Académie royale des sciences, par laquelle il lui faisait sçavoir que
le roy m’avoit ordonné d’aller dans la Grèce, aux isles de l’Archipel et en Asie pour y faire des recherches to-
uchant l’histoire naturelle ; pour m’instruire des maladies et des remèdes que l’on y employe, pour y comparer
l’ancienne géographie avec la moderne, et que Sa Majesté m’accordoit un aide, un peintre, et tous les frais du
voyage…4

Diğer taraftan, eski Yunan kalıntılarına artan bir ilgi gözlemliyoruz, bu ilgi imparatorlukların zayıflaması ve yok olması
ile ilgili politik tarih kapsamında pek çok soru ortaya koymaktadır (Montesquieu, vs.).

Bu ilginin en önemli alanlarından biri de haritalar ve haritaların basımıdır: yapılan pek çok keşif seferinin amacı bölge-
lerin denizciliğe ait bilimsel haritalarını çıkartmaktır, bu amaçlarda askeri kaygılar da vardır. Aynı zamanda bu araştır-
malar antik dönemde adı geçen yer isimlerinin tespiti böylece eski ve yeniyi karşılaştırmaktır: bu konuda ölçü
birimlerinin birbirine uyumu ya da yüzyıllar içinde topografyada değişimler (özellikle yer değiştiren kıyılar ve nehirler
gibi olayları düşünüyoruz) gibi pek çok sorun çıkmaktadır. Kont Choiseul Gouffier’in5 Picturesque Travel in Greece
(Yunanistan’a Pitoresk Seyahat) adlı eserinin başındaki iki çizelgede gösterildiği gibi mekana yolculuk, aynı anda zamana
yolculuk olarak da iki misline çıkar.
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6Atlas de la géographie ancienne et historique, composé d’après les cartes de d’Anville, par L.B.D.M. [for the l’Histoire ancienne de
Rollin], Paris, Égron, 1807, 25 f. (Collectio Quelleriana). 
7 François René de Chateaubriand, Itinéraire de Paris à Jérusalem, Paris, Lenormant, 1811, 3 vol.
8 Robert Semple, Observations on a journey through Spain and Italy to Naples, and sence to Smyrne and Constantinople, comprising
a description and remarks on the present natural and political state of those countries, London, Baldwin, 1806.
9 Jean-Jacques Barthélemy, Voyage du jeune Anacharsis en Grèce, dans le milieu du quatrième siècle de l’ère vulgaire, Paris, Debure,
1788, 12 vol.
10 Abbé Guillaume Martin, Voyage à Constantinople fait à l’occasion de l’ambassade de M. le comte de Choiseul-Gouffier à la Porte
Ottomane, par un ancien aumonier de la marine royale, Paris, François et Louis Janet, 1819 (Collectio Quelleriana). 

Bu yeniden yapılandırmaların uzmanı, dikkate değer çalışmaları zaman içinde Paris kitapçılarında en gözde başarıya
ulaşan Jean Baptiste Bourguinon d’Anville’dir (1697-1782). Charles Rollin’in ilk defa 1731’de basılan ve sürekli yeniden
basılan ve içindeki haritalar bölümü 1807’de Atlas olarak yayınlanan Ancient History (Eski Tarih) adlı eserindeki her
harita kendisi üzerinde çalıştığı bu ülkelere hiç yolculuk yapmadığı halde Anville’e aittir. 6

1.1.3. Kitaplar

Bu ilgi alanlarını yansıtan ve Doğu Akdeniz coğrafyası başlığını taşıyan kitapları içeren bu tür “kütüphaneler” Fransa’nın
yanı sıra İngiltere ve Almanya’da da çoğalmıştır. İki tür yayın modeli aynı anda görülür: kitap tamamen bilimsel bir
keşif yolculuğunu yansıtır ya da yolculuğun öyküsü daha edebi bir şekil olan günlükten oluşur. 

Zaman çizelgemiz biraz yapay bir klasik olan, Tournefort tarafından yazılıp 1717’de basılan Relationship of a voyage
into the Levant made by order of the king (kralın emri ile Levant’a yapılan bir seyahat) ile başlar ve Chateaubriand’ın
Itinerary from Paris to Jerusalem (Paris’ten Kudüs’e yol kılavuzu) adlı eseriyle son bulur7. Diğer başlıklar içinde en ün-
lülerinden biri de 1807 yılında Londra’da basılan Robert Semple’ın Observations on a journey throught Spain and Italy
to Naples, and sence to Smyrne and Constantinople (İspanya yoluyla İtalya ve Napoli’ye ve İzmir ve İstanbul’a yolculuk
ile ilgili gözlemler) adlı eseridir.8 Unutmamak gerekir ki on sekizinci ve 19. yüzyılın en başarılı kitaplarından biri de
“abbe” (başrahip) Barthélemy’nin Travel of the young Anacharsis (Genç Anacharsis’in Seyahatleri) adlı eseridir.9 Bart-
hélemy 1716 yılında Cassis’de doğan bir Akdenizli’dir ancak bütün kariyerini Paris’te saray çevresinde yapmıştır ve
İtalya’da seyahat etmekten öteye gitmemiştir. 

Ancak, yolculuğun büyük bir çoğunluğu ticari amaçlarla yapılmıştır ve tüccarların ticaret için yolculukları konulu basılı
bir kitap oluşmamıştır. Denizcilere gelince, Choiseul’un Ege’deki duraklarda birlikte yolculuk yaptığı kumandan L’Ata-
lante’ı gözlemleyip şaka yollu söylediği gibi onlar navigasyonla ilgili olmayan hiç bir şeye ilgi duymazlar:

On ne pouvoit espérer de M. de Chabert que les opérations nécessaires aux navigateurs, celles qui déterminent
les caps et les mouillages. En véritable marin, il ne s’étoit permis aucune incursion dans les terres, et même
il s’étoit peu inquiété de l’exacte configuration des côtes, encore moins de la marche de Xerxès ou de celle
des flottes athéniennes.

Bu yeni basılan eserleri alan ilk grup yola çıkmadan önce bilgi edinmek isteyen ya da seyahat kitaplıklarında bulundur-
mak isteyen seyyahlardır. Başrahip Guillaume Martini, Kont Choiseul’e İstanbul büyükelçiliğine atandığında eşlik etmiştir
ancak zengin olmadığı için seyahat kitaplığı sadece Savary’nin Koran’ı, İlyada ve Aneid’den oluşmaktaydı.10 Homer ve

- 33 -



11 Eski yazarları öncelikle de tarihçi ve coğrafyacıları: Pausanias, Strabo, Plinius, Herodotus, Plutarch, Titus Livius, Polybius, Xe-
nophon’un Bon Joseph Dacier tarafından yeni çevirisini ve tabii ki Homer’i de kapsayan pek çok diğer kitabı biliyordu.  Elindeki
Homer’in baskısı Jean de Sponde Hervagen tarafından Basel’de in 1583 yılında verilen olabilir, çünkü 1817 yılında kitabın elinde
olduğunu biliyoruz. Aynı zamanda elinde Elsevier baskısı Works of Porphyrogenitus ve Immanuel Bekker’ın The Herodian adlı
eserleri olduğunu biliyoruz. Onların takipçisi olan modern yazarlar Le Bruyn, Spon, Thevenot, Pocock, Chardin, Tournefort ya da
Levant misyonerlerinin raporlarını da dikkatlice okuduğunu biliyoruz. The Histoire de l’Académie des sciences, Gazette de France,
Mémoires de littérature ve diğer akademik yazıları ve edebiyatı hatta Bayle’in Dictionnaire’i ona belli konularda bilgi sağlamıştır.
Belki de Başrahip Antoine Banier’in Paris’te 1738’de Braisson tarafından üçüncü baskısı yapılan La Mythologie et les fables expliquées
par l’histoire adlı eseri de öldükten sonra kitaplığında bulunmuştur. Başka bir dönemde Kont Santorini için daima “superbe ouvrage
de M. le chevalier Hamilton sur les volcans des Deux-Siciles” diye bahseder. Son olarak, Choiseul’de genel tarih antlaşmaları (örneğin
Venedik Cumhuriyeti), çok eski tarih, sanat tarihi ve Benedictine dahil mimarlık tarihi ve Dom Bernard de Montfaucon’un Antiquité
expliquée adlı eserleri vardı.   
12 A. Philippson, Reisen und Forschungen im westlichen Kleinasien. II. Heft : Ionien und das westliche Lydien, Gotha, Justus Perthes,
1911 (« Petermanns Mitteilungen », 172), Annales de géographie’ye göre, 1912, t. 21, 176 (çev. F. Maurette).
13 Pierre Alphonse Guys tarafından L’Atalante gemisinde yaşanan ve gemiyi şehire karşı demirledikleri deprem gibi (16 Şubat 1778).
14 Aynı isimdeki şehrin tam üstündeki Urla adası
15 Abbé Guillaume Martin, Voyage à Constantinople fait à l’occasion de l’ambassade de M. le comte de Choiseul-Gouffier à la Porte
Ottomane, par un ancien aumonier de la marine royale, Paris, François et Louis Janet, 1819, ici p. 40, 45 et 50 (Collectio Quelle-
riana).

Herodotus kitaplarıyla yolculuk yapan Choiseul’ün elinde ise bu kitaplardan ötürü daha elle tutulur kaynaklar vardı
çünkü kitaplarının kaynakça notları gemiye binmeden önce topladığı geniş belgeleri yansıtmaktadır11 ve muhtemelen
yolculuğu boyunca da bu başlıklardan da yararlanmıştır.

1.2. Doğu Yolu

1.2.1. Smyrna

Smyrna 18. yüzyılda doğu yönüne giden yollarda Anadolu’nun en önemli doğal korunaklı limanı olan ve zor bir navi-
gasyondan sonra onarım yapılabilecek bir şehirdi: 

Smyrne occupe une position centrale où convergent toutes les routes principales de l’Asie mineure occiden-
tale. Cette ville, située à peu près au milieu de la côte occidentale de la péninsule, au fond d’un golfe pénétrant
très avant à l’intérieur des terres, merveilleusement protégé contre la houle et accessible même aux plus
grands navires à vapeur de notre époque, est reliée très commodément par voie de terre avec tous les pays
environnants, quoiqu’elle soit complètement entourée de montagnes…12

Efes, Truva ve Bergama’dan faklı olarak şehir depremlere rağmen13 yüzyıllarca korunmuştu ama adı Batı’da diğer harap
olmuş şehirler kadar sembolik ağırlık taşımıyordu. Ancak, çelişkili bir biçimde Smyrna en çok mola verilen yerdir. Veba
gemiden ayrılmalarını engellese de gemiler onun körfezinde demir atardı. Fransa’nın yeni büyükelçisi Kont Choiseul
1784 yılında gemiyle İstanbul’a giderken Atina’yı ziyaret etmek için mola verir. Ancak, rüzgarlar ters esmektedir ve
durum devam eder: 

Nous appareillâmes de l’Île Longue [= Eubée] pour les Dardanelles ; mais après un jour de navigation, les
vents s’étant mis au nord et devenant contraires pour entrer dans les Dardanelles, on vira de bord et on suivit
la direction du golfe de Smyrne, où nous mouillâmes tout près des îles d’Ourlac, autrefois Péristérides 14.
Sans la crainte de la peste, nous aurions été voir Smyrne, dont nous n’étions éloignés que de quatre à cinq
lieues (…).

Pendant notre séjour dans le golfe de Smyrne, séjour qui a été fort long et fort désagréable, j’allai un jour me
promener avec plusieurs de nos messieurs jusqu’au village de Quoendic, situé à une demi-lieue de la mer, et
dont les habitans sont turcs pour la plupart (…).

Nous mîmes à la voile, malgré un vent contraire, le 10 septembre, et à force de courir des bordées nous sor-
tîmes du golfe de Smyrne après un ennuyant mouillage de près de quinze jours .15
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16 François Moureau, Le Théâtre des voyages. Une scénographie de l’âge classique, Paris, PUPS, 2005 (IV, 231 ff, « Smyrne, ville
phare du négoce, dans les relations de voyage françaises, XVIIe-XVIIIe siècle »).
17 J.-B. Le Chevalier, Voyage de la Troade dans les années 1785 et 1786…, troisième édition revue, corrigée et considérablement
augmentée, Paris, Dentu, an X [1802], 2 vol.

Kont Choiseul ilk seyahatinde bile Anadolu kıyılarındaki yolculuğuna devam etmeden önce Smyrna’da birkaç gün ge-
çirmiştir. Fransız Konsolosu Claude Charles de Peyssonnel (1727-1790) ona destek için bir gemi kiralamasına izin verir
ve bu gemide ona yolculuğunda yardımcı olmaları için bir yeniçeri ve çevirmen olarak da yardımcı olabilecek bir Ermeni
uşak ve

un marchand turc que son commerce avoit souvent conduit dans la contrée que j’allois parcourir, et qui
m’avoit promis de m’être utile…

Büyük olasılıkla tüccarların yolculuklarının amacı Smyrna’ydı. Şehir İstanbul’dan sonra Osmanlı İmparatorluğu’nun
Akdeniz’deki en büyük pazarıydı: aynı zamanda yine İstanbul ve Halep gibi doğu bölgelerine ve İran’a giden karavanların
son durağıydı. İmparatorluk’taki tüm ürünleri alma olanağı olduğu için çoğu zaman Avrupa’dan gelen tüccarlar iş için
sadece Smyrna ile kısıtlı kalıp karada ve hatta denizdeki sahillere gitmiyorlardı. 

Si elle ne fut que rarement le bout et le but du voyage, [Izmir] n’en a pas moins été l’une des villes (…) que
les Français de l’âge classique découvrirent comme l’un des pôles économiques et commerciaux entre l’Orient
et l’Occident : une ville carrefour.16

1.2.2 Güzergah

Yolculuk genel olarak Fransa’nın güneyinden ya da İtalya’dan başlamaktaydı. Gemiler Provence’ın en büyük limanla-
rından kalkıyorlardı: Marsilya’daki Ticaret Odası Levant ile ticarette tekeldi, Toulon ise öncelikle askeri bir limandı.
İtalyan yarımadasında ise gemiler Livorno, Messina ve daima Venedik’ten ya da Adriyatik’te o büyüklükteki limanlardan
kalkıyorlardı. Takip eden yol da Başrahip Le Chevailer’nin 1785’deki güzergahıydı: Venedik’ten Korfu ve Zakynthos
(Zante), Cerigo ve Ege denizi’ni geçmeden önce Atina.17 Transit geçen çoğu gezgin de Chios ve Smyrna Körfezi’ne yakın
Arşipeller Malta ve Rodos’ta konaklarlardı. 

Çok daha ender kullanılan kara yolu ise Hapsburg hanedanı ile popüler olan Tuna nehri yoludur: Transilvanya’dan
sonra Romanya prenslikleri, Adrianople ve İstanbul. 

Balkanları ve Yunanistan’ı eski Via Egnatia yolu ile geçmek çok ender kullanılırdı ve yolculuk şartları özellikle de kış
aylarında çok daha zordu. Adriyatik’i geçtikten sonra Sırp ve Arnavutluk’taki dağlardan, Ohrid Gölü’nden, Üsküp’ten
ve Selanik’e çıkan Vardar vadisinden geçiyordunuz. 

Spon ve Wheeler Atina’dan ayrılırken Athos Dağı’na tırmanıp böylece Almanya’dan geçmeme planı yapmışlardı. Ancak
dağlar karla kaplıydı ve yollardan geçmek olanaksızdı bu yüzden Spon Yanya adaları ve Atlantik’ten dönmeye karar
vermiştir. Wheeler ise Livadia Gölü’nü, Boeotia’nın aşağısındaki dağları, Rimocastri ovasını vs. geçerek bölgeyi gezmeye
devam eder ancak o da Zante’den, İtalya ve Fransa yolu ile sonunda İngiltere’ye döner. 

1776’da Choiseul Kontu tarafından takip edilen kara yolu: tekrar Atina, Kont 16 Ekim’de Selanik’te, Üsküp, Saraybosna,
Zengg ve yaklaşık beş hafta sonra Ancona’ya gitmek için gemiye biner- Ancona’ya 1 Aralık’ta varır. Kont’a göre bu se-
yahatinin en güç yoluydu: Anadolu’da yol yoktu, harita yoktu ve çok sıcaktı ama 

cette partie de mon voyage ne me paraît plus qu’une promenade agréable quand je la compare à toutes les
misères réunies que j’éprouvai quelques mois après dans la Haute Grèce, et dans la route de Salonique à Spa-
latro [Split] par la Servie [Serbie], la Bosnie et la Morlacquie.
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18 Elisabeth Berkeley, margravine d’Ansbach-Bayreuth, Lady Craven, Voyage en Crimée et à Constantinople en 1786, par miladi
Craven…, Londres, et se trouve à Paris chez Maradan, 1789 (Collectio Quelleriana). This edition is certainly the 1st french ed. of
the Voyage of Lady Craven, as shown by the fact that she, not that of Durand Père et Fils, was announced in the Journal des savants,
issue from July 1789. The original English edition, also published in 1789, is described by Blackmer under No. 527 (A journey
through the Crimea to Constantinople).
19 Guillaume Joseph Grelot, Relation nouvelle d’un voyage de Constantinople, enrichie de plans levez par l’auteur sur les lieux, et
des figures de tout ce qu’il y a de plus remarquable dans cette ville. Présentée au roy, Paris, Pierre Rocolet, vve de Damiens Foucault,
1680, p. 3. François Moureau says Grelot would be the only traveler-memoirist who travel for pleasure (cit., 233).
20 Grelot, cit., 2.
21 Bernhard von Breydenbach, Peregrinatio in Terram Sanctam, Mainz, Ehrhard Reuwich, 11 II 1486, 2° (HC 3956*, GW 5075). 

Tournefort Bursa’dan Smyrna’ya  bir karavanı izleyerek Suriye’deki manastırları ziyaret etmeyi planlar (Aralık 1701) -
ancak  vaz geçer ve Smyrna’dan doğrudan Marsilya’ya geçer. Leydi Craven’e gelince, İstanbul’a gitmek için 18. yüzyıl
sonundaki yeni coğrafi eğilimi ortaya koyan bir güzergah seçer: Sivastapol ve Karadeniz’den önce St. Petersburg ve Mos-
kova’dan geçer.18

Tahmin edebileceğimiz gibi deniz yolculuklarında zaman rüzgar şartlarına bağlı olarak çok değişkendir :

Le tems que l’on employe à ce voyage se règle par le vent qui n’a rien d’assuré. On y peut souvent aller en
huit ou dix jours, et quelquefois on n’y arrive pas en un mois, parce que suivant le proverbe des marins, avec
un pain on fait cent lieues, et avec cent pains ont en fait pas une sur la mer.19

Denizi geçmek genelde iki ila beş hafta arası sürüyordu ve genelde doğudan batıya geri dönüş kışın daha zor oluyordu.
Tehlikeler gerçekti, 17. yüzyılda korsanlar azalsa da izole yaşayan topluluklar sözde saldırganlara karşı kendileri savu-
nabiliyorlardı ayrıca Magne Yarımadası’nda yaşayanların ünü de seyyahları korkutuyordu. 

Aylarca hatta daha da fazla bir süre için yola çıkıp seyahat etmenin en zor yönü de bu amaç için gerekli krediyi topla-
yabilmekti. 1680’de William Joseph Grelot New relationship of Constantinople’da Levant’a gidecek olan seyyahlar için
gemi yolculuğu da dahil bir dizi öneri yayınlar:

Qu’ils aient le soin de porter autant d’argent et de lettres de change qu’il leur en sera nécessaire pour le
voyage, sans cela il ne faut point s’embarquer. [Sur le navire qui fait le passage,] on doit se pourvoir d’un
bon capot, d’un strapontin ou petit matelas, d’un tapis, d’une canevette de vin et d’eau de vie (…), avec du
biscuit, de la viande fraîche et salée, des fruits secs et frais, et d’autres provisions de bouche…20

2. KİTAPLAR

Burada bizi ilk ilgilendiren şey seyahat deneyimini basılı bir kitapta yaşayarak nasıl başkalaşabileceğimizdir - “Smyrna’ya
seyahat” bizim bu deneyime ancak evimizin ya da kütüphanenin rahat ortamında katıldığımız bir aracıdır.

2.1. İdeal Bir Tip: Breydenbach

İlk sormamız gereken soru deneyimin sanal olarak (odasında seyahat etmeyi sevenler için) ya da belli başlı alanlarda bi-
limsel verilerin yapılandırılmasına katkıda bulunmak için mi insanların seyahate ilgi duyduğudur.

Gerçek şu ki 15. yüzyılın ikinci yarısında seyahat edebiyatı yayınlamak çok kazançlı hale gelmiştir. Bu seyyah ve yazar-
ların “inkunabeller” olanı Mainz’in metropolitan kanonu, 1483de Kutsal Topraklar ve Sina Yarımadası’a hacca giden
Bernhard von Breydenbach’dır. Almanya’ya geri döndüğünde anıları Peregrinatio in Terram Sanctam başlığı altında
1486 yılında Mainz’de Peter Schöffer tarafından basılmıştır21. Büyük olasılıkla bu projenin sahibi yazarın kendisidir, re-
simleyen Utrecht’li Erhard Reuwich de bu projeye katılmıştır: Breydenbach ve Reuwich yola çıkmadan önce bu yolculuğu
yayınlamayı planlamışlar: bu nedenle birisi günlük tutarken diğeri de eskizleri hazırlamış. Sonradan 19. yüzyıla kadar
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22 Sonuç olarak kitap 15. yüzyılın sonunda ressamın değişen konumunun önemli bir göstergesi olmaktadır: eser gerçekten Reuwich
adıyla piyasaya çıkmış ve birkaç yıl sonra Albrecht Dürer onun adı ile kitaplarını basmıştır (Apocalypse, etc.). Trésors Reims, 62,
metnin sayfaları bakırken resimlerin ise ağaçtan yapıldığını belirtir. 
23 Bernhard von Breydenbach, Peregrinatio in Terram Sanctam [German], Mainz, Ehrhard Reuwich, 21 VI 1486, 2° (H 3959*, GW
5077). 
24 C 1338 = 3538
25 Bernhard von Breydenbach, Des saintes pérégrinationes de Jérusalem, Lyon, Michel Topié et Jacques Herembeck, 1488.
26 Paris Üniversitesi Teoloji Doktoru La Croix du Maine, Jean Hersin’e göre Lyon’daki St. Augustine Hermits (inzivaya çekilmiş). Bu
grupların (rahipler ve doktorlar)  rolünü “kültürel aracılar” olarak açıklar, Lyon’da (üniversite şehri değil) basım evlerinde buluşurlardı
ve yeni metinlerin (bilimsel yayınlar, çeviriler veya uyarlamalar)  baskısında çalışırlardı. Breydenbach’ın (1489) kitabının Jean Hersin
tarafından yapılan Fransızca çevirisinın baskısı Voiage et pelerinage de la cité saincte de Hierusalem, aynı zamanda Gaspard Ortuin’e
de atfedilir (HC 3961 ve Haebler, 211): kitap Arap alfabesi ile ilk basılan kitaptır, diğer beş Doğu alfabesi ile basılanlar (Keldani,
İbranice, Türkçe ve Yunanca)  hemen hemen bozulmuş sayılır.  ISTC’ye (İnkunabeller Kısa Başlık Kataloğu) göre onaltı ilüstrasyon
Mainz’in orjinal baskısındaki gibi ağaç ile yapılmıştır. 
27 Bernhard von Breydenbach, Peregrinatio in Terram sanctam [Czech], Pilsen, Mikulás Bakalár, 1498. Şimdi prag’da korunan iki
kopya olduğu bilinmektedir. 
28 H 3965, GW 5082.
29 Cit., 7.

önemli miktarda resimli seyahat edebiyatı basılmıştır: anıtları, manzaraları ve araziyi “görünür” kılmalıyız çünkü biz
doğa tarihi türleriyiz.22

Breydenbach’ın verdiği ikinci ders kültürel transfer sorunu ile ilgilidir. Metin önce o zamanın kurallarına göre Latince
basılmış, dört ay sonra ise Almanca olarak yayınlanmıştır.23 Taklitler hızla Augsburg’da (Almanca metin: HC* 3960)
1488’de ve Spire’da 1490’da (Latince metin: HC*3957) basılmıştır. Yine çok hızlı olarak kitap belki de Reuwich’in ken-
disi tarafından Flemenkçe’ye çevrilmiş ve Mainz’de basılmıştır (1488) (HCR 3963). Nicolas Le Huen’in Fransızca çevirisi
Lyon’da Topè ve Heremberk tarafından basılmıştır ve aynı zamanda 1488 yılında- Le Huen kendisi de Kudüs’e gitmiştir.24

Bu baskı Fransa’da ilk olarak çukur baskı tekniği ile (intaglio) yapılmıştır.25 İkinci baskı da Lyon’da Ortuin Gaspard ta-
rafından 1489’da Mainz’in ilk baskısında olduğu gibi gravür olarak, muhtemelen Schoeffer’in arkadaşına devretmesiyle
basılmıştır (HC 3961).26 Diğer bilinen iki yerel çeviri de Mikulás Bakalár tarafından Pilsen’de 149827 yılında ve aynı yıl
İspanya’da Zaragoza’da basılmıştır...28

Breydenbach Smyrna’yı hiç ziyaret etmemiştir ama kitabının özellikleri uzun bir süre “Doğu’ya Seyahat” ile ilgili kitapların
niteliğine etki edecektir: bir çeşit bilimsel içeriği olan ancak aynı zamanda seyahat günlüğü, resimli kitap ve sayısız
baskısı ve çevirisi olabilecek türde bir kitaptır.

2.2. Kitap Düzeni

2.2.1. Genel

Kitabın amacı seyahati yazmaktır: seyyahın Avrupa’dan ayrılışı ve mola verdiği yerler mektup şeklinde yazılır, hem To-
urnefort (her mektup resmi bir rapor tarzındadır) hem de Leydi Craven böyle yazmıştır. Bunun açık bir şekilde bir ge-
lenek olduğu anlaşılmaktadır, seyyah daima hayali birisi ile mektuplaşır:

L’honneur que vous me faites quand vous désirez recevoir de mes nouvelles mériteroit de ma part une re-
connoissance que mes lettres ne peuvent acquitter que foiblement ; et sans le nom honorable de sœur que
vous m’ordonnez de prendre, je serois peut-être bien longtems avant d’oser vous écrire…29

Diğer seyahat kitapları klasik öykü şeklindedir, örneğin “Başrahip” Martin mentorunu izleyerek Toulon’dan (10 Mayıs
1784) İstanbul’dan dönüş yolculuğuna (15 Kasım) kadar kitabını bölerek otuz altı kısa bölüm haline getirmiştir. Her
bölümün başında kısa bir analiz yer alır: Chapitre Ier. Arrivée de M. le comte de Choiseul-Gouffier à Toulon. Départ de
Toulon pour Malte. Description de cette île (…).
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30 Voyage pittoresque de toute la Grèce [Prospectus], [Paris, Joseph Gérard Barbou, 1778], 8 p., 4°.

Toulon’a 3 Aralık’ta varacaklar ancak 1785’in başına kadar karantinanın bitişini beklemek zorunda kalacaklardır. “Baş-
rahip” Martin tanınan bir kişi değildir, önemli para kaynakları yoktur ve kitapları defalarca basılmasına rağmen sadece
bir tane kitabının başında resimli sayfası vardır.

2.2.2. Yunanistan’a Pitoresk Yolculuk   

Kitabın şeklinin perspektifinden en önemli yeniliğin “Yunanistan’a Seyahat ”’a (tarihsel Yunanistan anlamında) dayanan
yeni bir baskı modeli olduğu anlaşılır: bu “Pitoresk seyahattir”. Choiseul Kontu ve yayıncısı 1778’de “pitoresk” terimini
sembolize eden yeni bir tür kitap icat etmişlerdir. “Pitoresk seyahat” yolculuğun bir sanatçı tarafından ilham için gereken
en iyi kaynakların ve şekillerin arayışıdır (burada Kont Choiseul’ün kendinin de biraz yetenekli bir tasarımcı olduğunu
anımsayın); editörlük açısından öncelikle illüstrasyona verilecek bir çalışma olacaktır. 

Le titre de l’Ouvrage annonce ce qu’il est : c’est le tableau vraiment pittoresque de la Grèce actuelle ; puisqu’il
faut qu’un ouvrage quelconque ait sa prétention, on se borne à celle-là. On a peint ce qu’on a vu, & on l’a
peint avec amour. Les estampes sont donc la partie principale de l’ouvrage, dont le texte ne sera que l’acces-
soire…30

Kitap bilimsel bir kitap gibi bilgi verir ama aynı zamanda amatörlere ve kitapseverlere de hitap etmektedir: büyük yazı
karakteri seçilir, kağıt ve dizgi karakterleri, dekoratif öğeler (“culs de lampe”, vs.) ve özellikle de en üst kalitede resimleme
olmalıdır. Sonuç olarak üretilmesi çok yavaş, hatırı sayılır bir yatırım gerektiren ve satış fiyatı bağlantılı olarak yüksek
olan bir kitap olacak: seçilen izlek zincirleme teslimat gerektirecek ve her biri bir gravür ve ilgili metinden oluşacak. Bu
sistem prensipte üretim gecikmelerini yaymayı amaçlar (özellikle de ağaç kaplama yapmak için) ve maliyette de düzenli
para girişini sağlarken harcamalara imkan tanır. Abonelik başlatmayı amaçlar ancak maalesef bildiğimiz kadarıyla dağıtım
listesi saklanmamıştır.

2.3. Choiseul’un Resimlemesi

Başlığın editörlük tarihine bakmamız gerekmez: Kont Choiseul tarafından ana hatları belirlenen program birinci ciltte
tamamlanmıştır, ancak bir sonraki yayın yazarın Fransız büyükelçisi olarak Babıali’ye atanması ve sonrasında Fransız
İhtilali ile St. Petersburg’da yıllarca sürgün hayatından dolayı çok fazla gecikmiştir. İkinci cilt çok sonra basılmıştır ve
Voyage bitirilememiştir.

Kendimizi iki gözlemle sınırlayalım. Birincisi yazar ve editörlerle kararlaştırılan tarafsızlık kısmen uygulanmıştır. Eğer
seyyahlar Reuwich’in 1483’de yaptığı gibi yolculuk boyunca kendileri çizim yaparsa, gravürler ancak onlar Avrupa’ya
döndükten sonra yapılabilir: çizimler tamamlanır ve resimlemelerin yapıldığı levha oyulur. Sonuç olarak, pek çok aracı
gerekir ve Choiseul de ilk cildi için pek çok oymacı kiralamıştır. Düşünce nettir: önce yolculuktaki resimler tespit edilir
ancak simgeleri zamanın estetik anlayışına uymak zorundadır. Örneğin resimdeki manzarada ağaçlar ve çalılarla olan
denge sağlanmalıdır, daha küçük figürler ya da genellikle farklı resimlemelerde gördüğümüz örneğin türbanlı figürler,
develer, uzun pipolar, geleneksel silahlar gibi klasik öğeler ön planda bulunmalıdır. Resimleme Avrupalı okuyucunun
zevkine hitap edecek şekilde kısmen tekrar yapılandırılmalıdır.
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31 Jean-François Cassas, Voyage pittoresque de la Syrie, de la Phoenicie, de la Palaestine et de la Basse Ægypte, ouvrage divisé en
trois volumes contenant environ trois cent trente planches, gravées sur les dessins et sous la direction du Cen. Cassas, peintre, l’un
des artistes employés par l’auteur du Voyage de la Grèce ; un discours préliminaire pour chaque volume, par le Cen. Volney, membre
de l’Institut national, auteur du Voyage en Syrie ; un texte rédigé par les CC. (…) La Porte du Theil (…), Legrand (…), Langlès (…
), À Paris, de l’Imprimerie de la République, an VII, 1 vol. de texte et 2 vol. de pl. (Brunet, I, col. 1616 ; Cohen- De Ricci 204-205 ;
Blackmer 295). About Cassas : Louis François Cassas, 1756-1827, dessinateur-voyageur. Louis François Cassas, 1756-1827. Im
Banne der Sphinx : ein französischer Zeichner reist nach Italien und in den Orient, ed. Annie Gilet, Uwe Wetfehling, Mainz, Philipp
von Zabern, 1994. 
32 Louis François Cassas, Joseph La Vallée, Voyage pittoresque et historique de l’Istrie et de la Dalmatie, rédigé d’après l’itinéraire de
L. F. Cassas par Joseph La Vallée (…). Ouvrage orné d’estampes, cartes et plans dessinés et levés sur les lieux par Cassas (…) et
gravés par les meilleurs artistes en ce genre, sous la direction de Née, Paris, Née, imprimerie de Pierre Didot l’Aîné, an X-1802.
33 Antoine Ignace Melling, Voyage pittoresque de Constantinople et des rives du Bosphore, d’après les dessins de M. Melling, architecte
de l’empereur Sélim III et dessinateur de la Sultane Hadigé, sa sœur, publié par MM. Treuttel et Würtz, Paris, Strasbourg,
Londres, chez les éditeurs (imprimerie de P. Didot l’Aîné, imprimeur du roi), 1819, 2°.

2.4. Modelin Başarısı

2.4.1. Louis François Cassas

Yazarın editörlük yeteneği ve kitap satıcısının başarısıyla pek çok uzun seyahatte (özellikle doğu yönüne) Description
of Egypt’ta (Mısır’ın tasviri) olduğu gibi “pitoresk seyahat” şekline dönüşmüştür. En ünlü sanatçılardan biri de Choise-
ul’un 1784’den beri birlikte çalıştığı ve büyükelçi olarak İstanbul’a giderken ona eşlik eden ve oradan kısa süre sonra
ayrılıp (30 Ekim 1784) üç dört ay süren bir yolculukla Mısır’a giden Louis François Cassas’dır (1756-1827). Ancak
korvet La Poulette’in navigasyonu güçtür bu nedenle İzmir’de onarım için mola vermek zorunda kalırlar. Bu fırsatı kul-
lanarak Cassas Efes ve çevresini gezer ve deniz ile gitmekten vaz geçerek kara yoluyla Alexandretta (İskenderun), Halep,
Palmira ve Baalbek’ten Mısır’a varır. 9 Ocak 1786’da İstanbul’a geri döner.

Planı Fransa’ya kara yoluyla Viyana’dan geçerek gitmektir ancak İstanbul’dan bir yıl sonra Şubat 1787’de ayrılır ve deniz
yoluyla giderek Roma’ya yerleşir. Büyükelçinin sermaye ve metin yazarak katkıda bulunacağı Voyage à Palmyre et à Ba-
albek adlı kitabı hazırlamaya başlamış ancak Devrim’den ötürü proje gerçekleşememiştir. Cassas kaynak bulabilmek
amacıyla kendi adına Voyage pittoresque de la Syrie, de la Phénicie, de la Palæstine et de la Basse-Ægypte adlı kitabı
basmaya karar verir, hükümet tarafından kaynak sağlansa da 1802 yılında Description of Egypt’ı (Mısır’ın Tasviri)
yazmak için diğer kitaptan vaz geçer.31

Kitabın şekli Choiseul’ün Voyage’ını ve aynı yazarın yine Doğu’ya ait Voyage pittoresque et historique de l’Istrie et de
la Dalmatie adlı kitabını model olarak alır.32 İstanbul’a 1784 yılında gelen ve yirmi yıl kalan Alman sanatçının ünlü bir
manzara seyahati ile bitiriyoruz: François Ignace Melling (1763-1831) Fransa’ya dönünce başladığı harikulade eseri Vo-
yage pittoresque de Constantinople et des rives du Bosphore ‘u 1819’da tamamlamıştır.33

BASIM, TEKRARBASIM, ÇEVİRİ: BİR KONJONKTÜRDEN DİĞERİNE

19. yüzyılın ilk yarısında “kütüphane”nin ekonomik konjonktürü gittikçe daha çok değişmeye başlamıştır ve bu gelişme
de seyahat kitaplarını düzenlemenin ana bileşenlerini etkilemiştir- “Pitoresk seyahatler” modelini. Yeniden Picturesque
Travel to Greece daha genel süreçleri anlamaya yarayacak bir model olarak alınabilir. Birinci nokta yazarlık kategorisidir:
Choiseul destekleyicisi olduğu araştırma ve eserlerin ve kendi adına basılanların ücretini ödüyordu. Ancak yıllar geçtikçe
ve basım bazı olaylardan ötürü geciktikçe bu çalışanlar gittikçe uzaklaşmaya başladı. Devrim’den önceki (Ancien Regime)
dönemin sonunda: 

la fiction d’une égalité des « talents » au sein de la République des Lettres n’efface pas la distance sociale et
la question de l’auteur des pages n’est posée que par les esprits chagrins. La Révolution constitue une rupture
franche dans cet équilibre. La question de la paternité des travaux savants est d’autant plus brûlante que cer-
tains collaborateurs de Choiseul ont pris l’initiative, pendant son exil en Russie, de publier sous leur nom les
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résultats des enquêtes menées sur les ordres du comte. Plus largement, l’insouciance de Choiseul à payer
son dû et le caractère non discuté de sa position d’auteur, inscrits avant la Révolution dans un habitus aris-
tocratique, semblent désormais inacceptables… (Emmanuelle Chapron).

Kont’u sinirlendiren “Cassas dosyasından” çok Truva’nın keşfedilmesi için ayrılan ödenektir. Sansasyonel haber 1787’de
Paris’te duyulur ve “seyyahlar” Cassas, Le Chevalier ve Büyükelçi arasında gerilime neden olur. Ancak Kont de Choiseul,
Le Chevalier’nin bu konuda aralarında geçen iki yazışmayı Royal Society of Edinburgh’a sunmasını ve onların bunu
1791 yılında yayınlamasını affedemez. 

Konu aynı zamanda kültür transferini de içermektedir. Le Chevalier’in sunduğu yazışma aslında Fransızca yazılmıştır
ancak onlar İngilizce’ye çevirip 1791 yılında Andrew Dalzel’e yayımlatmıştır. Bu İngiliz baskısı Avrupa’ya geçer ve Heyne
tarafından Leipzig’de bir yıl sonra Almanca ’ya çevrilerek basılır. Bu vaka Gotha’daki Gymnasium illustre’de profesör
olan Kassel Eski Eserler Derneği üyesi olan Carl Gotthold Lenz tarafından 1898’de “Kont Choiseul Gouffier ve diğer
seyyahların Truva ovasında araştırmaları”34 adıyla basılır. Aynı zamanda Lenz Transilvanya Hermannstadt’ta (Sibiu) Bin-
der adlı bir kişiden yeni bilgiler edinir: Binder büyük ihtimalle kont ile St. Petersburg ziyareti sırasında tanışmış ve ona
ilk cildin basımından sonra Yunanistan’da yürütülen çalışmadan bahsetmiştir.

Her şeyden önce zaman değişmiştir, artık 18. yüzyıl sonlarındaki gibi “science mondaine” (dünyasal bilim) yoktur,  ya-
yıncılara servet kazandırmamaktadır. Travel’ın ikinci cildinin birinci bölümü bilimsel bir yaklaşım sergilemektedir ancak
yazarın ölümünden sonra yayınlanan ikinci bölümü çok daha saf ve basite yönelik bir editör anlayışı ortaya koymaktadır.
Ancak zaten 1780-1782 yıllarında Picturesque Travel to Greece ‘in Almanca çevirisinin birinci cildi Gotha tarafından
basıldığında da ilk editör modeli terk edilmişti: çevirmen Heinrich August Reichard (1751- 1828)35 Saxe-Gotha Dü-
kü’nün özel kütüphanecisinin belirttiğine göre Choiseul’ün kitabı muhteşemdir ama maliyetinden ötürü zor satılmak-
tadır. Ancak bilime olan ilgisinden ötürü Reichard vatandaşlarına kitabın daha basit bir materyalle basılmış çevirisini
sunmak ister (Landsleute): orijinalinin her cildi için iki güçlü defter basılacaktır, Almanca çeviri kısa zaman sonra Fran-
sızcayı izleyecek (eğer resimlemeler en aza indirilebilirse) yeni yorumlar eklenecek ve “R” diye imzalanacaktır.  

Reichard, Choiseul’ün hiç bilmediği bazı uzun dipnotlar eklemiştir ve Alman okurların ilgisini çekmeyeceğini düşündüğü
bazı bilgileri de çıkartmıştır. Sonunda tek koruduğu resimlemeler yine küçük formatta “Tinos Kadınları” “Ağa’nın hu-
zurunda” ve “Milas yakınlarındaki Türbe”dir, bu da bize uluslararası beğeni üzerine bir fikir vermektedir. En son olarak
da Almanca çevirinin Fransızcadan çok farklı şekilde olması bazı insanlara göre kitabın bilimsel boyutunun “pitoresk”den
daha önemli olduğunu ortaya koymaktadır. Aynı şekilde, Picturesque Travel to Greece’in Paris’te 1840-1842 yıllarındaki
yeni baskısı da orijinalinden tamamıyla değişik bir şekilde basılacaktır...36

34 Carl Gotthold Lenz, Die Ebene von Troja, nach dem Grafen Choiseul-Gouffier und andern neuern Reisenden nebst einer Ab-
handlung des Herrn Major Müller in Göttingen und Erläuterungen über den Schauplatz der Ilias und die darauf vorgefallnen Bege-
benheiten, Neu Strelitz, bei dem Hofbuchhändler Michaelis, 1798.
35 Reise des Grafen von Choiseul-Gouffier durch Griechenland. Aus dem Französischen übersetzt. Mit Kupfern und Karten. Erster
Band, erster [zweyter] Heft, Gotha, Karl Friedrich Ettinger, 1780-1782, [8-]198-[2-]116 , 8 (Heinsius, Allg. Bücher-Lexicon, 1700-
1810, 1, 536. As well the Journal de lecture, I, 1782, 40-43 (et, for the traduction of the « Discours préliminaire », ibid., 7, 1783,  60-
84). 
36 Voyage pittoresque dans l’Empire ottoman, en Grèce, dans la Troade, les îles de l’Archipel et sur les côtes d’Asie mineure, par M.
le comte de Choiseul-Gouffier, ambassadeur de France à Constantinople, seconde édition, augmentée de notices historiques d’après
les voyageurs modernes les plus célèbres, rédigées avec le concours et les observations inédites de M. Hase, de l’Institut, conservateur
des manuscrits de la Bibliothèque royale, professeur de grec moderne à l’École des langues orientales, et de M. Miller, de la Bibliot-
hèque royale, éditeur et traducteur du Périple de Marcien d’Héraclée, Paris, A la librairie de J.-P. Aillaud, quai Voltaire, n° 11, 1840-
1842, 100 livraisons en 4 vol. et un vol. d’Atlas (Épernay, imprimerie Warin-Thierry et Ducrot) (Brunet I, col. 1848 ; Lorenz, I,  528).
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TRAVEL TO SMYRNA, 1717-1811 (TRAVELERS, TRAVELS AND BOOKS)

Frederic Barbier

Ah, que le monde est grand à la clarté des lampes,

Aux yeux du souvenir, que le monde est petit !

(Baudelaire, Les Fleurs du mal)

1. TRAVELLERS AND TRAVEL

1.1 Objectives

1.1.1 A New Conjuncture

The scientific, commercial and political environment of Mediterranean changed deeply in the 18th century. The decline
of the Ottoman Empire was accompanied by the rise of Russia on the Black Sea, and Austria progresses along the basin
Danube. English, French and Dutch commerce grows, while the presence of warships that cross the eastern Mediter-
ranean and Aegean is sometimes under the guise of scientific and archaeological expeditions. Obviously, the trip to
Turkey can be an official visit, not only through military cruises, but also when a new ambassador comes to Constan-
tinople: the Marquis de Nointel done so stop in Smyrna in 1675. In Constantinople, the Palace of France is regularly
frequented by travelers or scholars of quality as George Wheeler, for the society of the ambassador and for archeology
and art attractions found there:

Nous vismes souvent le marquis de Nointel,1 ambassadeur de France, qui nous entretint fort obligeamment
des curiositez de ses Voyages. Il avoit là environ trente pièces de marbre avec des Inscriptions anciennes &
des bas-reliefs apportés d’Athènes & des Îles de l’Archipel, dont il nous permit de prendre les Copies que
nous voulûmes; il a aussi un grand nombre de médailles, parmi lesquelles il y en a de fort singulières; il nous
fit voir quantité de desseins d’édifices, de bas reliefs & de Plans de campagnes, tirez par un Peintre qu’il avoit
mené avec lui dans ses Voyages de Turquie, qu’on peut espérer qu’il publiera lorsqu’il sera de retour en
France…2

1.1.2. Mapping and Archeology

The second half of the 18th century saw the rise of particular scientific voyages towards the eastern Mediterranean. These
are, first, geography missions of Natural History, where archaeological sights and anthropological perspectives are not
absent.3 In France, these missions are driven by the academies, including the Academy of Sciences, as is the case for
Tournefort:

Monseigneur le comte de Pontchartrain, secrétaire d’État chargé du soin des Académies & toujours attentif
à ce qui peut perfectionner les sciences, proposa à Sa Majesté sur la fin de l’année 1699, d’envoyer dans les
pays étrangers des personnes capables d’y faire des observations non seulement sur l’histoire naturelle et sur
la géographie ancienne et moderne, mais encore sur ce qui regarde le commerce, la religion et les mœurs des
différents peuples qui les habitent. Comme j’avois déjà fait quelques voyages en Europe par ordre du roy,
j’eus l’honneur d’être encore choisi par Sa Majesté pour celui du Levant (…)

1 Charles Olier marquis de Nointel 1635-1685. Vandal 1900.
2 Wheler 1689, I, 162.
3 Duchet 1995. 



4 Piton de Tournefort 1717, I, 1-2.
5 Choiseul-Gouffier 1782 ; Barbier  2010; Frédéric Barbier, « Le Voyage pittoresque de la Grèce, par le comte de Choiseul-Gouffier »,
in Hellénisme et hippocratisme dans l’Europe méditerranéenne : autour de D. Coraÿ, ed. Roland Andréani, Henri Michel et Élie
Pélaquier, Montpellier, Univ. Paul Valéry, [s.d.],  223-264. Frédéric Barbier, « Histoire d’un livre : le Voyage pittoresque de la Grèce,
par le comte de Choiseul-Gouffier (1782-1822) », in Lingue, leggi e libri da una costa all’altra. Migrazioni (e navigazioni) di uomini
e idee, ed. Lara Michelacci, Elena Musiani, Bologna, CLUEB, 2007, 147-204. Frédéric Barbier, « Choiseul-Gouffier et son Voyage
pittoresque de la Grèce : quelques éléments pour une histoire éditoriale », in Denon. La plume & le crayon. Denon et les écrivains
artistes au XVIIIe siècle, Marseille, Le Bec en l’air Éditions, 2012, 74-87 (and « Figure d’un voyageur : Gabriel de Choiseul-Gouffier
(1752-1817 », 30-35 et 68 (n° 20 à 22)).
6 Atlas de la géographie ancienne et historique, composé d’après les cartes de d’Anville, par L.B.D.M. [for the l’Histoire ancienne de
Rollin], Paris, Égron, 1807, 25 f. (Collectio Quelleriana).
7 François René de Chateaubriand, Itinéraire de Paris à Jérusalem, Paris, Lenormant 1811, 3 vol.
8 Robert Semple, Observations on a journey throught Spain and Italy to Naples, and sence to Smyrne and Constantinople, comprising
a description and remarks on the present natural and political state of those countries, London, Baldwin 1806.

Ce grand prince me fit ordonner de partir pour aller au Levant travailler sur ce qui seroit le plus digne de re-
marque (…)

Quelques temps après, Monseigneur de Pontchartrain fixa notre départ au 9 mars 1700. Il écrivit une lettre
à Monsieur l’abbé Bignon, président de l’Académie royale des sciences, par laquelle il lui faisait sçavoir que
le roy m’avoit ordonné d’aller dans la Grèce, aux isles de l’Archipel et en Asie pour y faire des recherches
touchant l’histoire naturelle ; pour m’instruire des maladies et des remèdes que l’on y employe, pour y com-
parer l’ancienne géographie avec la moderne, et que Sa Majesté m’accordoit un aide, un peintre, et tous les
frais du voyage… 4

We observe, on the other hand, the rise of a growing interest in the remains of ancient Greece, an interest that crosses
more questions on the political history, the processes of decay and disappearance of empires (cf Montesquieu, etc.).

One of the most important areas of the curiosities field concerns the maps and the publication of maps: various expe-
ditions also aim to raise scientific maps of the regions crossed, starting with nautical maps - military preoccupations are
often present. At the same time, research seeks to identify the location of the place names of antiquity, so as to overlap
the old card and the current card: there are many problems, such as the correspondence of the measurement units, or
the changes undergone by the topography throughout the ages (we particularly think of phenomena like moving coasts
and rivers). The trip into space doubles as a journey through time, as shown the two charts that open the Picturesque
Travel to Greece by the count Choiseul Gouffier.5

The specialist of thoses reconstructions is Jean Baptiste Bourguignon d’Anville (1697-1782), whose considerable pro-
duction is in the long run one of the most assured successes of the Parisian bookstore. Although d’Anville itself never
travel in the countries he studied, he realizes, for example, any part of the map accompanying the Ancient History of
Charles Rollin, published for the first time in 1731, constantly republished and whose section of maps will be further
recovery for an Atlas in 1807 again.6

1.1.3. Books

The « library » as such operates indeed the vein represented by these curiosities, and titles on the eastern Mediterranean
geography multiply in France as in England and Germany. Two editorials models coexist: the results of a scientific ex-
pedition will be broadcast through the book, or the story of the travel will take the more literary form of a journal. 

Our timeline opens in a somewhat arbitrary with the classic that is the Relationship of a voyage into the Levant made
by order of the king, by Tournefort, published in 1717, and closes with the publication of the Itinerary from Paris to
Jerusalem by Chateaubriand.7 Among other titles, one of the best known is that of Robert Semple, Observations on a
journey throught Spain and Italy to Naples, and sence to Smyrne and Constantinople, published in London in 1807.8
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9 Jean-Jacques Barthélemy, Voyage du jeune Anacharsis en Grèce, dans le milieu du quatrième siècle de l’ère vulgaire, Paris, Debure
1788, 12 vol.
10 Abbé Guillaume Martin, Voyage à Constantinople fait à l’occasion de l’ambassade de M. le comte de Choiseul-Gouffier à la Porte
Ottomane, par un ancien aumonier de la marine royale, Paris, François et Louis Janet, 1819 (Collectio Quelleriana).
11 He knows the ancient authors, primarily historians and geographers: Pausanias and Strabo, but also Plinius, Herodotus, Plutarch,
Titus Livius, Polybius, the new translation of Xenophon by Bon Joseph Dacier, and many others including, of course Homer. His
edition of Homer may be that given by Jean de Sponde Hervagen in Basel in 1583, which we know he has it in 1817. Also he has
the Elsevier edition of the Works of Porphyrogenitus and the Herodian by Immanuel Bekker. He has carefully read most of its
modern predecessors, whether Le Bruyn, Spon, Thevenot, Pocock, Chardin, Tournefort or the reports of the Missions of the Levant.
The Histoire de l’Académie des sciences, the Gazette de France, the Mémoires de littérature and those of the Academy of Inscriptions
and Belles Lettres, even Bayle’s Dictionnaire, provide him information by their articles on a particular topic. Maybe he already has
La Mythologie et les fables expliquées par l’histoire, by the abbé Antoine Banier, published in the third edition by Briasson in Paris
1738 and contained in its library after his death. In another area, the count refers always about Santorini the « superbe ouvrage de
M. le chevalier Hamilton sur les volcans des Deux-Siciles ». Finally, Choiseul has also treaties of general history (eg upon the Republic
of Venice) and ancient history, art history or architectural history, including the classic from the Benedictine scholarship, the Antiquité
expliquée from Dom Bernard de Montfaucon.
12 A. Philippson, Reisen und Forschungen im westlichen Kleinasien. II. Heft : Ionien und das westliche Lydien, Gotha, Justus Perthes,
1911 (« Petermanns Mitteilungen », 172), according to the Annales de géographie, 1912, t. 21, 176 (trad. F. Maurette).

Remember also that one of the greatest successes of the library of the late eighteenth and of the 19th century is that of
the Travel of the young Anacharsis from abbé Barthélemy:9 the « abbé » Barthélemy, also a Mediterranean as born in
1716 in Cassis, yet did his entire career in Paris and in the environment of the court, and it will never exceed his travels
in Italy.

However, the vast majority of travel is done for commercial reasons and does not result in a printed publication: traders
traveling for their business. As for the sailors, they are not interested in anything that does not relate to navigation, such
as jokingly tell Choiseul who, over the stops in the Aegean, observed his companion, commander of L’Atalante:
On ne pouvoit espérer de M. de Chabert que les opérations nécessaires aux navigateurs, celles qui déterminent les caps
et les mouillages. En véritable marin, il ne s’étoit permis aucune incursion dans les terres, et même il s’étoit peu inquiété
de l’exacte configuration des côtes, encore moins de la marche de Xerxès ou de celle des flottes athéniennes.
The first who buy these new published titles are the travelers themselves for their information before their departure,
or to integrate them into their travel library. The « abbé » Guillaume Martin accompanied the count de Choiseul when
it is appointed to the embassy in Constantinople, but it is not a wealthy person: his traveling library is reduced, and in-
cludes the Koran from Savary and the Iliad and the Aeneid.10 Choiseul, who also travels « Homer and Herodotus in his
hand », has far more substantial means: the bibliographical notes of his book reflect what he gathered extensive docu-
mentation before embarking,11 including a number of titles has probably accompanied throughout its journey.

1.2. Orient Road

1.2.1. Smyrna

Smyrna occupies a key position in the routes eatswards of the 18th century, as the major scale on the Turkish coast of
Asia Minor, as a town with a natural harbor sheltered, and as a refuge where it is possible to make repairs after a grueling
navigation:

Smyrne occupe une position centrale où convergent toutes les routes principales de l’Asie mineure occiden-
tale. Cette ville, située à peu près au milieu de la côte occidentale de la péninsule, au fond d’un golfe pénétrant
très avant à l’intérieur des terres, merveilleusement protégé contre la houle et accessible même aux plus
grands navires à vapeur de notre époque, est reliée très commodément par voie de terre avec tous les pays
environnants, quoiqu’elle soit complètement entourée de montagnes…12
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13 Such as that experienced by Pierre Alphonse Guys, on board L’Atalante and then anchored facing the city (16 February 1778).
14 The island of Urla, directly above the town of the same name.
15 Abbé Guillaume Martin, Voyage à Constantinople fait à l’occasion de l’ambassade de M. le comte de Choiseul-Gouffier à la Porte
Ottomane, par un ancien aumonier de la marine royale, Paris, François et Louis Janet, 1819, ici p. 40, 45 et 50 (Collectio Quelleri-
ana).
16 François Moureau, Le Théâtre des voyages. Une scénographie de l’âge classique, Paris, PUPS, 2005 (IV, 231 ff, « Smyrne, ville
phare du négoce, dans les relations de voyage françaises, XVIIe-XVIIIe siècle »).

Unlike Ephesus, Troy and Pergamum, the city has been preserved through the centuries- despite earthquakes-13 but his
name has not in the West the same symbolic weight that the other ancient cities, even destroyed. Yet, paradoxically,
Smyrna works most often as a stopover. The ships toke refuge in the Gulf, where it did not stop there, and even though
the presence of plague prohibited to land. The shipment of the new ambassador of France, count de Choiseul, is traveling
to Constantinople in 1784, and stopped to visit Athens. But beyond that, the winds are contrary and the situation con-
tinues:

Nous appareillâmes de l’Île Longue [= Eubée] pour les Dardanelles ; mais après un jour de navigation, les
vents s’étant mis au nord et devenant contraires pour entrer dans les Dardanelles, on vira de bord et on suivit
la direction du golfe de Smyrne, où nous mouillâmes tout près des îles d’Ourlac, autrefois Péristérides.14 Sans
la crainte de la peste, nous aurions été voir Smyrne, dont nous n’étions éloignés que de quatre à cinq lieues
(…)

Pendant notre séjour dans le golfe de Smyrne, séjour qui a été fort long et fort désagréable, j’allai un jour me
promener avec plusieurs de nos messieurs jusqu’au village de Quoendic, situé à une demi-lieue de la mer, et
dont les habitans sont turcs pour la plupart (…)

Nous mîmes à la voile, malgré un vent contraire, le 10 septembre, et à force de courir des bordées nous
sortîmes du golfe de Smyrne après un ennuyant mouillage de près de quinze jours.15

Even during his first trip the count of Choiseul spent a few days in Smyrna before continuing its journey to visit the
coast of Asia Minor. The support of the General Consul of France, Claude Charles de Peyssonnel (1727-1790), is deci-
sive, since it allows him to get a boat for hire, and that most likely it presents new companions may assist on his journey:
a janissary, an Armenian valet that will more or less act as interpreter, and

un marchand turc que son commerce avoit souvent conduit dans la contrée que j’allois parcourir, et qui
m’avoit promis de m’être utile…

Traders are probably the most likely to have Smyrna as the purpose of their trip. The city is indeed, after Constantinople,
the largest market of the Ottoman Empire in the Mediterranean: it is, again with Constantinople but also with Aleppo,
the end point of caravans rallying the eastern provinces and Persia. It is possible to buy all the Empire’s productions,
so that most of the time, traders from Europe are confined to land at Smyrna to treat their business, without sinking
further into the land or even engage in cabotage along the coast.

Si elle ne fut que rarement le bout et le but du voyage, [Izmir] n’en a pas moins été l’une des villes (…) que
les Français de l’âge classique découvrirent comme l’un des pôles économiques et commerciaux entre l’Orient
et l’Occident : une ville carrefour.16

1.2.2. Routes

The trip is very generally by sea from the southern ports of France, or from Italy. The vessels depart the great ports of
Provence: the Chamber of Commerce at Marseille has a monopoly of trade with the Levant, while Toulon is primarily
a military port; in the Italian peninsula, here again Livorno and Messina, and always Venice, and its “scales” on the
Adriatic. The latter route is that taken the « abbé » Le Chevalier in 1785: from Venice, the traveler wins Corfu and Za-
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17 J.-B. Le Chevalier, Voyage de la Troade dans les années 1785 et 1786…, troisième édition revue, corrigée et considérablement
augmentée, Paris, Dentu, an X [1802], 2 vol.
18 Elisabeth Berkeley, margravine d’Ansbach-Bayreuth, Lady Craven, Voyage en Crimée et à Constantinople en 1786, par miladi
Craven…, Londres, et se trouve à Paris chez Maradan, 1789 (Collectio Quelleriana). This edition is certainly the 1st french ed. of
the Voyage of Lady Craven, as shown by the fact that she, not that of Durand Père et Fils, was announced in the Journal des savants,
issue from July 1789. The original English edition, also published in 1789, is described by Blackmer under No. 527 (A journey
through the Crimea to Constantinople).
19 Guillaume Joseph Grelot, Relation nouvelle d’un voyage de Constantinople, enrichie de plans levez par l’auteur sur les lieux, et
des figures de tout ce qu’il y a de plus remarquable dans cette ville. Présentée au roy, Paris, Pierre Rocolet, vve de Damiens Foucault,
1680, p. 3. François Moureau says Grelot would be the only traveler-memoirist who travel for pleasure (cit., 233).

kynthos (Zante), Cerigo, and Athens, before crossing the Aegean Sea.17 The majority of travelers in transit stops in Malta
and in Rhodes, if applicable in the “Archipel” to Chios and the Gulf of Smyrna.

Much more rarely used, the land route is the route of the Danube, and becomes more popular especially with the rise
of the Hapsburg States: after Transylvania and the Romanian principalities, it leads to Adrianople and Constantinople.

The crossing of the Balkans and Greece by the route of the ancient Via Egnatia is much more rarely used, the traffic
conditions is much more difficult, especially during the winter. After crossing the Adriatic, you get into the mountains
of Serbia and Albania to Lake Ohrid and Skopje (Üsküb), hence the Vardar valley leads to Salonika.

When leaving Athens, Spon and Wheeler have the draft back to Mount Athos, and then to win Germany. But the moun-
tains are covered with snow and roads are impassable, so Spon decides to return by the Ionian Islands and the Adriatic.
Wheeler continues to visit the area, the lake and the mountains of Livadia over Boeotia, Rimocastri Plain, etc., but it
also will return for Zante, Italy, France and finally England.

The land road is yet followed bey Count de Choiseul in 1776: Athens reassembled, the count is in Thessaloniki on Oc-
tober 16, to pass through Skopje, Sarajevo, Zengg and embark for Ancona about five weeks later- he arrived in Ancona
on December 1st. Count explain that this route was the most difficult part of his journey: there were no roads in Asia
Minor, the maps there were virtually non-existent and there suffered from the heat, but

cette partie de mon voyage ne me paraît plus qu’une promenade agréable quand je la compare à toutes les
misères réunies que j’éprouvai quelques mois après dans la Haute Grèce, et dans la route de Salonique à
Spalatro [Split] par la Servie [Serbie], la Bosnie et la Morlacquie.

Tournefort descended by following a caravan of Bursa (Bursa) to Smyrna, with the project to visit the monasteries of
Syria (December 1701)- but he will give, and will ship directly from Smyrna to go to Marseille. As for Lady Craven, she
will follow to get to Constantinople a route that illustrates the new geographical integration is felt at the end of the 18th

century: it passes through St. Petersburg and Moscow, before heading down to Sevastopol and to the black Sea.18

As can well imagine, the journey time by sea is extremely changeable, depending on the wind conditions:

Le tems que l’on employe à ce voyage se règle par le vent qui n’a rien d’assuré. On y peut souvent aller en
huit ou dix jours, et quelquefois on n’y arrive pas en un mois, parce que suivant le proverbe des marins, avec
un pain on fait cent lieues, et avec cent pains ont en fait pas une sur la mer.19

The crossing usually lasts from two to five weeks, and it is usually longer to return, from east to west and more difficult
during the winter season. The dangers are real, even if that represented by pirates has become much smaller in the 17th

century- but isolated populations may want to defend against alleged aggressors, while the inhabitants of the Magne
Peninsula maintain a reputation that makes the fear of travelers. 

One of the most obvious difficulties when one embarks on a journey of several months or even more is the need to
obtain the necessary credit. In 1680, William Joseph Grelot publishes in its New relationship of Constantinople a series
of recommendations to future travelers in the Levant, including recommendations for the boat trip:
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20 Grelot, cit., 2. 
21 Bernhard von Breydenbach, Peregrinatio in Terram Sanctam, Mainz, Ehrhard Reuwich, 11 II 1486, 2° (HC 3956*, GW 5075).
22 As a result, the book is an important testimony to the changing status of the artist at the turn of the 15th century: it is indeed
released at the address of Reuwich, as well as, a few years later, Albrecht Dürer publish under his name a number of his works
(Apocalypse, etc.). Cf Trésors Reims, 62, indicating that the Text illustrations are iin wood, while the leaflets are in copper.
23 Bernhard von Breydenbach, Peregrinatio in Terram Sanctam [German], Mainz, Ehrhard Reuwich, 21 VI 1486, 2° (H 3959*, GW
5077).
24 C 1338 = 3538.
25 Bernhard von Breydenbach, Des saintes pérégrinationes de Jérusalem, Lyon, Michel Topié et Jacques Herembeck, 1488.

Qu’ils aient le soin de porter autant d’argent et de lettres de change qu’il leur en sera nécessaire pour le
voyage, sans cela il ne faut point s’embarquer. [Sur le navire qui fait le passage,] on doit se pourvoir d’un
bon capot, d’un strapontin ou petit matelas, d’un tapis, d’une canevette de vin et d’eau de vie (…), avec du
biscuit, de la viande fraîche et salée, des fruits secs et frais, et d’autres provisions de bouche… 20

2. BOOKS

What interests us here first, it is the metamorphosis of the travel experience in a printed book - the “journey to Smyrna”
becomes a medium through which we participate in the experience, but through which one remain comfortably housed
in his home or in the library.

2.1. An Ideal Type: Breydenbach

The first question we ask is that situate the origins of a movement that in fact will transmute experience either in a
virtual experience (for room travel lovers), or in a contribution to the construction of a scientific knowledge on particular
areas.

The fact is that from the second half of the 15th century travel literature stands out as an editorial kind likely to generate
profits. One of the most famous of these travelers and authors from the time of incunabula is a metropolitan canon of
Mainz, Bernhard von Breydenbach, which in 1483 performed a pilgrimage to the Holy Land and to the Sinai Peninsula.
Back in Germany, he published his account of the Peregrinatio in Terram Sanctam, in 1486, apparently on the presses
of Peter Schöffer in Mainz.21 It seems likely that the initiator of the editorial project is the author himself, to which must
be added the illustrator, Erhard Reuwich, from Utrecht: Breydenbach and Reuwich have certainly since before their de-
parture the draft to publish the travel: this is why the first kept a diary while the second takes sketches. Subsequently,
a significant proportion of travel literature as they have been published until the 19th century was also present with il-
lustrations: we must “make visible” monuments, scenes and landscapes, as are the natural history specimens.22

The second lesson of Breydenbach relates more specifically the problem of cultural transfer. The text was first published
in Latin, which is the rule at the time, then, four months later, in German.23 Counterfeits are quickly data, in Augsburg
(German text: HC * 3960) 1488, and in Spire (Latin text: HC * 3957) 1490. Very quickly, the book is again translated
into Flemish, perhaps by Reuwich himself, and published in Mainz (1488) (HCR 3963). 

The French translation of Nicolas Le Huen is printed in Lyon by Topé and Heremberk also during that year 1488 - Le
Huen had too made the pilgrimage to Jerusalem.24 This edition is the first title which appeared in France intaglio prints.25

A second edition comes out, always at Lyon, by Ortuin Gaspard, in 1489, with the engraving wood of the first edition
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26 According to La Croix du Maine, Jean Hersin, Doctor of Theology of the University of Paris, was prior of the Hermits of St. Au-
gustine in Lyon. It illustrates the role of these groups of “cultural intermediaries” (clerics, but also doctors) who are meeting around
the print shops from Lyon (a non university town), and working on the publication of new texts (scientific publications or translations
and adaptations). The printing of the Voiage et pelerinage de la cité saincte de Hierusalem, the French translation by Jean Hersin of
the Travel from Breydenbach (1489) is also attributed to Gaspard Ortuin (HC 3961 and Haebler, 211): the book has the first printed
Arabic alphabet and five other Eastern alphabets more or less distorted (Chaldean, Hebrew, Turkish and Greek). According to the
ISTC, the sixteen illustrations were printed with the wood of the original edition of Mainz.
27 Bernhard von Breydenbach, Peregrinatio in Terram sanctam [Czech], Pilsen, Mikulás Bakalár, 1498. Only two copies are known,
now preserved in Prague.
28 H 3965, GW 5082.
29 Cit., 7.

of Mainz, apparently ceded by Schoeffer to his colleague (HC 3961)26 Two other vernacular translations as also known,
in Czech by Mikulás Bakalár in Pilsen 149827 and in Spanish in Zaragoza in that same year... 28

Breydenbach has not visited Smyrna, but the characteristics of his book will determine in the long term the shape of
books related to the “Orient Travel”: a book proposing some form of scientific knowledge, but also a travel journal, an
illustrated book, and a book that could be the subject of more or less numerous editions and translations.

2.2. The Book Layout

2.2.1. General

The purpose of the book is to follow the course by writing the trip: one follows the traveler leaving Europe over its
stops, and the story takes the form of letters, both by Tournefort (in which each letter corresponds to an official report
so) than by Lady Craven. This is obviously a convention, and the traveler writes always to a fictitious correspondent:

L’honneur que vous me faites quand vous désirez recevoir de mes nouvelles mériteroit de ma part une re-
connoissance que mes lettres ne peuvent acquitter que foiblement ; et sans le nom honorable de sœur que
vous m’ordonnez de prendre, je serois peut-être bien longtems avant d’oser vous écrire… 29

Other travel books take the form of a classic story, as does the « abbé » Martin when he divided their text into thirty-
six short chapters leading the reader, following his mentor, from Toulon (May 10, 1784 ) to the start of the back journey
from Constantinople (November 15).

Each chapter is preceded by a short analysis:

Chapitre Ier. Arrivée de M. le comte de Choiseul-Gouffier à Toulon. Départ de Toulon pour Malte. Description
de cette île (…)

They will arrive in Toulon on 3 December, but will have to wait until the beginning of 1785 the end of the quarantine.
The « abbé » Martin is not a known personality, it has no significant financial resources, and his book, even reprinted
several times, has only one frontispiece illustration.

2.2.2. The Picturesque Travel to Greece

From the perspective of the shape of book, the most notable innovation concerns the invention from a new publishing
model, based on a “journey of Greece” (meaning, historical Greece): it is that of the « Picturesque travel ». The count
de Choiseul and his publisher invented indeed, in 1778, another type of books that symbolizes the term “picturesque”.
The « Picturesque travel » means, as the journey, the journey of the artist in search of patterns and of the best sources
of inspiration (recall here that the count de Choiseul himself has some talent as a draftsman); editorially, it will be a
work in which the first place will be given to the illustration.
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30 Voyage pittoresque de toute la Grèce [Prospectus], [Paris, Joseph Gérard Barbou 1778], 8 p., 4°.

Le titre de l’Ouvrage annonce ce qu’il est : c’est le tableau vraiment pittoresque de la Grèce actuelle ; puisqu’il
faut qu’un ouvrage quelconque ait sa prétention, on se borne à celle-là. On a peint ce qu’on a vu, & on l’a
peint avec amour. Les estampes sont donc la partie principale de l’ouvrage, dont le texte ne sera que l’acces-
soire… 30

The book reports as a scientific book, but also as a book for « amateurs » and bibliophiles: one makes the choice of a
large format, and the paper, the typographical characters, the decorative elements (« culs de lampe », etc.) and especially
the illustration are of the highest quality. As a result, it will be a book whose production is slow, which requires con-
siderable investment, and whose sale price will therefore high: the chosen procedure is to publish in the form of suc-
cessive deliveries, each composed of a engraving and of its accompanying text. This system allows all at once, in principle,
to spread manufacturing delays (especially for making boards), and to allocate costs while ensuring regular cash flow.
It supposes to launch a subscription, which unfortunately the list is, to our knowledge, not been preserved.

2.3. The Illustration by Choiseul

We need not dwell on the editorial history of the title itself: the program outlined by the count de Choiseul was met for
the first volume, but following the publication was itself very delayed, first by the appointment of the author as Ambas-
sador of France to the Sublime Porte, then by the outbreak of the French Revolution, which led to his exile for several
years in St. Petersburg. The second volume will be published much later, and the Voyage will never be over.

Let us confine ourselves to two observations. First, the objectivity invoked by the author and the editors is only partially
implemented. If travelers, just like Reuwich in 1483, most often draw themselves over the travel, the realization of en-
gravings can be made only after their return to Europe: complete the drawings and engrave the illustrated plate. Con-
sequently, it takes a lot of intermediaries, among which the galaxy of famous engravers hired by Choiseul for his first
volume. The idea is clear: the scenes of the travel were captured on the fly, but their representation uses the aesthetic
canons of the time. Note the care given to the balance of the composition (with the role of trees and shrubs), the theory
of small figures placed at the forefront of a landscape or the classic elements of “turqueries” that we frequently find in
the different illustrations (turbaned figures, camels, long pipes, traditional weapons, etc.). The illustration is partly a re-
construction that seeks to respond to the tastes of the european readers.

2. 4. The Success of a Model

2.4.1. Louis-François Cassas

The editorial success of the author and his bookseller is demonstrated by the fact that now a lot of great travels (especially
eastward) take the eidtorial form of « Picturesque travels » - just as (in a certain way) the Description of Egypt. One of
the most famous is due to an artist that Choiseul takes 1784 in his service: Louis François Cassas (1756-1827) accom-
panies indeed the ambassador to Constantinople, where he leaves almost immediately (30 October 1784) for a travel
from three or four months that will take him to Egypt. But the navigation of the corvette La Poulette is difficult, and she
must stop in Izmir for repairs. Cassas uses this opportunity to discover Ephesus and its surroundings, and he abandons
the direct route by sea to a much more difficult journey: he goes first to Alexandretta, then to Aleppo, Palmyra and
Baalbek, before to arrive finally in Egypt. He will return to Constantinople only January 9, 1786.

His project is therefore that of returning to France by the road to Vienna, but it will leave Constantinople in reality a
year later (February 1787), and by sea, and settled in Rome. He worked on preparing a Voyage à Palmyre et à Baalbek,
for which the ambassador will advance funds and write the text - but the project is upset by the outbreak of the Revo-
lution. Cassas publish under his own name, to ensure resource, a Voyage pittoresque de la Syrie, de la Phénicie, de la
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31 Jean-François Cassas, Voyage pittoresque de la Syrie, de la Phoenicie, de la Palaestine et de la Basse Ægypte, ouvrage divisé en
trois volumes contenant environ trois cent trente planches, gravées sur les dessins et sous la direction du Cen. Cassas, peintre, l’un
des artistes employés par l’auteur du Voyage de la Grèce ; un discours préliminaire pour chaque volume, par le Cen. Volney, membre
de l’Institut national, auteur du Voyage en Syrie ; un texte rédigé par les CC. (…) La Porte du Theil (…), Legrand (…), Langlès (…
), À Paris, de l’Imprimerie de la République, an VII, 1 vol. de texte et 2 vol. de pl. (Brunet, I, col. 1616 ; Cohen-De Ricci 204-205 ;
Blackmer 295). About Cassas : Louis François Cassas, 1756-1827, dessinateur-voyageur. Louis François Cassas, 1756-1827. Im
Banne der Sphinx : ein französischer Zeichner reist nach Italien und in den Orient, ed. Annie Gilet, Uwe Wetfehling, Mainz, Philipp
von Zabern, 1994.
32 Louis François Cassas, Joseph La Vallée, Voyage pittoresque et historique de l’Istrie et de la Dalmatie, rédigé d’après l’itinéraire de
L. F. Cassas par Joseph La Vallée (…). Ouvrage orné d’estampes, cartes et plans dessinés et levés sur les lieux par Cassas (…) et
gravés par les meilleurs artistes en ce genre, sous la direction de Née, Paris, Née, imprimerie de Pierre Didot l’Aîné, an X-1802.
33 Antoine Ignace Melling, Voyage pittoresque de Constantinople et des rives du Bosphore, d’après les dessins de M. Melling, architecte
de l’empereur Sélim III et dessinateur de la Sultane Hadigé, sa sœur, publié par MM. Treuttel et Würtz, Paris, Strasbourg,
Londres, chez les éditeurs (imprimerie de P. Didot l’Aîné, imprimeur du roi), 1819, 2°.

Palæstine et de la Basse-Ægypte, paid by the government but which will be discontinued in 1802 in favor of the De-
scription of Egypt.31

The shape of the book takes the model  of the Voyage from Choiseul, as well as takes another title by the same author,
again on the Eastern route, the Voyage pittoresque et historique de l’Istrie et de la Dalmatie.32 We finish with a famous
scenic trip, the one consecrated by a German artist, also came privately to Constantinople in 1784, where he stayed for
twenty years: François Ignace Melling (1763-1831) began, on his return to France, a beautiful Voyage pittoresque de
Constantinople et des rives du Bosphore completed in 1819.33

EDITIONS, REEDITIONS, TRANSLATION: FROM A CONJUNCTURE TO ANOTHER

In the first decades of the 19th century, the economic conjuncture of the “library” is changing more and more deeply,
and this development impacts the key components of the editing of travel books - more, the model of the « Picturesque
travels ». Once again the Picturesque Travel to Greece can serve as a model to identify much more general process. The
first point concerns the autorship category: Choiseul was paying the costs of research and works that was sponsoring,
and whose publication was made under his name. But over the years, and while the publication is interrupted by events,
these employees are becoming more distanced.

At the end of the Ancien Regime,

la fiction d’une égalité des « talents » au sein de la République des Lettres n’efface pas la distance sociale et
la question de l’auteur des pages n’est posée que par les esprits chagrins. La Révolution constitue une rupture
franche dans cet équilibre. La question de la paternité des travaux savants est d’autant plus brûlante que cer-
tains collaborateurs de Choiseul ont pris l’initiative, pendant son exil en Russie, de publier sous leur nom les
résultats des enquêtes menées sur les ordres du comte. Plus largement, l’insouciance de Choiseul à payer
son dû et le caractère non discuté de sa position d’auteur, inscrits avant la Révolution dans un habitus aris-
tocratique, semblent désormais inacceptables… (Emmanuelle Chapron).

More than the “Cassas record” is the allocation of the supposed rediscovery of Troy that irritates the count. The sensa-
tional news was known in Paris in 1787, and now is a source of tension between the “travelers”, Cassas and Le Chevalier,
and the Ambassador. But the count de Choiseul can not forgive the presentation by Le Chevalier of two communications
on this subject to the Royal Society of Edinburgh, and their publication in 1791.

The subject also involves the problem of cultural transfer. The communications of Le Chevalier are indeed presented
in French, but they are translated into English and published by Andrew Dalzel in 1791. This English edition airs across
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Europe, and will be translated into German by Heyne in Leipzig a year later. The case will be taken over by Carl Gotthold
Lenz, professor at the Gymnasium illustre of Gotha and member of the Society of Antiquities of Kassel, which in turn
publishes, 1798, a “Study on the Trojan plain after the count Choiseul Gouffier and other recent travelers.”34 In the
meantime, Lenz has received new informations from a certain Binder, a teacher in Hermannstadt (Sibiu) in Transylvania:
Binder had probably met the count during his trip to St. Petersburg, and was informed with him on work conducted
upon Greece since the publication of his first volume.

Above all, the time is no longer that of the « science mondaire », which had made the fortune of the publishers in the
late 18th century. The first part of Volume II of the Travel emphasizes a scientific approach, when the second part, pub-
lished posthumously, reveals a much more oriented design editorial speculation. But already in 1780-1782, when a
German translation of Volume I of the Picturesque Travel to Greece is in Gotha published, the first editorial model is
abandoned:35 the translator, Heinrich August Reichard (1751-1828), private librarian of the Duke of Saxe-Gotha, says
that the magnificence of the book of Choiseul makes the object hard to sell, because of its cost. Yet his scientific interest
is such that Reichard wanted to give a translation for his countrymen (Landsleute), but in a simpler physical form: two
strong notebooks will be published for each volume of the original, the German translation will also follow soon as
possible the publication of the French and (if the part of the illustration is minimized) add new comments, however,
by reporting by the signature “R”.

Reichard indeed introduced some long infraginales notes indicating such a book which Choiseul had no knowledge,
etc. Conversely, it removes others, who which he considers that they no interest to German readers. The only preserved
illustrations are finally, again in a smaller format, those of “Tinos Women”, of the “Reception at the aga” and of the
“Tomb near Milasa” - and that choice also informs us about preferences of the internationally taste. Ultimately, the will
to give the German translation a very different form of the French translation shows how the scholarly dimension of the
book could for some readers outweigh its proper dimension “picturesque”. Similarly, the new edition of the Picturesque
Travel to Greece, in Paris 1840-1842,36 will take a radically different shape from that of the original…

34 Carl Gotthold Lenz, Die Ebene von Troja, nach dem Grafen Choiseul-Gouffier und andern neuern Reisenden nebst einer Ab-
handlung des Herrn Major Müller in Göttingen und Erläuterungen über den Schauplatz der Ilias und die darauf vorgefallnen Begeben-
heiten, Neu Strelitz, bei dem Hofbuchhändler Michaelis, 1798.
35 Reise des Grafen von Choiseul-Gouffier durch Griechenland. Aus dem Französischen übersetzt. Mit Kupfern und Karten. Erster
Band, erster [zweyter] Heft, Gotha, Karl Friedrich Ettinger, 1780-1782, [8-]198-[2-]116  p., 8° (Heinsius, Allg. Bücher-Lexicon,
1700-1810, 1, 536. As well the Journal de lecture, I, 1782, p. 40-43 (et, for the traduction of the « Discours préliminaire », ibid.,
7, 1783, p. 60-84).
36 Voyage pittoresque dans l’Empire ottoman, en Grèce, dans la Troade, les îles de l’Archipel et sur les côtes d’Asie mineure, par M.
le comte de Choiseul-Gouffier, ambassadeur de France à Constantinople, seconde édition, augmentée de notices historiques d’après
les voyageurs modernes les plus célèbres, rédigées avec le concours et les observations inédites de M. Hase, de l’Institut, conservateur
des manuscrits de la Bibliothèque royale, professeur de grec moderne à l’École des langues orientales, et de M. Miller, de la Biblio-
thèque royale, éditeur et traducteur du Périple de Marcien d’Héraclée, Paris, A la librairie de J.-P. Aillaud, quai Voltaire, n° 11, 1840-
1842, 100 livraisons en 4 vol. et un vol. d’Atlas (Épernay, imprimerie Warin-Thierry et Ducrot) (Brunet I, col. 1848 ; Lorenz, I,
p. 528).



- 51 -

ALPHONSE DE LAMARTİNE VE İZMİR

Sophie Basch

Özet

Romantik şair Alphonse de Lamartine Doğu’ya yaptığı seyahatinden dönerken İzmir’e uğramıştır (1835’de yayınlan-
mıştır): burada iki Saint-Simoncu ile karşılaşır. Olasılıkla bu iki kişi Lamartine’nin çok yakın bir zamanda Hristiyan
sosyalizminin büyük bir figürü olacağı gerçeğini farketmişlerdi. Lamartine, 1833 yılında Temsilciler Odası’na seçilir ve
burada şair kimliği ile kanun yapıcı olarak karşımıza çıkar. 2 Aralık 1848 yılında,   Louis Napoleon Bonaparte İkinci
Cumhuriyet’in başkanı olarak seçilir. Napoleon, Osmanlı İmparatorluğu’nun lehine “Doğu Sorunu” konusunda, bir
temsilci olarak, önde gelen büyük uzmanlardan birisi haline gelen Lamartine’e karşıdır. Artık Fransa’da aktif olarak ya-
pacağı birşeyi kalmayan Lamartine, Abdülmecit’ten imtiyaz talep eder. 1850 yılında, Ephesos yakınlarındaki Burgazo-
va’daki mal varlığını idare etmek üzere Türkiye’ye döner. Ancak, güvenirliğini kaybeder, yatırımcı bulamaz ve 1852
yılında herşeyden vazgeçmek zorunda kalır.

Alphonse de Lamartine (1790-1869) Fransız Romantik döneminin belli başlı şairlerindendir (Res. 1). Aynı zamanda
Doğu ile ilgili en ünlü seyahatnamelerden birini yazmıştır, 1835 yılında basılan bu eser, Impressions, souvenirs, pensées
et paysages pendant un voyage en Orient, 1832-1833, ou Notes d’un voyageur, başlıklıdır, 4 ciltten oluşmaktadır,
Voyage en Orient şeklinde kısaltılmıştır. 1832 yılında kiralık bir gemiyle Orta Doğu’ya gitmek üzere İngiliz eşi Marianne
ve kızları 10 yaşındaki Julia ve 3 arkadaşıyla Fransa’dan ayrıldığında Lamartine bu 18 aylık uzun yolculuğun hayatını
değiştireceğini bilemezdi- aslında bu yolculuk yaşamını maddi olarak mahvetmiş ama manen zenginleştirmiştir. Ayrıl-
madan önce Lamartine mesleki ve doğa ötesi konularla ilgili bir krizdeydi; birinci soru şiirin politika ile bağdaşıp bağ-
daşmayacağıydı. Zaten bir kere mecliste mutsuzlukla sonuçlanan bir adaylık sorunu olmuştur. Lamartine 1820’de
İtalya’da bir diplomat olarak Bourbon’a sadık bir hizmetkar olarak görev yapar. Temmuz Devrimi (The Three Glorious
Days) ile Bourbon monarşisi sona ermiş ve tahta Louis Philippe geçmiştir. Bu değişiklik Lamartine’e görevini bırakması
için bahane olur. Doğu’ya giden yol açılmıştır. Kutsal Toprakları annesi Alix’in başucu kitabı Royaumont’un İncil’indeki
gravürlerden öğrenen Lamartine için Doğu bir çocukluk rüyasıydı. Burada ikinci soruya geliyoruz, doğa ötesi arayış.
Lamartine Doğu’yu keşfederek inancını rahatlatmayı umuyordu. Dinlerin uyum içinde olacağı yerde çekişme içinde ol-
duğu görünümden dolayı Holy Sepulchre [Kutsal Mezar] da onun için dini bir fiyasko oldu. Dindar bir Katolik olarak
yetiştirilmiş olan Lamartine panteist oldu. Voyage en Orient’teki uzun şiir “Le Désert, ou de l’immatérialité de Dieu”de
belirgin halde görülen deist eğilim Katolik sansürün dikkatinden kaçmadı ve Vatikan tarafından karalisteye alındı. 

Aralık 1832’de Beyrut’ta yaşanan dram Katoliklik ile arasını iyice açtı: küçük Julia anne ve babasının kollarında tüber-
külozdan öldü (Res. 2). Sevgiyle oğlan çocuğu gibi büyüttüğü kızı (o zaman pek alışılagelmiş değildi) sağ kalan son ço-
cuğunu (2 tane çok küçükken ölmüştü) kaybetmek Lamartine’in kişisel ümitleri ve gelecek hayallerini de yok etti.
Lamartine gemisi Marsilya’yı terk ederken, “Bu güzel gökyüzünün altında geçireceği bir iki yılın Julia’nın sağlığını kuv-
vetlendireceğinden emindim ancak son altı ay kötü bir şeyler olacağı içime doğdu” diye yazmıştır. Julia çok ani bir
şekilde iki gün içinde öldü, oysa Fransa’da bozulan sağlığı Asya’nın havasıyla tamamen düzlemiş görünüyordu. “Geth-
semane, ya da Julia’nın Ölümü” adlı uzun şiir Lamartine’in hem üzüntüsünü hem de inançsızlığını ifade eder (Res. 3): 



1 Tüm alıntılar: Alphonse de Lamartine, Souvenirs, impressions, pensées et paysages, pendant un voyage en Orient (1832-1833),
ou Notes d’un voyageur, édition de Sophie Basch, Paris, Gallimard, Folio classique, 2011, 1175.

Acı yüreğimin boşluğunu doldurdu ve haykırdım,

“Tanrım, sadece o vardı! O benim her şeyimdi!”

Bu tek aşkta bütün aşklarım toplanmıştı

Ölümü bana geri getirdi,

Ağaçta kalan yegane meyvaydı

Yolumu kaplayan karanlık fırtınalardan. (...)

O benim dünyamdı, yaşam kaynağım-- sesim1

Julia’nın ölümünden sonra Lamartine çok yıkılmıştı, yazamıyordu. Gethsemane şiiri hariç, Voyage en Orient bu olaya
değinmez. Julia’nın ıstırabı, ölümü ve cenaze töreni, Lamartine’in arkadaşlarından biri olan Fransız Doktor Delaroiére
tarafından anlatılır. Aynı şekilde, Victor Hugo da 1843 yılında Pirene’lere yaptığı gezinin sonunda gazeteden en sevdiği
kızı Leopoldine’in öldüğünü öğrendiği için gezisi ile ilgili yazamamıştır. Burgundy’deki Saint-Point konağına döndükten
sonra Lamartine arkadaşı Dargand’a şöyle yazmıştır: “ Dün Marsilya’dan döndüm ve bu gece yegane çocuğumun tabu-
tunu annemin tabutunun üstüne koydum: bütün geçmişim, bütün geleceğim. Maddi manevi çöktüm. Yazamıyorum.”
Lamartine parasal açıdan da çökmüştür ve bunu yıllar sonra Burgas Ovası’ndaki çiftliğinin öyküsünde açıklar. 

Eşini üzüntüden kayırabilmek için Lamartine Julia’nın tabutu ile Lübnan’a getiren kaptana tabutu Marsilya’ya götürme-
sini söyleyip onu Fransa’da bekler. Üzüntüsüne karşın seyahatine devam eder. Julia’nın ölümünden tam tamına bir ay
sonra 7 Ocak 1833’de Suriye’den geçerken kız kardeşinin ona yazdığı mektuptan Kuzey Fransa’da Bergues’in milletvekili
seçildiğini öğrenir. Julia’nın ölümünden çok etkilendiği için habere sevinmez ancak bu haberle yaşama tutunabilecek
bir nedeni olur. Bir varisi olmamasına rağmen yaşaması için son bir şansı, son bir nedeni olmuştur: kendisini milletine
adamak. Bu politik hareketle daima zengin bir çiftçi olan Lamartine’in bir tutkusu daha oluşur: tüm hızıyla dünyanın
herhangi bir yerinde kendini çiftçiliğe vermek (bu konuda yeteneği olmasa da) böylece acılarını biraz hafifletebilecektir. 

Lamartine, Fransa’dan dönerken Haziran 1833’de İzmir’de mola verir. Zamanının pek çok seyyahı gibi orada yaşlı ve
sert, Atina’da kırk yıl yaşamış, Lord Byron, Chateaubriand ve Louis Sébastian Fauvel ile onurlandırılmış, Yunan Devrimi
sırasında arkasında ömür boyu biriktirdiği antika koleksiyonunu bırakarak ayrılmak zorunda kalan Fransız konsolosu
ile tanışır: 

“İzmir Doğu’da bir şehir gibi değil: Anadolu’nun kıyısında bir Marsilya. Avrupalı konsoloslar ve tüccarlar büyük ve zarif
muhasebe ofislerinde Parisli ya da Londra’lı gibi bir yaşam sürüyorlar. Selvi ağaçları ile kaplı tepeden körfez ve şehrin
görünümü çok çekici: ve dağdan inerken nehrin kıyısında şehrin kapılarından birinden karavanlar için yapılmış köp-
rüden çok uzakta olmayan çok daha güzel bir yer var. Nehir, çınar ve selvi ağaçlarının gölgelerinin altından kayan duru
bir akarsu: kıyısında oturuyoruz Türkler de bize pipo ve kahve getiriyor. Eğer bu sular Homer’in ilk çığlıklarını duyduysa,
onları ağaç kökleri arasından sessizce akan sudaki yansımalarını duymaktan keyif alıyorum: onları dudaklarıma yaklaş-
tırıyorum ve ısınmış kaşlarımı onlarla yıkıyorum. Batı dünyasından onun epik destanla yazdığı tarihi, arzularını, ilahi
dehasını oluşturabilecek bir insan çıkabilir mi! Böyle bir şiir, geleceğin kaybolmuş geleneklere saygı göstereceği ve in-
sanlığın büyük hareketlerine ve düşüncelerine duyduğu hayranlıkla sonsuza taşıyacağı,  geçmiş yüzyılların bir türbesi
gibi olacaktır: bu şiiri yazan, insan doğasına diktiği heykelin kaidesine adını kazır ve tüm imgelerde dünyayı doldurduğu
düşüncelerle yaşar. Bu akşam İzmir rıhtımında küçük bir evde iki Yunanlı hizmetkarıyla yanlız yaşayan yaşlı bir adamı
ziyaret ettim; merdiven, giriş holü ve odalar heykel parçalarıyla ve Atina’nın kabartma planlarıyla, mermer parçaları ve
porfir dolu. Bu Bay Fauvel, Yunanistan’daki eski konsolosumuz. Tüm yaşamı boyunca bir evlat gibi onun tozunu dünya
için heykel yapmak amacıyla biriktiren ama ülkesi gibi sevdiği Atina’dan uzaklaştırılan, şimdi ise İzmir’de yoksulluk ve
bilinmezlikle yaşıyor; tanrılarını yanında taşıdı ve onlara her saat saygılarını sunuyor. Bay de Chateaubriand onu gen-
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2 Alphonse de Lamartine, La Question d’Orient. Discours et articles politiques (1834-1861), édition de Sophie Basch et Henry Lau-
rens, Bruxelles, André Versaille Éditeur, 2011.

çliğinde mutlu ve Parthenon’un hayranlık uyandıran yıkıntıları ortasında gördü; ben onu yaşlı halinde ve sürgünde, in-
sanların nankörlüğünden bezmiş ama talihsizliğine rağmen dinç ve neşeli ve yüreğinde güçlüklere karşı dayanıklılık
barındıran doğal sakinliğinde gördüm. Onun gevezeliği ile hoş bir kayıtsızlık içinde bir saat geçirdim.”

Lamartine İzmir’de onun geldiğini yerel gazetelerden öğrenen iki Saint-Simon’lu ile de tanışır. Lamartine Saint-Simon’lu-
lara hayranlık duyar, onlar da ona. Bir kaç ay önce, Ocak 1833’de Süveyş Kanalı’nın düşünü kuran İskenderiye konsolos
yardımcısı Ferdinand de Lesseps ile iletişim kurmuştur. Aslında Lesseps’in Süveyş Kanalı’nı inşa etmeye olan ilgisi aynı
ilgiyi duyan bir adamdan kaynaklanmıştır. Prosper Enfantin “le Père” Saint-Simon’luların babası. Lamartine Efes’in ya-
kınındaki Tire’nin sonradan onu beklediğini bilmeden, Lesseps’den Lübnan’daki Tyre ovalarında tarımsal tesis kurmak
için yardım rica eder. Lamartine hareketin sosyal reform kavramını paylaşır ve daha sonra (1840’larda) hareketin lideri
“Père” Enfintin ile yazışır. Ancak Lamartine Saint-Simon’luların kendi Deizm’ine yakın olan yeni dinine ilgi duysa da
onların cinsel özgürlük, mülkiyet ya da sınıf birliği üzerindeki görüşlerini paylaşmaz: Lamartine asla özel mülkiyete ve
tutucu aile değerlerinden vaz geçmemiştir. Ama sosyalist duyarlılığı 1830dan beri artmıştır ve 1843deki sol muhalefeti
desteklemesiyle sürer. 1848 Devrimi’ndeki rolünü şöyle anlatır (Res. 4): 

“İzmir’de İtalya’da tanıştığım Smyrna Gazetesi’nin editörü yetenekli genç adam Bay Deschamps ile karşılaştım. İzmir’in
tapınakları ile Saint-Simonistliğin kalıntıları atılmış, son sınırına indirilmişti ama onların geri dönüşünü katlanma ve
kuvvetli bir inançla destekleyerek. Gemide onlardan iki dikkate değer mektup aldım. Yeni fikirleri o zamanki yarattıkları
küçümseme ile değerlendirmemeliyiz: bütün büyük kavramlar dünyadaki yabancılar gibi algılanır; Saint Simonculukta
doğru, büyük ve yararlı bir şey var-- Hıristiyanlığın politik topluma uyarlanması, insan kardeşliğinin şifresi. Bu açıdan
ben Saint-Simoncuyum; bu batan ama sönmeyen mezhepte yanlış olan doktrin değil; müritlere de gereksinim yoktu;
benim görüşüme göre gereken bir lider, bir baş ya da bir düzenleyiciydi. Kuşkusuz zeki ve erdemli bir adam, din ve po-
litikayı adil ve ileri görüşle bağdaştıran birisi bu yeni doğmuş fikrin başına yerleştirilseydi, bunu inandırıcı bir gerçeğe
dönüştürebilirdi. Fikirlerin karmaşa içinde olduğu zamanlar yeni ve güçlü fikirlerin gelişmesi için istenen mevsimlerdir;
filozofun gözünde toplum kargaşa içinde yönü, amacı ya da lideri olmadan geri çekilmektedir; kendini koruma içgüdüsüne
indirgenmiştir. Birlikte dosdoğru bu dağınık grupların üstüne yürüyen, bir sembolleri, çağrıları, tanımlanmış amaçları, li-
derleri ve ruhu olan, dini, ahlaki, sosyal ve politik bir tarikat mutlaka egemen olur. Ama toplumun mahvolması değil gü-
vencesine yol açması gerekir: toplumun içinde yaralayıcı olana saldırmak, yararlı olana değil; dini akıla ve sevgiye geri
döndürmek ve yönetmeyi bilim ile uyumlu hale getirmek. Küresel yardım ve yararlılık ile birlikte Hıristiyan kardeşliği ve
mülkiyet sistemi onun yegane ana başlığı ve dayanağıdır. Çok hevesli ve inanacağı şeye aç bir millet meclisi üyesi bu adam-
lara katılmak istiyordu ama ona en saçma doktrinler söylendi. Saint-Simonizm’in kurucularının ilk sloganı “Bizimle aramıza
aile, mülkiyet ve din sistemleri koyan bıçakla savaş!” Mahvolmayı hak ettiler. Dünya bir cümlenin gücü ile yok olmaz;
dönüştürüleebilir, hareket ettirilebilir, çalıştırılır ve değiştirilebilir: bir fikir pratik olmadığı sürece topluma sunulmaya
uygun değildir; insanlık bilinenden bilinmeyene ilerler ama asla bilinenden gülünce değil. Büyük devrimlerin altyapı ça-
lışması olarak alınacaktır; yeryüzünde ve gökkubbede işaretler görüyoruz; Saint-Simon’cular bu işaretlerden biridir; ço-
ğunluk olarak çözülecekler ve daha ileri bir tarihte yeni ordunun generalleri ve askerleri olacaklar.”

Doğu’dan dönünce Lamartine milletvekili olarak yeni işine başladı. Uzun yolculuğu ve yanlış yatırımlarıyla mahvolmuş
bir halde yaşamında ilk defa para kazanmak zorundaydı. Bu nedenle yaşamının geri kalan kısmında birkaç iş birden
yapmak zorunda kaldı: politik görevinin yanı sıra yayın yapma zorunluluğu. 

1834 yılında Temsilciler Meclisi’ndeki ilk konuşmasında muhteşem ve kışkırtıcıydı.2 Konuşması Doğu ve Doğu Sorunu
ile ilgiliydi. Lamartine her konuda suçlanan Osmanlı İmparatorluğunun kısa zamanda dağılacağını öngörüyordu. Yıllar
sonra Lamartine kendisi siyasal arenadaki bu konuşmasının saldırgan ve sorumsuzca yapıldığına karar verdi. Doğu’ya
giden yegane milletvekili olarak parlamak istemişti. Aslında Osmanlı ve Türklere olan sempatisi yıllar geçtikçe artmıştır.
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Lamartine’in pek çok konuşması ve makalesi uyarıcı niteliktedir: Osmanlı İmparatorluğunun her şekilde korunması
gerektiğine inanan bu Fransız şair Sikes-Picot Anlaşması ile felaketin geleceğini öngörmüştür demek abartılı olmaz. 

Lamartine’in politik rolü Aralık 1848’de acımasızca durdurulmuştur. 1848 yılındaki türbülansta kısa bir süre Dışişleri
Bakanı olarak sonra da Yürütme Kurulu üyesi olarak hükümetten sorumlu olmuş, Cumhuriyetçi Milletvekilleri ve ga-
zetecilerle De Ville Oteli’nde bu geçici hükümetin kurulmasına onay vermiş,  Fransa’nın İkinci Cumhuriyeti’nin kurul-
masında etkin rol oynamıştır. Lamartine geleneksel olarak Hotel de Ville’in balkonunda Cumhuriyeti ilan etmek için
seçilmiş ve Üç renkli “mavi-beyaz-kırmızı” bayrağın da ülkenin bayrağı olacağını garanti etmiştir. İkinci Cumhuriyet’te
politikacı olarak görev alırken köleliğin kaldırılması, ölüm cezası ve din ve devlet işlerinin ayrılması konularında çaba
göstermiştir. Demokrasi ve barışı destekleyen idealist bir politikacı olarak orta yoldan gitmesi çoğu takipçisinin onu
terk etmesine yol açmıştır.  10 Aralık 1848 başkanlık seçimlerinde %0.26 oy alarak başarısız bir aday olmuştur. Eski
Roma’daki Tarpeian Kayası bile başkanlık sarayına daha yakındı. Louis Napolèon Bonaparte tarafından yenilen Lamar-
tine, politikadan uzaklaşmıştır.

Bu ağır yenilgiden sonra, Lamartine’in hayatta kalması için bir kaç yol vardır. Bir tanesi doğal olarak edebiyattır. Diğeri
ise eski rüyası Orta Doğu’da çiftçiliktir. Bu nedenle Nisan 1849’da Tanzimat’ın baş mimarı Vezir Mustafa Reşit Paşa ara-
cılığıyla Sultan Abdülmecit’ten Marmara ya da Ege Denizi yakınlarından toprak ister. Lamartine’in Türk dostluğu İstan-
bul’da iyi bilinmektedir. Abdülmecit’in 1849 Ağustos’unda verdiği yanıt olumlu olur. Lamartine’e İzmir’e 80 kilometre
uzakta Tire Burgas Ovası’nda tarım yapabileceği büyük bir arazi tahsis eder. Maceranın başlamadan bittiği söylenebilir.
Lamartine önce Charles Rolland adlı arkadaşını keşif için Türkiye’ye gönderir. Kendi de kısa süre sonra arkasından
gider. Fransa’dan Doğu’ya gitmek için ilk yola çıkışından 19 yıl sonra, 60 yaşında, Lamartine eşi ile birlikte Anadolu’daki
arazisine sahip çıkmak üzere yola çıkar. Bu öykü Nouveau Voyage on Orient’te yazılan yöre gezintisi ile sınırlıdır. La-
martine 21 Haziran’da Marsilya’dan ayrılmış ve Sultan Abdülmecit tarafından yapılan özel bir görüşmeden sonra İzmir’e
7 Temmuz’da varmıştır. Lamartine 3 haftayı kendisine tahsis edilen Aydın bölgesindeki: Akmescit, Tulumcu, Subaşı,
Hayrettin, Yeni Çiftlik, Rahmanlar ve Işıklar’da yaklaşık 20 kilometre kare araziyi incelemekle geçirir. Lamartine 30
Eylül’de asla bir daha geri dönmemek üzere Tire’den ayrılır. 

Bu kaçırılan yegane fırsattan geriye kalan üzücü ve duygulandırıcı: 3 adet Burgas Ovası planı (Res. 5-7), başvuru formu
(Res. 8-9) ve üzüntü veren yazışma. Arazide çalışabilmek için Lamartine’in 25.000 Frank’a gereksinimi vardır. Aynı yıl-
larda İtalyan Devrimi’nin başarısızlıkla sonuçlanması üzerine Türkiye’ye kaçıp Ankara’da arazi alıp 1856 yılına kadar 8
yıl orada sürgün olarak yaşayan Carbonari’ye yakın Prenses Cristina Balgioso kadar şanslı değildi. Lamartine, örneğin
tıpta çok kullanılan sülükleri Burgundy’deki havuzlardan Türkiye’ye gönderebileceği hayallerini gerçekleştirecek savur-
gan projelerine de Fransa’da yatırımcı bulamadı. Hiç bir Avrupalı Anadolu’da çiftçi olmak istemedi ve hiç kimse düşmüş
bir şaire güvenmeyecekti. Osmanlı hükümeti de ona güvenmedi; Lamartine arazisini İngiliz vatandaşlarına kiralayacak
ya da geri verecek diye korkuyorlardı. Böylece Eylül 1852’de Osmanlı hükümeti Burgas Ovası’ndaki araziyi serbest kul-
lanma hakkını askıya aldı ancak Lamartine’e ölümünden 3 yıl öncesine, 1866’ya kadar gelir bağladı (Res. 10). 

Ikonografi
A : Carte aquarellée du domaine de Burgas Ova. Conservée au Musée des Lettres et manuscrits, reproduites dans Alp-
honse de Lamartine, La Question d’Orient, édition de Sophie Basch et Henry Laurens, Bruxelles, André Versaille, 2011.

B. Carte à la plume du domaine de Burgas Ova, recto. Ibid.

C. Carte à la plume du domaine de Burgas Ova (plan de la ferme), verso. Ibid.

D. Bulletin de souscription, recto. Ibid.

E. Bulletin de souscription, verso. Ibid.

F. Jean-Jacques Grandville, « La grande croisade contre la Liberté », caricature de Lamartine parue dans La Caricature,
15 mai-30 octobre 1834.
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ALPHONSE DE LAMARTINE AND IZMIR

Sophie Basch

Absctract

The Romantic poet Alphonse de Lamartine made a stopover in Izmir on his way back from his journey to the East (pub-
lished in 1835): there he met two Saint-Simonians, probably aware of the fact that Lamartine would soon become a
figure of the Christian socialism. Lamartine was elected to the Chamber of Deputies in 1833, where he personified the
poet-legislator. On 2 December 1848, Louis Napoleon Bonaparte was elected as a president of the Second Republic,
against Lamartine who, as a deputy, had become one of the major specialists of the Eastern Question, in favor of the
Ottoman Empire. Lamartine, who had no role to play in France anymore, solicited a concession from sultan Addül-
Medjid. He returned to Turkey in 1850, in order to run the domain of Burgaz-Ova, near Ephesus. But he lost his cred-
ibility, found no investors, and had to renounce in 1852. 

Alphonse de Lamartine (1790-1869) is one of the major poets of French romanticism (Fig. 1). He also wrote one of the
most celebrated travelogues in the East, published in 1835, Impressions, souvenirs, pensées et paysages pendant un
voyage en Orient, 1832-1833, ou Notes d’un voyageur, in 4 volumes, shortened to Voyage en Orient. When he left
France for the Middle East, in 1832, with his British wife, Marianne, their daughter Julia, aged 10, and 3 friends, on a
rented boat, Lamartine could not imagine that this long journey (18 months) would change his life - actually, that it
would ruin, materially, and enrich, spiritually, his life. Before his departure, Lamartine was going through a professional
and metaphysical crisis: whether poetry is compatible with politics was the first question. Once already he had been an
unsuccessful candidate to the Parliament. As a diplomat in Italy in the 1820’s, Lamartine had been a faithful servant of
the Bourbons. The Three Glorious Days and the July Monarchy put Louis Philippe on the throne. This change was an
opportunity for Lamartine, the pretext to be relieved of his duties. The way for the East was free. East was a childhood
dream for Lamartine, who discovered the Holy Land as a child through the engravings of the Royaumont Bible, bedside
book of his mother, Alix. Here we arrive at the second question, the metaphysical quest. Lamartine expected the dis-
covery of the East to comfort his faith.  Seeing the Holy Sepulcher where the religions competed instead of harmonizing
proved to be a spiritual fiasco. Raised a devout Catholic, Lamartine became a Pantheist. The deistic inflection of the
Voyage en Orient, crystallized in the long poem « Le Désert, ou de l’immatérialité de Dieu », did not escape the attention
Catholic censorship, and was soon blacklisted by the Vatican. 

A tragedy occurred in Beirut, in December 1832, and increased his distance with Catholicism: little Julia died from tu-
berculosis in the arms of her father and mother (Fig. 2). With the loss of his only surviving child (two had died at a
young age), a beloved girl whom he had raised as carefully as a boy (this was not so common at that time), Lamartine
was also deprived of personal hopes and future. « I did not doubt that a year or two passed under this lovely sky would
strengthen the health of Julia, which for the last six months had sometimes given me gloomy forebodings », wrote
Lamartine when his boat left Marseille.  Julia died suddenly carried off in two days, at the moment her health, disordered
in France, and appeared completely re-established by the air of Asia. A long poem, « Gethsemane, or the death of Julia »,
expresses Lamartine’s grief, as well as his disbelief:



1 All quotes come from: Lamartine, 2011 (1).

Grief filled my heart’s void space, and made me cry, 

« My God, I had but her! my all she was ! »

In this one love were all my loves combined, 

The very dead she had to me brought back, 

Sole fruit which on the tree was left behind 

By the dark storms which swept my track. (…)

She was my world, my source of motion - sound.1

After Julia’s death, Lamatine was broken and unable to write. Apart from the poem Gethsemane, the Voyage en Orient
doesn’t mention the event. The details of Julia’s agony, death and funeral, were reported by one of Lamartine’s friend,
the French doctor Delaroière. In a similar case, Victor Hugo was to find it impossible to writing up his journey to the
Pyrénées of 1843, towards the end of which a newspaper had told him of the death of his favorite daughter Léopoldine.
After his return to his estate Saint-Point, in Burgundy, Lamartine wrote to a friend, Dargaud: « I just arrived from Mar-
seille yesterday, and I put this very night my only child’s coffin on my mother’s coffin: all my past, all my future. I’m
broken, physically and morally. I can’t even write. » Lamartine was also broken financially - and this will explain, years
later, the story of his domain in Burgas Ova.

To spare his wife, Lamartine tasked the captain of the boat who brought him to Lebanon with Julia’s coffin, in order to
drop it off in Marseille, waiting for his return to France. He went on with his journey, despite his distress. Exactly one
month to the day of Julia’s death, on the 7th of January 1833, while crossing Syria, Lamartine was informed by a letter
from his sister that he had been elected to parliament for Bergues, in northern France. Devastated by Julia’s lost, he
couldn’t be delighted by the news, but he was encouraged by this announcement, essential for his survival. Without
heir anymore, he had one last chance, one last reason to be alive: to devote himself to the Nation. Along with political
action, Lamartine who had always been a gentleman farmer, had another passion: to engage himself immediately in
farming (even if he was not gifted for it…), anywhere around the world, as a diversion from his suffering. 

On his way back to France, Lamartine stopped in Smyrna, in June 1833. There, like many travelers at the time, he met
the old and bitter former French consul at Athens, the forty years resident of Greece, honored by Lord Byron and by
Chateaubriand, Louis Sébastien Fauvel, who had been compelled by the Greek Revolution to leave behind him a col-
lection of antiquities which had been the accumulation of a life-time (Fig. 3):

« Smyrna is not what we expect to see in an Oriental city ; it is Marseilles on the coast of Asia Minor. The European
consuls and merchants lead in their large and elegant counting-houses a Parisian or Londoner’s life. The view of the
gulf and city, from the height clothed with cypresses, is quite charming; and on descending from the mountain, we dis-
cover on the banks of the river, which I love to take for the Melius, a delightful spot not far from one of the gates of the
town, where there is a bridge for the caravans. The river is a limpid stream gliding under the calm canopy of sycamores
and cypresses; we seat ourselves on its banks, and Turks bring us pipes and coffee. If these waters heard the first screams
of Homer, I delight in hearing them softly murmur amongst the roots of the trees; I lift them to my lips, and I bathe
with them my heated brow. May there a man arise in the western world capable of composing the epic of his history,
his aspirations, his divine genius! Such a poem will be as the sepulcher of past ages, where the future may come to ven-
erate extinct traditions, and make eternal by its adoration the great acts and thoughts of humanity: he who performs it
engraves his name on the pedestal of the statue which he erects to human nature, and he lives in all the images, with
the ideas of which he has filled the world. This evening I paid a visit to an old man who lives alone with two Greek ser-
vants in a small house on the quay of Smyrna; the staircase, vestibule, and rooms are full of fragments of sculpture, of
maps in relief of Athens, and pieces of marble and porphyry. It is M. Fauvel, our old consul in Greece. Driven from
Athens, which had become his country, and whose dust he had all his life been collecting with filial love to rear its

- 56 -



statue for the world, he now lives in poverty and obscurity at Smyrna; he has carried his gods with him, and renders
them his homage at all hours. M. de Chateaubriand saw him in his youth, happy amid the admirable ruins of the
Parthenon; I saw him in old age and exile, crushed by the ingratitude of men, but firm and gay in his misfortunes, and
full of that natural philosophy which enables men to sustain adversity who have their resources in the heart. I passed
an hour in delightful forgetfulness, listening to his agreeable chit-chat. »

In Smyrna, Lamartine was also contacted by two Saint-Simonians, who had learned of his arrival through the local
newspapers. Lamartine admired and was admired by the Saint-Simonians. Some months before, in January 1833, he
had contacted Ferdinand de Lesseps, vice-consul in Alexandria, who was dreaming about the Suez Canal. Indeed,
Lesseps’ interest in building the Suez Canal came from a man with similar charisma, Prosper Enfantin, « le Père » (father)
of the Saint-Simonians. Lamartine requested Lesseps’ help to found an agricultural establishment in the plains of Tyre,
Lebanon, ignorant of the fact that another Tire, near Ephesus, would expect him much later. Lamartine shared the
movement’s commitment to social reform and he would later (in the 1840’s) correspond with the movement’s leader,
the « Père » Enfantin. But if Lamartine was attracted to the Saint-Simonians’ new religion, close to his deism, he did not
share their views on sexual liberation, property or class association: Lamartine never abandoned his faith in private
property and conservative family values. But his socialist sentiment had been growing since the 1830’s, and anticipates
his public rallying to the left-wing opposition in 1843 and his role during the Revolution of 1848 (Fig. 4):

« I met at Smyrna a young man of talent whom I had known in Italy, M. Deschamps, editor of the Smyrna Journal. The
lingering remains of Saint-Simonism had been flung by the tempest to Smyrna, reduced to the last extremity, but sup-
porting their reverses with the resignation and firmness of strong conviction. I received on board two remarkable letters
from them. We ought not to judge of new ideas by the contempt they inspire at the time ; all great conceptions are re-
ceived as aliens in the world ; Saint-Simonism has something true, great, and fruitful in it- the application of Christianity
to political society, the code of human fraternity. In this point of view I am a Saint-Simonian: it is not the doctrine that
was wrong in this eclipsed but not extinguished sect; nor was there a want of disciples; but what was needed, in my
opinion, was a chief, a master, a regulator. I have no doubt if a man of genius and virtue, a man combining religion and
policy with just and extended views, had been placed at the head of this new-born idea, he would have turned it into
a potent reality. Times of confusion in ideas are favorable seasons for the growth of vigorous and novel thoughts; society,
in the eyes of the philosopher, is in the disorder of a retreat, without direction, aim, or leader: it is reduced to the instinct
of self-preservation. A religious, moral, social, and political sect, possessing a symbol, a rallying word, a defined purpose,
a leader, and a spirit, and marching in compact array straight onwards through these disordered ranks, would inevitably
prevail. But it must conduce to the safety, and not the ruin of society; attack in it only what is injurious, and not what
is beneficial; bring back religion to reason and love, and harmonize the science of government. Christian brotherhood,
and the system of property, with universal charity and utility, its only titles and foundations. A legislator was wanting
to these men, ardent in zeal, and hungering for an object of faith, but to whom the absurdest doctrines were thrown.
The organizers of Saint-Simonism took for their first motto, « War to the knife between us and the systems of family,
property, and religion! » They deserved to perish. The world is not to be conquered by the strength of a phrase; it may
be converted, moved, worked, and changed: as long as an idea is not practical, it is unfit to be presented to the social
community; mankind proceed from the known to the unknown, but never from the known to the ridiculous. It -nill
be taken as the underwork for great revolutions; we see signs on earth and in the heavens: the Saint-Simonians have
been one of those signs; they will be dissolved as a body, and will become at a later date the generals and soldiers of the
new army. »
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2 See Lamartine, 2011(2).

Back from the East, Lamartine began a new career as Member of Parliament. Ruined by his long journey and by bad in-
vestments, he also had, for the first time, to earn his living. That’s the reason why, for the rest of his life, he had several
irons on the fire: concurrently with his political action, he had to publish at a break-neck pace. 

His first speech at the Chambers of Deputies, at the beginning of 1834, was spectacular and provocative.2 It concerned
the East, and the Eastern Question. Lamartine predicted the quick dismantling of the Ottoman Empire, blamed in all
ways. Years later, Lamartine himself judged that his explosive début in the political arena was arrogant and irresponsible.
He was the only deputy who had travelled in the East, and he wanted to shine. His trajectory shows that his sympathy
for the Ottoman Empire and for the Turks was reinforced year after year. Many of Lamartine’s speeches and articles are
premonitory: it is not an exaggeration to say that the French poet, who wanted to maintain the Ottoman Empire at all
cost, predicted the disasters prompted by the Sikes-Picot Agreement.

Lamartine’s political role was brutally brought to a stop in December 1848. He was briefly in charge of the government
during the turbulence of 1848, as Minister of Foreign Affairs then as member of the Executive Commission. Lamartine
was instrumental in the founding of the Second Republic of France, having met with Republican Deputies and journalists
in the Hôtel de Ville to agree on the makeup of its provisional government. Lamartine himself was chosen to declare
the Republic in traditional form on the balcony of the Hôtel de Ville, and ensured the continuation of the Tricolore
« bleu-blanc-rouge » as the flag of the nation. During his term as a politician in the Second Republic, he led efforts that
culminated in the abolition of slavery, of the death penalty, the will to separate State from Church. A political idealist
who supported democracy and pacifism, his moderate stance on most issues caused many of his followers to desert
him. He was an unsuccessful candidate in the presidential election of 10 December 1848, receiving 0.26 % of the votes.
The Tarpeian Rock was closer than ever to the Capitol. Defeated by Louis Napoléon Bonaparte, Lamartine subsequently
retired from politics.

After his heavy defeat, Lamartine had few ways to survive. One, of course, was literature. The other one was his old
dream of farming in the Middle East. That’s the reason why, in April 1849, he solicited sultan Abdül Medjid for the ex-
ploitation of a piece of land near the Marmara Sea or the Aegean Sea, by the mediation of the Grand Vizier, Mustafa
Reşid Pasha, chief architect of the Tanzimat. Lamartine’s Turcophilia was well known in Istanbul. Abdül Medjid answer,
in August 1849, was favorable. He authorized Lamartine to exploit a large agricultural estate in Tire, 80 kilometers
distant from Izmir: Burgas Ova. One could say that the adventure ended before it begun. Lamartine first sent a friend,
Charles Rolland, as a scout in Turkey. He followed shortly after. Aged 60, 19 years after he first left France for the East,
Lamartine sailed again to Asia Minor, with his wife, in order to come into possession of his new estate. The story is
limited to his excursion of tracking, reported in the Nouveau Voyage en Orient. Lamartine left Marseille on June 21
and disembarked at Izmir on July 7, after which he was received in a private audience by sultan Abdül Medjid. Lamartine
dedicated 3 weeks to the inspection of his 7 farms (around 20 square kilometers), in the Aydın province: Akmesçit, Tu-
lumcu, Subaşı, Hayrettin, Yeni Çiflik, Rahmanlar, Işıklar. He left Tire on September 30, and would never return again. 

What survive of this singular missed opportunity is sad and moving: three maps of Burgas Ova (Figs. 5-7), a subscription
form (Fig. 8-9), and a pathetic correspondence. To operate the domain, Lamartine needed 25,000 francs. He was not
as gifted as Princess Cristina Belgiojoso, close to the Carbonari, who in the same years fled to Turkey after the failure of
the Italian Revolution, bought land near Ankara and lived there in exile for 8 years, until 1856. Lamartine found no in-
vestors in France and nourished extravagant projects, for example when he imagined that he could transfer the leeches
from his ponds in Burgundy to Turkey, where the blood-suckers were much appreciated in medicine. No Europeans
wanted to become a farmer in Asia Minor and nobody would trust the fallen poet. The Porte did not trust him either
and was afraid that Lamartine would sublet or retrocede the land to British citizens. So, in September 1852, the Porte
decided to suspend the free concession of Burgas Ova, but allocated Lamartine an income until 1866, 3 years before his
death (Fig. 10). 
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Iconography

A : Carte aquarellée du domaine de Burgas Ova. Conservée au Musée des Lettres et manuscrits, reproduites dans
Alphonse de Lamartine, La Question d’Orient, édition de Sophie Basch et Henry Laurens, Bruxelles, André Versaille,
2011.

B. Carte à la plume du domaine de Burgas Ova, recto. Ibid.

C. Carte à la plume du domaine de Burgas Ova (plan de la ferme), verso. Ibid.

D. Bulletin de souscription, recto. Ibid.

E. Bulletin de souscription, verso. Ibid.

F. Jean-Jacques Grandville, « La grande croisade contre la Liberté », caricature de Lamartine parue dans La Caricature,
15 mai-30 octobre 1834.
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Resim 1 / Figure 1: Baron Gérard tarafından yapılan
Lamartine portresi / Portrait of Lamartine by Baron Gérard

Resim 2 / Figure 2: Julia’nın portresi / Portrait of
Julia

Resim 4 / Figure 4: Machereau, Oriental
giysiler kuşanmış Saint-Simoncular /
Machereau, The Saint-Simonians in

Oriental costume.
Resim 3 / Figure 3: Louis Dupré, “Atina’daki Fauvel”

/ Louis Dupré, “Fauvel in Athens”
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Resim 5-7 / Figures 5-7: Burgas Ova planları / Plans of Burgas Ova
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Resim 8-9 / Figures 8-9: Başvuru formu / Subcription form

Resim 10 / Figure 10: Grandville tarafından çizilen Lamartine
karikatürü / Caricature of Lamartine by Grandville
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OSMANLI’DAN CUMHURİYET’E BİR EĞİTİM KURUMU:

“ECOLE ISRAELITE DE CARATACHE”

Sarit Bonfil

Özet

Bugün 1300’e düştüğü tahmin edilen İzmir Yahudi nüfusunun yaklaşık 40.000 olduğu 1870’lerde açılmaya başlanan
modern Yahudi eğitim kurumlarından hiçbiri günümüze ulaşmamıştır.  Bu okullar günümüze dek ulaşmadığı gibi, ku-
ruluşları, tarihçeleri, geçirdikleri evreler hakkında yapılmış ayrıntılı inceleme bulunmamaktadır. Bu çalışmada Osman-
lı’nın son döneminde İzmir’in gelişmekte olan semtlerinden Karataş’ta 1914’te lise olarak açılan “Ecole Israelite de
Karatache” okulunun kuruluşundan kapanışına kadar geçen süre içindeki öyküsü incelenmektedir.  Evrensel bir Yahudi
dayanışma ve yardımlaşma kurumu olan B’nai B’rith Örgütünün İzmir kolu tarafından kurulan bu okulla ilgili bilgilere
ulaşmak için Yahudi okulları hakkında yapılmış araştırmaların yanında B’nai B’rith Örgütünün XI. Bölge Büyük Locasının
yayın organı “Hamenora” dergileri(1923-1938), “Alliance Israelite Universelle” arşivi, “La Boz de Türkiye” gazetesi
(1939-1949), Prof. Dr. Henri Nahum’un kişisel arşivi ve okul mezunlarıyla yaptığımız röportajlardan yararlandık. Oku-
lun kuruluş amacı, bulunduğu semt, günümüzde mevcut olmayan okul binasının mimari özellikleri, müfredat programı,
müfredatta ve okulun idari statüsünde yıllar içinde meydana gelen değişiklikler, finansal sorunlar, öğretmen ve öğrenci
profilleri; okul ile Yahudi cemaati arasındaki ilişkiler bu araştırmada irdelenecek başlıca konular olacaktır. Aynı zamanda
bu çalışma Osmanlı’dan Cumhuriyet Türkiye’sine geçiş sürecinde eğitim sisteminde meydana gelen reformların ışığında,
Fransızca eğitim veren cemaat okulundan, Türkçe eğitim veren azınlık okuluna dönüşme sürecini incelerken, İzmir Ya-
hudi cemaatinin artık sadece anılarda kalan yaşamından bir kesiti de gözler önüne serecektir.

Evrensel bir Yahudi Yardımlaşma ve Dayanışma Örgütü olan B’nai B’rith’in İzmir Locası tarafından 1914 yılında İzmir’in
Karataş semtinde bir Yahudi Okulu kurulmuştur.  Hizmet verdiği yarım asırlık süre zarfında Lyceé Juif Bené Bérith1

adıyla öğretime başlayıp, daha sonra ilkokul seviyesinde eğitim vermeye devam eden bu okul İzmir’de Ecole Israelite
de Caratache2 olarak bilinen okuldur. Elimizde bulunan 26 Ağustos 1929 tarihli Fransızca bir mektup okulun kuruluş
öyküsüne ilişkin aydınlatıcı bilgiler içermektedir:  İzmir Karataş Musevi Mektebi Müdürlüğünden Alliance Israelite Uni-
verselle‘in3 Paris merkezine yazılmıştır.4 Okul komitesi başkanı Dr. B.H.Alazraki ve sekreter Nissim Krespin’in imzalarını
taşıyan mektupta Ecole Israelite de Caratache’ın maddi açıdan zor durumda olduğu ve sübvansiyon bulunmadığı tak-
dirde kapanma tehlikesiyle karşı karşıya olduğu belirtilerek yardım talep edilmektedir. Ekte ise, okulun kuruluş öykü-
sünü, amacını ve o tarihteki durumunu içeren bir yazı bulunmaktadır. 

1 AAIU TURQUIE LXXXE 946. B’nai B’rith Yahudi Lisesinin ikinci müdürü M.Cherezli tarafından 14 Nisan-2 Mayıs 1921 tarihleri
arasında okulun antetli kağıdına yazılan mektuplarda yer alan okulun Fransızca adıdır.
2 3 Haziran 1926 tarihli tasdiknamede Karataş Musevi Mektebinin Fransızca adıdır. (Resim 1) Okulun resmi adı İzmir Vilayeti 1339
Senesi İstatistiki’nde 1922-1923 ders yılında faaliyete geçen Yahudi mektepleri tablosunda “Musevi Muhtelit Tali Mektebi”dir. Baş-
vekalet İstatistik Umum Müdürlüğü, Maarif İstatistikleri, 1933-1934 ders yılına ait tabloda ise okulun adı “Karataş Muhtelit
Mektebi”dir. Tutsak 2002, 234-235.
3 Dine dayalı bir eğitim sistemine sahip olan Osmanlı Yahudileri ana dilleri olan Ladino’dan (Judeo-Espagnol)  başka dil öğrenme-
dikleri ve gerekli bilgi ve becerilere sahip olmadıkları için 18.yy’dan itibaren ticari hayatta etkin rol alamamışlardır. Bir grup Fransız
Yahudi aydını, Doğu Yahudilerinin sosyal, kültürel ve ekonomik seviyelerini yükselmek amacıyla 1860’ta Paris’te Alliance Israelite
Universelle (Evrensel Yahudi Birliği) adlı örgütün temelini atmış ve Orta Doğu, Balkanlar ve Kuzey Afrika’da modern eğitim veren
okul ağı kurmuştur. Örgüt İzmir’de 1873’te bir erkek, 1878’de bir kız okulu açmış, geleneksel Yahudi okullarında da modern eğitime
geçilmesine rehberlik etmiştir.  Alliance’ın okulları eğitimin Fransızca yapıldığı, pozitif bilimlerin okutulduğu, İbranice ve Türkçe’nin
de öğretildiği laik eğitim kurumlarıdır.  Örgüt,çıraklık okulları ve ziraat okulları da açmıştır. Rodrigue 1997, 16, 183-84. Nahum
2000, 104. Bora 2015, 103.
4 AAIU, TURQUIE LXXX E 939,  Communaute de Caratache, 03.09.1929.
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Yazının içeriği şöyledir: 1914 yılında, Karataş banliyösünde oturan Dr. Alazraki ile Couriel ve Pontremoli adlı iki öğret-
men, İzmir Yahudilerinin eğitimiyle ilgili bir durum tespiti yapmışlardır. Yaklaşık 50.000 kişi olduğunu belirttikleri
İzmir Yahudi cemaatinde lise seviyesinde bir eğitim kurumu yoktur. Karataş’ta okul çağında yaklaşık 1000 çocuk ol-
masına rağmen semtte bir Yahudi Okulu bulunmamaktadır. Bu çocuklar zor ulaşım koşullarında şehrin merkezindeki
Yahudi ya da Hıristiyan cemaat okullarına gitmek zorunda kalmaktadırlar.  Merkezdeki Yahudi okullarının kapasitesi
tüm potansiyel öğrencileri okutmaya yeterli değildir.  Öte yandan, verdikleri yardımlar nedeniyle birçok Yahudi ailenin
tercih ettiği Hıristiyan misyoner okullarında okuyan çocukların Yahudilikten tamamen uzaklaşma olasılığı kaygı vericidir.
Üstelik çocuklarını şehrin öbür ucuna göndermeyi göze almayan çok sayıda Yahudi aile onları tamamen eğitimsiz bı-
rakmaktadır. Dolayısıyla Dr.Alazraki, Couriel ve Pontremoli Karataş banliyösünde lise seviyesinde, genel bir eğitimin
yanında Yahudi eğitimi de veren bir okul kurulmasının şart olduğu görüşünde birleşmişlerdir. Bu amaçla çalışmalara
başladıklarında Birinci Dünya Savaşı başlamıştır.  İtilaf devletlerine ait olan ya da bu devletlerce korunan bütün eğitim
kurumlarının kapatılması nedeniyle bu okullara devam eden çok sayıda Yahudi öğrenci de açıkta kalmıştır.5 Böylece,
kurulması planlanan okula duyulan ihtiyaç acilleşmiştir. Cemaatin etkin bireylerinden bir okul komitesi kurulmuş,
yasal kurucu olarak avukat M. Albert Tarika tayin edilmiştir.  Hazırlıkların tamamlanmasının ardından 1Ekim 1914’te
Karataş Yahudi Lisesi açılmıştır. 6

1929’da sözü geçen mektubun yazılmasına neden olan okulun acil para ihtiyacı İzmir Yahudi cemaatinin içinde bulun-
duğu ekonomik durum dikkate alındığında şaşırtıcı değildir.7 Cahillik ve yoksulluk kısır döngüsü Alliance’ın İzmir’de
1870lerde başlattığı modern eğitim hamlesiyle kırılmaya çalışılmış, ancak Balkan ve Birinci Dünya savaşlarının yol açtığı
sosyal ve ekonomik sorunlar cemaate ağır bir darbe vurmuştur. Sonuç olarak cemaatin içinde bulunduğu bu finansal
darboğaz Karataş’taki okulun yazgısını belirleyecektir. 

Okulun açıldığı tarihte Karataş, faubourg (banliyö) olarak nitelenen, gelişmekte olan gözde bir semttir. Müslüman ve
Ermeni ailelerle birlikte varlıklı Yahudi aileler kıyı şeridinde önceleri sayfiye daha sonra ise asıl konut olarak kullanılan
batılı stilde tahta cumbalı taş evler inşa ettirmişlerdir. Evlerin avlularından denize açılan iskeleleri ile ünlü Karataş,
kentin yeni cazibe merkezidir.8 Alliance’ın İzmir’de kurduğu ya da modernleşmesine katkıda bulunduğu okulların hepsi
kentin ilk Yahudi yerleşim bölgesi olan, Basmane, Kadifekale etekleri, Agora ve Kestelli’nin sınırlarını çizdiği Birinci Ju-
deria’da yer almaktadır.  19.yy.ın ortalarında İzmir’e yoğun Yahudi göçleri başlamıştır. Pogromlardan kaçan Doğu
Avrupa kökenli Yahudi göçmenler nedeniyle Juderia’daki dar bölgeye sığamayan Yahudilerin tercihi, yeni imara açılmış
olan Karataş, Karantina ve Göztepe’ye taşınmaktır. Tramvay hattının yapılmasıyla nüfus daha da artmıştır. Taşınanların
birçoğu Birinci Juderia’da Alliance Israelite Universelle’in kurduğu okullarda muhasebe ve Fransızca öğrendikten sonra
hayata atılıp ekonomik durumlarını iyileştirebilmiş, yeni bir Yahudi burjuva sınıfının doğmasına katkıda bulunmuş
genç Yahudilerdir.9

5 Hahambaşı Haim Nahum, Alliance okullarının cemaat okulu olarak ilan edilmesini sağlamıştır.  Böylece Yahudi okulları Osmanlı
kurumları olarak kapatılma tehlikesinden uzak kalmışlardır. Rodrigue 1997, 245. Galante’ye göre İzmir’de düşman devletlerin hi-
mayesindeki Fransız, İtalyan ve İngiliz okullarına devam eden yüzlerce Yahudi öğrenci açıkta kalmıştır. Galante (t.y),  72. 
6 Mektupta verilen tarih İzmir Vilayeti 1339 Senesi İstatistiki ile örtüşmektedir. Buna göre Musevi Muhtelit Tali Mektebi’nin kuruluş
yılı 1914’tür.  Tutsak 2002, 234. Okulun ilk müdürü Meir Levi ise 1919’da AIU’ya yazdığı mektupta okulun açılış tarihini 3 Ekim
1915 olarak vermektedir.  AAIU TURQUIE II E Aidin, Levi, 22.03.1919.
7 18.yy sonlarında Osmanlı devletinde görülen siyasi ve ekonomik çöküşle birlikte İzmir Yahudi cemaati de yoksullaşmaya başlamıştır.
Ekonomideki yerlerini Ermeni ve Rumlara kaptıran İzmir Yahudileri 19.yy’da Doğu Avrupa’dan ve Balkanlardan gelen göçlerin ve
erken yaşta doğumların etkisiyle yoksulluk ve sefalet içine düşmüştür. Birinci dünya savaşı ve Yunan işgalini takiben Manisa, Me-
nemen, Tire gibi çevre illerden İzmir’e kaçan Yahudilerin de katılmasıyla İzmir Yahudi nüfusu hızla artmıştır. Uzun süren savaş dö-
nemi koşulları, erkeklerin cephede olması, kolera salgınları, barınma ve yiyecek sorunları karşısında Yahudi aileler perişan
durumdadır. Bora, 2015, 84-85. AAIU TURQUIE LXXXIII E 1007. 1-2, Nabon, 3 Eylül 1913. B’nai B’rith örgütünün XI. Bölge
Büyük Locasının aylık yayın organı Hamenora: Organe Périodique des Béné Bérith du District d’orient No.XI’de yer alan 1929 yılı
İzmir raporuna göre İzmir Yahudilerinin yüzde doksanı sefalet içindedir.  Hamenora, 1929 Ekim, 320   .
8 Nahum 2005.
9 Rrodrigue 1997, 174, 176. Nahum 2000, 136. Bora 2015, 104.
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Karataş’ta Yahudiler tarafından ibadethaneler ve bir hastane inşa edilmiştir. 1895’ten itibaren kişisel çabalarla dört küçük
ilkokul ve bir ortaokul da açılmıştır.10 Ancak birçoğu uzun ömürlü değildir. Bu başarısız girişimlerden biri 1895’te ku-
rulup 1901’de kapatılan Alliance’ın Karataş okuludur.11 İzmir’deki Alliance okullarının temsilcileri Karataş’taki acil
okul ihtiyacı karşısında 1906’dan 1913’e kadar uzanan zaman diliminde çeşitli temaslarda bulunmuşlardır. Paris’teki
merkez komitesi ile İzmir Yahudi cemaati yönetiminin işbirliği yapacağı bir proje oluşturulmaya çalışılmıştır. Karataş’ta
kurulması beklenen okulda anaokul ve ilköğretimin yanısıra ticaret bölümü bulunacağı ve okul müdürünü Alliance’ın
sağlayacağı konularında hemfikir olunmasına karşın sübvansyon şartlarında yıllarca bir anlaşmaya varılamamıştır.12 Ku-
rulacak okulun adının “Alliance de Caratache”13 olması beklenirken İzmir’deki diğer Yahudi derneklerinin de konuya
ilgi göstermesi ile olaylar farklı bir yönde gelişmiştir.14 Nihayet Birinci Dünya savaşı arifesinde Karataş’ta büyük ve kalıcı
bir Yahudi Okulu kurmak üzere herekete geçen B’nai B’rith Smyrna Locası olacaktır. 19. yüzyıl’da, Doğu Yahudilerinin
kalkınması için faaliyetlerde bulunan Batılı kuruluşlardan biri olan B’nai B’rith, 1843 yılında New York’ta Alman kökenli
Amerikan Yahudileri tarafından kurulmuştur. Örgüt, Kuzey Amerika’daki locaları takiben 1882’den itibaren Avrupa ve
Yakın Doğu’da localar kurmaya başlamıştır. “Ahit Oğulları” anlamına gelen B’nai B’rith, dünyanın en büyük Yahudi yar-
dımlaşma ve dayanışma örgütü olma yolunda ilerlemektedir.15

İzmir’de B’nai B’rith Örgütü, faaliyetlerine Kudüs’ten gelen David Yelin ve Yosseph Meyohass tarafından 1895’te kurulup
dört yıl aktif olan Aavat Hessed (İyilik Sevgisi) locası ile başlamıştır.16 Kentte yardım faaliyetlerini başlatmışlar ve eğitim
konusuna öncelik vermişlerdir.17 B’nai B’rith, İzmir Yahudilerinin kültürel ve ekonomik gelişimine Alliance tarafından
yapılan katkıyı takdir etmekte ancak iki önemli konuda onu eleştirmektedir: Alliance okullarının Paris’teki merkezden
yönetilip İzmir Yahudi cemaatinin kararlara dahil edilmeyişi ve var olan okullarının yalnızca ilk ve orta okul düzeyinde
olup Alliance’ın lise kurma girişiminde bulunmaması.18

1897 kışında Aavat Hessed üyelerinin Gabriel Arie’den İzmir Yahudi cemaatini temsil eden bir komitenin Alliance okul-
larında bulunmasını talep etmesi Arie tarafından okulları aleyhine entrika olarak yorumlanmış ve reddedilmiştir.19 Pa-
ris’teki merkez komiteye yazdığı mektupta20 Aavat Hessed’e karşı nasıl bir tavır takınması gerektiği konusunda fikir
istemesi bu konuda tedirginlik içinde olduğunun göstergesidir. 

Aavat Hessed’in kapanmasından 13 yıl sonra, B’nai B’rith örgütünün İzmir’de loca kurma girişimi bu kez daha uzun
ömürlü olacaktır. 8 Mayıs 1911’de Almanya’dan gelen Siegmund Bergel’in rehberliğinde, B’nai B’rith XI. Bölge Büyük

10 Bora 2015, 105. Galante (t.y), 71-72.
11 Bu okul 1901’de M.Gaun’a devredilmiş ve 1906’da kapanmıştır. AAIU TURQUIE LXXVII E 911.09-11 G. Arie,  8 Ekim 1906.
12 İzmir Alliance erkek okulu müdürü G. Arie’nin başlattığı temaslara yerine gelen D. Nabon devam etmiştir. AAIU TURQUE LXXVII
E 911.09 - 11  G. Arie, 4 Nisan 1906. G.  Arie, 15 Mayıs 1906. G. Calef, 16 Mayıs 1906. G. Arie, 8 Ekim 1906. Nabon, 25 Şubat
1908. Nabon, 5 Temmuz 1908. TURQUIE LXXX IV E 1007.6 Nabon, 3 Mayıs 1911. TURQUIE LXXX IV E 1007.5 Nabon, 15
EylüL 1912. Nabon, 8 Mayıs 1913. Nabon, 28 Kasım 1913. 
13 AAIU TURQUIE LXXX IV E 1007.5 Nabon, 15 Eylül 1912.  Bu ad Alliance tarafından maddi destek verilmese de ailelerin okula
güven duyması için önerilmiştir.
14 La Ligue de la Paix, Le Club Progress, B’nai B’rith örgütü… vs. AAIU TURQUIE LXXX IV E 1007.5 Nabon, 8 Mayıs 1913.
15 B’nai B’rith, insanlığın ve Yahudiliğin en yüksek çıkarlarını yerine getirmek için Yahudi dinine mensup bireylerin birlik ve bera-
berliklerini sağlamak, ahlaki ve düşün niteliklerini geliştirmek ve muhtaçlara yardım etmek amacıyla kurulmuştur. ADL (Anti De-
famation League- İftiraya Karşı Koyma Örgütü)’nin de bağlı olduğu bu organizasyon günümüzde BM’de temsil edilmekte ve 45’in
üzerinde ülkede loca ve bölümleri bulunmaktadır. Örgütün simgesi Yahudi dininin önemli bir simgesi olan yedi kollu şamdandır.
Bali 1996, 42-44
16 Hamenora 1923 Nisan-mayıs-haziran, 52.   
17 Benbassa ve Rodrigue 1998, 138-39. Alliance’ın İzmir’deki erkek okulu müdürü G. Arie’nin Paris’teki merkeze yazdığı 20 Mayıs
1895 tarihli mektup. Arie, Aavat Hessed’in kurduğu Dorshei Leshon Ever İbranice okuma odasından, fakir hastalar için verdiği Rofe
Holim hizmetinden, Protestan okullarındaki Yahudi öğrencilerin okuldan ayrılmaları için gösterdiği çabadan ve Bedava Bahçe’de
yeni bir okul kurma girişiminden söz etmektedir.
18 Rodrigue 1997, 176, 202-204.  Rodrigue’e göre yeni burjuva sınıfının özlemleri, Alliance’ın tasarladıklarının önüne geçmişti. 
19 Benbassa ve Rodrigue 1998, 117.
20 Benbassa ve Rodrigue 1998, 140 . 
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Locasına bağlı Smyrna 680 numaralı locası kurulmuştur.21 Doğudaki bütün locaları etrafında toplayan bu Büyük Locanın
başkanı Constantinople Locasının başkanı olan Yosef Niego’dur.22 680 numaralı locanın üyelerinin birçoğu, tıpkı Yosef
Niego gibi, temel eğitimini Alliance okullarında almış, hatta Alliance örgütüne hizmet etmiş aydın Yahudilerdir. İşte
Karataş’taki okulu kurmak için yola çıkan B’nai B’rith Locası üyeleri bu nesildendir. Alliance’ın topluma kazandırdıklarını
takdir eden ama eksiklerini görüp onu eleştiren, eğitim faaliyetlerinin yabancı kuruluşlardan bağımsız olarak yerel ida-
reciler tarafından yürütülmesinin yolunu açan, kısacası topluma hizmeti daha ileri bir seviyeye taşımaya kararlı idealist
bir nesil…23

B’nai B’rith ile Alliance arasında ilk zamanlarda görülen rekabetin ilerleyen yıllarda daha farklı bir zemine oturduğu gö-
rülmektedir- en azından yerel eğitimciler bazında.  Gabriel Arie 1904 yılında İzmir’den ayrıldıktan sonra yerine Allian-
ce’ın Hasköy’deki okulundan David Nabon atanmıştır. Nabon’un önerisiyle Alliance Aydın okulu müdürü Meir Levi’ye
B’nai B’rith Locası tarafından Karataş’ta açılacak okulun müdürlüğü teklif edilmiştir. Levi görevi kabul etmeden önce
Paris’teki Alliance merkezinin onayını almak istediyse de defalarca mektup yazmasına rağmen hiçbirine cevap alama-
mıştır. Aylarca bekleyen Levi sonunda Nabon’un desteğiyle yetinmek zorunda kalarak müdür olmayı kabul etmiştir.
Bu bilgiler Arie’nin aksine Nabon’un B’nai B’rith Locası ile iyi ilişkiler içinde olduğunu göstermektedir. Nitekim Nabon,
Alliance’taki görevini sürdürdüğü sırada B’nai B’rith’e üye olmuştur.24

XI. Bölge Büyük Locasının 1914 kongresinde aldığı kararlardan anlaşıldığına göre; B’nai B’rith Locasının bir numaralı
misyonu eğitimdir.25 Yahudi okulları ve öncelikle Yahudi liseleri açma önerisini Smyrna ve Constantinople Locaları
hemen uygulamaya koymuşlardır.26 B’nai B’rith İzmir Locası, uzun süren tartışmalardan sonra, Karataş’ta Lycée Juif
Bené Bérith olarak adlandırılan B’nai B’rith Yahudi Lisesi kurulmasına karar vermiştir.27

Başta değindiğimiz gibi, Karataş B’nai B’rith Lisesi’nin üç kurucusu vardır:  

Dr. B. H Alazraki, İstanbul Tıp Fakültesi mezunudur. Locanın en eski üye ve başkanlarından olan Dr. Alazraki, kuruluş
kararı aşamasında okulun en hararetli savunucusu olmuştur. 15 yıldan fazla bir süre okulun yönetim kurulu başkanlığını
yürütmüştür.28

Rafael Pontremoli (1876 İzmir -1947 Rabat) eğitimin Osmanlıca yapıldığı Yahudi okulu Tac-ül Mezhep (Keter Tora)
mezunudur.  Türkçe ve Fransızca öğretmenidir. Mükemmel Türkçesinden dolayı Hoca Pontremoli lakabıyla anılmak-
tadır.29 Alliance okullarında öğretmenlik yaptıktan sonra 1924-1936 yılları arasında B’nai B’rith okulu müdürü olmuş-

21 11. Bölge Büyük Locası Osmanlı İmparatorluğu, Bulgaristan, Yugoslavya, Rodos, Mısır ve Suriye localarını kapsamaktaydı. 1933’te
sadece Constantinople, Smyrna, Edirne ve Yunanistan locaları bu locaya bağlıydı. Bali 1996, 47.  Hamenora 1927 Haziran, 265.
Doğu Locasının kurucularının iki temel hedefi vardı: Sefarad ve Eşkenaz Yahudilerini kaynaştırmak ve onların sosyal ve entelektüel
seviyelerini yükseltmek. 
22 Hamenora 1927 Haziran. Filistin’deki Mikve İsrael ziraat okulunda direktörlük yaptıktan sonra Jewish Colonization Associaton
Türkiye temsilcisi olan Yosef Niego hakkında daha ayrıntılı bilgi için:  http://www.sephardicstudies.org/school.html.
23 Yosef Niego’nun çeşitli zamanlarda yaptığı konuşmalar bu düşünceyi açıkça ortaya koymaktadır. Hamenora Nisan 1925, 114-16.
Şubat 1927, 60-71.  
24 David Nabon’un ölümü üzerine Pontremoli ve Couriel’in yaptığı konuşmalar.  Hamenora 1925 Ocak, 53. Bazı öğretmenlerin hem
B’nai B’rith okulunda hem de Alliance’ta öğretmenlik yaptığına dikkat çekmek gerekir.  Bu öğretmenlerden biri Hayim Couriel’dir. 
25 Hamenora 1927 Haziran, 267.  1914 kongresinde bir dizi reform kararı alınmıştır: Yahudi olmayan okullarda din dersi konması,
Yahudi okullarında zanaat eğitimi verilmesi, ilköğretim ve lise seviyesinde okular açılması, din adamı ve öğretmen yetiştirmek için
bir eğitim kurumu açılması. 
26 Hamenora 1927 Haziran, 267.  Avram Galante, B’nai B’rith örgütünün eğitim alanındaki faaliyetlerini övmekte ve 1915’te İstan-
bul’daki B’nai B’rith Yavne Yahudi Lisesinin açılmasıyla Türk Yahudilerinin eğitim tarihinde yeni bir döneme girildiğini savunmak-
tadır. Hamenora, Şubat 1925, 117-19.
27 Hamenora 1935 8 - 9- 10, 221-22. Galante İzmir’deki B’nai B’rith okulundan Le Lycée Midracha Ivrit (İbrani Medresesi)adıyla
bahsetmektedir.  Galante t.y., 72.
28 Hamenora 1935 8 - 9- 10, 219-22. Dr. Alazraki’nin ölümü üzerine Pontremoli’nin konuşması
29 Pontremoli’nin torunu Prof. Dr. Henri Nahum ile Haziran 2012’de yapılan söyleşi.  Arşivinde dedesiyle ilgili bulunan tüm belge
ve fotoğrafları eşim ve benimle paylaşan Dr. Nahum’a müteşekkiriz.
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tur.30 İyi bir pedagog ve idareci olan Pontremoli B’nai B’rith İzmir locasında başkan yardımcılığı da yapmıştır. Yahudiler
arasında Türkçenin yaygınlaştırılması için 1933’te kurulan İzmir Türklük Kültür Birliği kurucularındandır.31 Karataş
Musevi Hastanesi başta olmak üzere cemaatin birçok kurumunda görev almıştır.

Hayim Couriel Tokgöz, Alliance’ın eğitim kadrosunda olan kariyer sahibi bir profesördür. Fransızca ve kaligrafi32 öğ-
retmenidir. Cuma akşamları Beth İsrael Sinagogunda verdiği konferanslar ile ünlüdür. 1936’te Fas’a giden Pontremoli’den
sonra ölümüne kadar okulda müdürlük yapmıştır. 

Karataş’taki B’nai B’rith okulunun tarihçesini incelerken okulun kaderini etkileyen iki kırılma noktası sapadık. İlki Tür-
kiye Cumhuriyetinin kurulmasından sonra okulun cemaat okulu kimliğini kaybedip özel azınlık okulu statüsüne geç-
mesi, ikincisi ise okulun kurucusu olan B’nai B’rith Locasının 1939’da kendini feshetmek zorunda kalmasıdır.  

1914-1924 - B’nai B’rith Lisesinin Açılması ve Eğitim Reformlarına Uyum Dönemi   

Savaş yıllarında İttihat ve Terakki yönetimi ulusçuluk politikalarının bir uzantısı olarak özerk olan Gayrimüslim okulları
Maarif Nezaretinin kontrolü altına alma gayreti içindedir. 1913’te Maarif Nezaretine bütün özel ve gayrimüslim okullarını
teftiş etme yetkisi veren Tedrisat-ı İbtadiye (ilköğretim) yasası yürürlüğe girmiştir.33 Öğretmenlerin eğitim durumu, ders
kitapları, yeni okul binası inşası, hijyen koşulları gibi konular şartlara bağlanmıştır. Cemaat mektepleri bağlı bulundukları
Maarif Müdür ve Müfettişleri ile Sıhhiye Müfettişleri denetimine tabidirler.

İzmir B’nai B’rith Locası işte böyle bir dönemde okulu açma hazırlıklarını sürdürmektedir. Okulun ilk müdürü Meir
Levi’nin Alliance’a yazdığı mektup açılış öncesi hazırlıklarla ilgili somut bilgiler içermektedir: Eğitim lokali olarak kul-
lanmak üzere, deniz kıyısında, o zamanki adıyla Tramvay Caddesi üzerinde, bodrumu olan geniş bahçeli iki katlı, cad-
deye bakan cumbası olan büyükçe taş bir bina kiralanmıştır.34 Bina 1907’de yapımı tamamlanan Bet İsrael Sinagogunun
tam karşısındadır.  Sonraki yıllarda bitişiğindeki tek katlı küçük bina da kiralanmıştır. Geleneksel Yahudi okullarının
genelde havraların bitişiğinde konumlandığı göz önüne alınırsa, bunun bilinçli bir seçim olduğu düşünülebilir.35

Öğretmenlerle anlaşma yapılmış, kiralanan binanın bahçesi demir parmaklıklarla çevrilmiştir.36 Cemaate yapılan çağrıya
cevap veren öğrenci sayısı 200’ün üzerindendir. Okul ücreti yaklaşık olarak 18.000 franktır.37

Okulun öğretim dili Fransızcadır.38 Genel eğitimin dışında İbranice, Yahudi tarihi ve edebiyatı, Türkçe ve İngilizce de
verilmektedir.39 Eğitim süresinin 11 yıl olduğu okul hem lise hem de ilkokul diploması vermektedir.40

30 Kısa bir süre görev yapan Meir Levi’den sonra sırasıyla Moiz Cherezli, Rafael Pontremoli, Hayim Couriel ve Albert Yahia müdürlük
yapmıştır.  
31 Elmacı 2009, Galante t.y. , 58
32 1940 yılı mezunlarından rahmetli İzak Roditi bir gün okula gelen valinin Couriel’in kaligrafisine hayran kaldığını ve ondan Vali
Konağına asmak üzere Atatürk’ün gençliğe hitabesini yazmasını rica ettiğini aktarmıştır. İlerleyen yıllarda Vali konağına giden Roditi,
hitabeyi orada görmüştür.  Röportaj. 6 Haziran 2010.
33 Somel 2013,  cilt 1, 23.
34 AAIU TURQUIE II E Aidin, Levi, 22.03.1919. (Resim 2)   1940’lı yıllarda okul öğrencisi olan Rachel Bortnick, yemekhane ve tu-
valetlerin bulunduğu bodrum katından arka bahçeye çıkıldığı, mermer basamaklarla doğrudan birinci kata ulaşmayı sağlayan giriş
kapısının ise denize açılan sokakta olduğu bilgisini vermiştir.    
35 Nitekim 1940 mezunu Sayın İzak Roditi’den okulun kurucularından Hayim Couriel’in havranın karşısında bir okul olmasını hep
arzu ettiğini öğrendik. Röportaj 6 Haziran 2010.
36 1950lerde demirparmaklık kaldırılmış, yerine duvar örülmüştür. Röportaj yaptığımız eski mezunlar arasında bu değişime tanık
olanlar duvar örülünce dalgaların sesinin duyulmaz olduğunu aktarmaktadır. 
37 AAIU TURQUIE II E Aidin, Levi, 22.03.1919  .  
38 Günlük konuşma dili Ladino olan Osmanlı Yahudileri için AIU okullarında verilen eğitim Fransızcanın kültür ve uygarlık dili ve
ticari hayatta gerekli bir araç olarak en ön sıraya taşınmasına neden olmuştur. Rodrigue, 180.  B’nai B’rith okulları açıldığında da
Fransızcanın prestijli konumu sürdürülmüştür.  
39 Okulda verilen derslerin listesi için bkz. (Resim 3-4)Osmanlıca nakil belgesi kopyasını tercüme ederek bana uşlaştıran ve makaleyi
yazmamda bana rehberlik eden Dr. Siren Bora’ya ne kadar teşekkür etsem azdır. 
40 AAIU TURQUIE LXXX E 939,  Communaute de Caratache, 03.09.1929.
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B’nai B’rith Locası üyeleri41 bir yandan kurucusu oldukları okula desteği sürdürürken bir yandan da İzmir Yahudi Ce-
maatinde çeşitli yardım faaliyetleri başlatmışlardır. Savaş yetimleri için kurulan Nid des Orphelin’in (yetimhanenin),
savaştan dönenlerin iş kurmaları için borç veren Türkiye’deki ilk kuruluş olan Caisse de Petits Prets’in (Küçük İstikrazat
Sandığının), dilenciliği önlemek amacıyla kurulan Ozer Dalim (Fakirlere Yardım Kurumunun) temelleri bu dönemde
atılmıştır.42 B’nai B’rith’in bir başka girişimi de muhtaçlara yardım amacıyla oluşturulan kurucu Siegmund Bergel’in
adını taşıyan Bergel fonudur.43

Savaş yıllarında yaşanan ekonomik sıkıntılar ve kente göçler nedeniyle okulda parasız okuyan öğrenci sayısı artmıştır.44

Ardından gelen 1922 İzmir yangını, işyerleri ve konutları Frenk ve Ermeni mahallelerinde olan daha varlıklı Yahudileri
vursa da okul bu felaketten payını almıştır.45 Birçok öğretmen evsiz kalmış, kimi ise kenti terk etmiştir. Bunun üzerine
B’nai B’rith, kendi loca binasını okulun hizmetine vermiştir. Durumu daha da kötüleştiren, loca üyelerinin uğradığı ka-
yıplar nedeniyle bağışlarda düşüş yaşanmasıdır. Ayrıca iki okul binasının artan kira bedelleri locanın ödeme gücünün
çok üstündedir.  Sonuçta 400 öğrenciye ulaşan B’nai B’rith Lisesini kapanma tehlikesinden kurtarmak için çoğu B’nai
B’rith Locası üyesi olan öğretmenler okul idaresinin sorumluluğunu iki yıl süreyle, Loca yeniden üstleninceye kadar
üzerlerine almak zorunda kalmışlardır.46

Bu kaos ortamında yeni eğitim mevzuatına uyum süreci söz konusudur.  Maarif Nezareti, Ağustos 1915’te çıkarılan
ancak uygulanmayan Mekatib-i Hususiye Talimatnamesini (özel okullar yönergesini) Mayıs 1923’te bir değişiklikle ye-
niden gündeme getirmiştir. Azınlık okullarında Türk dili, tarihi ve coğrafyası derslerinin zorunlu olarak ve sadece etnik
Türk öğretmenler tarafından verilmesi karara bağlanmıştır.47 Ayrıca bu öğretmenlerin Maarif Nezaretince diğer öğret-
menlerden daha yüksek olarak belirlenen maaşları azınlık okulları tarafından ödenecektir.  Bu zorunluluk B’nai B’rith
okulunun içinde bulunduğu ekonomik şartları daha da ağırlaştırmaktadır.  Artık cemaat okulları Maarif Nezaretine
bağlı özel azınlık okulu statüsündedir.48

1924 yılında göreve gelen ve Milli Eğitim yetkilileriyle iyi ilişkiler kuran Pontremoli’nin müdürlüğünde eğitimde iyi so-
nuçlar alınmaktadır.  13 sınıfta toplam 500 öğrenci vardır.  Ancak yaşanan felaket dolayısıyla, gençler bir an önce hayata
atılma telaşındadırlar; üst sınıflarda yeterli öğrenci yoktur. Bütçesi ciddi açık veren okul, eğitmen sayısını azaltma yoluna
gitmiştir. Sonuçta okulun programı altı yıla, eğitimi de ilkokul seviyesine inmiştir.49 Artık Lycée Juif Bené Bérith değil,
Ecole Israelite de Caratache olarak adlandırılmaktadır. B’nai B’rith Locası en önemli misyonu olarak gördüğü ve İzmir’de
başka hiçbir Yahudi okulunun veremediği lise eğitiminden vazgeçmek zorunda kalışını hiç kabullenememiş ve okulun
yeniden liseye dönüşmesi hayalini hep canlı tutmuştur. Ancak ne yazı ki bu bir daha mümkün olmayacaktır.

Cemaat yönetimi, B’nai B’rith okulunun ekonomik sorunlarına kayıtsız kalmayarak büyük okul binasının 2/5 hissesini
satın almıştır.50 Okulun varlığını garanti altına almak için geri kalan hisseleri satın almak şarttır. Ancak sürekli dile ge-
tirilen bu istek de maddi olanaksızlıklardan dolayı hiçbir zaman gerçekleşmeyecektir. 

41 1911 yılında kurulduğunda 680 Smyrna Locasının 132 üyesi vardı. Hamenora 1931 Ocak-Şubat- Mart, 77.
42 Bali 1996, 50-51.
43 Hamenora Nisan 1926, 124. Smyrna Locası, diğer localardan destek aldığı gibi (örneğin Chicago Locası) yabancı yardım kuru-
luşlarından da (örneğin Joint Distribution Committee) yardım almıştır. Hamenora Ekim 129, 320-21.
44 Daha varlıklı Yahudilerin yanında özellikle kente yeni gelen çok sayıda yoksul Yahudinin Karataş’a yerleştiğini ve kortejo denen
aile evlerine taşındığını belirtmek gerekir. 
45 AAIU TURQUIE LXXXIVE 1007-3, Nabon, 21 Eylül 1922.. 
46 Hamenora 1923 Temmuz- Ağustos, 88-89. Hamenora 1923 Eylül-Ekim, 142-43.
47 Somel 2013, cilt 1, 68. 1925’te Pontremoli’nin müdürlüğündeki öğretim kadrosunda İsmet, İrfan, Hakkı, Süheyla adlı Müslüman
öğretmenler, Couriel, Nahum, Yahia, Cambiers, Israel, Levy, Benrey adlı Yahudi öğretmenlerle birlikte görev yapmaktaydı. Prof.
Dr. Henri Nahum arşivi (Resim 5).
48 24.7.1923 tarihli Lozan Andlaşmasının 40. ve 41. Maddeleri azınlık okullarına ilişkindir. 
49 Okulun tam olarak hangi tarihte programını ilkokul seviyesine indirdiği net olmamakla beraber, bunun kademeli olarak gerçek-
leştiğini düşünmek mümkündür. 1925 yılında İstanbul’daki B’nai B’rith Lisesinin yeni binasında düzenlenen törende yapılan ko-
nuşmalarda okulun Türkiye’deki tek Yahudi Lisesi olduğu belirtilmektedir. Ayrıca Pontremoli aynı yıl yaptığı konuşmada üst sınıfların
yeniden açılması dileğinde bulunmaktadır. Hamenora 1925 Haziran, 177. Avram Galante bu değişimin 1922’de olduğunu belirt-
mektedir.  Galante (t.y), 72.
50 Hamenora 1925 Haziran, 177.
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Mart 1924’te Öğretim Birliği kanunu çıkarılmıştır. Tüm diğer okullarla birlikte azınlık okulları Maarif Vekâletine bağ-
lanmış, müfredat merkezileşmiştir. Verilecek dersler, ders programları, derslerin hangi dilde ve hangi kökenden öğret-
menler tarafından verileceği konularında Milli Eğitim Bakanlığı yetkilidir. Aynı yılın haziran ayında Maarif Vekâleti tüm
Yahudi okullarında öğretim dili olarak İbranice veya Türkçe seçilmesini şart koşmuştur.51 Yahudilerin anadili olan La-
dino, eğitim dili olarak tanınmamıştır. İbranice ise Yahudiler tarafından çok az bilindiği için öğretim dili olarak Türkçe
seçilmiştir. Yeni sistemde Fransızca ve İbranice ders sayısı düşürülerek ağırlıklı olarak Türkçe eğitime geçilmiştir. Okul
ilk açıldığı yıllarda birinci sınıftan başlayan Fransızca eğitimi ilerleyen yıllarda sadece son iki sınıfta verilecektir.52

1925- 1938 - B’nai B’rith Himayesinde bir Azınlık İlkokulu: Eğitim Öğretim ve Finansal Sorunlar

B’nai B’rith Locası 1939 yılında kendini feshedinceye kadar okulun ciddi boyuttaki maddi sorunlarının üstesinden gel-
meye, okul idarecileri ise yeni uygulamalara uyum sağlarken eğitim kalitesini yüksek tutmaya var güçleriyle çalışacak-
lardır.  1925’te resmi makamlara başvuran okul idaresi, Türkiye Cumhuriyetinden yeni ruhsat almıştır.53

Öğrencilerin Türkçe diline hâkimiyetini artırmak okulun öncelikli hedefleri arasındadır.54 Yahudiler arasında Türkçenin
yaygınlaştırılması için çaba gösteren Loca, okulda Fransızca ve İbranicenin yanında Türk dilinde başarı gösteren öğren-
cilere ders yılı sonunda teşvik ödülleri verilmesini bir gelenek haline getirmiştir. Bu ödüller için Loca fon ayırmakta, ce-
maat yönetimi de destek olmaktadır.55

Sınıf geçme oranının %90’ı yakaladığı okulda sonuçlar memnuniyet vericidir. Fransızca ve İbranice dersleri hariç tüm
derslerin bitirme sınavlarına Milli Eğitim Bakanlığının resmi müfettişleri girmektedir. Bu denetim okul kapanıncaya
kadar devam edecektir.56

1925’te mezun olan 39 öğrenciden 15’inin eğitimine son verdiğini, 8’inin Katolik ya da Protestan okullarına devam et-
tiğini57, 6’sının yurt dışına gittiğini, 2’sinin ise vefat ettiğini öğreniyoruz.58 Okul mezunlarının bir üst seviyedeki eğitim
kurumlarına devam etme oranı ilerleyen yıllarda artış göstermiştir.59

1925 eğitim yılında 289 erkek ve 247 kız olmak üzere okul kontenjanı 536 öğrencidir. Öğrencilerin çoğunun orta sı-
nıftan geldiği okulda öğrencilerin 100’ü değişen oranlarda indirimden yararlanmakta, 72’si ise çeşitli yardım fonlarının
desteğiyle ücretsiz okumaktadır. Bunlardan 21 tanesi Gemilouth Hassedim Yardım Derneği60, 10’u Bergel fonu, 6’sı ye-
timler komitesi, gerisi de okul tarafından sübvanse edilmektedir. Tüm yardım fonlarına rağmen okulun bilançosu 1125
Lira eksiktir.61

51 Somel 2013, 26, 68. Rodrigue bunun asıl amacının Fransızcayı öğretim dili olarak Türk Yahudileri nezdindeki konumundan
uzaklaştırmak olduğu yorumunu yapmaktadır. Rodrigue 1997, 251.
52 1929’da Fen ve Matematik dersleri Fransızca verilmekteydi. AAIU, TURQUIE LXXX E 939,  Communaute de Caratache,
03.09.1929.  1936’da okul müfredatındaki tüm dersler Türkçe okutulmakta,  4. ve 5. Sınıflarda İbranice ve Fransızca öğretilmekteydi.
Okul idaresi, mezunlarının Türkçesinin en az devlet okullarından gelenler kadar iyi olduğunu gururla söylemekteydi. Hamenora
1936 Ocak-Şubat-Mart,  47. Okul komitesi başkanı Bensinyor’un raporu.
53 Hamenora, 1925 Haziran, 177.
54 Alliance’ın çok önem verdiği Yahudi öğrencilere Türkçe öğretme çabaları yetersiz kalmıştır. Şar 2010, 226-227.
55 Hamenora 1925 Haziran, 177. Fransızca ve İbranicenin ihmal edilmeden Türkçeye ağırlık verildiğini kaydetmektedir. Hamenora
1926 Ocak, 125. 
56 Hamenora 1925 Haziran, 177.  1925’te sınavların denetimini bizzat yapan Milli Eğitim Müdürünün sonuçlardan çok memnun
kaldığı belirtilmektedir.  
57 Hıristiyan okulların rekabeti ve liseyi kapatmak zorunda kalmalarından dolayı gençlerin bu okullara yönelmesi B’nai B’rith Locasını
çaresiz bırakan bir konuydu. Hamenora 1928 Mart, 113.  1928 Aralık, 305. 1929 Nisan, 145, 1929 Ekim, 325.
58 Hamenora. 1925 Haziran, 177.
59 Örneğin, 1935’te 27 mezundan 6’sı ortaokula, 3’ü Amerikan Kolejine, 6’sı St. Jozefe, 1’ı Kız Lisesine, 4’ü İsmet Paşa Enstitüsü’ne,
4’ü Bıçkı Yurdu’na devam etmiş, 3’ü de ticarete atılmıştır. Hamenora, 1936 1 - 2- 3, 48 Bensignor raporu.
60 Guemilouth Hassadim (Hayırseverlik hizmeti)  yardım derneği- Büyük okul binasının yanındaki küçük okul binasını satın almış,
karşılığında himayesindeki öğrencilerin ücretsiz okutulmasını istemiştir. Hamenora 1929 Ekim, 324  
61 Hamenora, 1925 Haziran,  177.
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1929’da Alliance’a yazılan yardım talebi içerikli mektupta okulun mali portresinin daha da kötüleştiği, açığın 4020
Lira’ya yükseldiği görülmektedir.62 Yabancı okulların rekabeti, ücretli öğrenci sayısının gittikçe azalması, öğretmen ma-
aşlarına zam yapılamayışı sorun olmaya devam etmekte ve bütçe açığı sürekli artmaktadır.   

1933-1934 okul yılına gelindiğinde okulun kapanması söz konusuyken çoğu B’nai B’rith Locası üyesi olan öğretmenler
üç aylık maaşlarından feragat etme kararı almışlardır. Ayrıca okul ile locanın arasında diyalogu sağlamak ve gelir sağlayıcı
faaliyetler düzenlemek amacıyla kurulan Himaye Heyeti sık sık piyangolar, balolar düzenlemektedir. Cemaat yönetimi,
Sinagog yönetimi, Gemilouth Hassedim Derneği ve B’nai B’rith Locası okulu sübvanse etmeye devam etmektedirler.63

B’nai B’rith okulunun öğrencileri, evlerin %50-60’ında Yahudi ailelerin yaşadığı Karataş, Salhane ve Asansör semtlerinde
oturmaktadırlar. Bu semtte oturan Müslüman ailelerden bazıları da çocuklarının Fransızca öğrenmesi için bu okulu
tercih etmektedirler. Elimizde kesin sayılar olmamakla birlikte, bazı sınıflarda bir-iki Müslüman öğrencinin yer aldığını
okul mezunlarıyla yaptığımız röportajlardan öğrendik.64

Okulda vatandaşlık ve milli duyguların geliştirilmesi için bayram kutlamalarına, doğal afetlerde Kızılay’a, Türk Hava
Kurumuna yardıma önem verilmektedir.  Okul komitesi başkanı Yakup Bensignor sene sonu yaptığı konuşmada okulun
idealini şöyle tanımlamaktadır: “ …memlekete ve vatana namuslu, haluk, dürüst ve faal gençlik, tertemiz bir nesil ye-
tiştirmek…” Bensignor,  okulda bütün talebelere “Türk kültürü ve Türk ideolojisinin var kuvvetle ve muvaffakiyetle”
benimsetildiğini belirtmektedir.65 İbranice, Yahudi dini ve tarihi de öğretilen okulda amaç iyi bir Türk vatandaşı ve iyi
bir Yahudi yetiştirmektir.

Okulun karşısındaki Bet Israel Sinagogu, dini bayramlarda öğrencilerin şarkılar söyleyip, İbranice şiirler okuduğu ve
okul müdürü Hayim Couriel’in cuma akşamları, İbranice öğretmeni Leon Danon’un ise cumartesi sabahları konferanslar
verdiği kutsal mekândır. Öğrenciler bu öğretici konferanslara katılmaya teşvik edilmektedir.66

1938 yılında yürürlüğe giren 3512 sayılı Cemiyetler Kanunu okulun tarihinde bir kırılma noktasıdır. Kanunun 10.
Maddesi merkezi yurt dışında olan bir cemiyetin Türkiye’de şubesi açılmasına izin vermemektedir. Bu nedenle kentteki
birçok yardım faaliyetinin mimarı, okulun kurucusu, koruyucusu B’nai B’rith İzmir Locası 1939 yılında kendini feshet-
miştir.67 Okul bu tarihten itibaren özel azınlık okulu statüsünde okul idare heyetinin yönetiminde eğitim vermeye
devam etmiştir. 

1939-1967 Muhtelit (karma) Karataş Mektebinin Son Dönemi: Ekonomik Sorunlara Çözüm Arayışı

Muhtelit Karataş Mektebi tüm yardımlara rağmen devam edememe riskiyle karşı karşıyadır.  1943’te Hahambaşılıkta
yapılan toplantıda kentteki üç Yahudi okulunun maddi problemlerini çözmek için okullar arası komite kurulmasına
karar verilmiştir.68 Komite üyeleri okulları ziyaret edip ihtiyaçları tespit ettikten sonra Kipur Bayramında69 sinagoglarda
konuşma yaparak cemaatten destek istemişlerdir. Yapılan bağışlar ve cemaat yönetiminin de katkısıyla bir yıl içinde

62 400 öğrenciden 204’ü paralı, (sınıfa göre yılda 36-70 lira ya da 450/900 franc ödemekteydiler ) 73’ü tamamen parasız, 123’ü yarı
bursluydu. AAIU, TURQUIE LXXX E 939,  Communaute de Caratache, 03.09.1929
63 Hamenora 1936 1-2-3, 45.
64 Daniel Levi ‘den 1935 mezunu rahmetli babası Alber Levi’nin sınıfında Dr. Çatalcalı ve Nihat Üzümcü adlı Müslüman öğrenciler
olduğunu öğrendik.  Tülay Yorgancıoğlu, Tual Yücel ve Hepnur Baran 50’li yıllarda B’nai B’rith okulunda okuyan Müslüman öğren-
cilerdi.  Hepnur Baran ile röportaj yapma olanağımız oldu. 
65 La Boz de Türkiye,  1.08.1939.    Babası Alber Kohen’in 1939- 1949 yılları arasında yayınladığı La Boz de Türkiye gazetesi arşivini
paylaşan duayen gazeteci Sami Kohen’e çok teşekkürler.  Bu gazetede İzmir’den haberler köşesinin yazarı Karataş’taki okul komitesi
başkanı Yakup Bensignor’dur.  
66 1936’da ilk kez Beth İsrael Sinagogunda bayram kutlamalarında B’nai B’rith öğrencileri görev aldı. Hamenora 1936 1-2-3, 47.
67 Bora 2015, 111. B’nai B’rith Constantinople Locası da 1938’de kendini feshetmiştir. Bali 1996, 51. B’nai B’rith İzmir Locası “İzmir
Béné Bérit Cemiyeti” olarak bilinmekteydi. Nahum 2000, 216.
68 Bu tarihte kentteki Yahudi okulları, Talmud-Tora, Keçeciler Okulu (Eski Alliance) ve Muhtelit Karataş Mektebi’dir. 
69 Oruç tutulup dua edilen bu kefaret gününde sinagogda cemaat kurumlarına bağış yapmak bir gelenektir. 
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okulların açıkları büyük ölçüde kapatılmıştır. Muhtaç talebelere okul malzemesi, giysi, ayakkabı sağlanmış, okullarda
en gerekli tadilatlar yapılmıştır.

1944 ders yılı başında Cumhurbaşkanı İnönü’nün ilan ettiği ilkokul seferberliği Hahambaşılığı ve okullar arası komiteyi
harekete geçirmiştir.  Büyük çabalar sonucu okul çağındaki Yahudi çocukların ilkokula başlamasında ulaşılan oran
yüzde doksandır.70 Ancak kontenjan artışı Karataş okulunda yer sıkışıklığına ve bütün taleplere cevap verilememesine
neden olmuş, yer eksikliğinden 1946’da bir yıl süreyle anaokulu kapatılmıştır.71 Artan öğrenci sayısı okulların açığını
daha da yükselten bir etken olmuştur. 

Cemaat yönetiminin okullarda devam eden finansal sorunlara çözüm üretmek üzere her okul için kurulmasını istediği
komisyonlardan biri Karataş okulu için kurulmuştur.72 Okul bütçesi sürekli açık verdiğinden okul binasında gerekli
onarımlar zamanında yapılamamıştır. 1946’da komisyonun özverili çalışmaları ve Hahambaşılığın maddi yardımları ile
acil olan tadilatlar yapılmış, bütün sınıflar, iyice sağlamlaştırılmış odalara, birinci kata alınmıştır.73 Bu tarihten itibaren
ikinci kat kullanıma kapalı kalacaktır. 

Diploma denkliği ve eğitim süresi konularında 1946 ve 1947’de yapılan değişiklikler ile okulun diğer okullardan farkı
giderilmiştir.  1946’da Milli Eğitim Bakanlığı azınlık okullarından alınan diplomalara devlet okullarından alınan diplo-
malarla denklik tanımıştır.  Sonuç olarak mezunlar 1946’dan itibaren başka bir eğitim kurumuna imtihansız kayıt olma
hakkını elde etmişlerdir.74 Kimi velilerin dezavantaj olarak gördükleri okulun altı yıl olan eğitim süresini beş yıla indir-
mek için okul idaresinin Milli Eğitim Bakanlığına başvurması neticesinde 1947-48 ders yılından itibaren eğitim süresi
beş yıla inmiştir.75

1948’de İsrail devletinin kuruluşuyla bu ülkeye göçler başlamıştır. Öte yandan 1955-60lı yıllardan itibaren Karataş’taki
Yahudiler daha konforlu ve modern bir yaşam olanağı sunan Alsancak’taki apartman dairelerine taşınmışlardır. Bütün
bu gelişmeler güç şartlarda devam ettirilmeye çalışılan okulun sonunu getirmiştir. 1967 yılında son öğrencilerini mezun
eden Muhtelit Karataş Mektebi kapanmış, bina kaderine terk edilmiştir. 

İzmir Vakıflar Müdürlüğü 08.01.1975 tarihli bir dilekçe ile İzmir Tapu İdaresine bir tapu kayıt tesisi davası açmıştır.
Mahkeme, tüzel kişiliği olmadığı gerekçesiyle Musevi Türk Mektebi üzerine kayıtlı 4/10 hissenin iptaline ve Ömer Lütfi
Efendi Vakfı olarak tesciline karar vermiştir.76 12.06.1978’de karar kesinleşince bina üzerinde Yahudi cemaatinin hiçbir
hakkı kalmamıştır. Bir süre sonra metruk bina yıkılacak ve yerine günümüzde mevcut olan bir apartman inşa edilecektir.  

Mithatpaşa caddesinde 410 numaralı okul binası artık tarihe karışmıştır. Bir zamanlar karşısındaki havra ile birlikte Ka-
rataş’taki Yahudi hayatının merkezinde olan, öğrencilerin samimi bir aile ortamında eğitim gördüğü B’nai B’rith okulu,
artık belleklerde yaşayacaktır. Tüm maddi sıkıntılara rağmen okulun iyi bir eğitim seviyesini sürdürebilmiş olması şüp-
hesiz iyi eğitimli, idealist ve özverili eğitim kadrosunun başarısıdır. Öte yandan okulu sürekli sübvanse eden inançlı ce-
maat yönetimi, kurumları ve bireyleri olmasa okul bu kadar uzun süre ayakta kalamazdı. 

70 İki yılda okullardaki toplam öğrenci sayısı 750’den 1270’e çıkmıştır. Okulların toplam 13000 TL açığı içinde Karataş’ın açığı 1800
TL’dir. La Boz de Türkiye 1 Ocak 1946.
71 Anaokulunda çoğunlukla cemaatten bayanlar yardımcı öğretmen olarak görev almaktaydılar. Örneğin, Violet Hasan Israel, Sara
Arditi Melamed, Simha Beresit Musafir ve Rita Asal Ürek. Jülyet Sason ve Coya Enfiyecioğlu(matematik) ilkokulda öğretmenlik yap-
mışlardır. 
72 Yakup Bensignor, Joseph Cohen, Alper Gabay, Haim Naon, Robert Cohen’den oluşan komite 7 Ağustos’ta 1946’da ilk toplantılarını
yapmışlardır.   La Boz de Türkiye 01.09.1946.
73 La Boz de Türkiye 29 Ekim 1946.
74 La Boz de Türkiye 01.07.1946. 
75 1929’da yürürlüğe giren İlk Mektep Talimatnamesi ile ilkokulların eğitim süresi altı yıldan beş yıla düşürülmüştür. Ancak verilen
yabancı dil eğitimi nedeniyle Muhtelit Karataş Mektebinin eğitim süresi altı yıl olarak devam etmiştir. Okul idaresi 1947’de 5 ve 6
sınıftaki toplam 39 öğrenciyi aynı anda sene sonu imtihanlarına almıştır. La Boz de Türkiye 01.07.1947.  
76 İzmir Musevi Cemaati Vakfının arşivinde bulunan eski tapu belgesinde İzmir 2. Karataş Mahallesi Tramvay mevkinde (bugünkü
Mithatpaşa caddesi) 110 pafta 635 ada 17 parselin 4/10 hissesinin “İzmir Musevi Türk Mektebi”ne ait olduğu görülmektedir. Bu
konuda verdiği bilgiler nedeniyle İzmir Musevi Cemaatı Vakfı eski Başkanı Sayın Jak Kaya’ya teşekkür ederim. 
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Okul mezunlarının aktardığı okul ve çevresine ilişkin anı ve izlenimler çalışmamıza büyük katkı sağlamıştır. Görüştü-
ğümüz tüm mezunlar iki konuda hemfikirdir. Değerli öğretmenlerden çok iyi bir temel eğitim almış ve okulda mutlu
bir öğrencilik dönemi geçirmişlerdir. Büyük çoğunluğu okula yürüyüş mesafesinde oturan öğrencileri, okulun Yahudi
hademesinin evlerinden alarak okula götürdüğü bazı mezunların anılarında yer almaktadır. Oğle yemeği için öğrencilerin
çoğu eve gitmekte, biraz uzakta oturanların ise sefertasıyla getirdikleri yemekler zemin katındaki kantinde ıstılmaktadır.
Bir mezun okuldaki yardım ve dayanışmayı şu sözlerle dile getirmiştir: “Her birimiz belirlenmiş sekiz-on fakir öğrenciden
birini evimize öğle yemeğine götürmekle mükelleftik.”77 Okulun “görkemli mermer merdivenleri”,  “denize nazır” büyük
avlusu bütün mezunların anılarında yer etmiştir. Zemini toprak olan bu avlu okuldaki törenlere, okul döneminde ve
tatillerde top oyunlarına ev sahipliği yapmıştır. Birçok mezun topların sık sık denize kaçtığını gülümseyerek hatırla-
maktadır. Okulun denize açılan yan sokağında, mahalledeki çocukların birlikte oyun oynadığı, iskelelerin çocuklar için
“eğlence merkezi” olduğu, tatillerde okulun önünden denize girildiği ve sandalla gezildiği de nostaljiyle anlatılan anılar
arasındadır. Bir mezun Karataş’taki mahalle ortamını şöyle betimlemiştir: “Bütün hayatımız Karataş ve Salhane arasındaki
250 metrelik alanda geçerdi. Dar bir çerçeve içinde çok zengin bir alanımız vardı.”78

Çoğu mezun, öğretmen-öğrenci ilişkisinin çok iyi olduğu ancak disiplinin eksik olmadığı konusunda birleşmektedirler.
Öğretmenlerle rahatça konuşabilmiş, fıkralar paylaşmışlardır. Bir mezun, son müdür Yahia Bey’in öğrencilerin her so-
runuyla “bir baba şefkatiyle”  ilgilendiğini belirtmiştir.  Anaokulunda öğretmenlik yapmış bir mezun, Müslüman ve Ya-
hudi öğretmenler arasındaki diyalogun da çok iyi olduğu gözlemini aktarmıştır. Matematik öğretmeni Musani Musafir
Konuk, İbranice öğretmeni Rav Şemuel Kohen, tarih öğretmeni Naciye Şölen ve okulda en uzun süre öğretmenlik yapan
Türkçe öğretmeni Süheyla Hanım en çok anılan öğretmenler arasındadır. Okulda her derse farklı bir öğretmenin gir-
mesinin eğitim kalitesini artıran bir etken olduğunu belirten mezunlar, iyi bir genel kültür aldıklarının altını çizmişlerdir. 

Semtteki Yahudi ve Müslüman aileler arasındaki dostluk ve dayanışma tüm mezunların vurguladıkları bir konudur.
Okulun mezunu olan Müslüman bir öğrencinin anımsadıkları ilginçtir. “Öğretmen, Hz. Muhammed’in hayatını hazır-
layıp sınıfta anlatmamı istedi. Sınıf arkadaşlarımın sunumumu büyük bir dikkatle izlediğini ve çok alkış aldığımı anım-
sıyorum.”79 Bir başka kez ise girmek zorunda olmadığı halde İbranice dersinde Yahudi öğrencilerin bilemediği soruların
cevabını vererek herkesi şaşırtmıştır.  

Mezunlar, okulda hem Yahudi hem de milli bayramların kutlandığını belirtmişlerdir. Özenle hazırlanılan 10 Kasım tö-
renleri,  öğrencilerin şiirler okunurken Atatürk için ağlamaları da aktarılan anılar arasındadır. Okulun son dönemlerinde
mezun olanların üzüntüyle hatırladıkları ise kullanılamayacak hale gelen zemin ve ikinci katın terkedilip bütün sınıfların
birinci kata sıkıştırılması ve okulun günden güne harabeye dönüşmesidir. 

İzmir Yahudilerinin belleğindeki adıyla Bené Bérith Okulu ya da resmi adıyla Karataş Muhtelit Mektebi, Karataş ve ci-
varındaki Yahudi gençleri yetiştirme misyonunu uzun yıllar tek başına üstlenmiştir.  Görevini başarıyla tamamlamış bir
eğitim kurumu olarak İzmir tarihinde bıraktığı izlerle anılmaya devam edecektir.

77 Kaya röportaj.
78 Ventura röportaj.
79 Baran röportaj.
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EK 1: NAKİL BELGESİ TÜRKÇESİ (Resim 3)

KARATAŞ MUSEVİ MEKTEBİ

Nakil İlmü Haberi

Esami-i Derus Sübyansınıfı BirinciS. İkinciS. Üçüncü S. Dördüncü S. BeşinciS. AltıncıS.

Türkçeler 10

TürkiyeTarihi 8

TürkiyeCoğrafyası 7

İbranice

Ulum-u diniye

Musevi Tarihi

Fransızca 6

Hesab 6

Hendese

Cebir

Hikmet

Kimya

Tarih-iTabii

Coğrafya

Tarih-i Umumi

Resim

Hüsn-ü hatt

Dikiş ve El işi

Müsahabat-ı Ahlakiye

Ve Vataniye

Usul-ü defteri

Terbiye-yi bedeniye

Hal ve hareket 9

Sui gayret 9

İntizam 10

Devam etdiği gün

Devam etmediği gün

363 nomurolu Ömer Faruk efendiye aid olub balada muharre notların muvaffak olduğu tasdik olunur.
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EK 2:  NAKİL BELGESİ TÜRKÇESİ (Resim 4)

NÜFUS TEZKERESİ SURETİDİR 

1 Eylül 341 tarihinde Karataş Musevi Mektebinin ihzari sınıfına 363 nomuro ile kayd ve kabul edilen Mehmed
İzzet Efendi oğlu Ömer Faruk Efendi mektebde bulunduğu müddet zarfında imtihan-ı umumiyelerde ve
sene-yi haliye tedrisatında ahz eylediği notlar ile halü hareket ve suret-i devamı zahir varakadaki cedvele
derc edilmiş ve 1341 - 626 sene-yi dersiyesinde ihzari sınıfına müdavim bulunmuş iken velisi bulunan Bedriye
(Bedri?)  tarafından idareye vaki’ olan taleb-i şifahisine nazaran liseye naklinden dolayı mektebi terk edeceği
anlaşılmış olmağla alel usul işbu nakil ilmu haberi tanzim ve i’ta kılındı.

13 Eylül 926                      Mekteb Müdürü

PONTREMOLİ

Fotoğraf ve Mühür                 
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AN EDUCATIONAL INSTITUTION FROM THE OTTOMAN EMPIRE TO THE 

TURKISH REPUBLIC: “ECOLE ISRAELITE DE CARATACHE”

Sarit Bonfil

Abstract

With its present population of approximately 1,300 Jews, Izmir no longer hosts the modern Jewish educational insti-
tutions established after the 1870s when the Jewish population exceeded 40,000.  These institutions failed to survive
and detailed research of their histories is not available. This study focuses on the story of the “Ecole Israelite de Karatache”
situated in the developing neigbourhood of Karatash, ranging from its inception to its closure. The school which began
as a Lycée in 1914 was founded by the Izmir branch of the universal Jewish social service organization B’nai B’rith.  The
sources used in this research are Hamenora, the periodical of the Grand Lodge of the XIth district of B’nai B’rith (1923-
1938), Alliance Israelite Universelle Archives, the newspaper La Boz de Türkiye (1939-1949), the personal archive of
Prof. Dr. Henri Nahum, and in addition to the previous research on Jewish schools, interviews with the school graduates.
The founding principles of the school, its neighbourhood, the architectural features of the building which no longer
exists, the language of instruction, changes in curriculum and official status, financial issues, teacher and student profiles,
relationships between the Jewish community and the school are the topics discussed within this study. In the light of
the educational reforms which occurred during the transition from the Ottoman era to the Republic of Turkey, an at-
tempt has been made to describe the transformation from a “community” school to a minority school. In addition, the
study also portrays a glimpse into the history of the Jewish community in Izmir which survives only in memory.  

In 1914, in the Karatash neighbourhood of Izmir, a Jewish school was established by B’nai B’rith - a universal Jewish
social service organization. Operating for a period of half a century, the school was founded under the title of Lyceé Juif
Bené Bérith1 and continued at primary level as Ecole Israelite de Caratache.2 A letter dated August 26, 1929 contains
pertinent information concerning the inception of the school. The letter was written in French to the Paris center of the
Alliance Israelite Universelle3 by the Karatash Jewish School in Izmir.4 The letter bearing the signatures of the head of
the school committee Dr. B.H.Alazraki and secretary Nissim Krespin requests aid, stating that the Ecole Israelite de
Caratache is undergoing a financial crisis and faces the danger of closure if it can’t find support. A text including the
story of the foundation and present profile of the school is attached. 

1 AAIU TURQUIE LXXXE 946. This is the French title of the school on letterhead stationary used by M. Cherezli, the second director
B’nai B’rith Jewish Lycée in his correspondence between the dates April 14-May 2, 1921.  
2 This is the French title of the Karatash Jewish School on a certificate dated June 3, 1926. (Figure 1)  On the table of Jewish schools
entering service in the school year 1922-1923 in the 1339 Statistics of the Province of Izmir, the official title of the school is Musevi
Muhtelit Tali Mektebi (Jewish Elementary Mixed School). On the table of  Education Statistics for the academic year 1933-1934
prepared by the Department of Primeministry Statistics, the school title is Karataş Muhtelit Mektebi (Karatash Mixed School) Tutsak
2002, 234-235.
3 Starting with the 18th century, due to having an education system based on religion, Ottoman Jews could not play an active role
in commerce as they did not speak any language other than their native Ladino (Judeo-Spanish) and lacked the required knowledge
and skills. In 1860, aiming to elevate the social, cultural and economic level of Eastern Jews, a group of French Jewish intellectuals
founded an organization named the Alliance Israelite Universelle (Universal Jewish Union) in Paris. The organization established
modern schools in the Middle East, the Balkans and North Africa. In Izmir,  the Alliance opened a boys’ school in 1873 and a girls’
school in 1878 and encouraged traditional Jewish schools to adopt a modern education. Alliance schools were secular institutions
in which the positive sciences, Hebrew and Turkish were taught and the medium of instruction was French.  Apprenticeship and
agricultural schools were also opened. Rodrigue 1997, 16, 183-84. Nahum 2000, 104. Bora 2015, 103.
4 AAIU, TURQUIE LXXX E 939,  Communaute de Caratache, 03.09.1929.
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The text provides the following information: in 1914, Dr. Alazraki and instructors Couriel and Pontremoli who lived
in the suburb of Karatash, conducted an analysis of Jewish education in Izmir. The city, which was said to have a pop-
ulation of 50,000 Jews, did not have a Jewish high school.  Although there were about 1000 children living in Karatash,
a Jewish school did not exist in the neighbourhood. The children faced difficult transportation conditions as they were
obliged to go to Jewish or Christian community schools located in the city center.  The Jewish schools in the center of
town did not have the capacity to educate all potential students. On the other hand, it was highly concerning that due
to the scholarships offered, some Jewish families prefered to send their children to missionary Christian schools where
they might become alienated from Judaism. Furthermore, Jewish families who couldn’t afford to send their children to
the other end of the city were left with no options for education.  Therefore, Dr.Alazraki, Couriel and Pontremoli shared
the opinion that it was necessary to open a Jewish high school in Karatash in which a general education would be pro-
vided along with Judaic instruction.  As preparations began, the First World War broke out. Schools belonging to or
under the protection of hostile nations were closed down. Therefore, many Jewish students attending these institutions
were left without a school.5 The urgency of opening the planned school was felt even more strongly.  A school committee
established by the notable members of the community and lawyer M. Albert Tarika was designated as the legal founder.
Following the completion of preparations, the Jewish high school in Karatash opened on October 1st, 1914.6

The reason the aforementioned letter was written in 1929, focusing mainly on the urgent need for funds, is not surprising
when the economical situation of the Jews of Izmir is taken into consideration.7 With the modern education movement
the Alliance started in Izmir in the 1870s, the community attempted to break the vicious circle of ignorance and poverty.
However, it faced great difficulty due to the social and economical problems caused by the Balkan and First World
Wars. Consequently, throughout its lifespan, the financial crises experienced by the community would be a major de-
cisive factor in the fate of the school.  

In the years of the school’s inception, Karatash, described as a faubourg (suburb), was a rapidly developing neighbour-
hood.  On the seaside, Muslim, Armenian and wealthy Jewish families constructed western-style stone summer houses
with wooden balconies which later became their permanent residences. Karatash, famous for its courtyards extending
unto private piers, was the town’s new attraction center. 8 In Izmir, the schools initiated or modernized by the Alliance
were located in the first Juderia, the first Jewish settlement within the boundaries of the Basmane, Agora and Kestelli
neighbourhoods.  Beginning in the mid 19th century, there was intensive immigration to Izmir. Because of the East Eu-
ropean Jewish immigrants fleeing pogroms, it was no longer possible for the Jews in the Juderia to have adequate living
space. Therefore, many of them moved to the neighbourhoods of Karatash, Karantina and Göztepe.  Once the tram
rails were laid, the population grew rapidly. After having studied accounting and French at the Alliance schools in the
first Juderia, most of those who moved had acquired good job positions and improved their financial status. These
were the young generation of Jews who contributed to the creation of the new Jewish bourgeois class.9

5 Chief Rabbi Haim Nahum was instrumental in having Alliance schools declared community schools. Thus, Jewish schools, con-
sidered as Ottoman institutions did not face the risk of being closed down. Rodrigue 1997, 245. According to Galante, hundreds of
Jewish students attending French, Italian and English schools were left without a school. Galante, n.d. ,  72. 
6 The date on the letter matches that of the 1339 Statistics of the Province of Izmir. According to this data, the date the Jewish Ele-
mentary Mixed School (Musevi Muhtelit Tali Mektebi) was founded is 1914.  Tutsak 2002, 234. However, in a letter written to Al-
liance in 1919, Meir Levi, the first principal, states the opening date of the school as October 3, 1915.  AAIU TURQUIE II E Aidin,
Levi, 22.03.1919.
7 With the political and economic decline in the Ottoman Empire at the end of the 18th century, the Jewish community in Izmir
also became impoverished.  Having conceeded their position in commerce to the Greeks and Armenians, and affected by early births
as well as immigrants from Eastern Europe and the Balkans, the Jews in Izmir were poor and wretched. Following the First World
War and the Greek occupation, the Jewish population had risen rapidly with the influx of Jews fleeing neighbouring towns such as
Manisa, Menemen and Tire.  Due to the long wars in which men were at the front, cholera epidemics, and housing and food shortages,
the Jewish families were in a desolate state. Bora, 2015, 84-85. AAIU TURQUIE LXXXIII E 1007. 1-2, Nabon, 3.09.1913 
According to a 1929 Izmir report of the monthly periodical of Grand Lodge of the XI. th district of B’nai B’rith organization, 90%
of the Jews of Izmir were living in poverty. Hamenora, 1929 October, 320.   
8 Nahum 2005. 
9 Rrodrigue 1997, 174, 176. Nahum 2000, 136. Bora 2015, 104.
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In the region, some synagogues and a hospital were built by Jewish residents. As of 1895, through personal efforts, a
few small elementary schools and one middle-school had been opened. However, most of them did not survive.10 One
of these unsuccessful attempts was the Karatash School established by the Alliance in 1895 and closed in 1901.11 Be-
tween 1906 and 1913, the representatives of the Alliance in Izmir made efforts to initiate a new school project urgently
needed in Karatash.  The aim was to formulate a project in which the Central Committee in Paris and the board of the
Jewish community in Izmir would collaborate.  Both parties agreed that there would be a commerce section alongside
an elementary school and a kindergarten and that the school director would be appointed by the Alliance. However,
for many years, an agreement could not be reached concerning the financial responsibilites of each party. 12 While it
was expected that the new school would be named the “Alliance de Caratache”13, events took a different turn as other
Jewish associations began to express interest in the subject.14 Finally, on the eve of the First World War, the organization
which initiated the first step to establish a large and permanent school in Karatash was B’nai B’rith.  B’nai B’rith, one of
the Western organizations that worked for the progress of Oriental Jewry in the 19th century, was founded in New
York in 1843 by American Jews of German origin.  In 1882, following the establishment of lodges in North America,
the organization started founding lodges in Europe and the Near East. Meaning “Sons of the Covenant”, B’nai B’rith was
well on its way to becoming the largest Jewish charity and solidarity organization.15

The B’nai B’rith Lodge in Izmir was started in 1895 with the foundation of the Ahavat Hessed (Love of Charity) lodge
by David Yelin and Yosseph Meyohass from Jerusalem. The lodge was only active for four years.16 They started welfare
activities and prioritized education issues.17 Although B’nai B’rith appreciated the contributions of the Alliance to elevate
the cultural and economic level of the Jews in Izmir, there were two major issues of contention.  The first was the fact
that Alliance schools were governed from the center in Paris, and that the local Jewish community in Izmir was not in-
volved in the decision making process.  Secondly, the existing schools were only primary or middle schools and the Al-
liance had no plans to initiate a high school. 18

In the winter of 1897, the members of Aavat Hessed contacted Gabriel Arie and requested that a committee comprised
of local Jews be present in the Alliance schools.19 However, considering it a conspiracy against the Alliance schools,
Arie rejected the suggestion. His discomfort is clearly apparent in the letter he wrote to the Central Committee where
he asked for advice in dealing with Aavat Hessed.20

10 Bora 2015, 105. Galante n.d., 71-72 
11 This school was transferred to M.Gaun and closed  in 1906. AAIU TURQUIE LXXVII E  911.09-11  G. Arie,  8 October 1906.
12 Contacts initiated by Gabriel Arie, the director of the Izmir Alliance Scool for Boys, were continued by his successor D. Nabon.
AAIU TURQUE LXXVII E 911.09 - 11  G. Arie, 04.04.1906. G.  Arie, 15.05.1906. G. Calef, 16.05.1906. G. Arie, 8.10.1906. Nabon,
25.02.1908. Nabon, 05.07.1908. TURQUIE LXXX IV E 1007.6 Nabon, 03.05.1911. TURQUIE LXXX IV E 1007.5 Nabon,
15.09.1912. Nabon, 08.05.1913. Nabon, 28.11.1913. 
13 AAIU TURQUIE LXXX IV E 1007.5 Nabon, 15.09. 1912. Even if the Alliance chose not to support the school financially, this
name was suggested in order to instill confidence in the parents to have faith in the school. 
14 La Ligue de la Paix, Le Club Progress, B’nai B’rith organization… etc. TURQUIE LXXX IV E 1007.5 Nabon, 08.05. 1913
15 B’nai B’rith was founded for the high benefit of humanity and Judaism with the aim of maintining the unity and solidarity of those
of Jewish faith, raising their intellectual and ethical standards and helping the needy.  The ADL (Anti Defamation League) is part of
this organization which is represented today in the United Nations. It currently has over 45 lodges and branches worldwide.  The
amblem of the organization,  a chandelier with seven branches is an important symbol in Judaism.  Bali 1996, 42-44.
16 Hamenora 1923 April-May-June, 52.   
17 Benbassa & Rodrigue 1998, 138-39. Letter dated May 20, 1895 written by G. Arie to the Central Committee of Alliance in Paris.
Arie mentions the activities of Aavat Hessed: the Hebrew reading room Dorshei Leshon Ever set up for students, the Rofe Holim
serivce provided to poor patients, the efforts to reclaim Jewish students from Protestant schools,  and the attempts to start a school
in Bedava Bahçe. 
18 Rodrigue 1997, 176, 202-204.  According to Rodrigue, the longings of the new burgeois class had exceeded what  the Alliance
had planned for them.  
19 Benbassa &  Rodrigue 1998, 117.
20 Benbassa & Rodrigue 1998, 140. 
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Thirteen years after the termination of Aavat Hessed, the second attempt of the B’nai B’rith society to establish a lodge
in Izmir would last longer. Smyrna lodge number 680 connected to the Grand Lodge of the XI.th District was founded
on May 8th, 1911 under the guidance of  Siegmund Bergel who came from Germany.21 The president of the Grand
Lodge under which all the logdes of the East were gathered, was Yosef Niego, the president of the Constantinople
Lodge.22 Most members of Lodge 680 were enlightened Jews, such as Yosef Niego, who were educated by Alliance and
had even served in the organization.  The members of B’nai B’rith who were the founders of the school in Karatash be-
longed to this generation: a generation which was grateful for the contributions of Alliance to the community, but still
critical due to the awareness of the deficiencies.  These were idealists who paved the way for educational activities to be
implemented by local administrators not under the realm of foreign organizations. In short, they were a generation of
idealists who wanted to take service to the community to a higher level.23

The rivalry between B’nai B’rith and Alliance seen at the onset took a different turn in the following years- at least in
terms of local educators.  When Gabriel Arie left Izmir in 1904, David Nabon from the Hasköy school of Alliance
replaced him. Upon Nabon’s suggestion, B’nai B’rith Lodge proposed Meir Levi, the director of the Aydin school of Al-
liance, to be the director of the new school that was to be opened in Karatash. Before accepting the offer, Levi wished
to obtain the approval of the Central Committee. Although Levi wrote several letters, he never received a reply. After
waiting for months and with only Nabon’s support, Levi finally consented to be director. This indicates that Nabon had
good relations with the B’nai B’rith Lodge. In fact, Nabon became a member of B’nai B’rith while maintaining his position
at the Alliance.24

As revealed by the decisions reached in the 1914 congress of the Grand Lodge of the XI.th Distirct, B’nai B’rith Lodge
considered education to be its primary mission.25 Advised to open not only Jewish schools but particularly high schools,
the Smyrna and Constantinople Lodges acted immediately.26 After long discussion, the B’nai B’rith Lodge in Izmir de-
cided to open a Jewish high school in Karatash that would be known as Lycée Juif Bené Bérith de Caratache.27

As mentioned earlier, Lycée Juif Bené Bérith de Caratache had three founders:  Dr. B. H. Alazraki was a graduate of the
Istanbul School of Medicine. One of the oldest members and presidents of the lodge, Dr. Alazraki, was the most ardous
supporter of the school during the decision-making period. He was the head of the school board for over 15 years.28

Rafael Pontremoli (1876 Izmir -1947 Rabat) was a graduate of Tac-ül Mezhep (Keter Tora) school where the language
of instruction was Ottoman Turkish. He taught Turkish and French. Due to his perfect Turkish, he was known as Hodja
Pontremoli. 29 After teaching at the Alliance schools, he became the principal of the B’nai B’rith School from 1924 to

21 The Grand Lodge of the XIth District included lodges in the Ottoman Empire, Bulgaria, Yugoslavia, Rhodes, Egypt and Syria. In
1933, only the Constantinople, Smyrna, Adrianapolis and Greek lodges were attached to the Grand Lodge. Bali 1996, 47.  Hamenora
1927 June, 265.  The founders of the Eastern Lodge had two main goals: to integrate Sephardi and Ashkenazi Jews and to elevate
their social and intellectual status.  
22 Hamenora 1927 June. For more information on Yosef Niego who became the representative for Turkey of  the Jewish Colonization
Associaton after his duty as director of Mikve Israel Agricultural School in Palestine:  http://www.sephardicstudies.org/school.html.
23 It is possible to observe this idea clearly in the speeches made by Yosef Niego on several occasions.  Hamenora April 1925, 114-
16. February 1927, 60-71. February 1924, 114-16. 
24 Speeches made by Pontremoli and Couriel after the death of David Nabon. Hamenora 1925 January, 53. It should be noted that
some instructors taught both at the Alliance schools and B’nai B’rith. One of these teachers was Haim Couriel. 
25 Hamenora 1927 June,  267.  In the congress of 1914, many reforms were implemented: to implement Judaism lessons in non-
Jewish schools, to include craftsmanship education in Jewish schools, to open primary and high schools, and to create institutions
where students could be trained to become rabbis and teachers.  
26 Hamenora 1927 June, 267.  Avram Galante, praises B’nai B’rith for its educational activities and argues that the opening of B’nai
B’rith Yavne Jewish Lycée in Istanbul, started a new period in the education of Turkish Jews. Hamenora, February 1925, 117-19.
27 Hamenora 1935 8 - 9- 10, 221-22. Galante uses the name Le Lycée Midracha Ivrit (Hebrew Madrasah) for the B’nai B’rith school
in Izmir. Galante  n.d. , 72.
28 Hamenora 1935 8 - 9- 10, 219-22. The speech made by Pontremoli upon the death of  Dr. Alazraki. 
29 Interview with Prof. Dr. Henri Nahum on June 2012, the grandson of Pontremoli. My husband and I would like to express our
gratitude to Dr. Nahum who generously shared the material in his personal archive, including documents and photographs of his
grandfather. 
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1936.30 A successful director and a knowledgable pedagogue, he was vice president of the lodge for a long period. He
was one of the initiators of the Izmir Türklük Kültür Birliği (Izmir Turkish Culture Union) founded in 1933 to promote
the use of the Turkish language among Jews.31 He became a leader in the administration of community institutions,
mainly in the Jewish Hospital in Karatash. 

Haim Couriel Tokgöz, an instructor in the Alliance schools, was a professor with a career. He taught French and callig-
raphy.32 He was well-known for the sermons he gave every Friday at the Beth Israel Synagogue. After Pontremoli left
for Morocoo in 1936, Haim Couriel became the principal until his death.  

It is possible to examine the story of the school by taking into consideration the two breaking points in its history. The
first breaking point was its loss of identity as a community school and upon the foundation of the Republic of Turkey,
the subsequent change in status to become a private minority school. The second turning point was in 1939 with the
dissociation of the B’nai B’rith Lodge, the founder of the school.  

1914-1924: The Opening of Lycée B’nai B’rith and Conformity to Educational Reforms 

During the war, as an extension of their nationalistic policy, the leadership of the Committee of Union and Progress
was attempting to place the previously autonomous minority schools under the control of the Ministry of Public Edu-
cation. The Law of Primary Eduction (Tedrisat-ı İbtadiye) promulgated in 1913 gave the Ministry the right to inspect
all private and minority schools.33 The education level of instructors, textbooks, construction of new school buildings,
and hygiene conditions were some of the subjects affected by the new regulations. All minority schools were under the
surveillance of and subject to the local directories of education, the inspectorate of schools and public health officers. 

Under such circumstances, the B’nai B’rith Lodge in Izmir continued preparations for the opening of the school. The
letter written by Meir Levi, the fist principal, to Alliance contains some details about these preparations: the Lodge
rented a big, two storey stone building with a basement, a balcony overlooking the street and a large backyard by the
seaside on what was then Tramvay Caddesi (Tram Street).34 It was located right opposite the Beth Israel Synagogue
(1907).  In the following years, the small one-storey house next to it was also rented.  As Jewish schools are traditionally
located next to synagogues, this can be seen as a deliberate choice.35

Contracts were signed with instructors; the yard was surrounded with picket fences.36 Over 200 students responded to
the public notice made to the community. The tuition fee was approximately 18,000 Francs.37

30 Meir Levi was the director for a short time, and subsequently Moiz Cherezli, Rafael Pontremoli, Haim Couriel and Albert Yahia
became the principals of the school.  
31 Elmacı 2009,  Galante n.d., 58.
32 1940 graduate, the late İzak Roditi reported that one day the governor came to visit the school and admiring Couriel’s calligraphy,
asked him to write the speech dedicated by Atatürk to Turkish youth in order to put it in the Governor’s mansion. In the following
years, Roditi remembers seeing his script in the mansion.  Interview June 6th, 2010.
33 Somel 2013,  vol. 1, 23.
34 AAIU TURQUIE II E Aidin, Levi, 22.03.1919.  (Figure 2) Rachel Bortnick, a student of the school in the 40s, reported that they
had access to the yard through the basement where the cafeteria and lavatories were located and that the door opening to the marble
stairs that led directly to the first floor was located on the side street which opened to the sea.      
351940 graduate late Izak Roditi recalls that Haim Couriel had always wanted to have a school near the synagogue. Interview June
6th, 2010.
36 In the 1950’s, the picket fences were removed and a wall was constructed. The graduates who witnessed this change reported that
after the wall was built,  the sound of the waves was no longer heard.  
37 AAIU TURQUIE II E Aidin, Levi, 22.03.1919.    
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In the school, the medium of instruction was French.38 Turkish and English were also taught incorporated with a general
education, Hebrew, Jewish history and Literature.39 The academic program was 11 years. The school issued graduation
certificates for both high school and primary school. 40

While members of the Smyrna Lodge 41 continued supporting the school they had founded, they also initiated various
welfare activities in the Jewish community of Izmir. The foundations of three important institutions were laid during
this period: Nid des Orphelins founded for war orphans, Caisse de Petits Prets (Small Cash Loans), the first institution
in Turkey to loan cash to returning war soldiers so they could start their own businesses and Ozer Dalim (Charity for
the Poor) in order to prevent mendicity.42 Another welfare activity by B’nai B’rith to help the poor and the needy was
the Bergel Fund, named after the founder Siegmund Bergel. 43

Due to the economic and immigration problems caused by war, the number of students on scholarships increased.44

The 1922 fire that dealt another blow to the city had a major impact on the relatively wealthy Jews whose stores and
houses were in the Frank and Armenian neigbourhoods. As a consequence, the school also received its share of calami-
ties.45 Many teachers were left homeless; some had to leave the city. In order to provide accommodation, the Lodge let
the school use its own building. What worsened the situation was that due to the losses incurred by lodge members,
there was a serious decline in donations.  In addition, the raised rent of the two school buildings was much higher than
what the lodge could afford. Finally, in order to save the school with an increased student population of 400 from the
danger of closing down, the instructors, who were mostly members of the B’nai B’rith Lodge, took on the responsibility
of managing the school for two years until the lodge regained it.46

Within this atmosphere of chaos, it was also necessary to adjust to the new regulations in education imposed by the Re-
public of Turkey. The law for private schools (Mekatib-i Hususiye Talimatnamesi) promulgated in August 1915, but
not applied, was advanced with a slight revision by the Ministry of Public Education in May 1923.  It was declared that
the Turkish language, history and geography lessons in minority schools would be taught by teachers of Turkish na-
tionality.47 Furthermore, the ministry determined that the minority schools pay higher wages to these teachers.  This
requirement undoubtedly further increased the financial burden of the school. The community schools were now under
the status of private minority schools. 48

Pontremoli became principal in 1924, and established positive ties with the officers of the Ministry of Public Education.
Under his successful leadership promising results in education were recieved. There were a total of 500 students in 13
classes.  However, due to the catastrophe, some pupils were anxious to join the work force in order to help their families.
Therefore, there weren’t enough students in the higher levels. The high deficit in the budget also forced the school to

38 The education at the Alliance schools made French a priority as an intellectual and commercial instrument for Ottoman Jews
whose native tongue was Ladino. Rodrigue 1997, 180.  When the B’nai B’rith schools opened, the prestigious status of French was
maintained.  
39 For a list of subjects in the school program see (Figures 3-4) I am truly grateful to Dr. Siren Bora for providing and translating
from Ottoman Turkish the transfer document and for guiding me in writing this article. 
40 AAIU TURQUIE LXXX E 939,  Communaute de Caratache, 03.09.1929.
41 When it was founded in 1911, number 680 Smyrna Lodge had 132 members.  Hamenora 1931 January-February-March, 77.
42 Bali 1996, 50-51.
43 Hamenora April 1926, 124. Smyrna Lodge received aid from other lodges such as the Chicago Lodge and also from foreign welfare
organizations such as the Joint Distribution Committee. Hamenora Ekim 129, 320-21   
44 It should be noted that alongside relatively wealthy Jews, many poor Jews who had just arrived in the city also settled in Karatash
and lived in family houses called “kortejos”.  
45 AAIU TURQUIE LXXXIVE 1007-3, Nabon, 21 September 1922. 
46 Hamenora 1923 July - August, 88-89. Hamenora 1923 September- October, 142-43.
47 Somel 2013, vol. 1, 68. In1925, when Pontremoli was the principal, Muslim teachers such as Ismet, Irfan, Hakkı, and Süheyla
worked together alongside Jewish instructors such as Couriel, Nahum, Yahia, Cambiers, Israel, Levy, Benrey. (Figure 3) Archive of
Prof. Dr. Henri Nahum. 
48 Articles number 40 and 41 under the Treaty of Lausanne dated 24.07.1923 concern Minority Schools.  
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decrease the number of instructors. Finally, the academic program of the school was reduced to six years, and the ed-
ucation to primary level. 49 The school was no longer called Lycée Juif Bené Bérith, but Ecole Israelite de Caratache.
However, since no other institution in Izmir offered it either, the B’nai B’rith Lodge deeply regreted having to abolish
high school education which it had considered its primary mission.  It always maintained the dream that the school
would become a Lycée again, but unfortunately, this was never to be. 

The administrative council of the community was not indifferent to the financial issues of the school and bought 2/5th
of the shares of the large building.50 In order to guarantee the future of the institution, it was necessary to buy the rest
of the shares. However, due to lack of resources, this goal although cherished over the years would not be possible
either.  

In March 1924, the law for standardization of education was passed. Not only minority schools but also other schools
were subject to the laws of the Ministry of Public Education. The curriculum was standardized. The ministry was au-
thorized in the decisions concerning the subjects to be taught, the academic program, the language of instruction and
the nationality of the instructors etc. The same year, the ministry declared it obligatory that Jewish schools had to choose
either Hebrew or Turkish as the medium of instruction.51 Ladino, the native tongue of Jews, was not considered a lan-
guage of instruction. As Hebrew was not extensively used among Jews, Turkish was chosen as the medium of instruction.
In the new system, the hours allocated to the French and Hebrew languages were reduced and the education became
predominantly Turkish. The French language which previously started in the first grade was later restricted to the last
two years of school.52

1925- 1938: A Minority School under the Protection of B’nai B’rith: Academic and Financial Issues  

Until its dissolution in 1938, the B’nai B’rith Lodge tried to overcome the serious financial problems of the school.
Meanwhile, as they adjusted to new regulations, the school administration tried hard to maintain the quality of education.
The school administration applied to official authorities in 1925 to renew the school licence and received a new licence
from the Republic of Turkey. 53

Improving the students’ command of Turkish was one of the first targets of the school.54 In an effort to try to promote
the use of Turkish among Jews, the Lodge established  a tradition to offer encouragement awards to those students who
showed success in Turkish alongside those who excelled in French and Hebrew. The lodge allocated funds for the
awards to which the community council contributed.55

49 Although it is not known exactly on which date the school program was reduced to elementary level, it is likely that this was done
gradually. In 1925, in the speeches made during the inauguration of the new building of Lycée B’nai B’rith in Istanbul, it was stated
that it was the only Jewish Lycée in Turkey. Furthermore, Pontremoli who gave a speech the same year expressed his wish for the
upper classes to reopen.  Hamenora 1925 June, 177. Avram Galante writes that this change took place in 1922.  Galante  n.d., 72
50 Hamenora, 1925 June, 177
51 Somel 2013, 26, 68. Rodrigue interprets this as an attempt to displace French from its status of language of instruction among
Turkish Jews. Rodrigue 1997, 251
52 In 1929, both Science and Math lessons were in French.  AAIU, TURQUIE LXXX E 939,  Communaute de Caratache, 03.09.1929.
In 1936,  all subjects in the curriculum were taught in Turkish. French and Hebrew were taught in the 4th and 5th grades.  The
school administration was proud to report that the Turkish of their students was as good as those from public schools. Hamenora
1936 January-February-March,  47, The report of the head of the school committee. 
53 Hamenora, 1925 June, 177.
54 The efforts to teach Turkish to Jewish students was of major importance to the Alliance but the desired results were not obtained.
Şar 2010, 226-227.
55 Hamenora 1925 June, 177. It is noted that priority is given to Turkish without neglecting French and Hebrew.  Hamenora 1926
June, 125 .
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With 90% of students passing to an upper grade at the end of the year, the results were quite satisfactory. Except for
the French and Hebrew lessons, all exams were supervised by official examiners of the Ministry of Public Education.
This supervision would continue until the school closed.56

Among the thirty-nine students who graduated in 1925, fifteen did not continue their education, eight continued at
Catholic or Protestant schools57, six went abroad and two died.58 In the following years, the percentage of students who
pursued higher education increased.59

In 1925, the school had a total of 536 students: 289 boys and 247 girls. Most of the students came from middle class
families. 100 of the students received discounts in school fees in varying amounts, while 72 received full scholarships
from various funds.  Of these students, twenty-one were supported by the Gemilouth Hassedim charity organization60,
ten by Bergel funds, six by the committee for orphans, and the rest by the school. Despite these grants, the budget of
the school had a deficit of 1,125 Liras.61

In the letter written in 1929 asking for financial aid from the Alliance, it is apparent that the budget of the school had
deteriorated and the deficit had increased to 4,020 Liras.62 Problems such as rivalry with foreign schools, the decrease
in the number of students paying tuition, and the inability to raise teachers’ salaries continued and subsequently the
budget deficit kept rising.    

In the 1933-1934 academic year, the termination of the school was being considered and the teachers, most of whom
were members of B’nai B’rith decided to waive their salary for three months.  Furthermore, the Himaye Heyeti (Protection
Committee) was founded with the main objectives being the maintenance of the dialogue between the Lodge and the
school, and the organization of fund raising activities, lotteries and balls. The community council, the synagogue ad-
minstration, Gemilouth Hassedim association and B’nai B’rith Lodge continued to subsidize the school.63

The students of the B’nai B’rith School lived in the Karatash, Salhane and Asansor neighborhoods where 50-60% of the
families were Jewish. Some of the Muslim families living in this area preferred to send their children to this school so
that they would learn French. Although we do not have precise numbers, we glean from interviews with graduates that
in some classes there would be one or two Muslim students.64

In order to foster the idea of citizenship and feelings of nationalism, the school attached importance to the celebration
of national holidays, and in times of natural disasters, donated to the Turkish Aviation Association and the Red Crescent.
In his commencement speech Yakup Bensignor, the head of the school committee, described the ideal of the school in
these terms: “To raise a virtuous, honest, decent and hard-working generation for the nation…” Bensignor remarked

56 Hamenora 1925 June, 177.  In 1925, the exams were inspected by the Public Education Director who was very satisfied with the
results.   
57 The B’nai B’rith Lodge felt helpless when the students went to Christian schools because of competition from these schools and
the absence of a Jewish Lycée. Hamenora 1928 March, 113.  1928 December, 305. 1929 April, 145, 1929 October, 325.
58 Hamenora. 1925 June, 177.
59 For example, in 1935, out of twenty-seven graduates, six went on to middle school, three went to the American Collegiate Institute,
six to Saint Joseph High School, one to Kız LIsesi (High School for Girls), four to Ismet Paşa Institute, four to Biçki Yurdu (Sewing
School) and three started commerce. Hamenora, 1936  1 - 2- 3, 48 Bensignor report.
60 Guemilouth Hassadim (Charity service), a philantropic association, bought the small one-storey school building next to the large
one.  In return, the students under its protection were admitted free. Hamenora 1929 October, 324 . 
61 Hamenora, 1925 June,  177.
62 Among the 400 students, 204 paid tuition (depending on the grade  the tuition fee was 36-70 liras or 450/900 francs per year. )
73 were on full scholarship and 123 received a half-scholarship.  AAIU, TURQUIE LXXX E 939,  Communaute de Caratache,
03.09.1929.
63 Hamenora 1936 1-2-3, 45.
64 We learned from Daniel Levi, the son of 1935 graduate Alber Levi that Dr. Çatalcalı and Nihat Üzümcü were Muslim students in
the same class.  School graduates reported that Sabit Sanlı, Tülay Yorgancıoğlu, Tual Yücel and Hepnur Baran were Muslim students
of B’nai B’rith in the 50s.  We were able to interview Hepnur Baran.  
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that “Turkish Culture and Turkish ideology were strongly and successfully embraced by all students”.65 In the school
in which Hebrew, Jewish religion and History were also taught, the main aim was to raise a good Turkish citizen and a
good Jew.

The Beth Israel Synagogue opposite the school building was a sacred place where on religious holidays children would
sing songs and recite poems in Hebrew. The students were encouraged to attend the sermons given by the school prin-
cipal Haim Couriel on Friday evenings and by the Hebrew teacher Leon Danon on Saturday mornings.66

The new law number 3512 for associations was passed in 1938 and became a turning point in the history of the school.
Article number 10 did not allow associations with headquarters abroad to have branches in Turkey. Therefore, the B’nai
B’rith Izmir Lodge, the initiator of many charity and support activites in the city, the founder and protector of the school,
dissolved itself in 1939.67 The school continued as a private minority school governed by the administrative commit-
tee.

1939-1967: The Last Period of “Muhtelit Karataş Mektebi”: A Search for Solutions to Financial Problems 

Despite all the financial support, “Muhtelit Karataş Mektebi” (Karatash Mixed School) faced the risk of closure. In the
meeting held at the chief rabbinate in 1943, it was decided to establish an interscholar committee to find a solution to
the ongoing financial problems of the three Jewish schools in the city.68 After visiting the schools and analyzing the
needs, committee members addressed the community at the synagogues on Yom Kipur 69 holiday asking for financial
support.  With donations from the community and help from the administration, the deficit of the schools was covered
to a large extent in a period of one year. School supplies, clothing and shoes were supplied to needy students and the
most urgent repairs were completed in schools. 

At the beginning of the 1944 academic year, the campaign for primary education declared by President Inönü was set
into action by the Chief Rabbinate and the interscholar committee. As a result of major efforts, the percentage of Jewish
students at school age and starting elementary school reached 90%. 70 However, the increase in the number of students
resulted in a lack of space and consequently, the inability to meet all demands in the Karatash School. In fact, due to
lack of rooms, in 1946, the kindergarten was closed for one year.71 The increase in the number of students was another
factor aggravating the budget deficit.  

One of the committees established at the proposal of the Community Council to solve the ongoing monetary problems
for each school was set up for the Karatash School.72 As the school budget was in constant deficit, the necessary repairs

65 La Boz de Türkiye,  1.08.1939.  Many thanks to doyen journalist Sami Kohen who shared his archive of  La Boz de Türkiye, (The
Voice of Turkey) journal which his father Albert Kohen had published between the dates 1939 -1949. The column on news from
Izmir was written by Yakup Bensignor, the head of the school committee in Karatash.  
66 It was in 1936 that B’nai B’rith students started participating in holiday celebrations at the Beth Israel Synagogue. Hamenora 1936
1-2-3, 47.
67 Bora 2015, 111. B’nai B’rith Constantinople Lodge, too,  dissolved itself in 1938. Bali 1996, 51. B’nai B’rith Izmir Lodge was
known as “İzmir Béné Bérit Cemiyeti (Society)”. Nahum 2000, 216.
68 “Talmud-Tora”, “Keçeciler School” (prior Alliance) and “Muhtelit Karataş Mektebi “are the three Jewish schools in the city at this
date.   
69 On this day of atonement where Jews fast, it is a tradition to donate to community institutions.  
70 In two years, the total number of students in Jewish schools increased from 750 to 1270.  Within the total deficit of 13,000 TL
for the three schools, the amount for Karatash was 1,800 TL. La Boz de Türkiye 01.01.1946
71 In the kindergarten, ladies from the community such as Violet Hasan Israel,  Sara Arditi Melamed, Simha Beresit Musafir and Rita
Asal Ürek were assistant teachers.  Jülyet Sason and Coya Enfiyecioğlu (Math) taught at primary level. 
72 The committee consisting of Yakup Bensignor, Joseph Cohen, Alper Gabay, Haim Naon and Robert Cohen held their first meeting
on August 7, 1946.   La Boz de Türkiye 01.07.1946.
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in the building had not been undertaken.  In 1946, with the devotion of the school committee and aid from the Chief
Rabbinate, urgent repairs were made and all the classes were moved to reinforced rooms on the first floor.73 After this
date, the second floor would be closed down indefinitely.  

Due to the changes made in issues such as diploma equivalency and program duration in 1946 and 1947 respectively,
the differences among the other schools were eliminated.  In 1946, the Ministry of Public Education acknowledged the
equivalency of diplomas of minority schools with those of public schools. As a result, beginning in 1946, school grad-
uates could register at an institution of higher education without sitting and passing an exam.74 Furthermore, the school
administration applied to the Ministry of Public Education to decrease the duration of study which was six years. This
was an issue some of the parents considered to be a disadvantage. Starting with the 1947-48 academic year, the program
was reduced to five years.75

With the foundation of the state of Israel in 1948, immigration to this country began. In addition, starting in the years
1955-60, the Jews in Karatash moved to the apartment flats in the Alsancak neighbourhood which offered more com-
fortable and modern conditions. These developments brought the already struggling school to its termination. Following
the graduation of the final students in 1967, the Jewish school in Karatash, officially named Muhtelit Karataş Mektebi
closed its doors; the building was abandoned.  

With a petition dated 08.01.1975, the General Directorate for Foundations opened a case against the Land Registry Ad-
ministration in Izmir concerning a title deed registry record.  The court decided to cancel the 4/10 shares registered
under “Musevi Türk Mektebi” (Turkish Jewish School) and record them under “Ömer Lütfi Efendi Foundation” on the
grounds that it did not comprise a legal entity.76 When the decree became final on 12.06.1978, the Jewish community
in Izmir lost all its rights to the building. The deserted building would soon be demolished and a high rise would be
built in its place.   

The school building “Number 410” on Mithatpaşa Street is now history. Together with the synagogue right opposite it,
this was once the center of Jewish life; the Jewish school in Karatash where students received an education in a warm,
homelike atmosphere lives on only in memories. The fact that the school maintained high quality educational standards
despite financial difficulties, is no doubt due to the the success of its well-educated, idealistic and devoted staff.  It is
clear that, if it were not for the trust in the community held by the administrative committee and the institutions and
members that financially supported the school, the school could not have survived so long.

The memories recounted by the graduates we interviewed concerning the school and its environment have made a
major contribution to this study. All the graduates expressed two shared opinions: they felt they had received a good
basic education, and had had a happy childhood in the school. Some graduates remembered that the Jewish school
janitor would stop by the homes of students living nearby and take them to school every morning. While most students
used to go home for lunch, those living further away would bring food in lunch boxes which were heated in the cafeteria.
One of the graduates expressed the friendship and solidarity in the school in these words: “Each of us was responsible
for bringing one of a pre-determined eight to ten poor students home for lunch.”77 Others recalled:  “The magnificent

73 La Boz de Türkiye 29 October 1946.
74 La Boz de Türkiye 01.07.1946.
75 As a result of the Regulations for Elementary Schools (İlk Mektep Talimatnamesi ) promulgated in 1929, the program of elementary
schools was reduced from six to five years. However, due to foreign language instruction, the program of Muhtelit Karataş Mektebi
remained six years. The school admistration had a total of 39 students in the fifth and sixth grades who sat final exams in 1947. La
Boz de Türkiye 01.07.1947. 
76 In the old title deed in the archives of the Izmir Jewish Community Foundation, it is stated that 4/10 shares of  (110 pafta 635
ada 17 parsel ) located on Tramvay Street(Mithatpaşa Street today) in second Karatash Neighbourhood belong to İzmir Musevi Türk
Mektebi. I would like to express my sincere thanks to Jak Kaya, the previous president of the Izmir Jewish Community Foundation,
for providing all documents and information on this subject.   
77 Kaya interview.
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marble stairs” and “the large yard with the sea view”. These memories have been imprinted on all the graduates. The
earthern yard hosted ceremonies and ballgames played on school days and holidays. Many graduates smilingly remem-
bered how the balls would fly into the sea. The children in the neighbourhood played games together in the side street
opening to the sea, the small jetties were an “entertainment center” for children, and students swam and rode boats in
front of the school on holidays. These are among precious memories recounted nostalgically. One of the graduates de-
scribed the atmosphere in the Karatash neighbourhood in these terms: “All our life was spent in the 250 meters between
Karatash and Salhane. Within narrow limits, we still had a very rich space.”78

Most graduates share the opinion that although discipline was not lacking, they had good student-teacher relationships.
They were able to talk freely with teachers and share jokes.  One of the graduates recounted that the last principal Mr.
Yahia was attentive to each child’s needs just like “a caring father”. A graduate who was an assistant teacher in the
kindergarten reported that there was a good dialogue between Muslim and Jewish teachers. Math teacher Musani Musafir
Konuk, Hebrew teacher Rav Şemuel Kohen, History teacher Naciye Şölen and the Turkish teacher Ms. Süheyla who
taught for the longest period, are among the most remembered. Pointing out that having a different teacher for each
subject increased the quality of instruction, the graduates emphasized that they received a well-rounded general edu-
cation.  

All graduates interviewed stressed the friendship and harmony between Muslims and Jews in the neigbourhood. What
a Muslim graduate of the school recalled is interesting: “The teacher asked me to prepare a report on the life of Prophet
Muhammed and present it to class. I remember my classmates listening with great attention and giving a big applause.”79

On another instance although she was not required to attend Hebrew classes, she surprised everybody by answering
the questions her Jewish classmates could not.   

Graduates reported that both Jewish holidays and national holidays were celebrated. The meticulous preparations for
the commemoration day for Atatürk on November 10th, and students’ tears when reciting the poems are among the
memories recounted. What the last graduates of the school remember with sadness is how the ground and second floors
which could no longer be used were vacated, how all the grades were squeezed onto the first floor and then how the
school deteriorated day by day. 

Bené Bérith School- its name in the collective memory of the Jews of Izmir- or Karataş Muhtelit Mektebi-its official
name- was the only school educating Jewish children in the Karatash neighbourhood for many years. As an educational
institution that completed its mission successfully, and with the traces it has left in the history of Izmir, it will be re-
membered for years to come. 

78 Ventura interview.
79 Baran interview.
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APPENDIX 1: ENGLISH TRANSLATION OF TRANSFER DOCUMENT (Figure 3)

KARATASH JEWISH SCHOOL

Transfer Document

Subject name    Preschool  First C.  Second C. Third C.  Third C.  Fourth C. Fifth C. Sixth C.

Turkish 10

Turkish History 8

Turkish Geography 7

Hebrew

Religion 

Jewish History 

French 6

Maths 6

Geometry

Algebra

Physics

Chemistry

Science 

Geography

General History 

Art

Calligraphy 

Sewing and embroidery 

Ethics

And citizenship 

Accounting

Physical education

Behavior 9

Assiduity 9

Orderliness 10

Days present

Days absent

This is to certify that Ömer Faruk efendi with student number 363 has received passing grades. 

EK 1: NAKİL BELGESİ TÜRKÇESİ (Resim 3)

KARATAŞ MUSEVİ MEKTEBİ

Nakil İlmü Haberi

Esami-i Derus Sübyansınıfı BirinciS. İkinciS. Üçüncü S. Dördüncü S. BeşinciS. AltıncıS.

Türkçeler 10

TürkiyeTarihi 8

TürkiyeCoğrafyası 7

İbranice

Ulum-u diniye

Musevi Tarihi

Fransızca 6

Hesab 6

Hendese

Cebir

Hikmet

Kimya

Tarih-iTabii

Coğrafya

Tarih-i Umumi

Resim

Hüsn-ü hatt

Dikiş ve El işi

Müsahabat-ı Ahlakiye

Ve Vataniye

Usul-ü defteri

Terbiye-yi bedeniye

Hal ve hareket 9

Sui gayret 9

İntizam 10

Devam etdiği gün

Devam etmediği gün

363 nomurolu Ömer Faruk efendiye aid olub balada muharre notların muvaffak olduğu tasdik olunur.
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APPENDIX 2: ENGLISH TRANSLATION OF TRANSFER DOCUMENT (Figure 4)

COPY OF BIRTH CERTIFICATE

Omer Faruk efendi, son of Mehmed Izzet, registered with number 363 at the preparatory class of Karatash
Jewish School in September 1st 341 has followed courses at the preparatory class in the school year 1341-
626. During this time he has passed his exams successfully, received satisfactory grades and shown good
conduct and regular attendance. Upon the request of his parent Bedriye (Bedri?) who has stated that the stu-
dent will be transferred to high school, this transfer document has been prepared and presented.  

13 September 926                      School director

Picture and Stamp PONTREMOLI



- 88 -

BİBLİYOGRAFYA/BIBLIOGRAPHY
Bali, R. N.

1996 “Bir Yahudi Dayanışma ve Yardımlaşma Kurumu: B’nai B’rith XI. Bölge Büyük Locası Tarihçesi ve Yayın Organı
Hamenora Dergisi”, Müteferrika Bahar-Yaz,  8-9: 41-60.

Benbassa  E. and Rodrigue A.(ed)

1998 A Sephardi Life in Southeastern Europe: The Autobiography and Journal of Gabriel Arié, 1863-1939 (tercüme
Marie Todd), Seattle.

Bora, S.

2015 Bir Semt Bir Bina: Karataş Hastanesi ve Çevresinde Yahudi İzleri, İzmir.

Elmacı M.E.

2009 “Türk Vatandaşı Yaratma Sürecinde İzmirli Museviler ve Türkçe Konuşma” İzmirli Olmak. Sempozyum Bildi-
rileri 22-24 Ekim 2009. https://issuu.com/vehbim/docs/izmirli_olmak_sempozyumu/337.

Galante, A.

Histoire des Juifs de Turquie, Tome III (Issis) t.y.

Kaya, N

2013 Geçmişten Günümüze Azınlık Okulları: Sorunlar ve Çözüm Önerileri, Geçmişten Günümüze Azınlık Okulları:
Sorunlar ve Çözümler Projesi Alan Araştırma Raporu, Cilt 2, İstanbul.

Kaya, N and Somel, A. S.

2013 Geçmişten Günümüze Azınlık Okulları; Sorunlar ve Çözüm Önerileri, Geçmişten Günümüze Azınlık Okulları;
Sorunlar ve Çözümler Projesi Özet Raporu, Cilt 3, İstanbul.

Nahum, H.

2000 İzmir Yahudileri: 19.-20.yüzyıl, İstanbul.

Nahum, H.

“Les juifs à Smyrne: de l’enfermement à l’ouverture vers le monde”, Revue des Mondes Musulmans et de la Méditerranée
[En ligne], 107-110 | septembre 2005, mis en ligne le 05 janvier 2012, consulté le 02 mai 2016. URL : http://remmm.re-
vues.org/2799.

Rodrigue, A.

1997 Türkiye Yahudilerinin Batılılaşması : “Alliance” Okulları: 1860-1925, Ankara.

Şar, O.

2010 “Alliance Israelite Universelle Schools within the Existing School Networks in the Ottoman Empire”. Unpub-
lished MA thesis. Boğaziçi University, 2010.

Somel, A. S.

2013 Gayrimüslim Okulları Nasıl Azınlık Okullarına Dönüştü, Geçmişten Günümüze Azınlık Okulları; Sorunlar ve
Çözümler Projesi Raporu, Cilt 1, İstanbul.

Tutsak, S.

2002 İzmir’de Eğitim ve Eğitimciler: (1850-1950), Ankara.

İzmir Yahudi Cemaati Arşivi/ Archive of Izmir Jewish Community Foundation
01.03.1976 tarihli tapu senedi

13.04.1977 tarihli İzmir 7. Asliye Hukuk mahkemesi kararı 

30.04.1979 tarihli İzmir 7. Asliye Hukuk mahkemesi kararı



- 89 -

Alliance Israelite Universelle Arşivi(Paris)/ Archive of Alliance Israelite Universelle in Paris
AAIU TURQUIE LXXXE 946 M. Cherezli, 14 Nisan-2 Mayıs 1921

AAIU, TURQUIE LXXX E 939,  Communaute de Caratache, 03.09.1929

AAIU TURQUIE II E Aidin, Levi, 22.03.1919

AAIU TURQUIE LXXXIII E 1007. 1-2, Nabon, 3 Eylül 1913

AAIU TURQUIE LXXVII E 911.09-11 G. Arie,  8 Ekim 1906.

AAIU TURQUE LXXVII E 911.09 - 11 G. Arie, 4 Nisan 1906. G. Arie, 15 Mayıs 1906. G. Calef, 16 Mayıs 1906. G.
Arie, 8 Ekim 1906. Nabon, 25 Şubat 1908. Nabon, 5 Temmuz 1908. 

AAIU TURQUIE LXXX IV E 1007.6 Nabon, 3 Mayıs 1911. 

AAIU TURQUIE LXXX IV E 1007.5 Nabon, 15 EylüL 1912. Nabon, 8 Mayıs 1913. Nabon, 28 Kasım 1913  

AAIU TURQUIE LXXXIVE 1007-3, Nabon, 21 Eylül 1922

Türkiye Hahambaşılığı Vakfı Arşivi / Archive of Chief Rabbinate of Turkey  

Hamenora: Organ Périodique des Béné Bérith du District d’Orient No.XI 

(Hamenora: B’nai B’rith XI. Bölge Büyük Locası Tarihçesi ve Yayın Organı) 

Hamenora 1923 Nisan-Mayıs-Haziran, 52.   

Hamenora 1923 Temmuz- Ağustos, 88-89.

Hamenora 1923 Eylül-Ekim, 142-43

Hamenora 1924 Şubat, 114-16.

Hamenora, 1925 Şubat, 117-19

Hamenora 1926 Ocak, 125

Hamenora 1926 Nisan, 124.

Hamenora 1927 Şubat, 60-71 

Hamenora 1927 Haziran, 267

Hamenora 1928 Mart, 113

Hamenora 1928 Aralık, 305.

Hamenora 1929 Nisan, 145

Hamenora 1929 Ekim, 320-325

Hamenora 1931 Ocak-Şubat- Mart, 77

Hamenora 1935 Ağustos-Eylül-Ekim, 221-22.

Hamenora 1931 Ocak-Şubat- Mart, 77

Hamenora 1936 Ocak-Şubat-Mart,  47-48

Sami Kohen Arşivi/Archive of Sami Kohen

La Boz de Türkiye,  1.08.1939   

La Boz de Türkiye,  1.07.1941

La Boz de Türkiye, 1.01.1946

La Boz de Türkiye, 1.07.1946

La Boz de Türkiye, 29.10.1946

La Boz de Türkiye, 1.07.1947



- 90 -

Röportajlar/Interviews
Baran, Hepnur. Söyleşiyi yapan/interview by: Sarit & Selim Bonfil.04.10.2013

Bencuya, Pola Schneiber. Söyleşiyi yapan/interview by: Sarit & Selim Bonfil. 26.07.2013

Bortnick, Rachel. Söyleşiyi yapan/interview by: Rahel Hayim. 08.01.2013

Coya Enfiyecioğlu. Söyleşiyi yapan/interview by: Sarit & Selim Bonfil. 29.11.2015

Enriquez. Sara Telyas. Söyleşiyi yapan/interview by: Sarit & Selim Bonfil. 15.01.2013

Kaya, Jak. Söyleşiyi yapan/interview by: Sarit & Selim Bonfil. 16.03.2015

Kohen, Klara. Söyleşiyi yapan/interview by: Sarit & Selim Bonfil. 15.01.2013

Kreisler, Julyana Franco. Söyleşiyi yapan/interview by: Sarit & Selim Bonfil. 29.10.2012

Levi, Eti. Söyleşiyi yapan/interview by: Sarit & Selim Bonfil. 04.10.2013

Nahum, Henri Prof. Söyleşiyi yapan/interview by: Sarit & Selim Bonfil. 11.06. 2012  

Oro Kaden Suhami Alaluf. Söyleşiyi yapan/interview by: Rahel Hayim & Sarit Bonfil. 07.10.2013

Özdil, Stami. Söyleşiyi yapan/interview by: Sarit Bonfil. 19.10.2012

Roditi, Izak. Söyleşiyi yapan/interview by: D.&M Levi and S.& M. Katan. 06.05.2008

Roditi, İzak. Söyleşiyi yapan/interview by: Sarit Bonfil. 06.06.2010

Roza Bencuya. Söyleşiyi yapan/interview by: Rahel Hayim & Sarit Bonfil. 07.10.2013

Usturugu, İsak. Söyleşiyi yapan/interview by: Sarit & Selim Bonfil. 30.08.2013

Ürek, Rita. Söyleşiyi yapan/interview by: Sarit & Selim Bonfil. 16.08.2013

Ventura. Avram. Söyleşiyi yapan/interview by: Rahel Hayim & Sarit Bonfil. 01.04.2012



- 91 -

Resim 1 / Figure 1: 1926 tarihli “ Salvator Crespin’e ait Fransızca Ecole Israelite de Caratache
diploması .Sarit & Selim Bonfil arşivi / Ecole Israelite de Caratache (Karatash Jewish School)

graduation certificate of Salvator Crespin written in French. June 3, 1926.  Sarit & Selim Bonfil
archive.
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Resim 3- 4 / Figures 3-4: Ömer Faruk Efendi’ye ait 13 Eylül 1926 tarihli Osmanlıca Karataş Musevi Mektebi nakil belgesi kopyası. Dr. Siren Bora
arşivi / Copy of transfer document dated September 13, 1926 for Ömer Faruk Efendi , a student at Karatash Jewish School written in Ottoman

Turkish. Dr. Siren Bora archive. 

Resim 2 / Figure 2: Muhtelit(Karma)Karataş Mektebi binası. 1930 civarı. Prof. Dr. Henri Hanum arşivi /
School building of Karatash Jewish School.  About  1930. Prof. Dr. Henri Hanum archive.
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Resim 5 / Figure 5: Muhtelit(Karma) Karataş Mektebi eğitim kadrosu. 1926. Ön sırada soldan sağa: Süheyla , Hakkı, Levi, Pontremoli, Israel,
Couriel. Üst sırada soldan sağa: Yahia, Cambiers, Nahum, Benrey, Irfan, Ismet. Prof. Dr. Henri Nahum arşivi / Teaching staff of Karatash Jewish
School. 1926. Front raw from left to right: Süheyla , Hakkı, Levi, Pontremoli, Israel, Couriel. Back raw: Yahia, Cambiers, Nahum, Benrey, Irfan,

Ismet. Prof. Dr. Henri Nahum archive.
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Resim 6 / Figure 6: Müdür Couriel öğrenciler ile. 1940 civarı. İzak Levi arşivi / Principal Couriel with his students. About
1940. Izak Levi family archive.
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BİRİNCİ JUDERİA: İKİÇEŞMELİK (KURULUŞU VE GELİŞMESİ)

H. Siren Bora

Özet

Juderia, İspanyolca kökenli bir sözcüktür. Yahudilik anlamına gelmekte ve Yahudi bölgesini ya da Yahudi muhitini ta-
nımlamaktadır. Dolayısıyla İspanya’da, Yahudi Diasporasının yaşadığı Yahudi mahallelerinin bulunduğu alanı tanımla-
mak için kullanılan ad da Juderia olmuştur. Birinci Juderia ise, Osmanlı Döneminde İzmir’de Kadifekale-Değirmendağı
etekleri ve Anafartalar Caddeleri arasında kalan bölgede kurulan ilk Yahudi yerleşim bölgesini ifade etmek için kulla-
nılmıştır. Başlangıçtan itibaren, İzmir Yahudi Cemaati homojen bir yapıya sahip değildir. Farklı dönemlerde kentte yer-
leşen  Romaniot, Karayit, Aşkenaz, Mizrahi  ve Sefarad Yahudilerinin bir arada oluşturduğu İzmir Yahudi Cemaati,
zamanla baskın Sefarad kültürünün etkisi altında  kalarak adeta tamamen Sefaradlaşmış; bu yüzden İzmir Yahudileri
tarafından, İzmir Yahudi Mahallesinin tanımlanması için İspanyolca kökenli bir sözcük olan “Juderia” seçilmiştir. 

İzmir (Smyrna), yaklaşık olarak M.Ö. 4. yüzyıl sonlarında, Bayraklı ilçesindeki Tepekule denen yerden Kadifekale
(Pagos) ile iç liman arasındaki alana nakledilmiştir.1 Kent burada, adeta körfeze doğru “açık bir yelpaze” gibi konum-
lanmıştır.2 Antik Smyrna’daki yoğun yapılaşma, Kadifekale Değirmendağı(Koryphe?) hattından denize kadar uzanan
geniş yamaç üzerindedir. Bu bölge, tiyatro ile stadyum ekseninin kuzeyini, Kadifekale’nin kuzey ve batı yamaçlarını
kapsamaktadır. Basmane’den Çankaya’ya ve hatta Pasaport’a kadar uzanan eksende yer alan düzlük bir alan ise, daha
az yapı ve yerleşimci barındırmaktadır. Kentin sınırları surlarla çizilmiştir: Surların güney hattı, Değirmendağı Kadifekale
ekseninde her iki tepenin zirvesi boyunca inşa edilmişken; doğu surları, Kadifekale’den yamaç boyunca aşağıya inmekte;
kuzey suru ise, Basmane-Pasaport ekseninde uzanmaktadır.3 Batıda, antik kentin denizle buluştuğu noktada ise, “kapa-
tılabilen” bir iç liman yer almaktadır. Bu liman, yaklaşık olarak 19. yüzyılın ikinci yarısında tamamen dolarak işlevsel-
liğini yitirmiştir. Bu yüzden limanın geçmişteki fiziki yapısına ilişkin öngörüye dayalı bir betimleme, Kemeraltı
bölgesindeki yapılaşmanın şeklinden ve etaplarından yararlanılarak kısmen yapılabilmektedir. Eldeki bilgilere göre,
Roma Döneminde antik kentin limana olan kıyısı, Dr. Faik Muhittin Adam Caddesi olmalıdır. Ya da başka bir deyişle,
bugün Dr. Faik Muhittin Adam Caddesi olarak bilinen geniş cadde, muhtemelen Roma Döneminde kent merkezinin
deniz ile kavuştuğu kıyı hattıdır.4 (Res. 1).

Çevresi surlar ve denizle çevrelenmiş olan İzmir kentinde, Hellen ve Roma dönemlerinde, Yahudi Cemaati’nin yaşadığına
ilişkin çeşitli iddialar mevcuttur.5 Bizans Dönemindeki Yahudi varlığına ilişkin ise, iki farklı görüş hakimdir: Barnay ve
Başan, Bizans Döneminde kentte Yahudi Cemaati’nin olup olmadığı ile ilgili ciddi bir kanıtın mevcut olmadığını dile
getirmektedir.6 Weiker, Galante ve Nahum ise, Bizans Döneminde kentteki Yahudi varlığını özellikle vurgulamaktadır.7

1 Ersoy 2015,  14.
2 Ersoy 2015, 55.
3 Smyrna Kazı Arşivi’nden Sarp Alatepeli tarafından çizilen krokiye göre, Smyrna’nın kuzeyindeki surlar, yaklaşık olarak Pasaport’un
olduğu bölgeden denize kavuşmaktadır. Ersoy 2015, 55-58.
4 Ersoy 2015, 74.  
5 Bu konuda ayrıntılı bilgi için bkz. Galante, 1953,  5. Galante, 1937,  7-10.  Galante, 1947, 10-11. Ayrıca bkz. Rozanes 1930,  1-2.
6 Barnay 1982,  47. Bashan 1988,  64.
7 Weiker 1992 (yayınlanmamış bildiri), 3. AAIU,  Nahum, URL: http://remmm revues. Org/2799.  Galante, 1941, 10-12. İzmir
dahil, Osmanlı kentlerinde bulunan “Etz Hayim” (Hayat Ağacı) adını taşıyan Sinagogların hepsinin Bizans döneminde inşa edildiğine
dair bkz. Galante, 1937, 10. Galante bir başka kitabında, Etz Hayim Sinagogu’nun Osmanlı döneminde inşa edildiğini yazmaktadır.
Bir önceki kitabındaki yorumu düzeltmiş olabilir. Galante, 1947, 9. Hem Esther Juhasz hem de Yaakov Barnay, Etz Hayim Sinagog-
larının Bizans Döneminde inşa edildikleri ile ilgili iddianın bir efsane olduğunu vurgulamaktadırlar. Juhasz 1989, 45. Barnay 2014,
82.     
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Mevcut arkeolojik verilerden biri, erken Bizans Döneminde Yahudi Cemaati’nin varlığına ilişkin ileri sürülen görüşü
destekler niteliktedir: İzmir Basmane Altınpark alanında yapılan kazılar sırasında bulunan, M.S. 5./6. yüzyıla ait Yahu-
dilere özgü “yağ kandili”nin8 üzerinde, “Magen David” (Davud’un Kalkanı), Davud Yıldızı ya da Altı Köşeli Yıldız9 adı
verilen kabartma yer almaktadır. (Res. 2). Bu kandilin,10 Basmane Altınpark alanında yer alan bir Yahudi evinin ya da
Yahudi İbadethanesinin11 aydınlatılması sırasında kullanılması olasıdır. Öte yandan kentte yapılan arkeolojik kazılar sı-
rasında, özellikle üst gelir grubuna mensup ailelerin oturmak için Basmane Altınpark ile İkiçeşmelik Caddesinin doğu
yamacını yeğledikleri saptanmıştır.12 O halde Basmane Altınpark’ta bulunan kandilin, eğer başka bir yerleşim yerinden
buraya getirilmedi ise, bölgede yaşayan zengin Yahudilere ait olma olasılığı da mevcuttur. İzmir 5. yüzyılda, Hıristiyan
inancının tüm halk katmanlarında saygı görmeye başladığı bir kenttir. 6. yüzyılda, büyük bir deprem13 ve veba salgı-
nından14 etkilenip zarar görmüştür. 7., 8. ve 9. yüzyıllarda ise, Sasaniler ve  Müslüman Arapların işgal tehdidine ve sal-
dırılarına maruz kalan kent halkı, kendini güvende hissedeceğine kanaat getirdiği Kadifekale’ye ve Liman kalesine15

doğru çekilmiştir. Böylece antik İzmir kenti, tam dört yüzyıl boyunca ekonomik, sosyal ve siyasi refleksini kaybetmiş;
9. yüzyılın son çeyreğinden itibaren, eski ekonomik canlılığına yeniden kavuşmaya başlamıştır. Ephesos limanının dol-
ması ve Bizans İmparatorluğundaki idari istikrar,  kentin bölgede ticari ve idari olarak öne çıkmasına katkıda bulunan
en önemli etkenlerdir.16 Bulunan yağ kandili aracılığıyla Basmane Altınpark’ta yaşadığını tahmin ettiğimiz Yahudilerin,
6. yüzyılın doğal afetlerinden ya da 7. yüzyıl ile 9. yüzyıl arasındaki saldırılardan ve işgal tehditlerinden etkilenmemesi
olanaksızdır. Gerçi Bizans Döneminde, Yahudilerin cemaat olarak kentteki varlığına ilişkin, Avram Galante’den17 ve bir
Responsa’dan18 edinilen bilgi ile Yahudilere ait olduğunu tahmin ettiğimiz 5./6. yüzyıl tarihli bir yağ kandilinin varlı-
ğından başka bir veri yoktur. İzmirli Yahudiler, 6. yüzyıl ile 9. yüzyılın son çeyreği arasındaki dönemde, güvenliklerini
tehdit eden tehlikelerin varlığı nedeniyle kentten ayrılıp çevre yerleşim birimlerinde yaşayan Yahudi cemaatlerine ka-
tılmayı yeğlemiş olabilirler. Ya da kentin diğer sakinleri ile birlikte Kadifekale’ye ve Limankalesi’ne sığınmış olabilirler.
Eldeki yetersiz veriler, bu konuda kesin bir yargıya varmayı olanaksız kılmaktadır. Kent, 9. yüzyılın son çeyreğinden
itibaren, şarap ve zeytinyağı ticaretinde önemli bir konuma sahip olmaya başlamıştır. Her dönem ve her mekânda, ticari
aktivitelerle yakından ilgili ve ilintili olan Yahudilerin, kentin yoğun ticari sirkülasyonuna katılıp katkıda bulunması
olasıdır. Sonuç olarak, yukarıda verdiğimiz bilgiler ışığında Bizans Döneminde İzmir’de Yahudi Cemaatinin yaşadığını
varsayabileceğimiz üç yerleşim alanı mevcuttur: Kadifekale, Kadifekale-Değirmendağı etekleri ve Basmane Altınpark. 

8Kandil’in varlığından haberdar olmamı sağlayan Sn Orhan Beşikçi’ye ve kandilin bulunduğu yer ile ilgili verdiği bilgilerle beni ay-
dınlatan Agora kazı bölgesi başkanı Sayın Yrd. Doç. Dr. Akın Ersoy’a müteşekkirim. Kandil için ayrıca bkz. Ersoy 2015,  28; Bora
2015, 12. 
9 Altı köşeli yıldız hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. Türeli, 2006. Kanımızca İzmir’de bulunan yağ kandili, Bizans Dönemi’nde İzmir’de
yaşayan Yahudilere ait bir objedir. Çünkü İzmir’de M.S 5. ya da 6. yüzyılda yüzyılda bu simgeyi yağ kandili üzerinde kullanabilecek
alternatif bir cemaatin veya topluluğun varlığına ilişkin elimizde her hangi bir veri bulunmamaktadır. 
10 Bu nadir Terracotta kandilin birer benzeri, bugün New York Metropolitan Müzesi’nde ve Köln Müzesi’nde sergilenmektedir. The
Metropolitan Museum of Art; Heilbrunn Timeline of Art History. http://www.metmuseum.org/toah/works-of-art/91.1.1621.                                   
11 2. veya 3. yüzyılda, kentte Yahudilere ait bir Sinagog vardı ve yönetim kurulu başkanlığını da bir kadın yapmaktaydı.  Galante
1937, 10. 
12 Ersoy 2015, 58. 
13 551 tarihindeki büyük depremden sonra kentte imar çalışmaları başlatılmıştır. Ayrıca 1025 ve 1040 yıllarında da kentte iki deprem
felaketi yaşanmıştır. Ersoy 2015, 43-45.
14 541 yılında Mısır’da başlayan ve 542’de Konstantinopolis’e, 543’te ise Anadolu’nun tümüne yayılan veba salgını hakkında bkz.
Ersoy 2015, 44.
15 Liman Kalesi, 1222 yılında Bizans İznik Devleti’nin başına geçen İoannes Vatatzes tarafından inşa edilmiştir. Ersoy 2015, 75.
16 Ersoy 2015, 42-45.
17 Galante 1941, 12.  
18 Rabi Avraham Eben Ezra tarafından kaleme alınan Batey Knesiyot(Sinagoglar) adlı kitaptır. 
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18. yüzyılın ortalarında, İzmir’in iki önemli Hahamından biri olarak görülen Rabi Avraham Eben Ezra, Batey Knesiyot(Si-
nagoglar) adlı kitabında;19 17. yüzyılda İzmir’de yaşayan dedesi Rabi Şlomo Eben Ezra’dan20 söz etmektedir. Bu kitap,
aynı zamanda Responsa literatürünün örneklerinden biridir:21

“Büyük dedem rahmetli hatırası büyük olsun. SORU: Şöyle olmuş. (İzmir’de) Bir Sinagogdan başka bir şey
yokmuş. Türkler gelmiş ve orda namaz kılmışlar. Yani orada ibadet etmişler. Ve orayı Cami olarak tahsis et-
mişler. Yani öyle ki, artık o Sinagog içinde Yahudiler dua edememişler ve gezginler gibi bazen Sinagog dışında
bazen sokaklarda ibadet etmişler. Ruben, bahçesinde, Tanrıya tahsis etmek için bir Sinagog inşa etmiş. Ve o
günden itibaren Kipur22 akşamları ona dua ederlermiş. Aynı zamanda Simhat Tora23 akşamlarında dua eder-
lermiş. Hayatı boyunca ve öldükten sonra da. Göklerdeki Yeşivadan çağrıldığında onun için her sene aşkava24

okunurmuş ve dahası Ruben’in karısı Yeruşalayim’e gitmek istediği zaman (inşallah inşa edilmiş olur) bir se-
nelik masrafını ödemiş. Şu şartla, onun için de aşkava okunsun diye. O ölünce onun için de aşkava okumuş-
lar. Şimon ve Ruben’in  çocukları o sinagogu cemaate sattıklarında dediler ki bu şartlar iptal edilmeksizin
devam etsin”.25

1333 yazında İzmir’e gelen Arap Seyyah İbni Batuta, kentin panoramasını şöyle betimlemektedir: “İzmir deniz kenarında
büyük bir şehir olmasına rağmen, sürekli yaşanan savaşlar ve deprem yüzünden büyük bir kısmı harap…”.26 Goffman
ise, 14 yüzyıla ve 15. yüzyıla ilişkin yaptığı açıklamalar ile; hem kentteki güvensiz ortamı vurgulamakta hem de kentte
kurulan mahallerin yerlerine ve tarihsel gelişimine ilişkin ip uçları vermektedir: 

“Timur’un 1402 yılında İzmir’i yağmalamasından önceki elli yılda, iç limanı koruyan Aşağıkale’deki Hıristi-
yanların yarattığı tehdit nedeniyle kentin Türk nüfusu, tepedeki Kadifekale ve çevresinde yaşardı. Timur’un
kesin zaferini izleyen yıllarda yöre nüfusu yeniden arttı ve Türkler giderek tepeden aşağıya Faikpaşa’dan,
Mescid-i Selatinzade, Hanbey(Pazar) ve Liman-i İzmir’e doğru kaydılar”.27

Batey Knesiyot’ta yer alan soruya İzmirli iki Rabi tarafından yanıt verilmiştir: Rabi Avraham Hakohen ve Rabi Şlomo
Eben Ezra.28 Şlomo Eben Ezra’nın yanıtı şudur: “Yaşlı adam onlara bir Sinagog  yapmayı kabul etti. Onun adıyla anılan
bir Sinagog.  Kahal Kadoş Sason ya da Kahal Kadoş N. Kiş. Bu onun adıdır…”.29 Gerçi Batey Knesiyot’ta yer alan soru,

19 İYCA, Avraham Eben Ezra 5571 (1811),  71. Barnay 2014, 70-71. Profesör Yaakov Barnay tarafından kaleme alınan bu eser, son
derece derin ve kapsamlı bir çalışmanın değerli ürünüdür. İzmir Yahudi Tarihine ilişkin yaptığım araştırmalar sırasında karanlık
yolumu aydınlatan Barnay’a ne kadar teşekkür etsem azdır.   
20 Rabi Şlomo Eben Ezra 5448(1688) tarihinde İzmir’de ölmüştür. Barnay 2014, 71. Soru bölümünde anlatılan olay, Rabi Şlomo
Eben Ezra’nın yaşadığı dönemden nesiller önce meydana gelmiş olmalıdır. 
21 Bu kitapta bizi ilgilendiren bölüm bir soru ile başlamakta, İzmirli iki Rabi tarafından verilen yanıtlarla devam etmektedir. Res-
ponsa(Tşuvot) , Yahudilikte Şeelot utşuvot (Sorular ve Cevaplar) şeklinde işleyen bir sisteme sahip fetvalar dizinidir. Bir başka
deyişle, Geonim döneminin ortalarından itibaren önem kazanan Responsa literatürü, Tora’ya dayanan Şer’i kuralların(Mitsva) yanı
sıra genel bağlayıcılığı olayan hükümler(Takana) ve yerel gelenekleri(Minhag) aktaran risalelerdir. Responsa’da amaç,  uygulamada
Yahudilikle ilgili sorularına yanıt arayan Yahudilere kılavuzluk etmektir. Ayrıntılı bilgi için bkz. Gürkan 2012, 174. 
22 Yom Kipur, İbrani Takvimi’ndeki en kutsal ve en ciddi gün olup; 10 günlük tövbe süresinin en dorukta noktalandığı 10. Tişri gü-
nüne isabet eder. Ayrıntılı bilgi için bkz. Besalel 2002, 792-793.
23 Simha Tora, Sukot Bayramın’nı ara vermeden izleyen bayramdır. Simha Tora gününde ve akşamında, Tevrat’ın bir sene içerisindeki
okunuşunun sevinci, bir kez daha yaşanır. Ayrıntılı bilgi için bkz. Besalel 2002, 595-596.
24 İslamiyetteki karşılığı, Fatiha’dır.
25 Barnay 2014, 72; Avraham Eben Ezra 5571 (1811), 71. 
26 Baykara 1974,
27 Goffman 1995,  7.
28 Rav Avraham Hakohen 17. yüzyılda İzmir’de yaşamış olan Rabilerden biridir. Rabi Şlomo Eben Ezra ise, uzun yıllar İzmir’de ya-
şamış ve 1688 yılında ölmüştür.  Barnay 2014, 70.
29 Avraham Eben Ezra 5571(1811), 14. bölüm, 71. Barnay,  Şlomo Eben Ezra’nın verdiği yanıttan yola çıkarak, Osmanlı Döneminde
İzmir’de kurulan ilk sinagog, Bakiş Sinagogu’na ilişkin şu yorumu yapmaktadır: Bakiş Sinagogunu kuran Eben Kiş(ya da Sason)ai-
lesidir ve ailenin anısına aynı zamanda onları kutsamak amacıyla sinagoga, “Le Bakiş” adı verilmiştir. Barnay 2014, 72. 
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tek başına değerlendirilemez. Soru ve verilen yanıtlar, birlikte değerlendirilmelidir.30 Soru bölümünde, spesifik bir tarih
kullanılmamıştır. Üstelik İzmir Yahudilerine ilişkin, uzun bir tarihsel süreçten söz edilmektedir. Öte yandan soruda an-
latılanlar, hem İzmir kentinin fetih tarihçesi ile; hem de Bizans Döneminde İzmir’de bir Yahudi Cemaatinin varlığını
vurgulayan “kısıtlı” verilerle uyuşmaktadır. Bu yüzden mevcut kaynakları bir arada değerlendirerek, İzmir Yahudi Ce-
maatinin İzmir kentinde ne zaman, nerede yaşadığına ilişkin tahminlerimizi aşağıda sırasıyla vermeyi uygun bulduk:

• Soru, Bizans Döneminde İzmir’de bir Yahudi Cemaatinin mevcut olma olasılığını akla getirmektedir. Eğer bir Yahudi
Cemaati mevcutsa, bir de sinagog olmalıdır.

• Türkler İzmir’i ele geçirdikleri zaman mevcut sinagogu camiye çevirmişler ve ibadethane olarak kullanmışlarıdır. Ya-
hudiler ise, yıllarca sinagogsuz kalmışlardır.  O halde Türklerin söz konusu tarihte ibadet edecek yere sahip olmamaları
gerekir. Kente ilk kez gelmiş ve uzun bir süre kalmış olmaları gerekir. İzmir’i ilk fetheden(kısmen), Çaka Bey’dir. Fakat
İzmir’deki hakimiyeti çok kısa sürmüştür.31

• Aydınoğlu Beyliği, 1310 tarihinde İzmir’in bir bölümünü (Kadifekale’yi) ele geçirmiş ve orada Kale Mescidini inşa et-
tirmiştir. Bazı araştırmacılara göre, Kale Mescidi’nin inşa tarihi tahminen 14. yüzyıldır (Res. 3).32 Aydınoğulları, ele ge-
çirdikleri bölgede mescit inşa ettirdiğine göre,  İzmir’de ayrıca bir ibadet yerine gereksinme duymamaları gerekir. O
halde, Bizans Döneminde eğer bir sinagog mevcutsa; sinagogu, iç liman ile kentin surları tarafından çizilen sınırlar içe-
risinde, yani Dr. Faik Muhittin Adam Caddesi, Basmane Altınpark ve Kadifekale-Değirmendağı eteklerinin oluşturduğu
üçgen bölge içerisinde aramak gerekir. 

• Öte yandan, eğer Yahudiler 7. yüzyıl ile 9. yüzyıl arasındaki dönemde, saldırılardan ve işgal tehditlerinden etkilenerek
Kadifekale içerisindeki güvenli alana çekilmeyi yeğledilerse, burada bir sinagog inşa ettirmiş olmaları gerekir. Kale Mes-
cidinin yapım tarihine ve Türkler tarafından inşa edilmiş olması olasılığına ilişkin yazılmış bir makale mevcuttur33. Akla
bir soru gelmektedir: Acaba bu mescit eski bir sinagog, Responsa’da sözü edilen Yahudi İbadethanesi olabilir mi? Yanıtın
ışığında, söz konusu sinagogu ve çevresindeki Yahudi Mahallesini kale içerisinde aramak gerekebilir mi?

• Responsa’daki soruya yanıt veren Rabi Şlomo Eben Ezra’nın ölüm tarihi 1688’dir. Kanımızca Ruben, eşi ve çocukları,
Rabi Şlomo Eben Ezra’nın yaşadığı dönemden yaklaşık olarak iki nesil önce meydana gelen olayların kahramanlarıdır.
O halde Responsa’da anlatılan olay, 150-200 yıl önce meydana gelmiş olmalıdır. Başka bir deyişle, olayların meydana
geldiği tarih, 15. yüzyılı işaret ediyor olabilir. 

• Limankalesi dahil İzmir’in tamamı, 1402’de Timur tarafından ele geçirilmiştir. Sinagogun, Timur zamanında camiye
çevrilmiş olması kuvvetle olasıdır.

• Osmanlı Devleti 1424-1426 tarihlerinde İzmir’in tamamını fethetmiştir. Öngörümüze göre, bu olaydan bir süre sonra
Ruben tarafından kentte bir sinagog inşa ettirilmiş olmalıdır. Bundan bir süre sonra, İzmirli Yahudilerin Osmanlının
sürgün politikası uyarınca, 1453 yılında İstanbul’a göç ettirilerek oraya yerleştirildikleri iddia edilmektedir.34

• Çaka Bey’den sonra 1098’de Bizanslılar tarafından geri alınan İzmir’in kıyı tarafı, 1204’te Rodos Şövalyeleri’nin eline
geçmiştir. İzmir 1204 yılından 1426 yılına değin, Bizans, Rodos Şövalyeleri, Venedik, Ceneviz ve Türkler arasında, dö-
nüşümlü olarak cereyan eden çekişmelere ve savaşlara sahne olmuştur.35 Ancak, kentte renkli bir ticari aktivite de mev-
cuttur. O halde söz konusu sinagog, çatışmalardan uzak bir bölgede yer alıyor olmalıdır. Sinagogun çevresinde de bir

30 Yaakov Barnay, Bizans Döneminde kentte bir sinagogun varlığına ilişkin her hangi bir bulgunun mevcut olmadığını özellikle vur-
gulamaktadır. Avram Galante’nin Bizans Döneminde kentte bir sinagogun var olabileceği hakkında yaptığı değerlendirmeyi ise şu
şekilde yorumlamaktadır: “Muhtemelen Galante soruyu okumuş, verilen yanıtları dikkate almamıştır. Referans olmadan Bizans Dö-
nemini işaret etmiştir”. Barnay 2014, 71. Galante 1937, 38.
31 Çaka Bey İzmir’i fetheden ilk Türk’tür ve kentte sadece 17 yıl kalmıştır. Ersoy 2015, 45.
32 Ersoy 2015, 47. 
33 Ersoy et al. 2014, 391-402.
34 AAIU, Nahum, URL: http://remmm revues. Org/2799. 
35 Ersoy 2015, 45-49.



- 99 -

Yahudi Mahallesi mevcuttur. Burada sorulması gereken sorular şunlardır: 1098 ile 1453 tarihleri arasında, İzmir’de ya-
şadığını tahmin ettiğimiz Yahudilerin mahallesi nerede yer almaktadır? Bizans hakimiyeti altında kalan bölgede mi? Bi-
zanslılarla birlikte Kadifekalede mi? Yoksa Rodos Şövalyeleri, Venedik ve Ceneviz denetimine giren Limankalesi’ne yakın
bir alanda mı? Ya da, kentin hemen surları dışında mevcut olduğunu düşündüğümüz Yahudi mezarlığına yakın bir
alanda mı? İzmir’de Osmanlı Döneminde kullanılan, Gürçeşme ve Değirmendağı Yahudi mezarlıklarının tarihsel kökeni,
Roma ya da Bizans Dönemine değin uzanıyor olabilir mi? Bir zamanlar mezarlık olan bu alanlar, Yahudi inanç sisteminin
etkisi altında tekrar mezarlık yapılmak üzere seçilip kullanılmış olabilir mi?  O halde Bizans Dönemi Yahudi Mahallesi,
Gürçeşme Mezarlığına yakın olan Basmane Altınpark, ya da Değirmendağı Mezarlığına yakın olan Kadifekale-Değir-
mendağı eteklerinde kurulmuş olabilir mi? Evliya Çelebi, 1657-1658 tarihlerinde Kadifekale eteklerinde 200 kadar ev
bulunduğunu ve bu kesimde 10 Müslüman, 2 Ermeni ve 1’de Çingene Mahallesi ile birlikte 10 Frenk ve Yahudi Ma-
hallesinin bulunduğunu yazmaktadır.36 İzmir’deki Yahudi yerleşimi 1453 yılında kesintiye uğramıştır. Dolayısıyla 1560’li
yılların Yahudi yerleşimi ile 1453 öncesi Yahudi yerleşimi arasında bir bütünlük yoktur. Fakat yine de, 1560’lardan iti-
baren Agora çevresinde kurulan Birinci Juderia, sorularımızın yanıtlanması konusunda referans niteliği taşıyor olabilir.  

Birinci Juderia’nın Oluşumu: 

1492 yılında İspanya’dan, 1497 yılında Portekiz’den kovulan ve Osmanlı topraklarına gelen Yahudiler, İzmir hem küçük
bir köy görünümüne sahip olduğu, hem de Yahudi Cemaati barındırmadığı için; çevredeki yerleşim alanlarını yeğle-
mişlerdir. Gerçekten de yaklaşık olarak 1453 ile 1560 yılları arasında, İzmir’de Yahudi Cemaatinin varlığını gösteren
her hangi bir bulgu mevcut değildir.37 1528 ve 1575 tarihli Osmanlı nüfus sayımlarına göre, İzmir nüfusunun büyük
bir kısmı Müslüman’dır. Çok az Hıristiyan mevcuttur. Yahudi ise hiç saptanmamıştır.38 Öte yandan elimizde, 16. yüzyılın
ikinci yarısında İzmir’de Yahudi Cemaati’nin varlığını işaret eden iki bulgu mevcuttur: İki mezar taşı. İlk mezar,  bir
metin içermektedir. A. Frimann’ın kopyaladığı mezar taşı kitabesi şöyledir: “Akıllı, bilgili ve yüce insan asil Beyefendi
Moreno oğlu Rav Yaakov Hayim Algazi.  Anısı bereket içerisinde olsun… yıl 5300(1540)”.39 Tarihçiler, fotoğrafla bel-
gelenmeyen bu kanıtı şüphe ile karşılamaktadır. Çünkü ölüm tarihinin(kullanılan takvim İbrani takvimidir ve tarih
harflerle ifade edilmektedir), Frimann tarafından elle yanlış kopyalanma olasılığı bulunmaktadır. İkinci mezar taşı ise,
1565 tarihlidir ve hem Frimann’ın hem de Avram Galante’nin kitaplarında yer almaktadır.40

İzmir kentinin nüfusu ve ekonomisi, özellikle 16. yüzyılın ikinci yarısından itibaren hızlı bir büyüme eğilimine girmiştir.
İzmir’de ticari etkinlikte bulunan Yahudi tüccarların, başlangıçta kentte sürekli yaşamadıklarına ilişkin genel bir izlenim
mevcuttur. Kentten ihracat yapan Yahudilere ait konutların,  İzmir’e oranla daha büyük Yahudi Cemaatlerini barındıran
çevre kentlerde, Manisa’da ya da Tire’de olabileceği düşünülmektedir.41 16. yüzyılın son çeyreğinde ise, çeşitli gerekçe-

36 Ülker F. 21, 326;  Bora 2015, 35.
37 Öte yandan Nahum’a göre, “İzmir’e 14. yüzyılda,  Batı ve Orta Avrupa’dan (Macaristan, Fransa ve Almanya’dan) Yahudi göçleri”
olmuştur.  Nahum, 2014, URL: http://remmm revues. Org/2799. 
38 Sertoğlu, 1976-1977,  72-76;  Faroqhi 1979,  29-30, 55; Goffman 1990,  7-18; Baykara 1974, 118. 16. yüzyılın sonlarına ait
İzmir vergi defterlerinde, Yahudi adına rastlamayan Goffman’da, benzer bir saptama yapmaktadır. Goffman 1995, 80.
39 Barnay 2014, 43.
40 Avram Galante, İzmir Yahudi Cemaati’nin başlangıç tarihi olarak 1605 yılını işaret etmekte; ancak aynı zamanda, 1565 tarihli
mezar taşının varlığını da vurgulamaktadır. Galante 1937, 9. 
41 İzmir, 16. yüzyılın sonlarından itibaren Levant’ın ithalatının ve ihracatının merkezi durumuna gelmiştir.  Önemli bir ticaret merkezi
ve liman kent olma vasfını elde eden kentte, çeşitli Avrupa ülkelerinin konsoloslukları ve ticaret şirketleri kurulmuştur. Yahudiler,
kentin ticari aktivitesi içerisinde gümrük komisyoncusu, çevirmen ya da ihracatçı olarak ayrıcalıklı bir yere sahiptir. Ayrıntılı bilgi
için bkz. Ülker 1974, 33-34, 42-48. 1574 ve 1598 yıllarında kentte ihracat yapan ya da iskele mukataa mültezimi olan Yahudiler
mevcuttur. BBOA, TS.MA.d 7290 0018.  Buna karşın 1528 ve 1575 tarihli Osmanlı nüfus sayımlarına göre, kentte ikamet eden Ya-
hudi yoktur. Goffman’a göre, “tüm gayrı Müslim nüfus gibi Yahudi nüfusun da, kentte var olmasına rağmen evkaf tarafından yöne-
tildikleri için tahrir defterlerinde yer almaması mümkündür ama muhtemel değildir“. Goffman 1995, 10.  O halde bu dönemde,
Yahudi tercüman, komisyoncu ve ihracatçıların sürekli ikamet ettiği yer İzmir değil, Tire, Manisa gibi yakın yerleşim merkezleri ol-
malıdır.  
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lerle Selanik, Tsafet ve Tire’den İzmir’e göç eden Yahudilere ilişkin bilgiler bulunmaktadır. Rabi Şlomo ben Avraham
Hakohen’e göre, tahminen 1594 yılı öncesinde Tire’den İzmir’e gelip yerleşen Yahudiler vardır. Üstelik iki cemaat ara-
sındaki aile bağları da gelişmiştir: “Tire’de yaşayan Ruben İzmir’de yaşayan Simon’un kızıyla evlenmek üzere İzmir’e
gitti. İzmir’de kaldığı ev, Simon’un kızının annesinin kardeşinin evi. Ev sahibi aile, Levi ailesi. Simon’un kızı ise Yahuda
ailesinden. ..”.42 Bu kayıt, oldukça önemlidir. Çünkü 16. yüzyılın sonlarında İzmir’de yaşayan bir Yahudi ailesine ilişkin
ilk açık ifadeyi dile getirmektedir. İzmir’de ev sahibi olan İzmir Yahudi Cemaatine mensup ailelerden birinin adı Levi,
diğerinin adı ise Yahuda’dır. Tsafet’li Rabi Yomtov Tzahalon, 1590’lı yıllarda İzmir’de küçük bir Yahudi Cemaatinin
varlığından söz etmektedir. Ona göre bu cemaat henüz organize olmamıştır: “İzmir Cemaati, benden bir sorunun yanıtını
istedi. Afiya adlı dul bir kadınla Süleymanoğlu Nojim adlı bir erkek hakkında. Orada, ne şeriat kurallarını uygulayacak
ne de yasakları bildirecek  bir Haham var…”.43 Afiya ve Nojim adları, Anadolu’da kullanılmayan hatta bilinmeyen Arap
adlarıdır. Bu adlar, Arapça konuşulan Osmanlı kentlerinde yaşayan Yahudilerce kullanılmaktadır. Sonuç olarak Afiya
ve  Nojim, İzmir’e göç eden Tsafet Yahudileri olmalıdır. 5377 (1617) tarihinde ise, Rabi Halevi Dayan döneminde İz-
mir’de  bir sinagogun  mevcut olduğu anlaşılmaktadır. O da muhtemelen 1616-1617 yıllarında inşa ettirilmiş olan Bakiş
(Sason ya da Eben Kiş) Sinagogudur.44 Demek ki,  Rabi Yomtov Tzahalon’un söz ettiği 1590 yılından, yaklaşık olarak
25 yıl kadar sonra, İzmir Yahudi Cemaati organize olmaya başlamıştır. Rabi Yomtov Tzahalon’un, 1616 yılı İzmir’ine
ilişkin verdiği bilgilerden, İzmir Yahudi Cemaati’nin bu tarihteki  mensuplarının bir kısmının adlarını öğrenmek olasıdır:
“İtshak N. Soson ve kızı Simha, Moşe F. Soson, Emanuel Hakohen, İtshak Leon, İtshak Yafe, Şimuel Roman, Avraham
Hakohen, Şimuel H. Kiş, Yehuda Ganon, İtshak H. Zamira, Şaltiel Galiffa, Avraham Gico”.45

Kuşkusuz, İzmir Yahudi Cemaati’nin büyüyüp gelişmesine katkıda bulunan en önemli faktör, Yahudi göç olgusudur.
İzmir’e, önce çevre kentlerden göçlerin olduğu görülmektedir. Celali Ayaklanmaları sırasında, özellikle Tire, Manisa ve
Ankara’dan  çok sayıda Yahudi İzmir’e gelerek yerleşmiştir. 16. yüzyılın sonları ile 17. yüzyılın başları arasında, Selanik
tekstil sanayi ve üretim merkezlerinde meydana gelen kriz, pek çok Selanikli Yahudi’nin kentten ayrılmasına yol açmıştır.
Ayrıca,  Selanik’ten İzmir’e pek çok önemli din adamının da geldiği bilinmektedir: Rabi Yosef Talvi, Rabi Yosef
Eskapa(İzmir Yahudi Cemaatini organize etmiştir),  Rabi İtshak D’Alba (Sabetay Tsevi’nin hocasıdır).46 Selanikli Yahu-
dilerin İzmir’e olan göçü, 17. yüzyıl boyunca devam etmiş;  kimi İzmir’e ulaşmış, kimi ise yolda yaşamını yitirmiştir.
Selanik’ten İzmir’e ulaşabilenler ise, “Her zaman, İzmir evlatlarının gözünde azınlık olarak kalmışlardır...”.47 Portekiz’den
sürgün edilen Portekiz Yahudilerinin büyük bir kısmı, Avrupa kentlerine yerleşmişler; bir süre bu kentlerde kaldıktan
sonra, Osmanlı sınırları içindeki önemli ticaret merkezlerine göç etmeyi yeğlemişlerdir. Osmanlının Avrupalılara tanıdığı
ticari imtiyazlar ya da diğer adıyla Kapitülasyonlar ve Portekiz Yahudilerinin Batılı ticaret şirketleri ile olan sağlam iliş-
kileri, onları İzmir, İstanbul, Halep gibi kentlere yöneltmiştir. 17. yüzyılın sonlarında ise, İstanbul, Ankara, Patras,
Tsafet, Selanik, Ege adaları, Doğu Akdeniz hatta İtalya ve Batı Avrupa kentlerinden İzmir’e göç eden Yahudiler mevcut-
tur.48 Sabetay Tsevi, 07/07/1626 İzmir doğumludur. O halde ailesi, ya 16. yüzyılın sonlarında ya da 17. yüzyılın başla-
rında Mora’dan İzmir’e göç etmiş olmalıdır.49 Bir kaynak, 17. yüzyılda İzmir’de Karaim’in varlığından söz etmektedir.
Elde bu konu ile ilgili somut bir veri yoktur.50 İzmir’de 17. yüzyılda Aşkenazim’in varlığına ilişkin az da olsa bir iki
kanıt bulunmaktadır. Söz gelimi, Rabi Eliyahu Hakohen İtamar, İzmir’e geldiği zaman eğitimli ve kültürlü Aşkenazlarla
karşılaştığını yazmaktadır.51

42 Barnay 2014, 44.
43 Barnay 2014, 45. 
44 Barnay 2014, 70. Barnay’a göre, bu sinagog Rabi Şlomo Eben Ezra tarafından kurulmuştur. 
45 Barnay 2014, 49.
46 Barnay 2014, 50-52.
47 Barnay 2014, 53. İzmir’e gelen Selanik Yahudilerinin sayısı oldukça yüksek olmasına rağmen; İzmir’de Selanik göçmenlerine ait
olması gereken sinagogun ne adını ne de yerini saptayabildik. 
48 Bora 2014, 16-18. 17. yüzyılda İzmir, diğer Osmanlı kentlerine nazaran büyük bir hoşgörüye sahiptir. Üstelik kent ekonomisinin
tüm sektörleri Yahudilere açıktır. Bu iki olgu, kente yönelik Yahudi göçünü özendirmiştir. Barnay 2014, 33. 
49 Barnay 1982, 58; Bora 2015, 17.
50 Barnay 2014, 22; Bora 2015, 19.
51 Barnay 2014, 61.
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Yukarıda tek tek İzmir’e gelmek üzere ayrıldıkları kentlerin adlarını sıraladığımız Yahudi gruplar asla,  bir bütünün par-
çası gibi hareket etmemişlerdir. İzmir yıllarca göç almış yeni Yahudi grupları geldikçe, orijinlerine göre kentte,  yeni
yeni cemaatler oluşmuştur. Göçlerin itici gücü ile ivme kazanan ve iç faktörlerle, doğal afetlerle takviye olan bölünme
eğilimi sonucu, İzmir’de farklı Sinagoglar inşa edilmiştir. Her Sinagogun etrafında ise, ayrı bir cemaat organize olmuş
hatta ayrı bir mahalle oluşmuştur. Ya da başka bir deyişle, Sinagogların önemli bir işlevi vardır. Her sinagog, bir cemaatin
merkezi niteliğindedir. 1634 yılında İzmir’de 4 Sinagog mevcuttur.52 1636 yılında sinagogların sayısı 5’e ulaşmıştır.
1661 yılında ise sayı 7 olmuştur. Osmanlı Döneminde İzmir’de kurulan ilk sinagog Bakiş’tir. Sonra sırasıyla, tahminen
Tire Cemaatine ait olan Pinto(kuruluşu 1630’lu ya da 1640’lı yıllar),  Portekiz Cemaatine ait olan Portugal (kuruluşu
1630’lu yıllar) ve yine Portekiz Cemaatine ait olan Neve Şalom(kuruluşu 1640’lu yıllar) Sinagogları kurulmuş olmalıdır.
1636 tarihinde kentte olması gereken beşinci sinagogun ise, adı ve yeri bilinmemektedir. Bu sinagog, Selanik göçmeni
Yahudilerin sinagogu olmalıdır. Muhtemelen 1634 yılından önce inşa edilmiştir. O halde İzmir’de 1634 yılında,  Neve
Şalom Sinagogundan önce mevcut 4 sinagogdan biri Selaniklilerin sinagogu olabilir.53 1660 yılında Giveret(Senyora)
Sinagogu inşa edilmiştir. Kanıtımız Rabi Şlomo H. Ezra’nın 1670 tarihli sözleridir: “Sinagogumuz Kahal Kadoş Giveret,
Tanrı onu yüceltsin on yıl önce inşa edildi”.54 1660 tarihinde ise, kentte 6 cemaat ve dolayısıyla 6 sinagog olduğunu
vurgulayan önemli bir veri mevcuttur: Rabi Avraham Di Boton’un İzmir’de basılmış olan “Lehem Rav” kitabından edinilen
bilgiye göre; İzmir’de 6 Rabinin rızası ile  bir mutabakata varılmıştır: Rabi Yosef Eskapa, Rabi Şlomo Algazi, Rabi İtshak
DiAlba, Rabi Gerşon Mutal, Rabi Şlomo Eben Ezra ve Rabi Binyanim Melamed. Rabi Hayim Benveniste ise ayrı imza
atacaktır. Öte yandan anlaşıldığına göre bu tarihte, “henüz hiçbir Rabiye kent teslim edilmemiştir”.55 1660’lı yıllarda
Algazi ve Orehim(Ziyaretçiler) sinagogları inşa edilmiş; böylece kentteki sinagogların sayısı da artmıştır.56t

İzmir, 1688 yılında büyük bir deprem ve ardından meydana gelen yangınlarla adeta yerle bir olmuştur. Hemen hemen
tamamen boşalan kentte, büyük değişiklikler meydana gelmiştir. Ne deprem öncesinin mahalleleri ve o mahalleri oluş-
turan yapılar; ne de orjinal toplum ile onların soyundan gelenler geride kalmış; kentin silüeti tamamen değişmiştir.
(Res. 4). Felaket silsilesi ve sonuçlarından dolayı, 1688 öncesi İzmir kentinin topografik ve demografik yapısına ilişkin
ayrıntılı bir betimleme yapmak henüz olanaksızdır.

52 Barnay 2014, 64.
53 Barnay, 2014, 65-82.
54 Barnay, 2014, 83.
55 Barnay, 2014, 68. 
56 Barnay, 2014, 85-86.



- 102 -

THE FIRST JUDERIA: İKİÇEŞMELİK (ESTABLISMENT AND DEVELOPMENT)

H. Siren Bora

Abstract

Juderia is a word of Spanish origin. It means Judaism and defines the Jewish quarters or Jewish neighborhoods. There-
fore, Juderia was also used to define the area encompassing the Jewish neighborhoods in Spain where the Jewish Diaspora
live. The First Juderia was used to refer to the first Jewish settlement established in Izmir during the Ottoman Period,
in the region between the Anafartalar Street and the slopes of Kadifekale- Değirmendağı. Izmir’s Jewish Community
has not had a homogeneous group structure since the beginning. Established by the Romaniote, Karaite, Ashkenazi and
Sephardic Jews that settled in the city during different periods, the Jewish Community of Izmir was influenced by the
dominant Sephardic culture and became almost completely Sephardic over time. For this reason, a Spanish word “Jud-
eria” was chosen by the Izmirian Jews to define the Jewish Quarter in Izmir.

Introduction   

Around the 4th century BC, Izmir (Smyrna) was transferred from the place called Tepekule in the Bayraklı district to the
location between Kadifekale (Pagos) and the inner harbor of Izmir.1 Here, the city was located like an “open hand fan”
towards the gulf.2 The dense settlement in the ancient Smyrna was located on a large hillside from Kadifekale and Değir-
mendağı (Koryphe?) to the sea. This region includes the northern part of the theatre building and stadium and the
northern and western slopes of Kadifekale. The plains extending from Basmane to Çankaya and even to Pasaport are
less populated and less settled. There are ramparts alongside the borders of the city. The southern ramparts were built
alongside the line from the top of Değirmendağı to the top of Kadifekale, while the eastern ramparts begin at Kadifekale
and go down the hill and the northern ramparts extend on the Basmane-Pasaport line (Fig. 1).3 At the point where the
ancient city meets the sea in the west, there is an inner harbor “that can be closed up”. This harbor lost its functionality
after it was completely filled during the second half of the 19th century. Therefore, a depiction about the historical phys-
ical structure of the harbor can be made only partially based on predictions, making use of the information about the
settlement structures and stages of the Kemeraltı region. According to the information, Dr. Faik Muhittin Adam Street
must have been the ancient city’s coast to the harbor during the Roman Period. In other words, the wide street known
today as Dr. Muhittin Adam Street was probably the coastal strip where the city center met the sea during the Roman
Period.4

There are various claims about the presence of a Jewish Community living in this city surrounded by ramparts and the
sea during the Hellenistic and Roman Periods.5 On the other hand, there are two different viewpoints about the Jewish
presence during the Byzantine Period: Barnay and Başan argue that there is no tangible evidence on whether there was
a Jewish community in the city during the Byzantine Period or not.6 However, Weiker, Galante and Nahum particularly

1 Ersoy 2015, 14.
2 Ersoy 2015, 55.
3 According to the sketch drawn by Sarp Alatepeli in the Smyrna Excavation Archive, the ramparts in the northern part of Smyrna
reach the sea around the Pasaport region.  Ersoy 2015, 55-58.
4 Ersoy 2015, 74. 
5 For detailed information, see Galante 1953, 5; Galante 1937, 7-10; Galante 1947, 10-11; Rozanes 1930, 1-2.
6 Barnay 1982, 47; Bashan 1988, 64.
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emphasize the Jewish presence in the city during the Byzantine Period7. One of the archaeological findings supports
this claim suggesting the presence of a Jewish Community during the Byzantine Period: there is a relief of “Magen David”
(Shield of David), Star of David or the Six-Pointed Star8 engraved on a 5th/6th century AD Jewish “oil lamp” 9 found
during the excavations in the Altınpark area, Basmane, Izmir (Fig. 2). This oil lamp10 is likely to have been used for the
lighting of a Jewish house or a Jewish house of prayer11 in Altınpark, Basmane. Besides, archeological excavations found
that especially the high-income families preferred to settle on the eastern slopes of Altınpark, Basmane and the İkiçeşme-
lik Street.12 Thus, the oil lamp found in Altınpark, Basmane is likely to have belonged to the wealthy Jews living in the
region, unless it was brought there from another place. In the 5th century, Izmir was a city where Christianity began to
be respected amongst all levels of society. During the 6th century, the city was hit and damaged by a major earthquake13

and a plague epidemic.14 In the 7th, 8th and 9th centuries, the townspeople who were exposed to the attacks and threats
of occupation of the Sasanians and Muslim Arabs moved to Kadifekale and Liman Kalesi15 where they would feel more
secure. Thus, the ancient city of Izmir was deprived of its economic, social and political reflexes for four centuries, but
restored its former economic glory beginning from the last quarter of the 9th century. The silted Ephesos harbor and the
administrative stability of the Byzantine Empire are the most important factors that contributed to the city’s commercial
and administrative prominence in the region.16 Inferring from the oil lamp discovered, it is impossible that Jews, who
are estimated to live in Altınpark, Basmane, were not affected by the natural disasters of the 6th century or the attacks
and threats of occupation between the 7th and 9th centuries. However, we have no information about the existence of
Jewish communities in Izmir during the Byzantine Period other than those obtained from Avram Galante17 and the Re-
sponsa18 and the 5th/6th century oil lamp estimated to have belonged to the Jews. Due to the dangers that threatened
their security during the period between the 6th century and the last quarter of the 9th century, the Jews in Izmir might
have left the city and participated in other Jewish communities living in the surrounding residential areas. Another pos-
sibility is that they took shelter in Kadifekale or Limankalesi together with the other residents of the city. The lack of
sufficient information makes it impossible to reach a definite judgement on this issue. Beginning at the last quarter of
the 9th century, the city attained an important position in the trade of wine and olive oil. The Jews who were closely as-

7 Weiker 1992 (unpublished paper), 3. AAIU,  Nahum, URL: http://remmm revues.Org/2799. Galante, 1941, 10-12.  For the infor-
mation indicating that all of the Synagogues called “Etz Hayim” (Tree of Life) in the Ottoman cities, including Izmir, were built
during the Byzantine Period. Galante 1937, 10. In another book, Galante states that the Etz Hayim Synagogue was built during the
Ottoman Period. He might have corrected his remarks in his previous book. Galante 1947, 9. Both Esther Juhasz and Yaakov Barnay
emphasize that the claims that the Etz Hayim Synagogues were built during the Byzantine Period are nothing but myths. Juhasz
1989, 45; Barnay 2014, 82.     
8 For detailed information about the six-pointed star, see Türeli, 2006. In our opinion, the oil lamp found in Izmir is an object be-
longing to the Jews living in Izmir during the Byzantine Period. The reason is that there is no data suggesting the existence of an al-
ternative community or society in Izmir during the 5th or 6th century AD that would use this symbol on an oil lamp.
9I am indebted to Mr. Orhan Beşikçi who informed be of this oil lamp and to Assoc. Prof. Dr. Akın Ersoy, president of the Agora ex-
cavation site, who provided me with information about the place where the oil lamp was found. For the oil lamp, see also. Ersoy
2015, 28; Bora 2015, 12. 
10 Similar oil lamps to this unique Terracotta oil lamp are currently on view also at the New York Metropolitan Museum and Cologne
Museum. See The Metropolitan Museum of Art; Heilbrunn Timeline of Art History. http://www.metmuseum.org/toah/works-of-
art/91.1.1621. 
11 During the second and third centuries, there was a Jewish Synagogue in the city with a woman executive director.  See Galante
1937, 10. 
12 Ersoy 2015, 58. 
13 Following the major earthquake in 551, reconstruction works began in the city. The city also experienced two more earthquakes
in 1025 and 1040. See. Ersoy 2015, 43-45.
14 For the outbreak of plague in Egypt in 541, which spread to Constantinople in 542 and to the whole Anatolia in 543, see Ersoy
2015, 44.
15 The Liman Castle was built by Ioannes Vatatzes who acceded to the throne of the Byzantine Empire of Nicaea in 1222. Ersoy
2015, 75.
16 Ersoy 2015, 42-45.
17 Galante 1941, 12.  
18 It is the book titled Batey Knesiyot (Synagogues) written by Rabbi Avraham Eben Ezra. 
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sociated with commercial activities at all times and in all places might have participated in the intense commercial cir-
culation of the city and contributed to it. As a result, in the light of the information we provided, there are three resi-
dential areas where the Jewish Community in Izmir can be assumed to have lived during the Byzantine Period:
Kadifekale, the slopes of Kadifekale-Değirmendağı and Altınpark Basmane.

Regarded as one of the two important rabbis of Izmir in the middle of the 18th century, Rabbi Avraham Eben Ezra talks
in his book Batey Knesiyot (Synagogues)19 about his grandfather Rabbi Shlomo Eben Ezra20, who lived in Izmir in the
17th century. This book is also one of the examples of the classic Responsa literature: 21

“My late grandfather, may his memory be blessed. QUESTION: Well, it happened as I shall recite. (In Izmir)
There was no other thing apart from a synagogue. Turks came and prayed there. They reserved the place as
a mosque. In other words, Jewish people could not pray in that synagogue anymore and just like travelers,
they prayed sometimes in synagogues and sometimes outside on the streets. Ruben built a synagogue in his
garden which he reserved for God. Since that day, they have prayed for him there at the Yom Kippur22 nights.
They also prayed there at the nights of Simchat Torah.23 Throughout his lifetime and after his death. In the
Yeshiva, they recited askava24 for the soul of him every year. Moreover, Ruben’s wife paid the annual cost of
the synagogue when she wanted to go to Jerusalem (hope it happened) so that they would recite askava for
her, too. And they did so for the soul of her after she died. When they sold the synagogue to the community,
Simon and Ruben’s children said that these customs of the synagogue must be sustained”. 25

The Arab traveler Ibn Battuta, who visited Izmir in the summer of 1333, describes the panorama of the city as follows:
“Although Smyrna is a large city by the sea, most of it is in ruins due to constant wars and the earthquakes…”26. In his
reports of the 14th and 15th centuries, Goffman both emphasizes the insecure environment in the city and gives hints of
the neighborhoods and the historical development of the city: “In the half century before Timur despoiled the town in
1402, Izmir’s Turkish population had confined itself to Kadifekale, the castle on the hill, and its immediate surroundings
because of the Christian menace ensconced in Aşağıkale, the castle guarding the divided settlement’s inner harbor. As
the site became repopulated during the pax ottomanica following Timur’s decisive victory, the Turks gradually drifted
down the hill from Faikpaşa to Mescid-i Selâtinzade, Han Bey (Pazar) and Liman-i Izmir”. 27

Two Rabbis answered the question in Batey Knesiyot. Rabbi Avraham Hakohen and Rabbi Shlomo Eben Ezra. 28 The
reply of Rabbi Shlomo Eben Ezra was as follows: “The old man agreed to build a synagogue for them. This synagogue

19 Archives of the Jewish Community of Izmir, Avraham Eben Ezra, 5571 (1811), 71. Barnay 2014, 70-71.  This book written by
Prof. Dr. Yaakov Barnay is a valuable end product of an extremely extensive and comprehensive study.  I cannot thank Barnay
enough for providing insight for my studies on the history of Jewish people in Izmir.
20 Rabbi Shlomo Eben Ezra died in Izmir in 5448(1688). Barnay 2014, 71. The story depicted in the question part must have
occurred several generations before the period when Rabbi Shlomo Eben Ezra lived.
21 The part that concerns us in this book begins with the question and goes on with the answers by two Rabbis in Izmir. In Judaism,
the Responsa (Tşuvot) are known as She’elot ve-Teshuvot (Questions and Answers) and comprise a body of written decisions and
rulings. In other words, the Responsa literature that has gained importance since the middle of the period of the Geonim includes
the epistles that convey religious rules (Mitzvah) based on the Torah and provisions that do not have a general binding nature
(Takana) and local traditions (Minhag). The aim of the Responsa is to guide the Jews that are looking for the answers to certain
questions about Judaism. Gürkan 2012, 174. 
22 Yom Kippur is the holiest and most serious day in the Hebrew Calendar and falls on the 10th day of the Jewish month of Tishrei
on which the 10-day atonement custom reaches its peak. For detailed information, see Besalel 2002, 792-793. 
23 Simchat Torah is the Jewish holiday that immediately follows the Sukkot festival. During the day and night of Simchat Torah,
people celebrate the conclusion of the annual cycle of public Torah readings. For detailed information, see Besalel 2002, 595-596. 
24 Equivalent in Islam is al-Fatihah. 
25 Barnay 2014, 70; Avraham Eben Ezra, 5571(1811), 71.
26 Baykara 1974.
27 Goffman 1995, 7.
28 Rav Avraham Hakohen was one of the Rabbis that lived in Izmir in the 17th century. Rabbi Shlomo Eben Ezra lived in Izmir for
many years and died in 1688. Barnay 2014, 70.
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would be named after him. Kahal Kadosh Sason or Kahal Kadosh N. Kiş. This was his name…”.29 Althought the question
in Batey Knesiyot cannot be interpreted separately. The question and the replies to it must be addressed together.30 No
specific date was mentioned in the question. However, there is a mention of a long historical period with regard to the
Jewish people in Izmir. On the other hand, the things addressed in the question correspond to both the history of con-
quest of Izmir and the “limited” data emphasizing the presence of a Jewish community in Izmir during the Byzantine
period. Therefore, we believed it would be more appropriate to present below the assumptions we made of when and
where the Jewish Community of Izmir lived by making use of the available resources together:

• The question suggests the possibility of a Jewish Community in Izmir during the Byzantine Period. If there was a
Jewish community, then they must have had a synagogue. 

• When the Turks conquered Izmir, they converted the synagogue into a mosque and used it as a place of worship. The
Jewish people were left without a synagogue for many years. This means that the Turks did not have any place for
prayer at that time. In other words, they must have come to the city for the first time and stayed there for a long period
of time. Chaka Bey was the first who (partly) conquered Izmir. However, his reign over Izmir lasted a very short time.31

• The Aydınid Dynasty conquered some part of Izmir (Kadifekale) in 1310. According to some researchers, they built
Kale Mesjid (prayer house in the castle) there. Kale Mesjid is estimated to be constructed around the 14th century (Fig.
3).32 Aydınids built a prayer house in the region they conquered, which suggests that they must not have needed another
place for prayer in Izmir. Based on this presumption, in the case that there was a synagogue in the Byzantine period, it
must have been located within the boundaries of the inner port and the city walls, in the triangle formed by Dr. Faik
Muhittin Adam Street,  Altınpark, Basmane and the mountains slops of Değirmendağı, Kadifekale.

On the other hand, if the Jewish people were affected by the attacks and threats of occupation between the period of
the 7th and 9th century and preferred to move to the secure area in Kadifekale, then they must have built a synagogue
there. There is an article about the date when Kale Mesjid was constructed and the strong possibility that it was built
by the Turks.33 A question comes to mind: Could this masjid be an old synagogue, the Jewish place of worship, men-
tioned in the Responsa? In the light of the answer, may it be necessary to search for the synagogue and the surrounding
Jewish Quarter inside the castle? 

• Rabbi Shlomo Eben Ezra who answered the question in the Responsa died in 1688. In our opinion, Ruben, his wife
and children were the characters of the story that took place about two generations before the period when Rabbi
Shlomo Eben Ezra lived. In that case, the scene described in the Responsa must have taken place about 150-200 years
ago. In other words, the scene must have occurred in the 15th century. 

• All of Izmir, including Limankalesi, was conquered by Timur in 1402. It is likely that the synagogue was converted
into a mosque in Timur’s time. 

• The whole Izmir was conquered by the Ottoman Empire between 1424 and 1426. According to our assumption, a
synagogue must have been built by Ruben. It is assumed that the Jews in Izmir, a while after, were forced to immigrate
and settle to Istanbul as per the exile policy of the Ottoman Empire in 1453.34

29 Avraham Eben Ezra, 5571(1811), 71. Barnay, based on the reply of Shlomo Eben Ezra, says the following about the Bakish Syn-
agogue, which is the first synagogue built in Izmir during the Ottoman Period: The synagogue was built by the Eben Kiş (or Sason)
family and called “Le Bakish” to bless and honor the memory this family. Barnay 2014, 72. 
30 Yaakov Barnay specifically emphasizes that there is no finding about the presence of a synagogue in the city during the Byzantine
Period. He comments on the evaluation made by Avram Galante which indicates the possibility of a synagogue built in the city
during the Byzantine Period: “Galante probably read the quıestion but did not pay attention to the replies. He refers to the Byzantine
Period without any reference”. See Barnay 2014, 71; Galante 1937, 38.
31 Chaka Bey was the first Turk that conquered Izmir and   lived in the city only for 17 years. Ersoy 2015, 45.
32 Ersoy 2015, 47. There is an article about the date when Kale Mesjid
33 Bozkurt et al. 2014, 391-402. 
34 AAIU, Nahum, URL: http://remmm revues. Org/2799.



35 Ersoy 2015, 45-49.
36 Ülker, F. 21, 326; Bora 2015, 35.
37 On the other hand, according to Nahum,“Izmir witnessed Jewish migrations from the Western and Central Europe (from Hungary,
France and Germany) in the 14th century”. Nahum, 2014, URL: http://remmm revues. Org/2799. 
38Sertoğlu 1976-1977, 72-76. Faroqhi 1979, 29-30, 55. Goffman 1990, 7-18.  Baykara 1974, 118. Goffman, who did not encounter
any Jewish name in the tax records for Izmir for the latter years of the 16th century, also reports a similar finding.  Goffman 1995,
80.
30 Barnay 2014, 43.
40 Avram Galante refers to 1605 as the beginning of the Jewish Community of Izmir; however, he also points out the existence of a
tombstone dated 1565. Galante 1937, 9. 

• After Chaka Bey’s death, Izmir passed into the possession of the Byzantines in 1098. Then in 1204, the coastal areas
of the city were conquered by the Knights Hospitaller. From 1204 to 1426, Izmir witnessed the conflicts and wars be-
tween the Byzantines, Knights Hospitaller, Venice, Genoese, and Turks.35 However, the city enjoyed a very lively com-
mercial life. This means that the synagogue must have been built in an area away from the conflicts. There was a Jewish
quarter around the synagogue. The questions are: Where was the Jewish quarter that the Jews in Izmir were living in
between 1098 and 1453? In the region under the Byzantine rule? Together with Byzantines in Kadifekale? Or, around
Limankalesi which was then under the control of the Knights Hospitaller, Genoese and Venice? Or immediately next
to the neighborhoods of potential Muslim Turks who preferred to live in Kadifekale and on its slopes? Or in an area
near the Jewish cemetery that we believe to be located immediately outside the ramparts of the city? Is it possible that
the Gürçeşme and Değirmendağı Jewish cemeteries which were used in Izmir during the Ottoman Period actually date
back to the Roman or Byzantine Period? Could these areas, once used as cemeteries, be chosen to be used as a cemetery
again under the Jewish belief system? Is it possible that the Jewish Quarter during the Byzantine Period was established
in Altınpark Basmane, which was near the Gürçeşme Cemetery, or on the slopes of Kadifekale-Değirmendağı, which
were near the Değirmendağı Cemetery? Evliya Çelebi reports that there were about 200 houses on the slopes of Kad-
ifekale in 1657-1658 and there were 10 Frankish and Jewish Quarters, together with 10 Muslim, 2 Armenian and 1
Gypsy quarters in that region.36 The potential Jewish settlement in Izmir was interrupted in 1453. Therefore, there is
no relation between the Jewish settlement of the 1560s and that of the years before 1453 in terms of neither topography
nor demographic features. But still, the First Juderia which has been established around Agora since the 1560s can be
used as a reference to answer our questions. 

Establishment of the First Juderia 

The Jews expelled from Spain in 1492 and from Portugal in 1497 moved to the Ottoman Empire. Since Izmir was more
like a small village and did not have any Jewish Community back then, they preferred to settle in the surrounding res-
idential areas. Indeed, there is no finding showing the presence of a Jewish Community in Izmir during the years between
1453 and 1560.37 According to the Ottoman population censuses in 1528 and 1575, the great majority of the people
living in Izmir were Muslim, and few were Christian. There was no Jewish presence.38 On the other hand, there are two
findings about the existence of Jewish community in Izmir in the second half of the 16th century: These findings are
based on two tombstones. The first tomb incorporates a text. The tombstone inscription copied by A. Frimann is as fol-
lows: “Rav Yaakov Hayim Algazi, the son of Moreno, a noble, intelligent, wise, and grand gentleman. May his memory
be with fruitfulness… year 5300(1540)”.39 Historians act with suspicion towards this evidence which cannot be docu-
mented with a photo. This is because, it is possible that the date of death (the calendar used was the Hebrew calendar,
and dating is done based on letters) was manually copied the wrong way round by Frimann. The second tombstone
record dates back to 1565. It is included both in the books of Frimann and Avraham Galante.40

The population and economy of Izmir had a rapid growth trend as of the second half of the 16th century in particular.
There is a general impression that the Jewish merchants who were involved in commercial activities in Izmir did not
live permanently in the city in the beginning. The houses of the Jews engaged in export activities were estimated to be
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41 As of the end of the 16th century, Izmir became the import and export center of the Levant. Consulates and trade centers of various
European countries were established in the city that achieved to become an importance center of trade and a coastal city. The Jewish
people had a privileged position in the commercial activities of the city as customs brokers, translators, or export merchants. For
detailed information, see Ülker, 1974, 33-34, 42-48. There were Jewish people working as export merchants or port muqâtaa taxmen
between 1574 and 1598. BBOA, TS.MA.d 7290 0018.  However, according to the Ottoman population censuses in 1528 and 1575,
the city did not have any Jewish community in those years. According to Goffman, “it is possible but not probable that the Jewish
people, like all other non-Muslim population, were not recorded in the cadastral record books since they were governed by pious
foundations”. Goffman 1995, 10.  This means that, during this period, the Jewish translators, brokers and export merchants must
have permanently lived in other nearby regions such as Tire and Manisa, not Izmir.  
42 Barnay 2014, 44.
43 Barnay 2014, 45.
44 Barnay 2014, 70. According to Barnay, this Synagogue was established by Rabbi Shlomo Eben Ezra.
45 Barnay 2014, 49.
46Barnay 2014, 50-52. 
47 Barnay 2014, 53. Although the number of the Jews that came from Thessaloniki to Izmir was high, we could not find neither the
name nor the place of the synagogue in Izmir that must have been belonged to the Jews from Thessaloniki. 

situated in the surrounding cities such as Manisa or Tire, which hosted larger Jewish communities compared to Izmir.41

There is some information available about the Jews coming from Thessaloniki, Tsfad and Tire to Izmir totally for eco-
nomic purposes in the last quarter of the 16th century. According to Rabbi Shlomo Hakohen, there were Jewish people
coming from Tire to Izmir to settle there, presumably before 1594. Besides, family bonds developed between two com-
munities: “Ruben who lived in Tire went to Izmir to get married with the daughter of Simon living in Izmir. The house
where he stayed in Izmir was the house of the sibling of the mother of the daughter of Simon. The owner of the house
was Levi family. The daughter of Simon was from Yahuda family...” 42 This record is important. This is because; it
contains the first clear statements about a Jewish family living in Izmir in the late 16th century. Among the families in
the community that owned a house in Izmir, the name of one is Levi, and that of the other is Yahuda. Rabbi Yomtov
Tzahalon from Tsfat makes mention of the existence of a small Jewish community in Izmir in the 1590s. According to
him, this community was still disorganized: “Izmir’s community asked a question to me. The question was about a
widow woman named Afiya and a man named Süleymanoğlu Nojim. There was no rabbi who would implement religious
law rules or report bans there...”43 Afiya and Nojim are Arabic names that were not used or known in Anatolia. These
names were used by the Jews who lived in the Ottoman cities where people spoke Arabic. All in all, Afiya and Nojim
must have been among the Tsfat Jews moving to Izmir. It can be understood that there was a synagogue in Izmir in
5377 (1617), during the period when Rabbi Haleva Dayan lived. This synagogue must probably be the Bakish (Sason
or Eben Kiş) Synagogue which was built in 1616-161744. This means that the Jewish Community of Izmir began to be
organized about 25 years after the year 1590 mentioned by Rabbi Yomtov Tzahalon. It is possible to learn the names of
some of the members of the Jewish Community of Izmir from the information provided by Rabbi Yomtov Tzahalon
about Izmir in 1616: “Itzhak N. Soson and his daughter Simha, Moshe F. Soson, Emanuel Hakohen, Itzhak Leon, Itzhak
Yaffe, Samuel Roman, Avraham Hakohen, Samuel H. Kish, Yehuda Ganon, Itzhak H. Zamira, Shaltiel Galiffa, Avraham
Gico”. 45

Without doubt, the most important factor that contributed to the growth and development of the Jewish Community
of Izmir is the Jewish migrations to Izmir. Migrations to Izmir were at first from the surrounding cities. A lot of Jews
came to and settled in Izmir especially from Tire, Manisa, and Ankara during the Jelali revolts. The crisis that took place
in the textile industry and production centers in the late 16th century and the early 17th century caused a lot of Jews
from Thessaloniki to leave the city. Moreover, a lot of important religious functionaries also arrived in Izmir from Thes-
saloniki: Rabbi Joseph Talvi, Rabbi Joseph Eskapa (organizer of Izmir’s Jewish community) and Rabbi Itzhak D’Alba
(the teacher of Sabetay Tsevi).46 Jews in Thessaloniki continued to move to Izmir throughout the 17th century. While
some of them managed to reach Izmir, some others died on the way to Izmir. Those who managed to reach Izmir from
Thessaloniki “were always a minority in the eyes of Izmir’s people...”. 47 The majority of the Portuguese Jews settled in
large European cities after being banished from Portugal. Having stayed in these cities for a while, they moved to im-
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48 Bora 2014, 16-18. In the 17th century, Izmir was more tolerant compared to other Ottoman cities. Furthermore, all sectors in the
city’s economy were open to Jews. These two factors encouraged Jewish migration to the city. Barnay 2014, 33. 
49 Barnay 1982, 58. Bora 2015, 17.
50 Barnay 2014, 22. Bora 2015, 19.
51 Barnay 2014, 61.
52 Barnay 2014, 64. 
53 Barnay 2014, 65-82.
54 Barnay 2014, 83.
55 Barnay 2014,  68.
56 Barnay 2014, 85-86.

portant trading centers within the Ottoman boundaries. Trading privileges granted to Europeans by the Ottoman Empire,
or Capitulations as called by some, as well as strong relations of Portuguese Jews with the western trading companies
directed Jews to cities such as Izmir, Istanbul, and Aleppo. In the late 17th century, there were those coming to Izmir
from Istanbul, Ankara, Patras, Tsfat, Thessaloniki, Balkan cities, Aegean islands, Eastern Mediterranean, and even Italy
and Eastern Europe48 Sabbatai Zevi was born in Izmir on July 7th, 1626. Then his family must have migrated from Mora
to Izmir either in the late 16th century or in the early 17th century.49 It is stated in a source that there were Karaites in
17th century Izmir.50 However, there is no tangible data on this matter. Even if it is just a hint, there are a few clues in-
dicating the presence of Ashkenazi Jews in Izmir. For instance, Rabbi Eliyahu Hakohen Itamar wrote that he encountered
educated and cultural Ashkenazi Jews when he arrived in Izmir.51

Aforementioned Jewish groups who left the cities stated above to arrive in Izmir never acted as a part of the whole. As
new Jewish groups from different cities and countries arrived in Izmir throughout the years, new communities were
formed within the city based on their origins. As a result of the tendency to be divided, which was triggered by migrations
and strengthened by internal factors as well as natural disasters, different synagogues were built in Izmir. A separate
community was organized and even a separate neighborhood was created around each synagogue. In other words, syn-
agogues played an important role. Each synagogue served as the center of a community. While there were four syna-
gogues in Izmir in 1634,52 the number increased up to five in 1636. Therefore, there were five different communities
in Izmir. This is obvious. The number of synagogues reached seven in 1661. Bakish was the first synagogue built in
Izmir during the Ottoman Period. It must have probably been followed by the establishment of Pinto Synagogue of the
Tire Community (established in the 1630s or 1640s) and Portugal (established in the 1630s) and Neve Shalom (estab-
lished in the 1640s) synagogues of the Portuguese Community. The name and place of the fifth synagogue which must
have been located in the city in 1636 is not known. This synagogue must have belonged to the Jews from Thessaloniki.
This synagogue was probably built before 1634. In that case, one of the four synagogues built before Neve Shalom in
Izmir in 1634 might have belonged to the Jews from Thessaloniki.53 In 1660, Giveret Synagogue was established. The
evidence is the statement of Rabbi Shlomo H. Ezra in 1670: “Our synagogue Kahal Kadosh Giveret, may God glorify it,
was built ten years ago”.54 There is important information available about the presence of six communities and six syn-
agogues in the city in 1660. According to the information in the book of Rabbi Avraham Di Boton titled “Lehem Rav”
published in Izmir, an agreement was reached with the consent of six Rabbis in Izmir: Rabbi Joseph Eskapa, Rabbi
Shlomo Algazi, Rabbi Itzhak D’Alba, Rabbi Gershon Mutal, Rabbi Shlomo Eben Ezra and Rabbi Binyanim Melamed.
Rabbi Hayim Benveniste would sign the agreement separately. On the other hand, it can be understood that “the city
was not handed over to any Rabbi yet” at that time.55 In the 1660s, Algazi and Orehim (Visitors) Synagogues were es-
tablished, thus the number of the synagogues in the city increased.56 In 1688, Izmir was almost wiped off the map due
to a major earthquake and subsequent fires. The city was almost totally depopulated and experienced fundamental
changes. Neither the neighborhoods and the structures within them, nor the original society and its descendants were
left. Therefore, the silhouette of the city completely changed (Fig. 4). Due to this chain of disasters and their outcomes,
it is impossible to make a detailed description of the topography and the demographic structure of Izmir before 1688.
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Resim 1 / Figure 1:  Smyrna Kazı Arşivi’nden Sarp Alatepeli tarafından çizilen krokidir. İç liman: Roma Döneminden itibaren kıyı hattı.
(KAYNAK:  Akın Ersoy, Büyük İskender Sonrasında Antik Smyrna (İzmir), İzmir -İzmir Büyükşehir Belediyesi Kent Kitaplığı Yay. 106- Kasım
2015, 74) /  The sketch drawn by Sarp Alatepeli and Akın Ersoy in the Smyrna - Agora Excavation Archive. The Inner Harbor: The coastline
from the Roman period. (SOURCE:  Akın Ersoy, Büyük İskender Sonrasında Antik Smyrna (İzmir), İzmir -İzmir Büyükşehir Belediyesi Kent

Kitaplığı Yay. 106- Kasım 2015, 74). 
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Resim 2 / Figure 2: İzmir Basmane Altınpark’ta bulunan ve
üzerinde Magen David kabartması yer alan yağ kandili(M.S. 5/6.
yüzyıl).  (Akın Ersoy, Büyük İskender Sonrasında Antik Smyrna
(İzmir), İzmir -İzmir Büyükşehir Belediyesi Kent Kitaplığı Yay.

106- Kasım 2015, 28) / A relief of Magen David engraved on 5/6.
century AD Jewish oil lamp found during the excavations in the
Altınpark area, Basmane, İzmir. (SOURCE: Akın Ersoy, Büyük

İskender Sonrasında Antik Smyrna (İzmir), İzmir -İzmir
Büyükşehir Belediyesi Kent Kitaplığı Yay. 106- Kasım 2015, 28). 

Resim 3 / Figure 3: Kadifekale’de Kale Mescidi olarak
adlandırılan yapı. Fransız Fotoğrafçılar Rubellin ve Oğulları
Stüdyosuna ait fotoğraf-19. yüzyılın ikinci yarısı.(KAYNAK:

Akın Ersoy, Büyük İskender Sonrasında Antik Smyrna (İzmir),
İzmir -İzmir Büyükşehir Belediyesi Kent Kitaplığı Yay. 106-

Kasım 2015, 47) / The building called Kadifekale Kale Mesjid.
A photo of French photographers Rubellin and his sons studio
- The second half of the nineteenth century. (SOURCE: Akın

Ersoy, Büyük İskender Sonrasında Antik Smyrna (İzmir),
İzmir -İzmir Büyükşehir Belediyesi Kent Kitaplığı Yay. 106-

Kasım 2015, 47).

Resim 4 / Figure 4:  17. yüzyıl İzmir kent panoraması (KAYNAK: Gezicht op Smyrna met op de
voorgrond de ontvangst van de Nederlandse consul Daniël Jan Baron de Hochepied (1657-1723) in

de Divan) / 17th century panorama of the city of Izmir. (SOURCE: Gezicht op Smyrna met op de
voorgrond de ontvangst van de Nederlandse consul Daniël Jan Baron de Hochepied (1657-1723) in

de Divan). 
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18. YÜZYILDA AÇILIMLAR, AKTARIMLAR VE VAZGEÇMELER ARASINDA 

SMYRNA’DA BİR FRANSIZ HASTANESİ

Patrick Boulanger

Özet

17. yüzyılda Smyrna surları içerisinde bir Fransız Hastanesi ortaya çıkmış ve gelişmiştir. Şehre gelen çok sayıdaki ticaret
gemisi ve ardı arkası kesilmeyen bulaşıcı hastalıklar karşısında Fransız yerleşimcilerin küçük cemaati başta fakir hastalara
yönelik bir sağlık birimi olarak tesis edilen ancak daha sonra vebaya yakalanan hastalara hizmet vermek üzere büyük
bir hastaneye dönüştürülen bir kurum oluşturmuştur. Önceleri ‘Fransız Cemaat Bahçesi’, sonrasında ise ‘Fransız Has-
tanesi’ olarak bilinen kurum halk sağlığı yanı sıra sosyal ve ekonomik amaçlara hizmet etmiştir. Kurum ağırlıklı olarak
denizcilere ‘tedavi’ ve ‘destek’ hizmeti verirken aynı zamanda şehirdeki tüccar nüfusunu korumuş ve bulaşıcı hastalıkların
yayılmasını engellemiştir. Smyrna’da kurulan ilk Fransız Hastanesinin arşivleri korunmamıştır; bununla birlikte Marsilya
Ticaret Odasında korunmuş olan kaynaklar bazı profesyonel kategorilere fayda sağlayan bilgi aktarımı ve bilginin geri
çekilmesi aracılığıyla kurumun diğer cemaatlere açıklığının nasıl geliştiğimi takip etmemizi sağlamaktadır. Yüzyılın
ikinci yarısında hastaneye kabul şartları giderek daha katı bir hal almıştır. 1760 yılından itibaren Cemaat Hastanesi de-
nizcilere hizmet vermeye başlamıştır. 

Giriş

Söz konusu bildirinin amacı İzmir’de uzun süredir unutulmuş olan, haritalarda gözden kaçan ve hafızalardan silinen
bir yapı kompleksini gün yüzüne çıkarmaktır. Karavan köprüsü yakınında, Kemer Çayı olarak da bilinen Meles nehri
kıyısında yer yapılar erken 19. Yüzyılda, arazinin bitişikteki Yunan Hastanesi tarafından satın alınması öncesinde, ha-
rabeye dönüşmüştür. 

Fransız Başkonsolos Firmin Rougon hastanelerin kısa tarihine yer verdiği 1892’de yayımlanmış olan Smyrne: Situation
commerciale et économique des pays compris dans la circonscription du Consulat Général de France kitabında bu ya-
pılardan söz etmemektedir.

1760 yılına gelindiğinde 1600’lerde inşa edilen yapıların tam yapım tarihi artık bilinmemekteydi. İnşa edildikleri tarih-
lerde, belli bir amaca hizmet eden bu yapılara Smyrna’da o zamanlar kurulmuş olan Fransız cemaatinin liderleri tara-
fından Jardin de la Nation ismi verilmişti. Henüz kesin olarak belirlenemeyen başlangıç tarihinden itibaren bir açılım
gerçekleştirilerek duvarlarla çevrili olan alana Smyrna limanında bulunan ihtiyaç sahibi çok sayıdaki Fransız ticaret ve
askeri gemisinin yaralı ve hasta mürettebatı kabul edilmiştir. Yakın Doğu’da sıklıkla ortaya çıkan bulaşıcı vebanın kur-
banlarını şehirden uzak tutmak amacıyla hastane bilinçli olarak kent sınırları dışında kurulmuştu. 

Duvarlar ile çevrili olan tesis farklı sağlık sorunlarına yönelik ayrı yapılara sahip olmakla birlikte yalnızca halk sağlığına
yönelik ihtiyaçları karşılamakla kalmıyor; denizcilere sağladığı ‘tedavi’ ve ‘destek’ yanı sıra şehir merkezinde bulunan
Frenkleri (tüccar ve esnaflar ile onların çalışanları ve köleleri) hastalığın yayılmasından koruyarak sosyal ve ekonomik
ihtiyaçları da karşılıyordu. 

Smyrna’da kurulan ilk Fransız hastanesinin arşivlerinin korunmamış olmasından dolayı sağlık kurumunun tarihteki iz-
lerini takip etmek amacıyla 1599’da kurulmuş olan ve o tarihten itibaren Osmanlı İmparatorluğundaki resmi görevlerden
sorumlu olan Marsilya’daki Ticaret ve Sanayi Odasında korunagelen kaynaklar dikkatli bir şekilde incelenmiştir. Bu
kaynaklar hastanenin başka cemaatleri kapsamak üzere açılım gerçekleştirmesi, becerilerin aktarımı ve yetkisinin yalnızca
seçili profesyonel alanlarla sınırlanması konularında söz konusu sağlık kurumunun tarihini takip etmemizi sağlamak-
tadır.
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Cemaat Bahçesi ve 1689 - 1718 Arasındaki Açılımlar

Anadolu’da cerrahların yaralılara sağladıkları bakım ve ilaçların masrafı Fransız ulusu tarafından karşılanmaktaydı. Bir
kısmı isimlerinden de anlaşılacağı gibi İtalyan asıllı olan eczacıların yıl boyunca hastalara tedarik ettikleri ilaçların üc-
retleri geri ödenmekteydi. 

Kendi ülkelerinin dışında çalışan tüm tıp doktorları “salgın zamanında bulaşıcı hastalık taşıyan Fransızlara maruz kal-
mayı” kabul etmekteydiler. Hastane içerisindeki çalışma süreleri boyunca sağlık personeline zaman zaman hizmetlerinde
bulunan çocuklar da eşlik etmekteydi. Özel bir hastabakıcı vebaya yakalanan hastaların hizmetindeydi. Dönemin el
yazmalarında bu kişiden jardinier de la Nation (“cemaatin” bahçıvanı) veya gardien du Jardin (Bahçenin bekçisi) olarak
bahsedilirken daha sonraları, 18. yüzyılda, hospitalier (hastane rahibi) unvanını almıştır.

Soy isimleri açısından Yunan olabilecekleri anlaşılan bu hastabakıcılar bulaşıcı hastalığa yakalanmış hastalara günlük
bakım sağlamak amacıyla cerrahların yerini almakla birlikte salgınların azaldığı dönemlerde hastanenin bakımından so-
rumlu personel olarak da çalışmaktaydılar. Sıklıkla kendilerine eşlik eden eşleri kirli yatak takımlarını yıkayıp onar-
maktaydılar.

Zaman içerisinde İtalyan eczacı ve Yunan hastabakıcıların yerini tamamen Fransızlar aldı. Çeşitli doktorlar tarafından
bakımı yapılan denizciler deniz savaşları, batıklar veya gemi kazaları sonucunda meydana gelen yaralara sahipti. Has-
tanede ayrıca “gözden düşmüş denizciler” de bulunmaktaydı. Bu terim düşman tarafından yakalandıktan sonra salıverilen
ve Marsilya’ya geri gönderilmeden önce tedavi görmesi gereken hasta ve muhtaç denizciler için kullanılmaktaydı.

Çok az sayıda kadından söz edilmektedir. Bilinen örneklerden biri 1704 yılında, “yardıma muhtaç fakir bir Marunî,
Ekselanslarının (Büyükelçi) kesin tavsiyesi üzerine Cemaat Bahçesine yerleştirilen”  Thérèse Marie’dir. Diğer bir örnek
ise 1711’de hastaneye kabul edilen “Salonica’da (Selanik) ölen, Martigue’li Michel Tenco efendinin darda olan, iki kızı
ile birlikte, dul eşi” Marie Tenco’dur.

Temmuz 1688’de meydana gelen ve Fransız Konsolosluğunun Şansölyesi tarafından maladrerie, diğer bir değişle ko-
ğuşlarda, meydana gelen herhangi bir hasara değinmeksizin kaydedilen büyük depremden on yıl sonra “Bahçenin büyük
duvarının yeniden inşa edilmesi gerekti”. Ardından 1701-1702’de “ şiddetli bir sağanağın göçerttiği” çatının bir bölümü
tamirat gördü.

Hasta ve muhtaçlara yiyecek teminini olabildiğince artırmak amacıyla bir bostan oluşturulmuş ve sofralık üzüm için bir
asma çardağı kurulmuştu. Bu mahsullerle de ilgilenen Gardien du Jardin (Bahçenin bekçisi), “Cemaatin bahçıvanı” un-
vanını kazanmıştı! 1702’de büyük bir teras inşa edilmiş ve “beş adet çiçek vazosu” satın alınmıştı. “Bahçe” gibi şiirsel
bir isme sahip olmasına rağmen yüksek duvarlar ile çevrili olan bu alan vebalılara ayrılan bölümün bitişiğinde yer alan
küçük mezarlığı ile huzurlu olmaktan uzaktaydı. 

Çoğu kez kapı, pencere ve koridor tamiratları ile toprak, döşeme karosu, ahşap çerçeveler, çiviler vb. malzemelerin
masrafları görevde olan hastane rahibine geri ödenmekteydi. “Salomon, Yahudi” isimli birine 1712’deki bir hizmet için
geri ödeme yapılmıştı, 1713’de ise drogman (tercüman) Mario’ya para ödenmişti.

Birbirine yakın inşa edilmiş iki yapının mimarisi çevresindeki Smyrna manzarası ile uyum içerisindeydi. Her iki bina
sıkça meydana gelen depremler nedeniyle tek bir alt kata, çarşaflar ve battaniyeleri kurutmak için ise bir terasa sahipti.

Diğer Avrupa ülkelerinin vatandaşları da hastaneden ve doktorlarından faydalanmak istemekteydiler, bu sebeple itibarlı
kişileri ve özel imtiyazları öne sürerek “en hafif rahatsızlıkların” tedavisi için bile Fransız hastanesine başvurmaktaydılar.
Hastane kısa sürede “tüm ülkeler için ortak, halka açık hastaneye ” dönüştü!

Binalarda doğal afetlerin sebep olduğu hasarlar sebebiyle yataklar, mobilyalar, tıp aletleri ve çarşaflar için mevcut alan
azalmıştı. “Çok dindar bir kurum olmasından dolayı” 1718 yılında Fransız cemaatinin meclisi iki temsilcisine “ Tanrıya
en çok memnuniyet verecek şey fakirlere bakım ve yiyecek sağlamak olduğu için, vebaya yakalananların bulunduğu
alanı ayırmak dahil olmak üzere” gerekli harcamaları üstlenmeleri yetkisini vermişti. 
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Genişleyen kullanım sonucunda fiyatlarda meydana gelen ciddi artış hastaneye girişlerin daha iyi kontrol edilmesi ge-
rekliliğini doğurmuş ve hastanenin hizmeti yeniden Fransız gemilerinin mürettebatı ile sınırlandırılmıştı. 

Fransız Hastanesi: 1719-1755 Arasında Aktarımlar

Şehirde yaşayan ve evlerinde tedavi gören özel Avrupalı müşterileri haricinde, doktorlar düzenli aralıklarla Hastanede
hizmet vermekteydiler ve ödemeleri toplu olarak yapılmaktaydı. “Batı stilinde” tedavi uyguluyorlar, ilaçları tanıdıkları
eczacılardan temin ediyorlar ve masraflarını daha sonra geri alıyorlardı.

Hastane kadrosunu hala Fransızlar oluşturmaktaydı ancak birtakım yabancıların, gerek eczacı (1722-1736 arasında
Francesco Sumaropo, 1738’de Venedikli Gagetan ve 1740’da Venedikli Cortazzi) gerekse veba hastaları için bakıcı
olarak (1739’da Dimitry Gatiniote, 1741 ve 1742’de Anthony ̇emelo) yardım sunmaya devam ettiğini görmekteyiz.
Bunun dışında “vebadan ölenleri gömmekten sorumlu” birkaç Yunan bulunmaktaydı (1739).

Veba en çok korkulan hastalık olmaya devam ediyordu. 1726’da “Hastane saldırıya uğradığında” hastalığa yakalananların
barınması için bir ev kiralanması gerekmişti. Burada sorumlu kişi bir Kapusen rahibiydi ve “vebaya karşı korumasız
kaldığı 68 gün boyunca kendisine hizmet eden bir uşak ve bir erzak toptancısı” kendisine yardım etmişti.

Salgın sona erdiğinde hemşireler peş peşe vebalıların kullandığı battaniye ve döşeklerin arındırılması ve odaların du-
varlarının badana edilmesi ile ilgilendi. Tekrar eden tehlike ve veba hastalarının diğer hastalardan ayrı tutulmasının
daha doğru olmasından dolayı Fransa 1727 yılında yakındaki arsayı satın almaya karar verdi.

1728 yılında “birtakım sağanak yağışların yıkımına sebep olduğu” duvarın bazı bölümlerinin tamiratının arından 1729’un
sonlarında veba hastaları için “yeni hastanenin” inşasına başlandı. Söz konusu yapının inşası hızlı ve ucuz bir şekilde
mi olmuştu? 1737’de hastane rahibi Louis Pécaro “veba mağdurlarının kullanımına ayrılan odaların ve ortak kullanım
alanlarının tamiratını” üstlenmek zorunda kalmıştı ve mobilyalar ile aletleri değiştirmesi gerekmişti. 

Söz konusu tamiratların yapılması Hastaneye zarar veren şiddetli fırtınalar ve 1739 yılındaki deprem sonrasında giderek
daha elzem bir hal alıyordu. 1740’da Fransız cemaati “hemen hemen hiçbir yılın vebasız geçmediğini” kabul ediyor ve
vebanın “çok büyük bir zarar” tehdidi oluşturduğuna inanıyordu. 

1746 yılının başlarında hastaneyi perişan eden bir yangın bu endişeleri artırmıştı. Cephenin yıkılması ve yeni bir çatının
inşa edilmesi gerekmekteydi. Tamiratlar ve restorasyonlar ile birlikte Hastane Hippokrat doktrinine dayanan ilk hijyen
prensiplerini de uygulamaya koyulmuştu. Bunlar arasında odalarda hava sirkülasyonunun, ortak kullanım alanlarında
ise su sirkülasyonunun sağlanması, atık suyun tahliyesi ile sebze, tıbbi bitki, portakal ve limon ağaçlarının yetiştirilmesi
yer alıyordu. 

1741 yılında, Kuzey Afrika’dan “hastalığı bulaştıran Zenciler ile dolu” zırhlı gemiler ile gelen denizcilerin hastalık ile
kirlettiği battaniye ve çarşafların değiştirilmesi gerekmişti. Hastaneye yaralı, hasta ve yanmış denizciler dışında bazen
Konsolosun emirleri ile doktorlar tarafından tedavi edilen kadınlar da kabul edilmekteydi. Diğer istisnalar arasında 18.
yüzyılın ilk yarısında Fransız hastanesine kabul edilen bazı yabancılar yer almaktadır - bunlar İtalya, İspanya ve Malta
adasından olan hastalardı.

Osmanlı tebaasında olan diğer Türkler ve Yunanlar gibi, Smyrna’daki Konsolosluğa bağlı olan Yeniçeriler de seçkin ko-
numlarından istifade ederek hastaneye giriş sağlamaktaydılar. Fransız cemaati bu hastaları kabul ederek bir yandan kav-
galar veya kazalar sonucunda sıklıkla ortaya çıkan cemaatler arası gerginliği yatıştırma çabası içindeydi diğer yandan
ise Müslüman nüfus ile yerel yetkililerin reddettiği gruplar arasında ayaklanmaların ortaya çıkmasını engellemeye çalış-
maktaydı. 

Böylece 1751 yılında hastane cerrahları aşçı tarafından yaralanan bir “yerli adamın” yarasını, açıkça belirtildiği şekilde,
Kapusen rahiplerinin “bu meseleyi kapatması için” sarmışlardı. Aynı bölgeden meslektaşlar ile çalışan, gemi seferindey-
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ken Smyrna’ya uğrayan doktorlara sahip olan ve teşhis ile tedaviler üzerinde birlikte çalışılan bir Hastane olan Fransız
hastanesi bilginin ve hatta tecrübelerin paylaşıldığı bir yer haline gelmişti. 

Fransız hastanesi ile onun yanında bulunan Yunan hastanesi arasındaki öykünmeler, nasihatler, tavsiyeler ve bilgi alış-
verişleri aracılığıyla her iki hastanenin çalışanları arasında gayri resmi olarak da beceri ve bilgi aktarımı olmaktaydı.

Kanaması olan hastalar için kullanılan ve Konsolosun isteği üzerine 1751’de cerrah Meunier tarafından Khio’lu choadar’a
(Çuhadar) verilen iki Paris neşterinden bahsedilmesinden de anlaşıldığı üzere araç gereçler de mutlaka aktarılmaktaydı.

Hastaların tedavi yöntemlerinin ve ölüme olan genel yaklaşımın dini inançlardan etkilendiği göz önünde bulundurulursa
vebadan mağdur olanları, hastalığa yakalanmalarından soyutlanmış topraklarda gömülmelerine kadar, bünyesinde kı-
sıtlama olanağı bulunduran böyle bir resmi sağlık kurumu Anadolu için örnek teşkil etmiş olamaz mıydı?

Fransız kaptanların bakıma muhtaç olan denizcileri ve mürettebatı “para biriktirme sebebiyle ihmal ettikleri” hastaneye
getirmesini teşvik etmek amacıyla 1755 yılında Fransız Konsolos Peysonnell Smyrna limanına sığınan her Fransız ge-
misine üç piastra vergi uygulanmasını önerdi. Söz konusu verginin mürettebatın büyüklüğüne orantılı olmasının daha
adil olacağı düşüncesinde olan Marsilya Ticaret Odasının bu önerisi kabul edildi.

Gemiciler için Hastane: 1756-1798 arasında Faaliyet Alanının Daraltılması

Marsilya Ticaret Odasının bu düşük verginin en uygun tutumla uygulanmasına ilişkin önerisi Fransız Başsavcı Machault
tarafından onaylandı ve 26 Mart 1756 tarihli kraliyet emri ile yürürlüğe konuldu. Ancak kısa zamanda suistimaller göz-
lemlendi. 1756’da Fransız temsilciler acı bir biçimde hastanenin artık tedavi hizmeti için para ödemek zorunda olmayan
deniz kaptanlarının “her yerden getirdikleri” “hastalar ile dolu” olduğunu gözlemlediler. 

Her ne kadar Fransız Hastanesinin amacı öncelikli olarak “koruma altındaki gemilerin mürettebatına” hizmet vermek
olsa da Anadolu’ya hasta olarak gelen diğer komutan ve memurlar da hastaneye başvurmaktaydılar. Aynı şekilde Kon-
solosluk için çalışan eski denizciler, yeniçeriler ve hizmetkârlar da Hastaneye gelmekteydi. 

Söz konusu hastalarla ilgilenmenin, reçetelerini ve tedavilerini uygulamanın bir bedeli vardı. Harcamaların “çok kısa
bir sürede, çok büyük meblağlara ulaşmış olmasından” dolayı, 8 Mart 1759’da Ticaret Odası hastane yönetimini kapsayan
bir yönetmelik planı gönderdi. Bu yönetmelik Versailles’de kabul edildi.

Kabul edilme şartlarının yeniden belirlenmesinin ardından Cemaat hastanesi gemi mürettebatının hastanesine dönüştü.
Eski denizcilerin veya memurların burada tedavi görmesi durumunda maliyet Marsilya Ticaret Odası tarafından karşı-
lanmaktaydı.

Ancak burada bulunan tüccarlar ve satıcılar artık “veba veya başka hastalıklara yakalanan çalışanlarını veya işçilerini”,
Cemaat tarafından “koruma altında bulunan kişilerin” aksine, “kendilerine gelecek zarardan kaçınmak amacıyla” has-
taneye gönderememelerinden dolayı hayıflanmaktaydılar. Mart 1763’te bir kez daha beyan ettikleri gibi, onlara göre
“bu ülkede, toplum yararı ve tüccarlar için, endişeye sebep olan tek şey Veba” idi.

Tesislere gerçekleştirilen ziyaretlerin az sayıdaki raporları hastanenin ne kadar az eşyaya sahip olduğunu ortaya koy-
maktadır. Hasırdan yapılmış sandalyelerden, komodinlerden ve sedyelerden bahsedilmektedir. Grand Hôpital’i süslemek
için dokuz “Don Quixote” tablosu ile altı tane “İskender’in savaşlarını” tasvir eden tablo bulunmaktaydı. Ancak tabloları
ısmarlayan sanatçı veya sponsorların isimleri belirtilmemiştir. “Minderleri indienne kumaş ile süslenmiş iki koltuk” bu-
lunmaktadır, vebaya yakalanan hastalar ise ayrı ve çok yalın bir ortamda tutulmaktaydılar. 

1760 yılının şiddetli kış yağmurları binaları çevreleyen duvarların çoğunun yıkılmasına sebep olmuştu. Çatılar birçok
noktada çökmüştü. Neredeyse her odaya su sızıyordu. Zaman içerisinde Fransız Hastanesi hiç bitmeyen bir şantiyeye
dönüşmüş gibiydi; 1764’te yeni bir teras inşa edilmişti, 1765’te ise yıkılmış olan mutfak yeniden yapılmıştı. Hastane
kanatlarından birini güçlendirmek için toprak hafriyatı yapılmış ve çatılar tamir edilmişti. Bu gibi “tamiratlar” 1766,
1767 ve 1769 da tekrar edilmişti!
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Öncelikli olarak “denizciler ve mavnacılara” ayrılan hastane artık Cemaatin değil, “Kralın” hastanesiydi. Buna rağmen
hastane, savaş ve ticaret gemilerinden gelen hastaların sayısından dolayı hızlanan bir şekilde, merhametsizce harap ol-
maya devam etmekteydi. Binaların tamirat için kapatılması durumunda bu kişilerin hastaneye kabulü engellenmiş ola-
caktı. Çok sayıda farklı hastalık ve rahatsızlık tedavi edilmekteydi: bıçaklı ve ateşli silahların sebep olduğu yaralar ve en
kötüsü olan yaygın veba yanı sıra iskorbüt, mavi dil hastalığı, tifo ve tüberküloz tedavi edilmekteydi.

Hastanenin borçları daha kötü bir hal almaya devam etmekteydi. Her türlü Fransız yelkenli gemisine uygulanan vergiler
harcamaları karşılamak için yeterli değildi. Dolayısıyla Konsolosluk “yakın çevrede bulunma ve kervansaraylarda ticari
mal bulundurmama” zorunluluğuna sahip olan tüccarların bakım masraflarını üstlenmesi durumunda hizmetkârların
ve çalışanların tedavi edilmesine izin verdi. 

En nihayetinde Smyrna’nın Fransız Cemaati Eylül 1775’te “Hastanenin tümüyle yeniden inşa edilmesini” üstlendi. Bu
girişimin tam vaktiydi çünkü Kralın gemileri sürekli hasta mürettebat ulaştırmaktaydı ve bu durum döşek, battaniye,
çarşaf ve yastık kılıfları ile hastane önlüklerinden oluşan yenilenmiş bir stok gerektirmekteydi.

Baron de Tott Levant ve Kuzey Afrika kıyıları boyunca yer alan ticaret merkezlerini denetlediğinde 20 Mart 1778’de
hastane için geçici bir nizamname yayınladı. Hastanenin Yakın Doğuda “Kralın tebaasında olanlara ve diğer yerleşik ki-
şilere” hizmet sunma yeterliliğinde olduğunu tespit ederek Konsolosun yetkisi altına aldı. İdarenin Cemaatin memurları
tarafından yürütülmesinden dolayı ise Hastanenin Fransız hükümetinin mülkiyeti olduğunu kabul etti.

Baron de Tott’un yaptığı diğer değişiklikler arasında cerrahın yerini alan bir doktor, bir eczacı, bir veznedar-kapıcı ve
“tehlikeli nüksetmeler ile sıklıkla gerçekleşen firarları” engellemek amacıyla hastaneden kimsenin ayrılmadığını denet-
lemekten sorumlu bir yeniçerinin yerleştirmesi yer almaktaydı. Hastane personeli arasında bir aşçı, iki hizmetkâr ve
“hastalara bakmakla” ve çarşaf takımlarını yıkamakla görevli “bir kadın” bulunmaktaydı.

21 Mart 1780 emri üzerine hastane, her ne kadar hala ticari gemilerin mürettebatını kabul etmekte olsa da, sivil hastane
pozisyonunu kaybettiğini daha çok vurgulayan bir şekilde Kraliyet Donanması’nın hastanesi oldu. Yönetimsel değişik-
liklere rağmen hastane hükmünü yitirerek kötüleşti, yapı olarak yıprandı ve içten içe çürüyen kurum kendi içine ka-
pandı.

Sonuç

Cemaatin kendi içinde çekişme yaşadığı Fransız Devrimi döneminde terk edilen, 1795 ve 1798’de denizciler tarafından
tahrip edilen hastane Osmanlı İmparatorluğu ile imzalanan barış antlaşması sonucu yeniden Fransız mülkiyetine geç-
tiğinde, geriye kalan tek şey hastanenin duvarlarıydı. Bunun dışındaki her şey yerinden çıkarılmış, talan edilmiş, yağ-
malanmış ve sonsuza dek yok olmuştu. Hastane o zamanlar kraliyet filosu olan Napolyon’un filosunda yer alan denizcileri
kabul etmek için yeniden inşa edildi. Kabul edilen hasta sayısı sıklıkla yüzün üzerindeydi.

1820’de yeni bir restorasyon projesi gündeme geldiği sırada hastanede yalnızca üç oda kalmıştı ve üzeri çatıyla kapalı
olan koridor yıkılmak üzereydi. Yemek ecza bölümüne bulunan laboratuvarda hazırlanmaktaydı. Yapılacak en acil iş
ise özellikle Yunan hastanesinin yanıbaşındaki dış duvarların yeniden ayağa kaldırılmasıydı.

Beş yıl sonra henüz hiç bir şey yapılmamıştı. İki seçenek bulunmaktaydı; binaları eski hallerine uygun bir şekilde tamir
etmek veya tamamen terk ederek liman yakınında yeni bir hastane inşa etmek. Verilen karar yeni bir hastane inşa etmek
yönünde oldu ve bunun için La Pointe bölgesinde Coula Marracini olarak bilinen arazi seçildi. Smyrna’nın “Denizcilik
Hastanesi” için ilk temel taşı gösterişli ve zengin bir törenle 30 Eylül 1826’da yerleştirildi.

Eski Jardin de la Nation’un yalnızca vebaya yakalananlara hizmet verecek bir revire dönüştürülmesi düşüncesi bulun-
maktaydı. 1827 yazı boyunca eski hastanede hala “milli itibarın uzun süredir gerektirdiği üzere” yeni hastaneye taşınmayı
bekleyen birkaç hasta bulunmaktaydı. 
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Fransız tüccar ve satıcıların büyük çoğunluğu eski hastanenin satılmasından yanaydı çünkü vebanın yaygınlaştığı dö-
nemlerde artık 1814’te kurulan ve Kapusen cemaati tarafından idare edilen Saint Roch Hastanesine sığınabiliyorlardı.
Buna rağmen arazi ancak 1836 yılında Yunan hastanesinin idaresine satılabildi, 4000 piastra olan ücret ise gecikmeli
olarak ödendi. 

Artık Hôpital des Français ismini alan Jardin de la Nation Osmanlı topraklarında yerel yetkililer tarafından kontrol
edilen tıbbi bakımın hassas bir dalıydı ve kozmopolit ticaret merkezi olan Smyrna’da sağlığın korunmasına katkıda bu-
lunmak için elinden geleni yapmıştı. Hastane kadrosu hastalık yüzünden sıkıntıya düşen sayısız kişinin tedavisine yar-
dımcı olmuş, bu mümkün olmadığı zamanlarda ise onları rahat ettirmeye çalışmıştır. Başkalarına karşı gösterilen bu
özverili hizmeti birçoğu hayatlarıyla ödemişti. Tedavi ettikleri bulaşıcı hastalıklara yakalanarak kendileri de hastalıklarla
mücadele edip acı çekmiş ve hastane alanı içerisinde gömülmüşlerdi. Bugün, İzmir’de, düşüncelerimizin bu Frenklere
yönelmesi ve geçmiş bir çağın sürgündeki insanlarının aklımıza düşmesi oldukça yerindedir.
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THE FRENCH HOSPITAL IN SMYRNA
IN THE 18th CENTURY: OPENINGS, TRANSFERS AND WITHDRAWALS

Patrick Boulanger

Abstract

A French hospital institution appeared in the 17th century and grew within the walls of Smyrna. Given the large number
of merchant vessels and the repeated attacks of infectious diseases, the small community of French settlers set up a
place of care dedicated to poor patients, which would be later enlarged to become a hospital for plague-stricken patients.
Better known as the “French Community Garden”, then the “French Hospital”, the buildings reached objectives in terms
of social, economic and public health matters. The institution mainly hosted sailors in order to “medicate” and “support”
them while protecting all the more the merchant population and preventing the spreading of diseases. Since the archives
from the first French Hospital in Smyrna were not saved, the assessment of resources kept in the Chamber of Commerce
in Marseille enables us to peer into the institution’s evolution in terms of openness towards other communities, with
the transfer of knowledge or withdrawal that benefited some professional categories. Admission conditions progressively
became stricter during the second half of the century. After 1760, the Nation Hospital returned to being the seafarers’
one. 

Introduction

This paper aims to bring into the light a set of buildings which have long been forgotten in Izmir, overlooked on maps
and drawings and vanished from memory. The buildings had gone up along the river Meles (also known as Kemer
stream) near the Caravan Bridge, prior to falling into ruin in the early 19th century, when the land was purchased by
the adjoining Greek Hospital. 

Firmin Rougon, the French Consul-General does not refer to the buildings in his brief history of hospitals included in
his book Smyrne: Situation commerciale et économique des pays compris dans la circonscription du Consulat Général
de France, published in 1892.

As of 1760, the exact year of the buildings’ construction in the 1600’s was no longer known. At the time of their con-
struction, these specialized structures had been assigned the name Jardin de la Nation by the leaders of the French com-
munity established at the time in Smyrna.

From the beginning, at a date which has yet to be accurately defined, an opening was made in the walled site to take in
the wounded and sick crew members from the many French merchant and military ships calling in the port of Smyrna.
The hospital was deliberately built outside of the city limits to keep the contagious victims of the plague, which broke
out frequently in the Near East, far from the city.

The walled enclosure contained several separate constructions for different health conditions, and met not only public
health needs but also social and economic objectives by caring for sailors in order to “medicate” them, “assist” them
and by protecting the Franks (merchants and craftsmen and their employees and servants) who remained in the city
centre from the spread of disease.  

Since there are no longer any archives from the very first French hospital in Smyrna, the source material preserved at
the Chamber of Commerce and Industry in Marseille, founded in 1599 and responsible for the official missions to the
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Ottoman Empire since that time, has been carefully examined to retrace the history of the health institution in terms of
its opening to include other communities, transfer of skills and the narrowing of its mandate to solely selected profes-
sional categories.

The Garden of the Nation, Openings between 1698 and 1718

The care and medicines given to the injured and wounded by the surgeons in Anatolia were paid for by the French na-
tion. Apothecaries, some of whom were Italian by birth as was apparent by their name, were reimbursed for the medicine
they supplied to the patients throughout the year. 

All the expatriate medical practitioners accepted “to be exposed, during times of contagion, to the French persons who
were infected”. Medical personnel were sometimes accompanied by children who were at their service during their tour
of duty at the hospital. One aide was more specifically assigned to the plague-stricken. In manuscripts from the time,
this person was referred to as the jardinier de la Nation (gardener of the Nation) or the gardien du Jardin (keeper of the
Garden), and later, in the 18th century, was given the title of hospitalier (hospitaller). 

The last names of these aides shows that they could have been Greeks who replaced the surgeons for the daily care
given to the contagious patients, and who also worked as maintenance personnel during periods when epidemics were
allayed. They were often accompanied by their spouses who washed and mended the soiled linens. 

The use of Italian apothecaries and Greek caregivers gradually ceased and this work was done solely by the French. The
seamen who were cared for by the various practitioners suffered from wounds inflicted during sea battles, shipwrecks
and other sailing misadventures. Also found at the Hospital were “disgraced sailors”. This term referred to sailors that
had been released after having been captured by the enemy, who were sick and destitute and had to be cared for before
being shipped back to Marseille.

Very few women have been noted. One example was Thérèse Marie, a “poor Maronite in great need, placed in the
Garden of the Nation due to an explicit  recommendation from His Excellency” (the Ambassador) in 1704, or Marie
Tenco, “widow of the patron Michel Tenco from Martigues who died in Salonica, with her two daughters, in dire straits”
in 1711.

Ten years after the great earthquake of July 1688, reports on which were written by the Chancellor of the French Con-
sulate without any mention of any damage to the maladrerie, or sick house, “the wall of the Garden had to be rebuilt”.
Then, in 1701-1702, part of the roof had to be repaired after “great rainfall made it cave in”. 

To improve the food supply for the sick and suffering, insofar as possible, a vegetable garden was planted, and a trellis
was built for the table grapes. The gardien du Jardin (keeper of the Garden), the “gardener of the nation” who also
tended these crops earned his title! A wooden grandstand was built, and “five flower vases” were purchased in 1702.
Despite the poetic name of a “Garden”, this walled, fenced-in space was anything but idyllic, and a small cemetery lay
next to the part reserved for the plague-stricken. 

The hospitaller on duty was most often reimbursed for costs incurred in repairing doors, windows and the gallery, for
the purchase of “mallons” of soil, tiles, wood framing structures, nails … A certain “Salomon, Jew” was reimbursed for
other work in 1712, and in 1713 Mario, drogman (interpreter), was also paid. 

The architecture of the two buildings built close together was harmonious with the surrounding setting in Smyrna. The
two buildings each had a single, low storey due to the frequent earthquakes, and a terrace for laying out sheets and
blankets to dry. 

Citizens from other European countries also wanted to benefit from this hospital and from its doctors, and, availing
themselves of influential contacts and special privileges, they went to the French hospital for care for “the slightest in-
firmities”. It quickly became the “Common hospital for all countries”!
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The buildings sustained damage from natural disasters which reduced the space available for the beds, the furnishings,
utensils and linens. “Because it is a very pious establishment”, the assembly of the French community authorized its
two representatives, in 1718, to undertake the necessary expenditures, “even to separate the space where the plague
victims were cared for, since the most pleasing work to God is to care for and feed the poor”. 

Given the significant escalation in costs generated by the expanding use, access to the hospital had to be better controlled
and was once again restricted to crew members from French ships. 

The French Hospital: Transfers between 1719 and 1755

In addition to their private clientele of Europeans living in the city who were treated in their homes, doctors also worked
periodically at the Hospital and were paid on a lump sum basis. They gave “Western-style” care, bought medicine from
apothecaries whom they knew, and were reimbursed later. 

Hospital staff remained French, yet we continue to see several foreigners who provide assistance, either apothecaries
(Francesco Sumaropo from 1722 to 1736, the Venetians Gagetan in 1738 and Cortazzi in 1740) or carers for the plague-
stricken (Dimitry Gatiniote in 1739, Anthony ̇emelo in 1741 and 1742). There were also a few Greeks “who were in
charge of burying those who died of the plague” (1739). 

The plague remained the most dreaded disease. When “the Hospital was attacked” in 1726, a house had to be rented
to take in the infected persons. Here a Capuchin father was in charge, with help from “a valet to serve him and a purveyor
during the 68 days he was exposed to the plague”. 

Once the epidemic ended, successive nurses took care of disinfecting the blankets and mattresses used by the plague-
stricken, and of whitewashing the walls of the rooms. Given the repeated danger and to better separate the plague
victims from other sick patients, France decided to purchase nearby land in 1727. 

Following repairs to rebuild part of the wall “that several rainstorms had made collapse” in 1728, work on the “new
hospital” for the plague victims began in late 1729. Was this construction built quickly and cheaply? In 1737, the hos-
pitaller Louis Pécaro had to undertake “repair of the apartments destined for use by the plague victims, and of the com-
mon space” and he had to replace furnishings and utensils. 

Such repair became increasingly necessary after heavy storms and the earthquake which damaged the Hospital in 1739.
In 1740 the French community deemed that “scarcely a year goes by without having the plague” and that the plague
threatened “to inflict great ravage”. 

These sources of concern were amplified with the occurrence of a fire which devastated the hospital in early 1746. The
façade had to be demolished and a new roof built. Along with repairs and restoration, the hospital was endowed with
the early principles of hygiene based on the Hippocratic doctrine. These included circulation of air in the rooms and
water in the common spaces, waste water evacuation and cultivation of vegetables, medicinal plants, orange trees and
lemon trees. 

Blankets and sheets had to be replaced in 1741, for they had been contaminated by sailors from armed vessels from
Northern Africa, “laden with Blacks from whom they got the disease”. In addition to wounded, sick and burned sailors,
the hospital also sometimes took in women that the doctors cared for under the Consul’s orders. Other exceptions in-
clude certain foreigners admitted to the French hospital during the first half of the 18th century - sick persons from
Italy, Spain and the island of Malta. 

Janissaries attached to the Consulate in Smyrna availed themselves of their elite status to enter the hospital, as did other
Ottoman subjects, both Turkish and Greek. The French community accepted these patients in an attempt to pacify
inter-community tension which would often arise from fights or accidents and to avoid escalation into riots among the
Muslim population and rebuffs from local authorities.
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This explains that the hospital surgeon bandaged “a local man” wounded by the cook for the Capuchin fathers in order
- it is clearly stated - to “mitigate this affair” in 1751. Working with colleagues in the same place, with on-board doctors
stopping in Smyrna, working together on diagnoses and prescriptions, the French hospital became a place for the sharing
of knowledge and possibly even experimentation.

Through imitation, counsel, recommendations and exchange with the Greek hospital which stood next to the French
buildings, skills and knowledge were also transferred informally via the hospital staff at both. 

Instruments were also transferred, there is no doubt about that, as is testified in the mention of two lancettes de Paris,
used for bleeding patients and given by the surgeon Meunier to the choadar (̇uhadar) from Chio at the Consul’s request
in 1751.

Whereas religions influenced ways of treating patients and affected attitudes towards death, could not such an officially
established health institution, which integrated confinement of plague victims from contagion to burial in isolated
grounds, have served as a model in Anatolia? 

To incite French sea captains to bring their sailors and crew who required care to the hospital, “something they neglected
to do for reasons of saving money”, the French Consul Peyssonnel proposed in 1755 to raise a tax of three piastras
levied on each French ship calling in the port of Smyrna. The Chamber of Commerce in Marseille deemed that it would
more equitable to make this tax proportional to the size of the crew, and this proposal was accepted.

The Hospital for Seafarers, Narrowing the Scope between 1756 and 1798 

The French Attorney General Machault had validated the opinion of the Marseille Chamber concerning the best manner
of applying this low tax and the royal order of March 26th 1756 then imposed it. However, wrongdoings were quickly
observed. In September 1756 the representatives of France bitterly observed that the hospital was “filled with sick pa-
tients” due to the fact that the sea captains “brought people in from everywhere” ever since they no longer had to pay
for the care given. 

Though the purpose of the French Hospital aimed above all at “preserving ships’ crews”, other commanders and officers
who arrived in Anatolia in ill health also came to the hospital for admission, as did disgraced sailors, janissaries and ser-
vants working for the Consulate.

Taking care of these patients, their prescriptions and their treatments came at a cost. On the 8th of March 1759, the
Chamber of Commerce sent a plan for regulations covering the administration of the hospital, after expenditures had
“risen to considerable amounts in a very short time”. This regulation was approved in Versailles.

Once the conditions for admission were redefined, the hospital of the Nation turned into the hospital for ships’ crews.
If disgraced sailors or officers happened to receive treatment there, the cost involved was paid by the Marseille Chamber
of Commerce. 

However, on site, the merchants and traders bitterly regretted that they could no longer send “their workers or domestics
afflicted by the plague and other diseases”, like the “persons protected” by the Nation, in order “to avoid greater harm”.
In their opinion, as they stated once again in March 1763, they had “nothing more to fear in this country, in the general
interest and for those who traded there, but the Plague”. 

A few reports from visits to the premises reveal how sparsely furnished the hospital was. There are descriptions of rush-
seated chairs, of commodes, of sedan chairs. To decorate the Grand Hôpital there were nine paintings of “Don
Quixote” and six other paintings depicting the “Battles fought by Alexander”. However the artists or the patrons who
commissioned the paintings are not specified. There are two “sophas with their cushions bedecked in indienne fabric”,
while the victims of the plague remained separate and in a very austere setting. 
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The heavy winter rainfalls of 1760 contributed to the collapse of most of the walls surrounding the buildings. The
rooves caved in in several places. Water dripped and leaked in nearly every room. Over time, the French hospital seemed
to have become one never-ending work site: in 1764, a new terrace was built; in 1765, the kitchen, which had collapsed,
was rebuilt. Earthworks were done to consolidate one of the wings, and the rooves were repaired - such “repairs” were
repeated in 1766, 1767, and 1769! 

Now reserved principally for “seamen and bargemen”, the hospital was no longer the hospital of the Nation, but the
hospital “of the King”. It nevertheless continued inexorably to decay, hastened by the number of patients brought in
from the warships and merchant ships; their admission would have been impeded if the buildings were to be spared
for repair. Many different illnesses and diseases were treated: scurvy, catarrhal fever, typhoid, tuberculosis, which added
to the wounds from bladed weapons and firearms and worse still, the widespread plague. 

The hospital’s debts continued to worsen. The taxes levied on French sailing ships of all kinds were not sufficient to
cover costs; accordingly, the Consul allowed treatment for domestics and workers if the merchants, obliged to “remain
in close quarters and without commodities in caravansaries”, paid for the cost of care. 

Ultimately, the French Nation of Smyrna undertook the “entire rebuilding of the Hospital” in September 1775. It was
high time they did, for the King’s ships continually disembarked sick crew, necessitating renewed stocks of mattresses,
blankets, bed linens and hospital gowns. 

When the Baron de Tott inspected the trading posts in the Levant and along the North African coasts, he issued a pro-
visional regulation for the hospital on 20 March 1778. He found it capable of providing for the “conservation of the
King’s subjects and other residents” in the Near East, and placed it under the control of the Consul. He considered it to
be the property of the French government, since management of the hospital was entrusted to officers of the Nation.

Among other changes wrought by Baron de Tott, were the establishment of a doctor (no longer a surgeon), an apothe-
cary, a bursar-concierge and a janissary in charge of ensuring that no one leave the hospital, so as to avoid “dangerous
relapses and often desertions”. Hospital staff included a cook, two domestics and “one woman to care for the ill” and to
wash the linens. 

With the order of the 21st of March 1780, the hospital accentuated the loss of its status as a civil hospital and became
the hospital of the Royal Navy, even though it still admitted merchant ship crews. Despite the administrative changes,
it grew obsolete. The hospital deteriorated, the material wore out and the institution withdrew into its shell as it rotted
from the inside. 

Conclusion

Abandoned at the time of the French Revolution, when the community itself was in conflict, vandalized by sailors in
1795 and 1798, the walls of the hospital were all that was left when the French took possession once again after reaching
a peace treaty with the Ottoman Empire. All the rest had been removed, pillaged, sacked, and was thus gone forever.
The hospital was rebuilt to take in the sailors from Napoleon’s fleets, then royal fleets. There were often over a hundred
and more patients admitted. 

When a new restoration project was under consideration in 1820, only three hospital rooms remained, and the roofed
passageway was on the verge of collapse. Food was prepared in the laboratory, itself held up by the pharmacy. The
most urgent work seemed to be to raise the outside walls once again, particularly next to the Greek hospital. 

Five years later nothing had been done. The choice lay between repairing the buildings as they had been, or abandon
them to build a hospital closer to the port. The decision was made for land known as Coula Marraccini, in the La Pointe
area. The first stone for the “Maritime Hospital” in Smyrna was laid with pomp and circumstance on the 30th of Sep-
tember 1826.
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Consideration was given to transforming the old Jardin de la Nation into an infirmary solely for victims of the plague.
During the summer of 1827, the old hospital still held a few patients awaiting transfer to the new hospital “which
national dignity had long been calling for”. 

The majority of the French traders and merchants were in favour of selling the old hospital, for during periods when
the plague prevailed they could now turn to the Saint Roch Hospital, founded in 1814 and run by the Capuchin com-
munity. Yet, it was only in 1836 that the land was sold to the administrators of the Greek hospital, for the amount of
4000 piastras which were a long time in coming. 

The Jardin de la Nation, which then became the Hôpital des Français, a fragile branch of medical care in Ottoman lands
authorized by the local authorities, had done what it could to contribute to protecting health in the cosmopolitan trading
counter of Smyrna. Its staff had helped to heal when it could, and comfort when it couldn’t, countless persons beset by
illness. 

This selfless commitment to others, many paid for it with their lives. Infected by the contagious diseases they treated,
experiencing illness and distress themselves, they were buried in a shroud made on site. Today, in Izmir, it is only
fitting that our thoughts turn to these Francs; and that we think of these exiled persons from a previous era. 
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Resim1 / Figure 1: “Smyrna Kenti’nin Tasviri”, ca. 1680, anonim ressam. Fotoğraf Fr. Fr. Jonniaux (Coll. CCI
Marseille Provence) / “Description of the City of Smyrna” Engraving anonymous, ca 1680 Photograph by Fr.

Jonniaux (Coll. CCI Marseille Provence)

Resim 3 / Figure 3: “Hastanenin modernizasyonu planı”. Elçizimi bir plandan detay. Tarihi bilinmiyor. Fotoğraf Fr. Jonniaux (Coll. CCI Marseille
Provence) / “Plan for modernization of the hospital”. Detail from a handwritten drawing, undated. Photograph by Fr. Jonniaux (Coll. CCI

Marseille Provence)

Resim 2 / Figure 2:  Veba salgını
sırasında Batılı bir doktorun
giydiği kıyafet. ca. 1720, anonim
ressam. Fotoğraf Fr. Jonniaux
(Coll. CCI Marseille Provence) /
Clothing worn by a western
doctor during plagues. Engraving
anonymous, ca 1720 Photograph
by Fr. Jonniaux (Coll. CCI
Marseille Provence)
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MUTFAK TARİHİNİN LEVANTEN TARİFLERİ

Ingrid Braggiotti

Özet

Günümüz koşullarında gençler eskiye göre çok daha hızlı ve zahmetsiz bir şekilde yemeğe ulaşabiliyor. Marketlerde
sunulan çeşitli hazır gıdaların yanında her türlü yemeği eve sipariş edebilme kolaylığı mutfak alışkanlıklarını tamamıyla
değiştirdi. Değişen yaşam tarzı karşısında anneannelerimizin yemek tariflerine olan ilginin gittikçe azaldığını görmek,
Levanten tariflerinin bir kitap halinde toplanmasına neden olmuştur. Bu unutulmaya yüz tutan yemek kültürünü sonraki
nesillere aktarmak ve kitabı okuyacak herkese bu kültürün zenginliğini armağan etmek için yola çıkılmıştır. Bu kadar
ilginç bir çalışma olacağını hiç tahmin etmezdik. Bize ulaşan yüzlerce tarifin içinde kaybolduk. Elimizden geldiği kadar
en özgün olanlarını seçtik ve pişirerek, tadarak, bolca gülerek, eskileri anarak ve ara sıra hüzünlenerek bu kitabı ta-
mamlamayı başardık. Dileriz kitabımız ya da tariflerimizde o nostaljiyi yakalarsınız.

İzmir’de yaşayan Levanten toplumunun bir üyesiyim. Baba tarafından atalarım, 1850’li yıllarda, büyük olasılıkla, Kırım
Savaşı sırasında Malta’dan gelmişler. Türkiye’de doğmuş beşinci nesilim. 

Bir kaç sene önce, İzmir’de yaşayan Levanten toplumunun üyesi dört bayan, Aude Ragusin, Lotte Romano, Maria Elisa
Sponza ve ben bir araya gelerek, Yemek Kitabı üzerinde çalışmaya başladık. İzmirli Levanten torunları olarak arzumuz,
zaman içinde kaybolmaya yüz tutmuş Levanten mirasın yemek tariflerini bir araya getirerek gelecek nesillere ve tüm
meraklılarına sunmaktır. Kitabımızda bulunan tarifler anne ve anneannelerimize ait eski tariflerden alınmıştır.  Levanten
kültürüne özgü Noel ve Paskalya Bayramlarında, vaftiz ve ilk komunyon gibi dini törenlerde, evlilik, karnaval, yeni yıl
ve sevdiklerimizden ayrılma gibi özel günlerde hazırlanan yemek ve tatlı tariflerini ön plana alırken, sofralarımızın
günlük çeşitlerinden de bahsetmeden geçemedik. 

Mevsimi beklenen ve mutlaka günlük sofralardan eksik olmayan bazı yemek ve tatlıları bu kitaba özellikle aktarmak is-
tedik; etli ayva yemeği, kestaneli arpacık soğan yahnisi, çekiçte zeytinli suzukakya, turunç reçeli ve pitalar bunların ara-
sındadır. Eski tariflerde bulamadıklarımızı, büyüklerimizin hafızasını zorlayarak ve kendi içimizde tartışarak oluşturmaya
çalıştık.  Günümüzde yemek alışkanlıkları değiştiği için bazılarımızın bu yemekleri artık pek pişirmediğini fark ettik.  

İzmir Levanten toplumu İngiliz, Fransız, Hollandalı, Danimarkalı, İtalyan ve Maltalılar oluşturmaktaydı. Bu Avrupa kö-
kenli ailelerin özelliklerinden bir tanesi Fransızca, İtalyanca, İngilizce gibi birden fazla lisan konuşmalarıydı. Birlikte
yaşadıkları Yunan, Musevi ve Türklerden de epey etkilenmiş ve bunu günlük lisanlarının yanı sıra yemeklerine de yan-
sıtmışlardı. Levanten ailelerin çoğunun yanında Sakız adasından gelen çocuk bakıcıları, aşçılar, ev idarecileri çalışmak-
taydı ve bunun sonucunda da tariflerde Fragiohiotika’yı kullandıkları görülmektedir. İçinde Türkçe, İtalyanca, Fransızca,
İngilizce kelimelerin karışık olarak kullanıldığı ve İzmir şehrine özgü, Latin alfabesiyle yazılmış Yunanca görülmektedir. 

Karşılaşılan zorluklardan bir tanesi ölçülerin  ‘okka’ ve ‘dirhem’, olmasıydı. ‘Aldığı kadar un’ ve ‘göz kararı’ sürekli rast-
ladığımız terimlerdi. Kül suyu, bikarbonat, soda veya amonyak terimleri günümüzdeki kabartma tozu terimi ile gün-
cellendi. Diğer bir zorluk ise anneannelerimiz, en iyi yaptıkları yemeklerin kopyalanmaması en önemli malzemelerden
birini akıllarında tutmaları ve tariflerine yazılı olarak geçirmemeleriydi. “O’nun gibi kimse yapamıyor” denmesi onlar
için büyük bir gurur kaynağıydı. İşte bu eksik malzemeleri bulmak mümkün olamadı ve bu sebeple bazı tariflere kita-
bımızda yer veremedik.
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Tariflerin çoğu kalabalık, yani 10-12 kişilik ailelere göre malzeme verilerek yazılmışlardı. Örneğin yarım kilo tereyağı,
12 yumurta gibi ifadeler vardı. Biz bunları da 4-6 kişilik servislere uyarlanmış, ölçüler olabildiğince grama çevrilmiştir.
Aynı şekilde kurabiyeler de büyük oranlarda pişirilir ve büyük teneke kutularda saklanırdı. Fazla miktarda kurabiye
pişirilmesinin en önemli nedeni evlerde fırın olmaması ve mecburen ekmek fırınlarından yararlanılmasıydı. 

Birçoğumuz, büyük ebatlardaki siyah fırın tepsilerinde tsurekyalar’ı, mis gibi karanfil kokan vasiliopitesle’i, günlük fırın
yemeklerini ve Paskalya zamanında da geleneksel patatesli kuzu butlarının pişirilmek üzere mahalle fırınına yollanma-
larını halen hatırlamaktayız. Fırıncı her tepsi için sahibine bu işleme özel bir numara verirdi, bu numaraya göre teslim
edilen yemek veya kurabiye alınırdı. Genelde önce yemekler sonra da kurabiye türleri pişerdi. Ailenin baş harfleri iş-
lenmiş bu tepsiler kimimizin evinin bir köşesinde halen unutulmuş olarak durmaktadır. 

Kitapta yer alan tarifler:

Kitapta yemekten tatlıya, kurabiyeden reçele kadar birçok tarif yer almaktadır.

MEZELER:

Hortokeftedhes  /  Levanten Köfteler

Lakerda 

Moules à la Vinaigrette / Sirkeli Midye

Œuhes Mimosa / Mayonezli Yumurtalar

Paputzakya / Patlıcanlı “Papuç”

Potted Meat 

Supyes me Ksidhi / Sirkeli Mürekkep Balığı 

Taramosalata  / Tarama

Terrine / Paté / Et Ezmelerı

Bourekakya / Fried Pasties

Choux / Choux

Kalamarakya Yemista / Kalamar Dolma

Midhia Tighanita me Kourkuti /Midye Tava

ANA YEMEKLER:

Balakya me Tomata / Domatesli Köfteler

Cotolettes Panées  / Kuzu Pirzola Pane

Dindin Farci / Hindi Dolması

Fricassée - Nitradha / Marul Yemeği

Gigot  d’Agneau / Fırında Patatesli Kuzu

Kidhonya me to Kreas / Etli Ayva Yemeği

Kota Pita / Kuzu Etli Börek

Kreas me ta Kastana / Etli Kestane Yemeği

Macaronis au Four / Fırında Makarna

Midhopilafo  / Midyeli Pilav

Poisson Maionnaise / Mayonezli Balık

Psarosoupa / Balık Çorbası
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Pseftiki Miyali /  “Yalancı Beyin” Kızartması

Riso con Calamaretti / Kalamarlı Pilav

Rotis Allemand / Alman Rostosu

Shepard’s Pie / Patates Yemeği

Stufadho / Rosto 

Sulinopilafo / Sulinesli Pilav 

Supyes / Domatesli Mürekkep Balığı

Suzuzkakya me tis Eyes / Zeytinli Köfte

Ucel Scapat / Rulo Et

Bécasse  / Çulluk (Lökeşe)

Cailles / Bıldırcın

Canard à l’Oronge / Portakallı Ördek

Lièvre / Yaban Tavşanı

Perdrix /Keklik

Sanglier / Yaban Domuzu

TATLILAR - KEKLER - PİTALAR - KURABİYELER - POĞAÇALAR -REÇELLER - MEŞRUBATLAR

Avghokalamara / Karnaval Tatlısı

Boudinga / İrmikli Pasta

Charlotte 

Copenhagen 

Finikya - Ladinya 

Franzoles - Tranches Dorées / Sütlü Ekmek

Gateau aux Amandes / Bademli Pasta

Gateau aux Chataignes / Kestaneli Pasta

Gateau aux Noix / Cevizli Pasta     

Gateau aux Oranges / Portakallı

Ghalatoboureka / Tatlı Sütlü Börek

Pralines  / İkramlık Çikolata

Savoyard  / Kedi Dilli Pasta

Skazohero / Kirpi Pastası

Svinghi (Res. 5)

Trighona / Üçgen Tatlılar

Wedding Cake / Düğün Pastası

Ganache 

Glaçage / Glasaj

Crème Anglaise 

Crème Patissière / Pastacı Kreması 

Mousse au Chocolat / Çikolatalı Mus 

Brioche/Paskalya Çöreği (Res. 2) 

Cake aux Epices / Baharatlı Kek
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Christmas Cake / Noel Keki 

Pastizi Kukunarato / Çam Fıstıklı Kek 

Karidhopita / Cevizli kek

Petmezopita / Pekmezli Pita (Res. 4)

Stafidhopita  / Üzümlü Pita

Tahinopita /Tahinli Pita

Alafria

Amighdhalota / Badem Ezmesi (Res.7)

Biskotinya  / Badem Kurabiyesi

Caneladhes  / Tarçınlı Badem Ezmesi

Scones / Skonz

Şeker Lokum / Un Kurabiyesi (Res. 4)

Tartelettes / Sade Tartölet

Vassiliopites / Yılbaşı Kurabiyesi

Tsurekya /Paskalya Kurabiyesi

Batons Salés / Tuzlu Kurabiye Çeşitleri

Cake Salato / Tuzlu Kek

Mizithropites /Lorlu Poğaça

Spanakopites - Tahinopites / Ispanaklı ve Tahinli Poğaça

Tiropites / Peynirli Poğaça (Res. 6)

Pastelarya / Ayva Ezmesi 

Mustalevria / Musto 

Carouliasto / Sarı Turunç Reçeli 

Xisto Kidhoni /  Ayva Reçeli

Lemonadha / Limonata

Sumadha / Badem Şerbeti 

Annelerimizin ve anneannelerimizin tarif defterlerinde bulduğumuz tariflerden bazıları:

MUSTELAVRIÁ - MUSTO

2 cupes petmezi 2 çay fincanı pekmez

2 cupes nero 2 çay fincanı su

1 potiraki krasi 1 bardak şarap

2 lemonia (sumi) 2 limonun suyu

Ola afta na parune dhio tris vrasies
Epita na peraste apo to tulpani, ke otan kriosi to sumi tha valis 7 cupes sumi ke 1 neseste.
Mustos tante Rose
7 cupes musto ke 1 cupa ghemati alevri

Tüm malzemeler 2-3 dakika kaynatılır. 
Sonra ince bir tülbentten süzülür. Soğuduğunda, 7 bardak sıvı 1 bardak mısır nışastası ile pişirilir.
Tante Rose’un Mustosu
7 bardak sıvı ile 1 bardak un
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MALEBI  - MUHALLEBİ

1 cupa risalevro 1 çay fincanı pirinç unu

6 cupes nero i ghala 6 çay fincanı su veya süt

Tha dhialeste to risalevro me tis 2 cupes, tis teseris cupes tha tin valete na vrasune ke tha tis rihtite ligho ligho ke tha
tis anekatonete, ke tha valete che lighi cola ia na kani crusta.
Otan kani fuskes to katevaste , ke servenete me canela ke petmesi.

Pirinç ununu 2 bardak süt içerisinde eritin. Kalan 4 bardak sütü kaynatıp yavaş yavaş ilave edin ve karıştırın.  Yüzeyinde
ince bir zar oluşması için kola ilave edin. Kaynadığında ateşten indirip kaselere dökün. Toz tarçın ve pekmez ile servis
edin.

TAHINOPITA - TAHİNLİ POĞAÇA

100 dramia tahini, 100 dirhem tahin

½ ocá zahari, ½  okka şeker

½ ocá alevri, ½ okka un

100 dramia karidhia kopanismena, 100 dirhem dövülmüş ceviz

1 kutaliá tu faghitó soda, 1 çorba kaşığı soda

2 moskokaridha me ligho canela copanismeni, 2 karanfil ve bir tutam toz tarçın 

lighes stafidhes sulatnia. Az çekirdeksiz kuru üzüm 

Dhulevete to tahini me 1 cupa neró ke me 1 cupa alusia, riksete tin sahari ta karidhia ke ula ta ala pramata alinete ton
tava ke stelnete sto furno.

Tahini 1 bardak su ve 1 bardak kül suyu ile karışrırın. Şeker, ceviz ve digger malzemeler ilave edilir. Tavaya yayılır ve
fırına yollanır. 

PAN DESPANIA

12 avga, 12 yumurta 

2 cupakia tou zaiu sahari, 2 çay fincanı şeker

2 cupakia alevri, 2 çay fincanı un

ligho vanilia. Vanilya

Htipate ta avgha me tin sahari epi mia ora. Epita rihtete to alevri lemoni ke vanilia.
Alevete tin forma vutiro ke stelnete glighora iston furno.

Şekerle yumurtalar 1 saat boyunca çırpılır. Un, limon ve vanilya ilave edilir. Kalıp tereyağ ile yağlanır ve hemen fırına
yollanır.
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PETIMESOPITA - PEKMEZLİ PİTA

1 cupa tahini, 1 bardak tahin

3 cupes petpmesi, 3 bardak pekmez 

4 alevri, 4 bardak un

1 cutalia ghemati soda, 1 dolu çorba kaşığı soda

1 potiraki kogiak 1 küçük bardak kanyak

1 potiraki anthonero is to opion lionete tin soda, 1 küçük bardak portakal çiçeği suyu

1 cupaki tu zaiú karidhia hodrokopanismena. 1 çay fincanı dövülmüş ceviz 

Dhulevete to tahini me to petimesi epita rihtete to alevri ke ola ta ala.
Vrehere ta heriasas apo anthonero ke tin aplonete ston tavá ke rihtete apo epano ligho kukunaria.

Sodayı portakal çiçeği suyunda eritin. Tahin ile pekmezi karıştırı. Unu ve diğer malzemeleri ilave edin.  Ellerinizi portakal
çiçeği suyu ile ıslatıp tavayı ıslatın. Üzerine çam fıstığı yayın

SEKER LUKUMIA - ŞEKER LOKUM

½ oká vutiro, 1 okka tereyağı

1 cupaki mikró samoladho, 1 küçük bardak susam yağı

1 kupaki alusia, 1 çay fincanı kül suyu

½ ocá sahari tin misi mesa stin simi, 1 okka şeker; yarısını hamura diğer 

ke tin misi tha ta randiste. yarısını da  üzerine yayacaksınız   

Na asprisete kala to vutiro epita na riksete tin sahari ken na tin trivete kala ia na hiosi.
Epita na rihsete ligho ligho ti alevri ia na ghini I simi malakia ke tha ta plasete.

Tereyağını beyazlaşıncaya kadar karıştırın. Sonra şekeri ilave edip eriyinceye kadar karıştırmaya devam edin. Yavaşça
unu ilave edip yumuşak bir hamur elde edince şekil verin. 

CHALVÁ SIMIGHDALENIO - DESSERT MADE OF SEMOLINA

1 oká simighdali psilo, 1 okka irmik

1 oká sahari, 1 okka şeker

1 cupa vutiro, 1 bardak tereyağı

12 avgha, 12 yumurta

1 potiraki koniak, 1 küçük bardak kanyak

1 cutali ti faghito soda. 1 çorba kaşığı soda

Mesa sto simighdali tha valete ½ cup sahari, tin epilipi tha tin soropiasete.
Tha dhulepsete to vutiro eos na asprisi epita tha riksete  tin sahari ta avgha to koniac tin soda ligho lemoni ke telefteo
to simighdali. Na proseksete na mi mini poli ke eftis is ton furno. Otan to ferume apo to furno to kovete komatia, to
perehate me to soropi ke to afinete na fuskosi.

½  bardak şekeri hamura ilave edin. Kalan şeker ile bir şurup yapın. Tereyağını beyazlaşıncaya kadar karıştırın, şekeri,
yumurtaları, kanyağı, sodayı az limonu ve en son olarak irmiği ilave edin. Bekletmeden fırına yollayın. Fırından dön-
düğünde parçalara keserek şurubu dökün ve şişmesini bekleyin.
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FINIKIA  - 

2 oacdhes alevri 2 okka un

3 kupaki alusia 3 çay fincanı kül suyu

1 cupaki sahari 1 çay fincanı şeker

3 karta tu paketu bekin pouder ¾ paket kabartma tozu

1 okka pahos 1 okka yağ

VASILIOPITES -  YILBAŞI KURABİYESİ

Mia oca para 50 pahos 1 okka - 50 eksik- yağ

2 ke misi cuapkia ausia 2 ½ çay fincanı kül suyu

1 para ligho paketu bekin 1 paket kabartma tozu (biraz eksik)

misi oka sahari ½ okka şeker

2 okadhes alevri para mia fuhtiza 2 okka un  -  1 avuç eksik

COULOURAKIA - (Mme CORSINI) - KURABİYE

½ oca samoladho, 1 okka susam yağı

1 coupa voutiro, 1 cay fincanı tereyağı

5 grossia ammoniac, 5 kuruşluk amonyak

2 coupes zachari, 2 çay fincanı şeker

2 coupes zesto nero, 2 çay fincanı sıcak su

2 oca alevri. 2 okka un

Ta passalivis soussami i avgho osso sikossi üzerine yumurta ve susam koyun 

TIROPITES OLOKLIRES - PEYNİRLİ POĞAÇA 

100 dirhem voutiro, 100 dirhem tereyağı

3 avgha, 3 yumurta

1 coupa ghala 1 bardak süt

100 dr. tiri, 100 dirhem peynir

1 coutalia tis soupas baking 1 çorba kaşığı kabartma tozu

ke osso alevri sikossi. Aldığı kadar un
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PASTITZAKIA AMIGHDHALOTA -  BADEMLİ KEK

½ kilo voutiro, ½  Kg. teryağı

½ flitzani tou tsaiou zachari, ½ çay fincanı şeker

1 oca parakatiti alevri, 1 okka un - biraz eksik

1 coupa amighdhala copnismena, 1 bardak dövülmüş badem

1 coupaki tou café canela, 1 kahve fincanı tarçın

1 potiraki cognac ke 1 küçük bardak kanyak ve

2 avgha. 2 yumurta

Meta apo to fourno ta bouskourdizis me anthonero ke zachari tou loukoumiou.

Piştiğinde portakal çiçeği suyu ile ıslatıp pudra şekeri ile kaplarsınız.

PAXIMADHIA Tte MARGUERITE  - Tante MARGUERITE’İN PEKSİMETLERİ

6 coutalies tis soupas voutiro. 6 çorba kaşığı tereyağı

3 avgha oliklira. 3 yumurta

1 coutalia tis soupas soda se 1 lemoni 1 çorba kaşığı sodayı 1 limonun suyunda eritin  

150 dr zachari. 150 dirhem şeker

50 dr. couranti. 50 dirhem kuş üzümü

1 oca alevri, 1 okka un

vanilia, Vanilya

1 coupakaki ghala. 1 küçük bardak süt

Tha ta psasis frantzoles mikres ke tha ta charakiassis psila, tha ta stilis sto fourno, ma min ta polo psissis, ke epita kria
tha ta kopsis ke tha ta stlilis na ta paximadhiassis.

Malzemeler karıştırılıp hamura francola şekli verilir. Üzerine hafifçe çentik çekilir ve fırında biraz pişirilir. Soğuduğunda
kesilir ve peksimetleşinceye kadar tekrar fırına yollanır. 

Kitabın sloganı ‘Bir tutam nostalji, bolca lezzet, aldığı kadar un’

1 okka =   1,282 Kg.

1 dirhem = 3,207 gram
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TRADITIONAL RECIPES OF THE LEVANTINE CUISINE

Ingrid Braggiotti

Abstract

Old recipes, photographs and memories... so as not to forget… The ease of modern life with its culture of having every-
thing ready for consumption -take-out meals delivered to your door- has brought our grandmothers’ recipes to the
verge of extinction.  This has compelled us to compile the recipes of the Levantine Cuisine into a book. In this way, we
hope to preserve this culinary culture as a gift to all readers.  We never dreamt that this undertaking would become so
interesting. Among hundreds of recipes received we selected the best and most practical ones - We cooked, tasted,
laughed and remembered the past, with all its happy and sometimes sad moments, and managed to complete the book.
We hope that those who read and try our recipes will be able to capture some of this nostalgia too.

I am a member of the Levantine community living in Izmir. My ancestors, from my father’s side, came from Malta in
the 1850s, very probably during the Crimea War, and I am the fifth generation born here in Turkey.     

A few years ago, four ladies, Aude Ragusin, Lotte Romano, Maria Elisa Sponza and me, all members of the Levantine
community living in Izmir, got together and started to work on our cook book.

Our goal, as the grandchildren of the Izmir Levantines, was to compile a collection of recipes and traditions which are
an inseparable part of the old Levantine heritage and present it to future generations and of course to all those who are
interested.- thus preventing its loss with the passage of time.

The recipes in this book are mainly drawn from our mothers’ and grandmothers’ recipe books. Although we concentrated
on recipes prepared for Christmas, New Year, Easter festivities, and special religious events like baptisms, first com-
munion, marriages, carnival and farewell to loved ones; we did not ignore the ordinary daily fare.  We have specifically
included some seasonal dishes that are prepared in most kitchens, like quince stew with meat, shallot and chestnut
stew, suzukakya (a kind of meatball) with cracked olives, bitter orange jam and “pitas”. What we couldn’t find in cook-
books we asked our elders, and we also pooled our knowledge. Eating habits have changed and some of us no longer
cook these dishes.

The Levantine community was composed of British, French, Dutch, Danish, Italian, and Maltese and one characteristic
of these Europeans families living in the east was that they all spoke three or four languages, French, Italian and English,
and were influenced in their daily language and eating styles by the Greeks, Jews and Turks with whom they lived with. 

Most Levantine families had a cook, nursemaid, and house managers from the island of Chios with the result that they
used the Fragiohiotika in their cook book; a Greek language written with the Latin alphabet and in which Greek,
Turkish, French and English words are all mixed in. The result is that food and dessert recipes in the cook books are
mainly in Fragiohiotika.

Our greatest difficulty was the fact that the measurements were ‘okka’ and ‘dirhem’, and terminology such as ‘as much
flour as it takes’ and ‘approximately’ were constantly used.

Ash water (alusia), bicarbonate or soda ammonia salts have been replaced by the baking powder of today.

Another amusing fact is that very often our grandmothers would intentionally omit one of the key ingredients in their
best recipes, taking pride in the fact that nobody could make that particular dish as well as they could. Finding the
missing ingredient was very difficult, and because of this we couldn’t include some recipes in our book.
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Most of these recipes catered for families with at least 10 or 12 members and the amounts used mirrored this. For ex-
ample, amounts like ½ a kg of butter, and 12 eggs were used. We reduced these amounts in the recipes to suit 4 to 6
servings and convert the measurements into grams or cups. These baked cookies were stored in large tin containers.
Another reason for baking these huge amounts of cookies was that most houses did not have ovens therefore all the
trays of cookies had to be sent to the local bread oven for baking.  Most of us remember the huge black oven trays filled
with tsurekya, different shaped vasilopites smelling deliciously of cloves, ordinary oven dishes and at Easter, Leg of
Lamb with Potatoes being sent to the oven for baking. 

The Baker would stick a recognition number on each tray delivered and give a copy to whoever delivered it. Normally
the food would be cooked first and then the cookies. Some of us can still see in a forgotten corner of our homes these
big black trays with the family’s initials stamped on them.

What is in the Book?

Recipes from main courses to deserts, cookies to jams are included in this book.

APPETIZERS:

Hortokeftedhes  /  Levantine Vegetable Patties

Lakerda / Salted Bonito

Moules  à la Vinaigrette / Musssles in Vinaigrette

Œuhes  Mimosa / Devilled Eggs Mimoza

Paputzakya / Little Shoes

Potted Meat

Supyes me Ksidhi / Cuttle Fish in Vinegar 

Taramosalata  / Tarama

Terrine / Paté / Meat terrine

Bourekakya / Fried Pasties

Choux / Choux

Kalamarakya Yemista / Stuffed Squid

Midhia Tighanita me Kourkuti / Fried Mussles

MAIN COURSES:

Balakya me Tomata / Meat Patties with Tomato

Cotolettes Panées  / Breaded Lamb Cutlets

Dindon Farci / Suffed Turkey

Fricassée - Nitradha / Lettuce Stew

Gigot  d’Agneau / Roast Leg of Lamb with Potatoes

Kidhonya me to Kreas / Quince Stew with Meat

Kota Pita / Lamb Pie 

Kreas me ta Kastana / Chestnuts with Meat

Macaronis au Four / Macaroni Cheese

Midhopilafo  / Rice with Mussels 

Poisson Maionnaise / Fish Mayonnaise
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Psarosoupa / Fish Soup

Pseftiki Miyali / fried Fake Brains

Riso con Calamaretti / Rice with Squid

Rotis Allemand / German Rosat

Shepard’s Pie 

Stufadho / Stew 

Sulinopilafo / Rice with Razor Fish 

Supyes / Cuttlefish with Tomatoes

Suzuzkakya me tis Eyes / Meat Patties with Olives

Ucel Scapat / Rolled Meat

Bécasse  / Woodcock

Cailles / Quail

Canard à l’Oronge / Duck à l’Oronge

Lièvre / Hare

Perdrix /Partridge

Sanglier / Wild Boar

DESSERTS - CAKES - CREAM - COOKIES - BUNS -JAMS - BEVERAGES

Avghokalamara / Carnival Dessert

Boudinga / Semolina Pudding

Charlotte 

Copenhagen 

Finikya - Ladinya / Little Cakes in Syrop

Franzoles - Tranches Dorées / French Toast

Gateau aux Amandes / Almond Cake

Gateau aux Chataignes / Chesnut Cake

Gateau aux Noix / Walnut Cake     

Gateau aux Oranges / Orange cake   

Ghalatoboureka / Filo Pastry Filled with Sweet Cream

Pralines 

Savoyard  / Lady Finger Cake

Skazohero / Hedgehog Cake

Svinghi (Fig. 5)

Trighona / Little Sweet Triangles

Wedding Cake

Ganache 

Glaçage

Crème Anglaise / Custard

Crème Patissière /Filling Cream 

Mousse au Chocolat / Chocolate Mousse 

Brioche/ Easter Bread (Fig. 2) 
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Cake aux Epices / Spice Cake

Christmas Cake) 

Pastizi Kukunarato / Pine Nut Cake 

Karidhopita / Walnut Cake (Fig. 4)

Petmezopita / Treacle (Grape) Pita

Stafidhopita  / Pita with Raisins

Tahinopita /Pita with Sesame Paste

Alafria

Amighdhalota / Marzipan (Fig. 7)

Biskotinya  / Almond Cookies

Caneladhes  / Marzipan with Cinnamon

Scones

Seker Lokum / Shortbread (Fig. 4)

Tartalettes  

Vassiliopites / New Year Cookies

Tsurekya /Easter Cookies

Batons Salé / Savoury Bread Sticks

Cake Salato / Savoury Cake

Mizithropites /Cottage Cheese Buns

Spanakopites - Tahinopites / Spinach and Sesame Paste Buns

Tiropites / Cheese Cookies (Fig. 6)

Pastelarya / Quince Paste 

Mustalevria / Grape Jelly 

Carouliasto / Bitter Orange Preserve 

Xisto Kidhoni /  Quince Jam

Lemonadha / Lemonade

Sumadha / Almons Syrop

Here are some of the recipes found in our mothers and grandmothers recipe books

MUSTELAVRIÁ - GRAPE JELLY

2 cupes petmezi 2 cups of grape molasses 

2 cupes nero 2 cups of water

1 potiraki krasi 1 glass of wine

2 lemonia (sumi) 2 lemon juice

Ola afta na parune dhio tris vrasies
Epita na peraste apo to tulpani, ke otan kriosi to sumi tha valis 7 cupes sumi ke 1 neseste.
Mustos tante Rose
7 cupes musto ke 1 cupa ghemati alevri

Mix and boil for 2-3 minutes. After filter through a fine muslin. When it is cool cook 7 cups of liquid with 1 cup of
cornstarch.
Grape Jelly Aunt Rose
7 cups of liquid 1 cup full of flour
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MALEBI - MILK PUDDING
1 cupa risalevro 1 cup of rice flour

6 cupes nero i ghala 6 cups of water or milk

Tha dhialeste to risalevro me tis 2 cupes, tis teseris cupes tha tin valete na vrasune ke tha tis rihtite ligho ligho ke tha
tis anekatonete, ke tha valete che lighi cola ia na kani crusta.
Otan kani fuskes to katevaste , ke servenete me canela ke petmesi

Dissolve the rice flour in 2 cups of milk. Boil the remaining 4 cups of milk and after add slowly. You can add starch in
order to obtain a skin on the surface. When bubbling up pour in bowls. Serve with cinnamon and grape molasses.

TAHINOPITA - SESAME PASTE BUNS

100 dramia tahini, 100 drachma of tahini

½ ocá zahari, ½  oka of sugar

½ ocá alevri, ½ oka flour

100 dramia karidhia kopanismena, 100 drachma of crushed walnuts

1 kutaliá tu faghitó soda, 1 table spoon of sodium bicarbonate

2 moskokaridha me ligho canela copanismeni, 2 cloves with a pinch of cinnamon 

lighes stafidhes sulatnia. Some Sultanas raisins 

Dhulevete to tahini me 1 cupa neró ke me 1 cupa alusia, riksete tin sahari ta karidhia ke ula ta ala pramata alinete ton
tava ke stelnete sto furno.

Mix the tahini with one glass of water and 1 glass of ash water. Add the sugar, the walnuts, and the other ingredients.
Spread on the pan and send to the bakery.

PAN DESPANIA

12 avga, 12 eggs 

2 cupakia ti zaiu sahari, 2 tea cups of sugar

2 cupakia alevri, 2 cups of flour

ligho vanilia. Vanilla

Htipate ta avgha me tin sahari epi mia ora. Epita rihtete to alevri lemoni ke vanilia.
Alevete tin forma vutiro ke stelnete glighora iston furno.

Mix the eggs with the sugar for one hour. Add the flour, the lemon and the vanilla.  Grass the form with butter and
send immediately to the oven.
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PETIMESOPITA

1 cupa tahini, 1 cup of tahini

3 cupes petpmesi, 3 cups of pekmez (grape molasses)

4 alevri, 4 cups of flour

1 cutalia ghemati soda, 1 full table spoon of sodium bicarbonate

1 potiraki kogiak 1 little glass of brandy

1 potiraki anthonero is to opion lionete tin soda, 1 little glass of orange flower water

1 cupaki tu zaiú karidhia condrokopanismena. 1 tea cup of crushed walnut 

Dhulevete to tahini me to petimesi epita rihtete to alevri ke ola ta ala.
Vrehere ta heriasas apo anthonero ke tin aplonete ston tavá ke rihtete apo epano ligho kukunaria.

Dissolve  the sodium bicarbonate in the orange flower water.
Mix the tahini with the grape molasses. Add the flour and all the ingredients. Wet your hands with orange flower water
and spread on the pan. Spread on surface with pine nuts.

SEKER LUKUMIA

½ oká vutiro, 1 oka butter

1 cupaki mikró samoladho, 1 little cup of sesame oil

1 kupaki alusia, 1 tea cup of ash water

½ ocá sahari tin misi mesa stin simi, 1 oka of sugar; the half in the paste and 

ke tim misi the ta randiste. the other half on the top

Na asprisete kala to vutiro epita na riksete tin sahari ken na tin trivete kala ia na hiosi.
Epita na rihsete ligho ligho ti alevri ia na ghini I simi malakia ke tha ta plasete.

Work the butter until it turns white. Than add the sugar and continue to work till fuse. After add slowly slowly the
flour until you have soft paste then give shape.

CHALVÁ SIMIGHDALENIO - DESSERT MADE OF SEMOLINA

1 oká simighdali psilo, 1 oka of semolina

1 oká sahari, 1 oka sugar

1 cupa vutiro, 1 cup of butter

12 avgha, 12 eggs

1 potiraki koniak, 1 little glass of brandy

1 cutali ti faghito soda. 1 table spoon of sodium bicarbonate

Mesa sto simighdali tha valete ½ cup sahari, tin epilipi tha tin soropiasete.
Tha dhulepsete to vutiro eos na asprisi epita tha riksete  tin sahari ta avgha to koniac tin soda ligho lemoni ke telefteo
to simighdali. Na proseksete na mi mini poli ke eftis is ton furno. Otan to ferume apo to furno to kovete komatia, to
perehate me to soropi ke to afinete na fuskosi.

Add ½ cup of sugar in the semolina. With the remaining sugar make a syrop.
Worh the butter until it turns white and then add the butter, the eggs, the brandy, the sodium bicarbonate, little lemon
and finally the semolina. Immediately send to the oven. When back from the bakery cut into pieces, pour the syrup
and wait to upraise.
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FINIKIA - LITTLE CAKES IN SYRUPS

2 oacdhes alevri 2 oka flour

3 kupaki alusia 3 tea cups of ash water

1 cupaki sahari 1 tea cup f sugar

3 karta tu paketu bekin pouder ¾ package baking powder

1 okka pahos 1 oka fat

VASILIOPITES -  NEW YEAR COOKIES

Mia oca para 50 pahos 1 oka minus 50 fat

2 ke misi cuapkia ausia 2 ½ tea cups of ash water

1 para ligho paketu bekin 1 package of baking powder (minus little)

misi oka sahari ½ oka sugar

2 okadhes alevri para mia fuhtiza 2 okas flour minus one handful

COULOURAKIA - (Mme CORSINI)

½ oca samoladho, 1 oka sesame oil

1 coupa voutiro, 1 tea cup of butter

5 grossia ammoniac, 5 piastre of ammonia

2 coupes zachari, 2 tea cups of sugar

2 coupes zesto nero, 2 tea cups of hot water

2 oca alevri. 2 oka flour

Ta passalivis soussami i avgho osso sikossi Wipe on with sesames or egg

TIROPITES OLOKLIRES - CHEESE COOKIES 

100 dirhem voutiro, 100 drachma butter

3 avgha, 3 eggs

1 coupa ghala 1 cup of milk

100 dr. tiri, 100 drachma cheese

1 coutalia tis soupas baking 1 table spoon of baking powder

ke osso alevri sikossi. As much flour as it takes
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PASTITZAKIA AMIGHDHALOTA -  ALMOND CAKE

½ kilo voutiro, ½  Kg. butter

½ flitzani tou tsaiou zachari, ½ tea cup of sugar

1 oca parakatiti alevri, 1 oka - minus little- flour

1 coupa amighdhala copnismena, 1 cup of crushed almonds

1 coupaki tou café canela, 1 cup of coffee of cinnamon

1 potiraki cognac ke 1 little glass of brandy  and

2 avgha. 2 eggs

Meta apo to fourno ta bouskourdizis me anthonero ke zachari tou loukoumiou.

When baked you spray with orange flower water and dust with powdered sugar

PAXIMADHIA Tte MARGUERITE - HARD BISCUITS  of AUNT MARRGUERITE

6 coutalies tis soupas voutiro. 6 table spoon of butter

3 avgha oliklira. 3 eggs

1 coutalia tis soupas soda se 1 lemoni 1 table spoon of sodium bicarbonate dissolved in 1 lemon

150 dr zachari. 150 drachma sugar

50 dr. couranti. 50 drachma currant

1 oca alevri, 1 oka flour

vanilia, Vanilla

1 coupakaki ghala. 1 little cup of milk

Tha ta psasis frantzoles mikres ke tha ta charakiassis psila, tha ta stilis sto fourno, ma min ta polo psissis, ke epita kria
tha ta kopsis ke tha ta stlilis na ta paximadhiassis.

Mix and than give shape like little breads and strike out on surface. You will bake, but do not cook, when cooled you
will cut them and send again to the oven until you obtain hard biscuits.

And, in closing, we can put our feelings for this book into one sentence.

It is also the slogan for this book:

‘A pinch of nostalgia, plenty of taste, as much as it takes.’

1 okka - 1 Oka=   1,282  Kg.

1 Dirhem- 1 Drachma =   3,207 grams.
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Resim 1 / Figure 1: Gertrude Russo’nun yemek kitabı ön sayfası / Recipe book of Gertrude Russo



- 144 -

Resim 2 / Figure 2: Evelyne Tonna’nın yemek kitabından alınan “Choux à la Crème” ve “Brioche” tarifi  / Recipe for ‘Choux à la Crème’ and
“Brioche” on the original recipe notebook of    Evelyne Tonna
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Resim 3 / Figure 3: Adele Corsini’nin yemek kitabından tarifler / Recipes on the original notebook of Adele Corsini
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Resim 4 / Figure 4: Lucia Triche’in yemek kitabından alınan “Petmezopita” and “Seker Lukumia”’ tarifi / Recipe for “Petmezopita” and “Seker
Lukumia” on the original notebook of Lucia Triches.
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GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE İZMİR’DE MÜZİK

Serkan Çelik

Özet

İonya bölgesinde farklı medeniyetlerin buluşmuş olduğu İzmir, 8500 yıl boyunca uygarlıklara ev sahipliği yapmıştır.
Tarih boyunca ve mitolojisinde Amazonlara, Lydialılara, Perslere, Romalılara, Araplara, Emevilere, Selçuklulara, Bizan-
slılara ve Osmanlılara aralıksız binlerce yıl ev sahipliği yapmıştır. Bu uygarlıklar sayesinde İzmir ticaretin, kültürün, sa-
natın, mimarinin, felsefenin ve sağlığın Akdeniz’deki önemli bir merkezi olmuştur. İzmir, çok kültürlülüğün gülümseyen
yüzüdür. Kültürel kimlik açısından bakıldığında, geçmişten gelen Levanten, Musevi ve Hıristiyan kimlikleriyle çok dinli
ve çok kültürlü hoşgörünün izlerini günümüzde de sosyo-demografik yapısında taşıdığı görülür. İzmir aynı zamanda
farklı kültürlerin, yaşam tarzlarının, inançların (Müslüman, Hıristiyan, Musevi, Ermeni, Rum, vb. gibi) binlerce yıldır
bir arada barış içinde yaşadığı bir hoşgörü şehri ve kavimler kapısıdır. İzmir ve çevresinin konumu ve olanakları itibariyle
İzmir, özellikle 17-19. yüzyıllarda çok zengin bir kültürel mozaiğe ev sahipliği yapmış; birbirinden din, dil, gelenek, gö-
renek gibi pek çok konuda farklı olan etnik grupların yaşantılarına sahne olmuş ve bu yaşamların sürdürüldüğü mekânlara
temel oluşturmuştur.  İzmir’de bu kadar etnik grubun bir arada yaşaması müzik ve müzik yaşam kültürünün farklılık gös-
termemesi kaçınılmazdır. Örneğin Zeybekler, Rebetikolar. Bunun yanında, birçok önemli müzik adamı yetişmiştir. Bu
bağlamda İzmir’in geçmişten günümüze müzik yaşantısının çok renkli olması, incelemeye değer bir konudur. 

8500 yıl öncesine giden tarihi geçmişi ile birçok uygarlıklara ev sahipliği yapan İzmir, uzun tarihi boyunca etnik ve
dini çeşitliliğin birarada uyum içinde yaşadığı bir kenttir. Yakın çevresinde bugün dünya kültür mirası içinde yer alan
Ephesos ve Pergamon gibi iki önemli antik kent bulunmaktadır.  Ahmetbeyli’deki Klaros antik Kehanet Merkezi ve Per-
gamon’daki Asklepion müzik anlamında öne çıkan antik noktalardır. Klaros’ta Apollon rahiplerinin bilicilik törenlerinde
kullandıkları adyton‘un ilk salonu daha çok bekleme odası niteliğinde olup bilici ve yazmanların oturdukları alan olarak
kullanılmaktaydı. Taş oturma sıralarının yanı sıra Apollon’un kutsal taşı omphalus onun tanrısal gücünü yansıtmak-
taydı. Zaman zaman adak  törenlerinin yapılıp duaların okunduğu bu alanda çalgılar eşliğinde ilahilerde söylenmek-
teydi. Asklepion’da ise şifalı kutsal su, yararlı otlardan yapılan ilaçların yanı sıra müzik, düzenlenen ritüeller ve gösteriler
sırasında tedavi aracı olarak kullanılmaktaydı. Buradan da anlaşılacağı üzere antik dönemde müziğin oldukça önemli
bir yeri vardı; dinsel, askeri, ağıt ve eğlence müziği olmak üzere geniş bir yelpaze içinde farklı kullanım alanlarına
sahipti. İşte bu değişik kullanım alanları farklı müzik ve eşlikçi çalgı gerektirmekteydi.  

Müzik; düğün, cenaze, şölen, ziyafet ve din amaçlı yapılan festival gösterilerinde ve halk eğlencelerinde günlük yaşamın
ayrılmaz parçasıydı.1 Cenaze törenlerinde müzik önemli bir rol oynamaktaydı ve cenaze, lahitlere ağıtlarla yerleştiril-
mekteydi. Barış zamanında toplumun iyi duygularını yansıtan temel bir öğeydi. Tanrılara tapınmada ve insanların tanrıya
şükranlarını sundukları kurban törenlerinde, daima ön planda müzik vardı. Kurban sunusu ya da kurban ziyafeti için
etin hazırlanışı, genelde aulos çalan bir müzisyenin eşliğinde gerçekleşirdi. Sunağın etrafında geleneksel ilahiler oku-
nurdu.2 Bunların ardından, müziğin daha önemli rol oynamasına neşeli bir vesile olan ziyafet başlardı.

Kısaca müziğin insanlık tarihi ile başladığı ve tarihin akışı içerisinde gelişimini sürdürdüğü söylenebilir. Bu bağlamda
İzmir; Bizans, Osmanlı müziği, Ermeni, Rum, Levanten gibi azınlık müziklerini ve çingene müziğini içinde barındır-
mıştır.3

1 Adkins 1998.
2 Grant 2005.
3 Kiray 2004.
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İzmir sahip olduğu korunaklı limanı ile her dönemde önemli bir ticaret merkezi olmuştur ve bu coğrafi özelliği ile ha-
reketli bir yaşam ve kültürel zenginliğe sahip olduğu bilinmektedir. 

İzmir ve çevresi konum ve olanakları itibariyle özellikle 17-19. yüzyıllar arasında çok zengin bir kültürel mozaiğe ev
sahipliği yapmış; birbirinden din, dil, gelenek, görenek gibi pek çok konuda farklılık gösteren etnik grupların yaşantı-
larına sahne olmuştur.4

Osmanlı açısından Rum, Ermeni ve Yahudiler bir nevi yerli milletlerdi. Osmanlı ülkesinde yaşayan çeşitli uyruklara
mensup yabancılar ise, devletçe sağlanan özel koruma sayesinde önemli bir ekonomik gücü ellerine geçirmiş durum-
daydılar. Özellikle 19. yüzyılda Levantenler, Osmanlı ekonomisinde, Avrupa ülkeleriyle siyasal ve diplomatik ilişkilerde
çoğu kez belirleyici rol üstlenmişlerdir5. İzmir’in, ticari hayatında özellikle 16. ve 17. yüzyıllardan başlayarak yaşanan
hızlı gelişmeler kentte; Türk, Rum, Yahudi, Ermeni ve Avrupalıların oluşturduğu sosyal bir çeşitlilik göze çarpmaktadır.
Farklı kültürel ve sosyal verilere sahip olan bu beş etnik grup, kendi yaşayış biçimlerini dini ve kültürel birikimlerini
yansıttıkları beş ayrı bölgede gruplaşarak yaşamışlardır. Bu dönemde İzmir’de, Türk, Rum, Ermeni, Yahudi ve Frenk
mahalleleri bulunmaktaydı.6

Dar sokaklar boyunca düzensiz bir biçimde sıralanmış küçük tahta evlerden oluşan Türk Mahallesi Pagos Dağı’nın (şim-
diki Kadifekale) yamaçlarında konumlanmıştır. Hemen yakınında Yahudi ve Ermeni mahalleleri bulunmaktaydı. Rum
Mahallesi ise şehrin çukur bölgesinde ve aynı zamanda kentin ticari merkezi ve şık kesimi olan Frenk Mahallesi ile aynı
yerde idi (Res. 1).71850li yıllarda, Küçük Asya’nın bütün mallarının Batı’ya aktarıldığı zengin liman kenti İzmir, her
milletten tacirin hem uğrak yeri hem de yaşam alanı olmuştu. Oldukça kozmopolit bir nüfus yapısına sahip olan İzmir’de
aynı zamanda Araplar ve Çingeneler de yaşamaktaydı. Dolayısıyla bu denli kültürel zenginlik içerisinde olan bir kentte
yaşayan müzik, icra edenleri için bulunmaz bir ilham kaynağı idi. Kente Batı müziği Levantenler ile gelmiştir, geleneksel
Rum, Türk, Arap, Ermeni müzik yaşamı, İzmirli müzisyenlerin kozmopolit bir müzik geleneği başlatmalarına kaynaklık
etmiştir.8

Aydınlanma süreci ile gelişen milliyetçilik akımları ve onu izleyen ulus devlet ideolojisinin hâkimiyeti İzmir’deki çok
kültürlü yapının değişimini hazırlayan başlıca nedenlerden bir tanesidir. İzmir’deki çoklu etnik yapılı yaşam 18.ve 19.
yüzyıllarda milliyetçilik söylemlerinden etkilenerek, 1. Dünya Savaşı’nın ardından yaşanan Türk Bağımsızlık Savaşı son-
rasında tamamen dönüşüme uğramıştır. 1922 yılında yaşanan yangın ile Ermeni, Frenk ve Rum Mahalleleri büyük öl-
çüde yok olmuştur Söz konusu mahallelerde yaşayan etnik gruplara özgü eğlence müziği yapılmaktaydı. İzmir, bu
kozmopolit müzik geleneği içerisinde müzik tarihine ismini yazdıran birçok ünlü müzisyen yetiştirmiştir.

Bu sanatçıların önde gelenlerinden biri olan Ermeni besteci ve orkestra şefi Dikran Çuhacıyan Osmanlı İmparatorlu-
ğu’nun ilk opera kurumunun kurucusudur (Res. 2).9

Klasik repertuarı iyi bildiği söylenen Yahudi asıllı besteci ve hanende Santo Şikari, İzmir Hamidiyye Sanayi Mektebinde
müzik öğretmenliği yapmaktaydı. 150 kadar Türk Müziği eseri olduğu belirtilen Şikari aynı zamanda Türk Müziği ma-
kamlarıyla Musevi eserleri de bestelemiştir. Haham İsak Algazi Efendi, Türk musikisi kuralları içinde İbranice güfteli
özgün eserler ortaya koymuştur (Res. 3). Diğer iz bırakan müzisyenler arasında İshak Barki, Rabbi Yomtov Danon, Chief
Rabbi Avram Aryas, Hayim Alazraki, Salamon Algazi.Yahudi asıllı Türk gitarist, piyanist ve sinema oyuncusu Dario Mo-
reno’yu burada anmak gerekir (Res. 4). Dario Moreno sanat yaşamına ilk olarak Bar-Mitsvah10 törenlerinde şarkılar söy-
leyerek başlamış ve gençlik çağlarında kendi semtinde ve İzmir genelinde iyice tanınır duruma gelmiştir.11

4 Şenocak 2008.
5 Şenocak 2008
6 Kiray 2004.
7 Kiray 2004.
8 Beyru 2000.
9 Huyugüzel 2000.
10 Erkeklerin 13 yaşına geldiğinde Musevilerin görevlerini üstlenebilecekleri kadar büyüdüklerini gösteren bir tören yapılırdı. Bu tö-
rene Bar-Mitsva denir.
11 Huyugüzel 2000.



- 149 -

Türk müzisyenlerden söz edecek olursak; Rakım Elkutlu (1869-1948), Klâsik Türk musikisi bestekârlarındandır (Res.
5). Rakım Elkutlu’nun, dinî ve dindışı mûsikînin Ayin, ilahi, semai, kâr, durak, beste ve şarkı formunda dört yüz elliye
yakın eseri vardır. Babasının ölümü üzerine bestekâr İzmir Hisar Câmii imamlığına tayin edilerek tüm yaşamı boyunca
bu görevini sürdürmüştür. Aynı zamanda uzun yıllar, İzmir Mûsikî Cemiyeti’nin başkanlığını da yapmıştır.12

1850-1950 yılları arasında Osmanlının diğer kültür merkezlerinde olduğu gibi İzmir’de de birtakım tekke ve zaviyelerin
bulunduğu bilinmektedir ancak bu konu ile ilgili ayrı bir inceleme henüz ortaya konmuş değildir. Cumhuriyetin ilanına
kadar olan dönemde kütüphanelerin İzmir’in fikir ve sanat hayatında önemli bir rol oynadığını kabul etmek gerekir.
Nitekim daha ziyade Mevlevilik ve Bektaşilik’e bağlı olduğunu bildiğimiz bazı tekke veya dergâhlarda, Mısri ve Rıfai
dergâhlarında İzmir’in tanınmış şeyhleri bir taraftan halkı aydınlatma, o dönemin deyimiyle “irşad” görevini yaparken
bir taraftan da dini ve edebi eserler üretmişlerdir. Bunların arasında özellikle Mevlevi şeyhi Mehmet Nurettin Efendi ile
Bektaşi şeyhi Ruhi Beybaba’yı sayabiliriz. Aynı zamanda bir şair olan Neyzen Tevfik’in ve son devrin büyük bestecile-
rinden Rakım Elkutlu’nun İzmir Mevlevihane’sinin yetiştirdiği ünlüler arasında bulunduğunu, Elkutlu’nun bestelediği
Mevlevi ayininin Türkiye çapında icra edildiğini bu vesileyle belirtmek gerekir. Bu örnekler özellikle Mevlevihane’nin
İzmir’in müzik ortamına dikkate değer bir canlılık kazandırdığını göstermektedir.13

14. yüzyıldan itibaren İzmir’de ortak yaşamaya başlamış olan Türk ve Rumlar müzik tarihlerinde de ortak makamları
ritimleri kullanmışlardır. İzmir’in kıyı bölgesinde yaşayan Rum halkının müzik geleneği daha çok adalar ile ilintilidir.
Bunda kuşkusuz adalardan gerçekleştirilen göçlerin de etkisi vardır. Adalarda olduğu gibi şarkılara, özellikle dans ha-
valarında, keman ve santur daha da yaygın olarak ritim grubundan dümbelek eşlik etmekteydi. Kalabalık izleyici kitle-
sinin eğlendirildiği bazı özel günlerde de maskaralar ellerindeki tepsilerle de ritim tutabilmekteydiler.14

Özelikle 19. yüzyılın ortasından itibaren liman kenti olarak en parlak sürecini yaşamış olan İzmir, adalardan iş ve eko-
nomik gerekçeler ile göç eden Rumlar ile giderek Rum nüfusun çekim alanı olmuştur. İzmir öyle bir potadır ki sağlanan
ticari ortamın getirisiyle birbirinden farklı grupların uzun ve kısa vadede etkileşime geçebildiği alanlar ile doludur. Kı-
yıdan biraz içeride Türk halk müziğinin Zeybek makamları ile temaşa edebilen bir Batılı, kıyıda Ladino dili, Rumca,
Fransızca, Ermenice gibi pek çok dilde söylenen müzik ve makamlara şahit olabilmekteydi. Bu ortamda şekillenen Rum
müziği ise gelecekte temellerinin atılacağı Rembetiko denen müzik türünü ortaya çıkarmıştır.15

Rembetiko, ortak yaşamın şekillendirdiği kentlerde farklı milletlerden olan insanlarca yaratılmış bir müzik dünyasıdır.
Milliyetçi akımların henüz şehrin sokaklarına sızmadığı, aynı İmparatorluk çatısı altında birbirini anlayan, saygı duyan,
düğünlerine, bayramlarına davet edilip farklı olanı görebilen bir güzellemenin sürdüğü yılların ürünüdür. Bu güzelle-
mede daha Cihan Harbi başlamamış, Balkanlar’da aynı Kasap Havası’da Makedonlar, Arnavutlar, Rumlar, Türkler el ele
vererek eğlenebilmiş ve Anadolu şehirlerinde, oryantalist Batılıları kıskandıran cinste zengin ve çok renkli kostümleri,
başlıkları, çehreleri ile tecrübesine doyum olmayan bir tablo ortaya çıkmıştır. İşte Rembetiko böyle bir ülke ortamında
yetişmiş yurttaşların temellerini attıkları bir müzik akımı idi. 

Rembetiko etimolojik açıdan incelendiğinde, Stelyo Berber’in de söylediği üzere,  farklı kökenlerin bileşiminden meydana
çıkmış bir kelime gibi görünmektedir. Slav dilindeki “rebenoc”-delikanlı, İtalyancadaki “rembelos”-devrimci, Yunanca-
daki “rembome”- başıboş gezmek fiilinden türediğine dair varsayımlar vardır. Olasılıkla 1850li yıllardan itibaren oluş-
maya başlamış olan bu yeni müzik akımına türetilmiş bir kelimeden isim verilerek ihtiyaç karşılanmıştır. Mübadele ile
Yunanistan’ın Atina, Pire gibi şehirlerine sürüklenmiş Anadolu göçmeni Rembetikocuları göz önünde bulundurursak
“başıboş” kelimesi sanki en uygun tanım gibi düşünülebilir. Onlar gerçekten de ata topraklarını bırakarak yetiştikleri
İmparatorluk bahçesinden çıkmış ve tarifi zor bir savaş yenilgisi sonrası ekonomik buhranı yaşamış Yunan toplumunun
içerisinde biçare halde bulurlar kendilerini. Çaresizliklerini, avuntularını da işte bu Rembetiko akımı bir nebze olsa gi-
dermiş-gidermeye çalışmıştır.

12 Huyugüzel 2000.
13 Huyugüzel 2000.
14 Alaner 1986.
15 Galanti 1995.
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Yazar E. Petrapulos İzmir usulü Kafe Aman’ların hüküm sürdüğü dönemin gelişim dönemi olduğunu iddia eder: Rebe-
tikonun yeraltına inmesiyle karakterize edilen klasik dönem ve  Rebetiko’nun yer altı sendromundan kurtulduğu ve
Yunanistan’ın ulusal müziği haline geldiği Popüler dönem. Kafe Aman’lar Osmanlı döneminde var olan müzik icra
edilen kahvehanelerdir. 1900lü yılların başında özellikle İzmir, İstanbul gibi liman şehirlerinde doğmuş Kafe Aman
müzik kahvehanesi için Kafe Chantan ve Kafe Santur gibi isimler de kullanılmıştır. İnsanların özellikle sanayi devri-
minden sonra şehirlerde toplandıkları dönemde müzik yaptıkları mekânlar müzik literatüründe, hatta Rembetiko tari-
hinde, erken dönem Rembetiko mekânları olarak bilinmektedir. Rebetikonun gelişmesinin ilk on yılında “İzmir stili”
yani Kafe Aman müziği egemen durumdadır. Kafe Aman’ların müzikal atmosferi apaçık Arap ve Türk etkisiyle güçlü
bir oryantal havaya sahiptir. Rembetiko müziğinin en önemli araştırmacı ve taş plak koleksiyonerlerinden Panayiotis
Kunadis bu müziğin temsilcilerinin doğduğu yerleri gösteren bir harita tasarlamıştır. Bu haritanın yüzde sekseninden
fazlası Anadolu, İzmir, İstanbul’a işaret etmektedir. Geri kalan bölgelerde Yunanistan ve diasporasının yaşadığı yerlerdir.
İzmir, Panayiotis Tundas (Res. 6), Evangelos Sofroniu,  Konstantinos Nuros, Meşhur kemaniler Yovanikas (Res. 7), Di-
mitri Semsis (Res. 8) gibi bu konuda müzik tarihine gerçekten çok önemli isimler vermiştir. Hepsi İzmir kökenlidir.16

Rumca ve Türkçe şarkılardan oluşan Rembetiko repertuvarı, Bizans’tan Osmanlı’ya, Osmanlı’dan da günümüze ulaşmış
değerli bir hazine niteliğindedir. Üstelik bu şarkıların doğduğu yer çoğunlukla İzmir olup en önemli derlemeciler ara-
sında sayılan Bayındırlı Domna Samiou tarafından derlenmişti.17

Rembetiko müzik akımı için en önemli zaman eşiği Mübadele’dir. Türkiye ve Yunanistan’ın bir an önce daha fazla ulu-
sallaşma gayretleri için imzaladıkları Lozan Antlaşması maddelerinin en fazla toplumsal hassasiyet taşıyan bu maddesine
göre karşılıklı Müslüman ve Rum Ortodoks dindaşlar göçe zorlanmıştır. Irk farkı gözetmeksizin din esaslı olan bu zo-
runlu göç, tam anlamıyla ülkelerdeki son farklı seslerin susturulması idi. Hatta bu zorunlu göçten Ortodoks kilisesine
bağlı olan Karaman Türkleri de nasibini almıştır. Batı Trakya Türkleri ve İstanbul Rumları hariç tutularak gerçekleşmiş
olan bu zorunlu göç 20. yüzyılın gördüğü en büyük göç trajedilerinden biri olmuştur.

Günümüzde ise İzmir’de doğup yaşamış çok önemli müzisyenler vardır bunları da unutmamak gerekir.Rüştü Şardağ,
Şükrü Şenozan, Ali Rıza Avni, Ali Kocatepe, Gönül Yazar, Ferdi Özbeğen, Tanju Okan, Avni Anıl, Yusuf Nalkesen, Emel
Müftüoğlu, Necdet Tokatlıoğlu, Zeki Duygulu.18

Mübadele ile bir buçuk milyon Hıristiyan Anadolu’dan zoraki göçe tabi tutuldu, Yunanistan’dan 700 bin Müslüman
Türkiye’ye göç etmek zorunda kaldı. İnsanların hayatlarını satranç masasındaki piyonlar gibi hareket ettiremezsiniz. Bu
iki yakada da telafisi olmayan acılara neden oldu. Bu bir gerçek... Tabi ki günümüz konjonktüründe dönüşler olabilir
ama olan da oldu. Bu noktada önemli olan hem kalanları korumak, hem de birlikte yaşamanın yollarını bulmak lazım.
Herkes bence Türkiye’de kendi yerini bulabilir. Yeter ki benzerliklerimizin yanında farklılıklarımızı da iki taraflı olarak
kabullenmeyi öğrenmeliyiz. Müzikte bunun en önemli göstergesidir. Halen İzmir farklı kültürlerin, yaşam tarzlarının,
inançların (Müslüman, Hıristiyan, Musevi, Ermeni, Rum, vb. gibi) binlerce yıldır bir arada barış içinde yaşadığı bir hoş-
görü şehri ve kavimler kapısıdır.

16 Kalan Müzik 2007.
17 Kalan Müzik 2008.
18 Huyugüzel 2000.
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FROM PAST TO PRESENT: MUSIC IN IZMIR

Serkan Çelik

Abstract

Izmir, the bouquet of civilizations of the Ancient Ionia area, has attracted civilizations for 8500 years. It perpetually
hosted Amazons, Lydians, Persians, Romans, Arabs, Emevis, Seljukian, Byzantines, and Ottomans throughout the history
and in its mythology. Izmir, due to those civilizations which it hosted, has always been the shining star of trade, culture,
art, architecture, philosophy, and health in Mediterranean. Izmir is the smiling face of multiculturalism. Considering
its cultural identity, it is seen that it also carries the traces of multi-faith and multi-cultural tolerance in its socio-demo-
graphic structure today with the Levantine, Jewish, and Christian identities coming from the past. Izmir, at the same
time, is a city of tolerance and door of tribes in which the different cultures, lifestyles, beliefs (Muslims, Christians,
Jews, Greeks, etc.) have been living together in peace for thousands of years. In respect of its and its environment’s lo-
cation and facilities, it hosted a very rich cultural mosaic especially between the 17th and 19th centuries; witnessed the
lives of the ethnic groups differing from each other in many aspects such as religion, language, tradition, and custom
and it provided a basis for the places in which those lives survived. Coexistence of that many ethnic groups and variation
of music and musical life culture is inevitable: for example zeibeks and rebetikos. In addition, İzmir has raised a lot of
renowned musicians. In this regard, Izmir’s having a very colorful musical life from past to present is an issue worth ex-
amining.

Izmir has had a 3,500-year localized life on the west coast of Anatolia during its 8,500-year history. It hosted Persians,
Greeks, Romans, Byzantines, Seljuks, and Ottomans. It is a city in which ethnic and religious varieties lived together.
Izmir is a site hosting the lands of various civilizations together with unearthed heritage of 36 civilization centers such
as  Tepekule (Bayraklı), Symrna, Agora, Efes, Pergamon (Bergama), Teos (Sığacık), Lebedos (Ürkmez), Kyme (Aliağa),
Allianoi (Yortanlı), Thyrea (Tire), Phokaia (Foça), Kolophon (Değirmendere), Erythrai (Çeşme), Klazomenai (Urla), Me-
tropolis (Torbalı), Claros (Ahmetbeyli) ve Myrina (Aliağa). Music was commonly played at religious ceremonies, am-
phitheaters, and fight arenas. In short, music was played at all public ceremonies. There are a lot of historical sites in
Izmir and around Izmir. Among those sites, one of the ancient cities that became prominent in terms of music is Klaros
in Ahmetbeyli and the other is Asklepion in Bergama. Claros which took place in Ahmetbeyli is one of the two omen
centers of Apollo in Anatolia.   The first hall of the adyton that was used by the priest of Apollo for oracle ceremonies
was rather a waiting room and oracles and clerks would sit there. As well as the stone grandstands, Apollo’s holy stone
omphalos reflected his deific strength. Hymns were also chanted in that place in which the ceremonies were held and
prayers were said from time to time. Hymns were also chanted accompanied with the instruments in that place in which
vow ceremonies were held and prayers were said from time to time. The other example is the Asklepion historical site
in Bergama. In that place, music and treatment methods were used in the ceremonies and stage plays as well as the holy
healing water and mud-baths and herbal medicines. Music has been at the very core of life in Izmir since ancient people’s
rituals, Greek, and Roman Period. Those civilizations played crucial roles in the development of music in Izmir. 

Music had an important role in the Ancient period. It had a wide range from religious music to military music, from
laments to celebration music and it had different areas of usage.1 The different areas of usage required different music

1 Adkins 1998.
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and accompanying instruments. It was an inseparable part of daily life in weddings, funerals, feasts, banquets, reli-
giously-purposed festival shows, and public entertainment. It was a basic element reflecting the good feelings of society
in peacetime. Music had an important role in funerals and corpses were placed into the tombs accompanied by laments.
Music was always in the forefront in the worshipping of the gods and in the sacrificial rites in which the people expressed
their thanks to the gods. Preparing meat for offering sacrifice or sacrificial rite was usually performed accompanied with
musicians playing the aulos. Traditional hymns that were said around the altar were chanted. After these, the banquet,
a cheerful contribution for the music’s having a more important role, began.2

Ranging from the music used by the ancient people to the musical structure of ancient Greek and Roman periods; from
the periods when the Persians came to Izmir to any civilizations which lived here took place in Izmir. Music also changed
while history was changing. Izmir contained Byzantine music, Ottoman music, minority music, Armenian, Greek, and
Levantine music in itself.

The geographical position of Izmir is the most suitable position on the Aegean Sea to be a commercial port and it is
thought that the city has been an important trade center in every period thanks to this characteristic. When it is thought
that the Ionian cities had active commercial lives even in the early periods, it is thought that, among those cities, Izmir
had a quite active life especially in terms of its geographical characteristics and it was a rich city both in economic and
cultural aspects. In respect of its and its environment’s location and facilities, it hosted a very rich cultural mosaic es-
pecially between the 17th and 19th centuries; witnessed the lives of the ethnic groups differing from each other in many
aspects such as religion, language, tradition, and custom and it provided a basis for the places in which those lives sur-
vived.3

Greeks, Armenians, and Jews were in some way the native people of the Ottoman Empire. Foreigners belonging to var-
ious nationalities and living in Ottoman Empire had an important economic power by the help of a special protection
that the state offered them. Especially in the 19th century, Levantines had an active and mostly determinative role in the
Ottoman economy and in the political and diplomatic relations with European countries.4 The rapid movements in the
business life of the city dating from the 16th and 17th centuries created a social variation that Turks, Greeks, Jews, Ar-
menians, and Europeans had prepared. Those five ethnic group which had different cultural and social data lived by
forming groups in five different areas in which they reflected their own lifestyles, religious and cultural backgrounds.
In that period, there was a Turkish district, a Greek district, an Armenian district, a Jewish district, and a Frankish
district in Izmir.5

The Turkish district was beside Pagos Mountain (now Kadifekale). There were small wooden houses built haphazardly
in narrow streets. Next to it was a Jewish district. An Armenian area was close to them. Greek district was established
in the plain area of the city. The commercial and fashionable center of the city was the district of Europeans (fig. 1).6 In
the 1850s, Smyrna/Izmir, as a rich seaport by which all the properties of Asia Minor were transported to the West
became both a beaten track and a living space for the tradesmen from all nations. Smyrna/Izmir, with its cosmopolitan
population structure, consisted of the quite crowded groups including the Levantines who came from the West and
settled here and the Europeans who visited the city for various purposes and stayed here for a length of time. Greeks
and Turks along with Levantines, Armenians, Arabs, and Gypsies lived in the city. Such colorful life and music were
the main inspiration source for those who played music in the city. The musical life of those ethnical groups resulted
in the beginning of a cosmopolitan music tradition among the musicians in Izmir.7

2 Grant 2005.
3 Kiray (Tanaç) 2004.
4 Şenocak 2008.
5 Kiray (Tanaç) 2004.
6 Kiray (Tanaç) 2004.
7 Beyru 2000.
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The nationalist movements developing with the enlightenment period and the ensuing dominance of nation-state ide-
ology were the main causes of the transformation of the multicultural structure of Izmir. The multi-ethnic life in Izmir
completely transformed after the Turkish Independence War which occurred after the World War I, having been affected
by the nationalist discourses in the 18th and 19th centuries. The fire in 1922 largely destroyed the Armenian, Frankish,
and Greek Districts. The beloved music particular to the area and to its society was made in those districts of various
ethnic backgrounds. 

A lot of famous musicians grew up in this musical tradition. Among the musicians, there were some musicians who
had prestigious positions in music history. Dikran Çuhacıyan, one of the leading musicians among them, was an Ar-
menian composer, the conductor and the founder of the first opera in Ottoman Empire.8

Santo Şikari was a Jewish composer and a singer (fig. 2). He was a music teacher at Hamidiye. He is said to have known
classical music very well. He composed about 150 Turkish classical music pieces. At the same time, he composed Jewish
religious music by using Turkish music modes. Haham İsak Algazi Efendi started a period of composing music with
lyrics in Hebrew in accordance with Turkish Classical Music rules (fig. 3). The others are: İshak Barki, Rabbi Yomtov
Danon, Chief Rabbi Avram Aryas, Hayim Alazraki, Salamon Algazi. We should not forget Dario Moreno (fig. 4), a Turk-
ish guitarist of Jewish origin, pianist and actor. Firstly, he sang songs at Bar- Mitsvah9 ceremonies. In his adolescence,
he was famous in his own district and Izmir.10

If we speak of Turkish musicians; Rakım Elkutlu (1869-1948) was one of the composers of Classical Turkish Music.
Rakım Elkutlu had nearly four hundred and fifty works in the forms of Liturgical music, hymns, semai, kâr, fermata,
compositions, and songs of religious and non-religious music. After his father’s death, Rakım Elkutlu was inducted as
an imam to Izmir Hisar Mosque and he carried out this duty until his death. At the same time, he also headed Izmir
Music Society for many years.11

In the period between 1850 and 1950, like in the other cultural centers of the Ottoman world, this matter was not as-
serted as fundamentally different since there were also some tekkes and Islamic monasteries in Izmir, too. Nevertheless,
it has to be admitted that the libraries had an important role in literary and artistic life of Izmir in the period until the
proclamation of Republic. As a matter of fact that, in some tekkes and monasteries that we know they were related to
Mevleviyeh and Bektashism, and also in Mısri and Rıfai monasteries, the well-known sheiks of Izmir were creating re-
ligious and literary works while doing their duty of illuminating people - “irşad”, with the name of that period. Among
those, we can rank especially Mevlevi Sheik Mehmet Nurettin Efendi and Bektashi Sheik Ruhi Beybaba. We would like
to take this opportunity to state that Neyzen Tevfik, who was also a poet, and Rakım Elkutlu, one of the great composers
of the last period were among the famous people that the Izmir Lodge of Mevlevi Dervishes produced, and the Mevlevi
ceremony that Elkutlu composed were performed all around Turkey. Those examples show that the Lodge of Mevlevi
Dervishes brought a remarkable dynamism to the musical environment of Izmir.12

The Turks and Greeks who had started to live commonly in Izmir by the 14th century also used the common modes
and rhythms in their musical history. The musical tradition of the Greek people living in coastal area of Izmir is mainly
related to the islands. It is undoubted that the migrations from the island also had an effect on this. As in the islands,
violin and psaltery accompanies the songs, especially dances. Tambourine from the rhythm group accompanied the
music more commonly than violin and psaltery. Also on some special occasions that crowded audience participated,
with zanies beat out with the trays in their hands.13

8 Huyugüzel 2000.
9 When boys are 13, a ceremony is held to show that they can conduct Jewish duties. This ceremony is Bar-Mitsva.
10 Huyugüzel 2000.
11 Huyugüzel 2000.
12 Huyugüzel 2000.
13 Alaner 1986.
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Smyrna, which had reached its heyday as a seaport by the mid-19th century, gradually became the attraction for the
population by Greeks migrating from the islands for professional and economic reasons. Smyrna / Izmir was such a
melting pot that it was full of areas in which different nations could interact with each other in the long and short term
thanks to the commercial environment. A Westerner, who could perform with the Zeibek modes of Turkish folk music
a little inside from the coast, could witness the music and modes sung in many languages, from the Ladino language to
Greek, from French to Armenian on the coast. Greek music formed in that environment created a music genre called
Rembetiko of which foundations would be laid in the future.14

Rembetiko is a music world that was created by the people from different nations who were in the cities that the common
life formed. It is a product of the years in which the nationalist movements hadn’t yet infiltrated the streets of the city,
a güzelleme (happy folk song) continued with that could understand and respect each other, that could see the different
groups by being invited to the weddings and festivals under the roof of the same Empire. In this happy folk song, The
World War hasn’t started yet, Macedonians, Albanians, Greeks, and Turks could have fun by dancing the same Hasapiko
(Butcher’s Dance) in the Balkans, there was a picture that you can’t have enough of experience for very rich and colorful
costumes, headings, and faces making the orientalist Westerners jealous in Anatolian cities. Here Rembetiko was a mu-
sical movement founded by the citizens who grew up in the environment of such a country. In the first ten years of de-
velopment of Rebetiko, “İzmir style” was dominant. 

(As Stelyo Berber also stated, the word Rembetiko makes us think that it might be a trans-ethnic combination when it
is etymologically examined. Some of the most common theories are as the following: There are some assumptions that
it derived from the words “rebenoc”-adolescent in Slavic language, “rembelos”-revolutionist in Italian, and “rembome”-
rambling in Greek. The purpose was answered with a derived word by naming that musical movement which has begun
to be formed probably by the 1850s. The most probable explanation is found in the definition of rambling when we
consider the Anatolian immigrant Rembetiko dancers who were driven to the Greek cities such as Athens and Piraeus
by the population exchange. They really found themselves helpless in the Greek society, as they had left their homeland
and gone out from the garden of the Empire in which they had grown up and had an economic depression after an un-
fathomable military defeat. The Rembetiko movement removed or tried to remove their despair and wounds to some
extent.)

The writer E. Petropoulos claims that Rebetiko had three periods of development:

The dominance of Cafe Aman in İzmir: The classical period: It was characterized by the underground performance of
Rebetiko. Popular Period: Rebetiko overcame the syndrome of underground music and became the national music of
Greece. Cafe Amans were the coffee houses in which music was played in the Ottoman Period. It appeared at seaports
like Izmir and Istanbul at the beginning of 18th century. The names such as Cafe Chantan and Cafe Santur were also
used. Those were the places in which people came together and played music especially after the Industrial Revolution.
In music history, they were known as the first Rebetiko places. Cafe Aman music was dominant in the first ten years.
That music had an oriental atmosphere as a result of Arabic and Turkish musical effects. Panagiotis Toundas (fig. 6),
who was the most important researcher on Rebetiko music, drew a map that showed the places where the representatives
of the music were born. According to the map, more than 80% of the representatives were from Izmir and Istanbul.
The rest were places where the Greek Diaspora lived. Izmir contributed to contribute to music history by giving impor-
tant names. Evangelos Sofroniu (fig.6), Konstantinos Nuros, Famous Violinists Yovanikas (fig. 7), Dimitri Semsis (fig.
8). They were from Izmir.15

Rebetiko is a valuable treasure including Greek and Turkish songs. They dated back to the Byzantine period, followed
by the Ottoman period. Moreover, the origin of Rebetiko songs was mostly Izmir. I can’t move to next part without
mentioning Domna Samiou. She was one of the most important collectors from Bayındır.16

14 Galanti 1995.
15 Kalan 2007.
16 Kalan 2008.
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The most important turning point of Rebetiko music movement was the Population Exchange. Muslim and Greek Or-
thodox co-religionists were forced into mutual migration according to that clause which had the most social sensibility
among the clauses of the Treaty of Lausanne that was signed by Turkey and Greece for more immediate nationalization
efforts. That religion-based forced migration out of race difference was literally the silencing of the last different voices
in the countries. Also, Turks who were members of the Orthodox Church had their share of that forced migration. That
forced migration, which was carried out with the exception of the Turks of Western Thrace and the Greeks of Istanbul,
became one of the biggest migration tragedies that the 20th century saw. Today, there are a lot of musicians who were
born and lived in Izmir. We mustn’t forget them, too. Rüştü Şardağ, Şükrü Şenozan, Ali Rıza Avni, Ali Kocatepe, Gönül
Yazar, Ferdi Özbeğen, Tanju Okan, Avni Anıl, Yusuf Nalkesen, Emel Müftüoğlu, Necdet Tokatlıoğlu, Zeki Duygulu.17

From the past on, İzmir has been the center of different cultures including traditions, ethnic groups, and customs which
cannot be separated from each other as those characteristics of the city belong to everyone who contributed to that
beauty and completeness. Lastly, I’d like to say that ethnic, traditional, and cultural differences are nothing more than
divisions and classifications. Above them, music stands as the combining element through which we may learn to respect
similarities as well as differences. Music is the most important sign of that. Izmir is still a city of tolerance and a door of
tribes in which the different cultures, different lifestyles, different beliefs (Muslim, Christian, Jewish, Armenian, and
Greek etc.) have been living together peacefully for thousands of years.

17 Huyugüzel 2000.
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Resim 4 / Figure 4: Dario MorenoResim 2/ Figure 2: Dikran Çuhacıyan
(Tigran Tchoukhajian)

Resim 3// Figure 3: Haham İzak Algazi Efendi

Resim 1 / Figure 1: 18.yüzyıldaki İzmir’deki Etnik gruplar / Spatial
distribution of ethnic groups in the 18th century in Izmir.
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Resim 5 / Figure 5:  Rakım Elkutlu

Resim 8 / Figure 8: Dimitri Semsis 
(Dimitris Semsis)

Resim 6 / Figure 6: Panayiotis Tundas

Resim 7 / Figure 7: Meşhur kemaniler Yovanikas  / Yovanikas,
Famous violinists
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GELENEKLERİN MODERN İZMİR KONUT MİMARLIĞINA ETKİLERİ

Şeniz Çıkış

Özet

Bu çalışmada 19. yüzyılın başından itibaren İzmir şehri ve çevresindeki modern yapılaşma konusu ele alınmaktadır.
Genel olarak modern mimari, biçimsel bir yaklaşım çerçevesinde ve evrensel özelliği ile tanımlanmıştır. Bununla birlikte,
konut söz konusu olduğunda mimari anlayışın yanı sıra kültürel, fiziksel ve ekonomik faktörler de önem kazandığından
bölgesel ve geleneksel etkilerin de tanımlanması gerekmektedir. 19. yüzyıl İzmir evleri, mevcut Mevcut Anadolu ve Mo-
dern konut kültürlerinin karma bir modeli şeklinde ortaya çıkmıştır. Ancak literatürde bu niteliklerden doğan progresif
ve yenilikçi özellikler göz ardı edilmektedir. Modern İzmir evleri bu açıdan değerlendirildiğinde içerdikleri gerçek po-
tansiyelleri açıklamak mümkündür. Bu çalışmada modernleşmenin ve   çeşitli konut geleneklerinin aynı anda etkisi al-
tında biçimlenen 19. yüzyıl İzmir konutları ele alınmaktadır. Farklı geleneklerin etkileri çözümlenmektedir. 

Giriş

Ana akım mimarlık tarihinde, modern mimarlık ile yapı gelenekleri arasında hiç bir bağlantı olmadığı görüşü hakimdir.
Bu görüş; avangard modernist hareketlerin doğası yanında, kısmen modernliğin evrensellik iddasından, ve kısmen de
aydınlanma çağından itibaren benimsenen ilerlemeci tarih anlayışından kaynaklanır. Oysa gelenekler ve modernlikten
eşzamanlı etkilenilerek üretilen pek çok yapı ve yapı grubunun varlığı bilinmektedir. Hem batı, hem de batı dışında
modern mimarlık ve geleneksel mimarlık arasında saptanabilecek her türlü geçişkenlik ve melezlik; modernizmin ev-
rensellik, rasyonellik gibi varsayımlarını geçersiz kılacağı gibi, özgün bir bilgi üretim pratiğinin de ayırt edilebilmesine
fırsat tanır. İşte bu amaçla, okumakta olduğunuz yazıda kısa bir kuramsal bir çerçeve eşliğinde modern ile geleneksel
mimarlıkların melezleşmesine dair bir örnek olarak “19. yüzyıl İzmir Konutu” ele alınmaktadır. Bu amaçla öncelikle
modernlik ve hibritlik kavramları detaylı şekilde ele alınmış, ardından da İzmir konutunun modern olma durumu açık-
lığa kavuşturulmuştur. Yazı, bu konut türünün biçimlenişinde başvurulan mevcut yapı geleneklerinin analizi ile son-
landırılmıştır. Böylece Türkiye’de tartışmaları yaklaşık on yıl öncesine dayanan hibritlik konusu belki de ilk kez kuramsal
mecranın dışına çıkılarak belli bir dönem ve yere endekslenebilecek bir yapı grubu, yani 19. yüzyıl İzmir Konutu üze-
rinden ele alınmıştır. 

Modernlik ve Geleneksellik

Modernlik ve geleneksellik genellikle zıt kavramlar olarak kabul edilseler de modern dünyada kimi geleneklerin, gele-
neksel yöntem ya da formların varlığını sürdürebildiğini hepimiz biliyoruz. Bazı geleneklerin tümüyle yok olduğu dün-
yamızda, bazılarının varlığını sürdürebilmesini, bazılarının da hibritleşme durumlarını ünlü sosyolog Anthony Giddens
modernliğin “düşünümsellik” (reflexivity) özelliği ile açıklar. Giddens düşünümselliği toplumsal olguları neden sonuç
ilişkisine dayandırılarak açıklamak ve bu yolla kültürel pratiği yeniden üretmek şeklinde tanımlar. Ona göre geleneksel
düşünce biçimi ile modern düşünce biçimi arasındaki en önemli fark da budur. Mimarlık dahil her türlü maddi ve kül-
türel üretimin, geleneğin yeniden üretimi ile değil de, neden sonuç ilişkilerine dayandırılan eleştirel bir değerlendirme
süreci üzerinden yapıldığı modern toplumlarda geleneksel olanın bugün ile hiç bir asli bağlantısı bulunmaz. Yani “ras-
yonel olan gelenekler yaşar, diğerleri ise yok olur gider”.1 Giddens bizlere içinde yenilik nüvesi taşıyan kimi hibritleri,

1 Giddens 1990.
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anakronik biçimleri, ya da bütünlük taşımayan kültür ürünlerini modern olarak tanımlayabileceğimiz bir araç sunarak,
tarihselci perspektifin dışında, açıklayıcı bir model önerir. Daha da önemlisi modernliği Batı'nın hegomonyasından çı-
karır.2 Batılı olmayan toplumların da özgün ve modern üretimler yapabildiğini gözler önüne serer. Bu toplumlar tara-
fından geleneklerin dışına çıkılarak üretilen ve içinde yaratıcılık barındıran mimarlık ve sanat ürünleri ya da gündelik
hayat nesne ve pratiklerinin düşünümsellik boyutuna dikkat çeker. Modernliğin biçimsel kategorilerle değil de yaklaşım
biçimi ile tanımlanmasını sağlar. 

Hibritlik ve Özcülük

Hibrit kelimesinin öncelikli çağrışımı kültürel özlerdir. Genellikle bozulmamış, iki özün bir araya gelmesinden kaynak-
lanan bir yozlaşma hali olarak kabul edilen hibritlik aslında hem Batı için hem de Batı-dışı için bir çeşit söylemsel araçtır.
Batı-dışında özünü yitirmiş hibrit tanımı kendi kimliğini, özü tanımlamak için söylemleştirilir. Bu nedenle daha çok
oryantalist ve ulusalcı söylemlerde ortaklaşa kullanılan olumsuz anlamlar yüklenmiş bir terimdir. Bu kabul ediliş biçimi
ile hibritlik ikincil bir değere sahiptir. Örneğin ulusalcı perspektiften bakıldığında melez bir ürün, özellikle de sanat ve
mimarlık alanında ayıklanıp özde mevcut olan değerlerin kurtarılması, açığa çıkarılması gereken bir varlık olarak kabul
edilir.3 Bu bakış açısının dışına çıkıldığında hiç bir kültürün statik olmadığını kolaylıkla söylemek mümkündür. Her-
nadez’in dediği gibi yeryüzündeki tüm kültürler alt parçalardan oluşur ve dış kültürlerle daimi etkileşim ve değişim ha-
lindedirler. Kültüre ilişkin özgünlük ve saflıktan zaten söz edilemez.4

Bhabha, yaygın kanının aksine hibritliği kısırlığın değil, tam tersine üretkenliğin ifadesi olarak ele alır. Ona göre hibritlik
herhangi bir kültürel ürün ya da ifadeyi biçimlendirenlerin çoğul kökenlerine verilmiş bir referans olarak kabul edil-
melidir.5 Kültürel karşılaşmaların ve melezlerin anlamını değiştiren bu kavrayış melezleşmeyi hiyerarşik bir düzende
olsun ya da olmasın iki farklı kültürün bir araya gelerek ortak üretimi şeklinde tanımlar.  Onun hibrit dediği şeyin stra-
tejisi otoriter olana yabancılaşmayı, ondan uzaklaşmayı beraberinde getirir. Hibrit söylem ya da starteji güç eşitsizlik/den-
gesizlikleri karşısında eşitlik halinde uzlaşmanın ya da müzakerenin önünü açar. Böyle bir uzlaşı ne asimülasyon ne de
işbirliği anlamına gelir. Toplumsal karşıtlığın, kutupluluğun ifadesine karşı çıkan bağlayıcı etmenlerin ortaya çıkmasını
mümkün kılar. Hibritler kültürel egemenlik ya da üstünlük aramayan bir düzlemde varlık gösterirler.  Ortaya çıkan
yeni kültürü, kültürel öngörülerin inşa edildiği noktadan yaymaya başlarlar.6 Böylece kültürel pratikler olağanlaşırken
toplumsal pratikler de normalleşir (Res. 1-3).7

İzmir Konutunda Modernlik, Hibritlik ve Gelenekler

Anthony Giddens’ın tanımlamasından yola çıkılarak, geleneksel düzenin dışında, modern dünya ile etkileşim sonucu
ortaya çıkan ve mevcut sorun ve durumlara çözüm üreten her bir kültürel ürün “modern” olarak tanımlanabilir. Bu ta-
nımlamada koşul üretilen kültürel pratiğin alışkanlıklar, gelenekler yolu ile değil yorumlayıcı, “seçici” ya da “yaratıcı”
yöntemlerle üretilmiş olmasıdır. Bu kıstaslar göz önüne alındığında Modern bir ürünü ayırt edebilmek için biçimsel ni-
teliğin hiç de önemli olmadığını ortaya koyabilir. Nilüfer Göle’nin sosyoloji alanında yaptığı saptamada olduğu gibi mi-
marlık alanında da bir yapı ya da yapı grubunun modern olarak sınıflandırılabilmesi için ön koşul üretilen yapı bilgisi
ve pratiğinin bir yenilik tohumu taşıması, taklide dayanmaması ve Batı ile eş zamanlı olmasıdır.8

2 Batılı-dışı toplumlar Batılı toplumlar ile karşılaştırıldıklarında, içinde bulundukları koşullar gereği hibritlikler üretmeye daha me-
yillidir.
3 Tanyeli 2007a.
4 Hernández 2010, 71.
5 Giddens 1990.
6 Bhabha 1993, 69.
7 Tanyeli 2007b, 1.
8 Göle 1998.
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Tarih boyunca çok kültürlü bir kent olarak var olan İzmir, 19. yüzyıla gelindiğinde “Batılı ve Modern” bir dünya ile
karşılaşmış, özgün bir kent yaşamı yaratmış, aynı zamanda kendi koşullarına uygun bir konut kültürü de üretebilmiştir.
Yüzyılın ortasından itibaren belirginleşen bu konut tipolojisi çeşitlenerek farklı etnik ve ekonomik grupların gereksi-
nimlerine cevap vermiştir. Batıdaki konut tipolojilerinden esinlenilmiş, mevcut yapı gelenekleri ve üretim koşulları bu
tipolojilere adapte edilmiştir. Yüzyılın son çeyreğinde ise tıpkı batıdaki benzerleri gibi metalaşarak, kısmen seri üretilmiş,
yaygınlık kazanarak tüm kentin konut dokusunu dönüştürmüştür.9 Herhangi bir sınıf ya da etnik grubun insiyatifinde
olmaksızın ortak bilinç ve gereksinimler doğrultusunda tekrar tekrar üretilebilmiştir. Bu konut kültürü ne batıdaki ör-
neklerin bir kopyası ne de geleneksel konutların devamı niteliğindedir. Bhabha’nın tanımına uyan bir çeşit hibrittir
(Res. 4).

Avrupa'da ise düşünümsel bir yaklaşım biçimi ile üretilmiş olan, ilk modern konut örnekleri 19. yüzyılda endüstrileşmiş
kentlerde üretilmiştir. Bu kentlerde endüstrileşme sonucu artan ve değişen konut ihtiyacını karşılamak üzere arazi ve
mülkiyet durumuna göre iki temel konut biçimi geliştirildi. Bunlardan ilki Paris örneğinde olduğu gibi apartmanlar,
diğeri ise İngiltere’nin pek çok sanayi kentinde karşılaştığımız gibi sıraevlerdir. Çoğu kez toplu olarak üretilen İngiliz
sıraevleri, sanayi kentlerinde, iki katlı ve orta yoğunlukta bir kent dokusunun oluşmasına neden olmuştur. Önceleri
işçi sınıfı için üretilmiş, kısa zamanda toplumun hemen tüm gelir grupları tarafından talep edilen standart ve varyas-
yonları üretilmiştir. Bu konutların ön cepheleri sokağa, arka cepheleri de arka avluya açılır. Avlu kenarında yer alan
servis mekânları ana kütleye iliştirilmiştir. Ana kütle ise bir dar bir geniş iki akstan oluşmaktadır. Yaşama mekânları
geniş aks üzerinde yer alırken, girişin de yer aldığı dar aks koridor niteliğindedir. Asimetrik bir plan organizasyonuna
sahip üst katlarda ise yatak odaları konumlanır. Çoğu kez yığma tuğla strüktüre sahiptirler (Res. 5) 10

Aynı dönemde üretilen tipik bir İzmir konutu ise tıpkı Endüstrileşmiş İngiliz kentlerinde olduğu gibi iki katlı sıra ev
düzenindir. Çoğu kez asimetrik cepheli ve ahşap cumbalıdır. Bu konutlar genellikle biri dar diğeri geniş iki akstan oluş-
maktadır. Zemin katta giriş holü dar aks üzerinde konumlanmakta, geniş aksta ise yaşama mekânları ve merdivenler
yer almaktadır. Üst katta konumlanan yatak odalarından bir kısmı sokak cephesine, diğer bir kısmı ise arka avluya yö-
nelmektedir. Bu odalar genellikle merkezi bir hol etrafında düzenlenmişlerdir.11 Yine üst katta, cephenin orta aksında
yer alan cumba odaya iliştirilmiş kapalı bir balkon işlevi görür.12 Zemin katta, ana kütleye arka bahçeye doğru uzanan
bir servis kütlesi eklenmiştir. Bu kütlede mutfak, banyo, tuvalet ya da kiler gibi servis birimleri yer almaktadır. Çoğu
kez iki katlı olan servis mekânları konut sıralarının arasında oluşan avluya bakacak biçimde, iç mekânla ilişkilendirilir.13

Avlulara geçiş yalnızca konut içinden sağlanmıştır. Bu konutların büyük bir bölümünde bodrum kat bulunmaktadır. Bu
kat özellikle su tabanı düşük semtlerde nem problemine karşı yapıyı havalandırmak amacıyla yapılmıştır (Res. 6).14 Strük-
türel açıdan değerlendirildiğinde 19. yüzyıl boyunca İzmir’de özellikle de Punta Bölgesinde yapılan konutların büyük bir
bölümü, içi moloz taş ile doldurulmuş ahşap karkas sistem ile yapıldığı gözlemlenebilir. Ayrıca döşemelerde demir putrel,
cumba altlarında dökme demir konsollar, dökme demir giriş kapıları ve saç kepenkler kullanılmıştır (Res. 1-4).15

Tipolojik anlamda “19. Yüzyıl İzmir Konutu” olarak sınıflandırılabilecek konutların en erken örneklerine Punta Semtinde
rastlanır. Bu yapıların bir kısmı kar amacı ile üretilmiş sıraevler, bir kısmı ise demiryolları ve elektrik şirketinde çalışanlar
için toplu olarak yapılmış olan lojmanlardır. Ancak İzmir’de 19. yüzyılda yapılan ilk gelenek dışı konutlar Bornova Buca
ve Karşıyaka gibi banliyö semtlerinde inşa edilmiş olan büyük konak ve malikânelerdir. Bu konutlar batıda geçerli olan,

9 Çıkış 2009, Yazar söz konusu eserinde 19. yüzyıl İzmir Konutunun biçimsel değil ama kavramsal olarak modern konut olduğu sa-
vını ele almıştır. 
10 Long 1993; Cook 1968, 296-297. 19. yüzyılda İngiltere’nin sanayi kentlerinde, düşünümsel bir yaklaşım biçimi ile ortaya çıkan
sıra ev tipolojisi ve gelişim evreleri ve çeşitlenmeleri için Long ve Cook’a ait kitaplar incelenebilir.
11 Kuban 2001.
12 Eyüce 1999, 32.
13 Servis mekânlarının konutun ana kütlesine iliştirilmesi tesisat malzemelerinin üretim ve ithali, kanalizasyon şebekesi, su şebekesi
gibi pek çok koşul ve standarttın yaygınlık kazanması ile mümkün olabilmiştir.
14 Akyüz 1997.
15 Çıkış 2000.
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Neoklasik, Art-nouveaux ya da Revivalist üsluptadırlar ve çoğu kez Batılı mimarlar tarafından tasarlanmış ve yerli iş
gücü ile üretilmişlerdir. Daha sonra üretilen tüm konutlara bu ilk örneklerden hem stilistik hem de yapı elemanı bazında
aktarımlar yapılmıştır. İzmir konutunun biçimleniş ve standartlarını oluşturan bir diğer etken ise kurumsal yapılardan
aktarılan üslup ve inşai deneyimdir. 19. yüzyılın ilk çeyreğinden itibaren Batılıların şehre yerleşmesi ile birlikte okul,
hastane, postane, depo, fabrika, okul, tren garları, otel gibi pek çok büyük ölçekli kamusal yapı inşa edilmiştir. Bu in-
şatlardan elde edilen bilgi ve deneyimin bir kısmı yapı ustaları ve malzeme üreticileri tarafından daha sonra inşa edilecek
olan konutlara da aktarılmıştır. Bölgede zaten mevcut olan yapı gelenekleri tıpkı diğerleri gibi İzmir konutunun kay-
nakları arasında sıralanmalıdır.16 Bu yapı geleneklerinin başında Batı Anadolu konut geleneği ve daha çok Rum köyle-
rinde karşılaştığımız kırsal konut geleneği gelir. Öte yandan başta Sakız Adası olmak üzere Ege Adalarından gelen yapı
ustalarının aktardığı yapı geleneklerinden de söz edilebilir. Dolaylı olarak İngiliz sıraev geleneğinin kökenini oluşturan
köy evleri de 19. yüzyılda İzmir konutunu biçimlendiren konut gelenekleri arasında sayılmalıdır. Yukarıda açıklandığı
üzere İzmir konutunun hem Batıdan hem de mevcut geleneklerden etkilenildiği açıktır ve bu etkenlerden herhangi bi-
rinin daha ağırlıklı ya da önemli olduğu idda edilemez. Özetle İzmir konutu, birçok etki altında ve düşünümsel bir yak-
laşım ile şekillenmiştir. Bu konut türünü modern ve aynı zamanda yerel kılan, onları talep eden İzmir’lilerin, tasarlayıp
inşa eden yapı ustalarının ve mimarların düşünümsel tavırlarıdır.

Yazının bundan sonraki bölümü, İzmir Konutunun biçimlenişinde önemli birer refeans noktası oluşturan şu mevcut
yapı geleneklerine odaklanacaktır: Batı Anadolu konut geleneği, Batı Anadolu Kırsal konut geleneği, İngiliz kırsal konut
geleneği ve zaten melezlik üzerine inşa edilmiş Ege Adalarındaki konut gelenekleri. 

Batı Anadolu Konut Geleneği

Batı Anadolu’da rastlanan geleneksel konutlarının en yaygın türü iki katlı ve cumbalı olanlardır. Hüsrev Tayla’nın da
tanımladığı gibi, bu konutlar genellikle zemin katı taş ya da kerpiç yığma duvarlar üzerine inşa edilmiş ahşap karkas
yapılardır. Karkasın iç dolguları çoğu kez moloz taştan yapılmakla birlikte, kerpiç ya da tuğla bloklarla yapılan örneklere
de rastlamaktayız. Yapıların iç ve dış cepheleri ise büyük oranda bağdadi hımış sıva ile sıvanmış, pencere ve kapı gibi
açıklıklar ahşap hatıllar geçilmiştir. Alt katların daha çok avlu ve depolama gibi ihtiyaçlar için kullanıldığı, üst katlarında
ise yaşama mekânlarının yer aldığı görülebilir. Planimetrik kurgu açısından merkezi bir sofa etrafında organize olan
farklı plan tipleri görülmektedir. Sokak dokusu ise yüksek avlu duvarları ile bütünleşen konut kütlelerinden oluşmak-
tadır (Res. 5).17

19. yüzyıl İzmir konutlarında yukarıda kısaca sözü edilen Batı Anadolu konut geleneğinin özellikle yapısal sistemine
başvurulmuştur. Ancak İzmir'de yapılan konutlarda ahşap karkas kullanımı birinci kat ile sınırlı kalmamış, zemin katlara
da uygulanmıştır. Batı Anadolu’da o döneme değin fazla örneğini görmediğimiz bu yapım sistemi Batıdaki “balloon
frame” adı verilen yapım sistemi ile Anadolu’ya özgü ahşap karkas sistemin melezleşmesi gibidir. Elde edinilen hibrit
strüktürel sistem sayesinde hem yapıların yangın ve deprem dayanımı arttırılmış, hem de sokağa daha fazla açılım sağ-
lanmıştır. Kentli bir yaşamın gereklerine cevap verilebilmiş, avlusuz bir organizasyonda zemin kata gündelik yaşam iş-
levleri yüklenebilmiştir. Aynı zamanda İzmir’de sıkça görülen depremlere karşı daha dayanıklı bir yapım sistemi
geliştirilmiştir.  

Batı Anadolu Kırsal Konut Geleneği*

Batı Anadolu’nun kırsal bölgelerinde ve bazı Ege Adalarında rastlanan konut geleneği, ağırlıklı olarak köşeleri kesme
taşlar ile güçlendirilmiş duvarlarla ve örülmüş yığma taş binalardan oluşur. Pencere ve kapı söveleri taş bloklardan imal

16 19. Yüzyıl İzmir Konutunun esin kaynakları yazarın “Modern konut olarak 19. Yüzyıl İzmir Konutu”  detaylı olarak aktarılmaktadır.
Bu esin kaynaklarından biri olarak gelenekler bu makalede sınıflandırılmış ve detaylandırılmıştır. 
17 Tayla 2007.
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edilen bu konutlarda, taş cinsi ve taşların örülme biçiminin bölgeden bölgeye büyük çeşitlilik gösterdiği görülebilir. Bu
konutların döşemelerinde ise ahşaptan yararlanılmış, çatıya geçişler ise taş profiller veya tuğladan örülen kirpi saçaklar
aracılığıyla sağlanmıştır (Res. 6).18

19. yüzyılda yapılan İzmir konutlarında Batı Anadolu Kırsal Konut geleneğinden bazen biçimsel, bazen de strüktürel
olarak faydalanılmıştır. Örnek olarak; zemin katlarda dış cephesi taş kaplanan ahşap karkas binaların kapı ve pencere-
lerinde sözü edilen konut geleneğindeki orantı ve açıklık boyutlarına benzer taş söveler kullanılmıştır. Yine bu şekilde
profil ya da kirpi saçaklardan da yararlanılmıştır. Bilindiği üzere, yığma taş binalar yangına karşı oldukça dayanıklı
ancak depreme karşı güçsüzdürler. İzmir konutlarının her iki katında da kullanılan ahşap karkas stürüktür sayesinde
yapılar depreme karşı güçlü hale gelirken, moloz taş dolgu malzemesi ve kırsal konut geleneğinden aktarılan taş cephe
kaplamaları sayesinde yangın dayanımı da artmıştır.

Ege Adaları*

19. yüzyılda Osmanlı İmparatorluğu'na bağlı olan Yunan Adalarında çalışan pek çok yapı ustasının ekonomik nedenlerle
yer değiştirerek İzmir, İstanbul, Edirne, Kula gibi şehirlerde de çalıştıkları bilinmektedir. Bu zanaatkârlar yaşadıkları
yerlerde uyguladıkları geleneksel yapım sistemlerini Anadolu’ya taşımış, bu sayede de 19. yüzyıl konut geleneğinin çe-
şitlenmesine ve melezleşmesine katkı sağlamışlardır. Ekonomik kriz ya da kuraklık dönemlerinde Ege Adalarından Ana-
dolu’ya gelen yapı ustaları, geldikleri yerlerin kimi yapı geleneklerini İzmir ve çevresine de uyarlamışlardır. İzmir’e en
yakın ada olan Sakız Adası bu aktarımın en önemli merkezi olarak nitelendirilebilir (Res. 7). Ege Adalarından aktarılan
yapı geleneklerinin başında, İzmir ve adalar mimarisinin karakteristik bir özelliği olan yükseltilmiş ev girişleri gelir. Her
iki bölgede de rastladığımız konutlarda merdivenlerle yükseltilmiş hatta mekansallaşmaya başlamış olan kapı önü ve ev
girişleri bulunur. İzmir için bodrum katların havalanması için yükseltilmesi gerekliliğine bu merdivenler cevap vermiş
ve böylece işlevselleşmiştir. Öte yandan alınlık ya da söve gibi kimi mimari elemanlar üslüpsal birer aktarım olarak hem
adalardan hem de Neoklasik mimarlıktan aynı anda gelmiş olmalıdır.19

İngiliz Köy Evleri

19. yüzyılda İngiltere’nin tüm sanayi kentlerinde uygulanan sıra ev tipolojisi, aslen İngiliz köy evi geleneğinden esinle-
nilerek geliştirilmiştir.20 Kökeni çok eskiye dayanan bu yerel konut geleneği, aynı duvarın iki ayrı konut birimi tarafından
kullanımına olanak sağlar (Res. 8). Bu şekilde hem yapım maliyetleri azalmış, hem de ısıtma gibi belli başlı konularda
avantajlar elde edilmiştir.21 Sıra halinde üretilen bu konutlar tam bir sokak dokusu oluşturmadan münferit yapı blokları
halinde inşa edilmişlerdir. Arazi fiyatlarının artış gösterdiği sanayi kentlerinde ise hem aynı avantajları sağlamak hem
de daha yoğun bir yerleşim dokusu oluşturmak için sıra ev düzenine başvurulmuştur. Böylece karşılıklı bloklardan olu-
şan sokak dokuları geliştirilmiştir. Bir bakıma 19. yüzyıl İngiltere’sinde kırsal konut geleneği düşünümsel bir bakış açısı
ile yeniden üretilmeye başlanmıştır. İzmir’de aynı dönemde üretilen konutlar da, yerleşim düzeni açısından İngiltere’de
yapılan sıra evlerle birebir benzerlik göstermektedir. Öte yandan plan kurgusu da İngiliz sıra evleri ile benzeşmektedir.

18 Arel 1993; Arel’in bu çalışmasında Roma Döneminden itibaren Batı Anadolu ve Ege Adalarında yaygın olarak karşılaşılan yığma
sistem konut türlerinden biri olan Kule ev geleneği örneklendirilmekte ve kökenleri hakkında ortaya atılan çeşitli hipotezler değer-
lendirilmektedir.
19 Phillippides 1983.
20 Benevelo 1981; Benevelo, ünlü kitabı Modern Mimarlığın Tarihi’nde Endüstrileşmenin başlangıç evresinde ortaya çıkan yeni
yapım yöntem ve malzemelerinin daha önceki yapı geleneklerinin geliştirilip seri ve hızlı üretime uyarlanması ile ilk atılımını yaptığını
belirtir. Bu görüşleri Giddens’ın görüşleri ile de sıkı sıkıya örtüşmektedir.  
21 Cook 1968, 296-297; İngiltere’nin kırsal sıraev geleneği ve diğer kırsal konut gelenekleri için detaylı Cook’a ait bu kitaptan edi-
nilebilir. 
* Resimler için Turgut Çıkış,  Kalliopi Amigdalou, Hasan Topal ve  Nazlı Taraz’a teşekkür ederim.
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Sonuç

19. yüzyıl İzmir konutları, tarihinin her döneminde kozmopolit bir kent olan İzmir’in modern dünya ile entegrasyonu-
nun bir ürünüdür. İzmir konut kültürü ne Batıdaki örneklerin birebir kopyası ne de geleneksel konutların tam anlamıyla
bir devamı niteliğindedir. Batıdan aktarılan Modern konut kültürü İzmir’in yapı kültürüne, mevcut malzeme repertua-
rına, işçilik ve yapım bilgisine bağlı olarak yeniden üretilmiştir, yani bu konut tipi hem modern, hem de geleneksel
ögeleri bünyesinde taşımaktadır. Batı ile eşzamanlı, onu birebir taklit etmeyen, ortaya çıkan yeni sorunlara kendine
özgü cevaplar üretmiş bir konut türü olduğu çıkarsanabilir. Bu nedenle tıpkı Bhabha’nın tanımladığı türden üretken
bir hibrittir. Tüm etnik ve sosyoekonomik sınıflarının konut ihtiyaçlarına, kentin her semtinde cevap verebilen bu konut
türü; aynı zamanda eşitleyen, bütünleyen bir ifade etme ortamı olma özelliği taşır.  Gücünü ve yaygınlığını da işte bu
şekilde kentin sorunlarını çözme potansiyelinden almıştır. Bu konutlar; farklı köken, yer ve kültürel pratiklerden ge-
lenlerin oluşturduğu melezlikler, hibritlikler ve çaprazlamalar sayesinde yepyeni bilgi ve kimliklerin üretildiği, farklı
özgürlük ve birliktelik ortamlarına ortam hazırlamıştır.
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EFFECTS OF TRADITIONS IN MODERN HOUSING ARCHITECTURE OF İZMİR

Şeniz Çıkış

Abstract

This study focuses on the modern housing in İzmir and its environs from the beginning of the mid-19th century and on-
wards. Commonly modern architecture was defined in the frame of a stylistic approach its universal characteristics.
However, speaking in terms of housing, since the cultural, physical and economic factors became prominent regional
and ancestral influences should also be defined. Domestic architecture of İzmir during the 19th century is a hybrid of
existing traditional and modern cultures. However interactions between the modern and traditional architectures are
commonly ignored in housing literature. For this reason, progressive and innovative features that arose from this are
also disregarded. Evaluation of 19th century modern İzmir house from this aspect makes its true potential visible. In
this study, İzmir houses that were formed under the influences of modernity and many different traditions are disscused.
Consequently, the effects of these tradiones is analyzed.

Introduction

The conventional line of thinking dictates that there is no connection between Modern Architecture and building tra-
ditions. This point of view arises partly from the nature of avant-garde modernist movements, partly from modernity’s
claim of universality, and partly from the progressive sense of history widely adopted beginning from the Age of En-
lightenment. However, we are aware of many buildings and building types that were built under the simultaneous
effects of traditions and modernity. All kinds of transitivity and fusion that could be detected in the West and outside
would not only invalidate modernism’s claim of universality and rationality, but also allow us to tell apart a unique
method of producing knowledge.

In the article you are reading, “19th century İzmir House”, what is analyzed is an example of fusion between the modern
and traditional practices of architecture; following a brief theoretical frame. For this purpose, the concepts of modernity
and tradition were discussed first. Next, the condition of modernity of the İzmir house is clarified. The article is con-
cluded with an analysis of existing housing traditions that were looked upon for shaping this housing style. 

Modernity and the Tradition

While modernity and tradition are often taken as opposing concepts, we all know that some traditions, traditional prac-
tices and forms can continue to exist in the modern world. One explanation for the continuation of some traditions
while others cease to exist and some become hybridized comes from the famous sociologist Anthony Giddens, who
emphasizes the reflexive character of Modernity. Giddens defines reflexivity as explaining social matters in terms of
causality, and reproducing cultural practices this way. According to him, that is the main distinction between modernity
and the traditional way of thinking. The tradition has no essential connection to the current day in modern societies,
in which every material and cultural production including architecture is made through a critical process of evaluation
rooted in the principle of causality, rather than being solely a reproduction of the tradition. “Rational traditions persist,
others vanish.”1 Giddens gives us a tool to define some hybrids as modern which have a seed of innovation/creativity.
In this way, he proposes an explanatory model outside the scope of the historical perspective. More importantly, he
frees modernity from the hegemony of the West; showing us that non-Western societies also capable of producing

1 Giddens 1990.
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unique and modern productions.2 He points to the reflexive aspect in the non-traditional and creative works of art and
architecture produced by these societies, or their daily practices and objects. He enables us to define modernity not by
formal categories but rather with conception.

Modernity and Tradition in the İzmir House

Starting off from Anthony Giddens’ definition, any cultural product that falls outside the scope of a traditional order
can potentially be modern, if it is produced resulting from an interaction with the modern world, and posing a solution
to existing problems. These kinds of situations or cases can be defined as “modern”. The main condition in this definition
is that the cultural practice has to be produced not by habit and tradition but rather through interpretive, selective or
creative methods. Considering these criteria, it is easy to deduce that formal qualities do not matter at all for distin-
guishing a modern product. Similarly to the sociological conclusion, the main criteria for a building or group of buildings
to be considered modern is that its architectural practices and knowledge have a core of innovation, that it is not based
on imitation, and lastly, that it is synchronic with the West.3

İzmir has existed as a multicultural city throughout its history, and in the 19th century it was faced with a “Western
and Modern” world; which led to a unique urban experience, and created an environment for the development of a
housing culture suitable for its distinctive conditions. This housing typology became prominent starting from the mid-
century, and diversified in order to meet the needs of different ethnic and economic groups. With inspirations taken
from Western housing typologies, existing constructional traditions and conditions of building sector were adapted and
transformed. In the last quarter of the century, it was commodified just like its Western counterparts and was partially
mass-produced, became more and more prevalent, and transformed the whole urban housing pattern.4 It was regenerated
again and again through common sense and mutual needs, without being under the monopoly of a certain class or
ethnic group. This housing culture is neither a copy of its Western counterparts, nor a continuation of the tradition; it
is a hybrid. 

In Europe, the first examples of modern housing built with a reflexive approach were seen in the industrial cities of the
19th century. Depending on the land and property situation, two main housing types were developed in order to meet
increasing and shifting housing demands. First of these is apartments, just as in the example of Paris, and the other one
is row housing, which we witness in many industrial British cities. Mostly mass-built, British row houses created a two-
storey, mid-density urban pattern in these regions. While initially built specifically for the working class, different stan-
dards and variations of row houses popped up quickly in order to meet the demands from all economic segments of
the society. In these houses, the front facade opens up to the street, while the rear front faces a courtyard. The service
spaces that lie at the sides of the courtyard were attached to the main block. It should also be noted that the main block
consists of two axes one of which is wide and the other narrow. Living spaces are situated over the wide axis, while the
narrow axis which also includes the entrance, serves as a hallway. The upper floor has an asymmetrical organization,
and contains the bedrooms. Most of the time, they have a brick masonry structure.5

Just like those in industrialized British cities, a typical İzmir house of the same period also has a two-storey row house
organization. They include an asymmetrical facade and a wooden cumba (oriel). These houses generally consist of one
wide and one narrow axis as well. On the ground floor, we see the entrance hall situated over the narrow axis, while
the wide one contains living spaces and staircases. The bedrooms, which are located on the upper floor, have some of

2 Non-Western societies are relatively more prone to produce hybridities compared to their Western counterparts, due to the cir-
cumstances they are facing.
3 Göle 1998.
4 Çıkış 2009, the author has covered the claim that 19th century İzmir house is conceptually a modern one, albeit not stylistically. 
5 Long 1993; Cook 1968. To learn more about the row house typology that arose around the19th century industrial British cities,
their developmental stages and variations; books written by Long and Cook can be sought out.
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them oriented to street side and others to the courtyard at the rear. These rooms are usually arranged around a central
hall.6 Also on the upper floor, we see a cumba, which operates as an interior balcony attached to the room.7 On the
ground floor, a service block extended to the rear garden is attached to the main block of the house; in order to contain
service units such as the kitchen, bathroom, toilet and the pantry. Service spaces are generally two-storey, and they are
added to the interior of the house in a way that it faces the courtyard lying at the back on the row of houses. It is only
possible to access the courtyard from inside the house. There is a basement in most of these houses, particularly in low-
ground water neighbourhoods, in order to ventilating the building against humidity-related problems (Fig. 6).8 From
the structural point of view, that most of the houses built in İzmir during 19th century, especially in Punta region, were
made using a wooden frame system filled with rubble stone. They also occupy building components such as iron beams
on floors, cast iron consoles under cumbas, entrance doors made of cast iron, and sheet metal shutters (Figs. 1-4). 9

Typologically, the first housing units qualified to be categorized as “19th Century İzmir House” are seen in Punta neigh-
bourhood. These buildings consist partially of row houses built for profit, and partially of mass-built lounging units in-
tended for railway and electricity workers. However, the first non-traditional examples of housing in İzmir in 19th
century were mansions and manors built in suburban neighbourhoods such as Bornova, Buca and Karşıyaka. These
houses carry Neoclassical, Art-Nouveaux and Revivalist influences. Most of the time, they were designed by European
architects and built by local labor. All of the houses that were built in the following period enjoyed both stylistic and
techical transfers from these examples. Another key factor shaping the standards of İzmir house is the constructional
know-how and stylistic elements transfered from institutional buildings. Starting from the first quarter of 19th century,
many large-scale public buildings such as hospitals, post offices, warehouses, factories, schools, train stations and hotels
were built. Some of the information and experiences derived from these projects were used as a reference by both the
construction masters and material manufacturers for the following housing projects. Existing housing traditions of the
region should also be mentioned as an important root of the İzmir house.10 First and foremost of these is the Western
Anatolian housing tradition and the rural housing tradition we mostly see in the Greek villages of the region. On the
other hand, there are practices that were transfered through builders arriving from Aegean Islands, particularly Chios.
Albeit indirectly, the British country housing tradition, which is the root of row house, is also a formative influence on
the 19th century İzmir house.

As explained above, the İzmir house was shaped under multiple influences and with a reflexive approach. It clearly car-
ries both Western and local traditional influences; and it is hard to claim that one of these influences is dominant. This
housing type became both local and modern thanks to the reflexive attitude of the people of İzmir demanding them, as
well as the builders and architects designing and building them. In the following chapter, we will be focusing on existing
housing traditions which were key reference points in shaping İzmir house; namely the Western Anatolian House, West-
ern Anatolian Rural House, British Rural House, and the already-hybridized Aegean Island House.

The Western Anatolian House

While there is a great variety of traditional housing styles in Western Anatolia, the most commonly found is the two-
storied house with a cumba. As Hüsrev Tayla defines them, these houses are typically wooden frame constructions, of
which the ground floor is built upon stone or adobe masonry walls. The inner fillings of the wooden frame are mostly
of rubble stone, but adobe or brick are also used. Interior and extrerior facades are predominantly plastered on reed,

6 Kuban 2001.
7 Eyüce 1999, 32.
8 Çıkış 2000.
9 Akyüz 1997; Plans and elevations drawn by Esra Soykan (figs. 1-4).
10 For detailed information about sources of 19 th Century İzmir houses see the article written by the auther titled as “Nineteenth
Century İzmir Houses as ‘Modern’: Formal And Conceptual Overlappings”.
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while openings such as doors and windows are made with wooden lintel. Ground floor is used largely for courtyard
and storage purposes, whereas the upper floor contains living spaces. In terms of planimetric organisation, there are
varying plans around a central sofa. The typical street pattern consists of housing blocks merging with high courtyard
walls.11

19th century İzmir houses borrow particularly the structural system of the Western Anatolian housing tradition, which
was mentioned briefly above. However, usage of wooden frames was not limited to only the first floor; being applied to
the ground floor as well. This construction system, which we do not see much up until this period in Western Anatolia,
could be considered  hybrid of the European technique named “balloon frame” and Anatolia’s native wooden frame
system. Thanks to the resulting system, it was possible to increase earthquake and fire resistance of buildings, and make
households more interactive with the street. It responded to the requirements of a new urban life, taking on the functions
of daily life in an organization without a courtyard. On the other hand, it constituted a more durable architectural so-
lution to İzmir’s frequent earthquakes (Fig. 5).

Rural Anatolian Housing Tradition

In the coutryside of Western Anatolia and some of the Aegean Islands, the housing tradition we witness consists mostly
of masonry buildings fortified with cut stones on corners. Patterns and types of stones exhibit great variety from one re-
gion to another. Door and windowposts of these houses are made up of stone blocks. 

In İzmir houses, Western Anatolian rural housing tradition was taken sometimes as a stylistic influence, and sometimes
a structural one. For instance, on the ground floors of the stone-cladded buildings; we come across door and window
frames of which have same proportions with this traditional typology. 

As it is known, stone masonry buildings are considerably fire-resistant, but they are extremely weak in case of an earth-
quake. In the İzmir house, wooden frame structure used in the both stories strenghtened it against earthquakes, while
increasing its fire resistance through rubble infillings and stone claddings transfered from the rural housing tradition
(Fig. 6). 12

Aegean Islands

The Aegean Islands were still an Ottoman Territory in the 19th century, which meant that builders working on them
could also work in Anatolian mainland cities, such as İzmir, Istanbul, Edirne and Kula. By bringing along the traditional
technical practices from their previous worksites to Anatolia, these artisans helped to diversify and hybridize the 19th
century housing tradition.

Coming to Anatolia from Aegean Islands during times of economic crisis or drought, builders adapted some of their
native regions’ constructional traditions to İzmir and its surroundings. 

The island Chios, located near İzmir, was especially the center of the connection. The most common building tradition
imported from the Aegean Islands is eleveted building entrances. We obseve elevated and spacially defined entrance
and outdoor areas. Need for ventilating the basement floor necessarily forms the straircases and entrance spaces. In ad-
dition, building components such as pediments and door and windowposts were transferred from both the islands and
Neo-Classical Architecture as a stylistic choice (Fig. 7). 13

11 Tayla 2007.
12 Çıkış 2009.
13 Phillippides 1983.
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British Country Houses

Applied in all British industrial cities in the 19th century, row house typology was initially developed with inspiration
from the typical English country house tradition.14 This archaic housing tradition allows the usage of the same wall by
two different units of housing at the same time. This way, it is possible to minimize the construction and heating costs.15

However, these row houses were built as singular blocks without really constituting a street pattern. In industrial cities,
in order to have the same advantages while creating a denser settlement pattern, row systems were also applied but in
a way that constitutes streets of blocks facing each other. In other words, rural housing traditions were being reproduced
through a reflexive approach. Houses built in İzmir in this period demonstrate a one-to-one similarity to British row
houses, which means that they are under the indirect influence of English rural housing traditions (Fig. 8).

Conclusion

19th century İzmir houses were born from the interaction of the modern world with İzmir, which has been a cosmo-
politan city all throughout its history. İzmir’s housing culture is neither a carbon copy of its Western counterparts, nor
can it be considered a continuation of the region’s traditional houses. Modern housing culture transfered from the West
was reproduced according to İzmir’s own building culture, repertoire of available materials, experinces of workmanship
and constructional knowledge. Therefore, it bears modern and traditional elements at the same time. It is a style of
housing synchronic with the West but not an imitation of, and posing solution a to its era’s new problems. Because of
this, it is a productive hybrid. Meeting the housing needs of all ethnic and economic groups in every neighbourhood of
the city; it is an equalizing, integrative environment of expression. Its power and contagiousness comes from its potential
of solving the city’s issues of housing needs. These houses created a fresh atmosphere of freedom and unity, in which
inhabitants from different origins, locations and cultural practices create brand new identities and information through
various forms of hybridity.  

14 Benevelo 1981, Benevelo, in his famous book History of Modern Architecture, shows the relationships between Industrilized
building productions and vernacular architectures of England. His ideas are overlaps with the Giddens’ definitions of modernity.  
15 Cook 1968, Detailed information on the English country row houses and other rural housing traditions can be obtained from this
book. 
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Resim 1 / Figure 1: Tipik 19. yüzyıl İzmir konutları, Damlacık /
Typical 19th century Izmir houses, Damlacık.

Resim 2 / Figure 2: Tipik 19. yüzyıl İzmir konut planları / 
Plans of typical 19 th century Izmir houses.

Resim 3 / Figure 3: 19. yüzyıl İzmir konutlarından örnekler / Examples from 19 th century Izmir houses.
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Resim 4 / Figure 4: 19. yüzyıl İzmir konutlarından çeşitlemeler / Details from 19 th century Izmir houses.

Resim 5 / Figure 5: Batı Anadolu konut geleneği örneği olarak Kütahya / Typical examples of Western Anatolia houses in Kütahya.
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Resim 6 / Figure 6:  Batı Anadolu konut geleneği örneği olarak Birgi / Typical examples of Western Anatolian houses in Birgi

Resim 7 / Figure 7: Ege Adaları konut geleneklerine ait bazı örnekler / Some examples from Aeagean Islands housing traditions.
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Resim 8 / Figure 8: İngiliz kırsal sıra ev örnekleri / Some examples from British rural row houses.

Resim 9 / Figure 9: 19. yüzyıl İngiliz kentsel sıra ev örnekleri / Some examples from 19th century British urban row houses.
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ORTAÇAĞDA SMYRNA1

Jean-Claude Cheynet

Özet

Şehrin Orta Çağ karanlığından kurtulması Arap saldırıları ile başlamıştır. İmparator III. Michael 9.yüzyılda şehrin etrafını
surlarla çevirerek korumaya almıştır.  Ephesos’un zayıflamasını fırsat bilen Smyrna, tarıma elverişli, verimli geniş top-
rakları sayesinde 10. yüzyıldan itibaren Bizans İmparatorluğu’nun ekonomik ve coğrafi gelişmesinden faydalanmaya
başlamıştır. Burada, geçici olarak şehri işgal eden Türk emiri Çaka Bey’in deniz üssü olarak kullandığı bir cephanelik
inşa edilmiştir. İznik İmparatorluğu döneminde başkent Nimfeum (Orfeus)’a yakınlığı ile altın çağını yaşayan şehir,
1261’de Konstantinopolis’in geri alınmasından dolaylı olarak zarar görmüştür. Helene Ahrweiler’in üzerinde çalıştığı
Lembiotissa Manastırı’na ait kayıtların kısmen korunmuş olması sayesinde 13. yüzyıla ilişkin istisnai belgelere sahibiz.
Batı Ege Denizi’nin kontrolünü elinde tutan Smyrna o dönemde Bizanslar, Türkler ve Latinlerin sahip olmak istediği,
daha sonra ise Osmanlılar tarafından ele geçirilerek barış ve refahın inşa edildiği değerli bir şehirdi.

Ortaçağın başlangıcında Smyrna’nın durumu bilinmemektedir. Kent şehir yaşamında 7. yüzyılda meydana gelen genel
anlamdaki gerileme evresine mutlaka dahil olmuştur. Clive Foss başta Smyrna’dan çok uzakta bulunmayan Ephesos
veya Sardis olmak üzere, büyük metropollerin çöküşünü incelemiştir. Pers orduları Heraklios yönetiminde Anadolu’yu
Ege kıyılarına kadar yağmaladı. Tüm Küçük Asya içerisinde Asya eyaleti en çok kente sahip olan eyaletlerden biriydi.
Ancak kentin gerilemesi ve söz konusu gerilemenin karanlık çağlarda ulaştığı boyutlar hakkında detaylı bilgiyi yalnızca
arkeolojik çalışmalar sağlamaktadır ve ileride de sağlamaya devam edecektir. Kırsal kesimin nüfusunda gerçekten bir
gerileme meydana geldiyse bunun hangi boyutta olduğu konusunda da aynı derecede bilgisiziz zira Smyrna’nın hinter-
landı Anadolu’nun en güzel tarımsal arazilerine sahiptir. 

Askeri Değerlendirmeler

Söz konusu Ege limanı hakkında sahip olduğumuz başlıca bilgiler hala askeri niteliktedir. Arapların İstanbul’a karşı sal-
dırılarını başlatmak amacıyla Smyrna’ya mevzilenmeyi tercih etmiş olmaları limanın büyük bir donanmayı barındıracak
ve mürettebatına yeni kaynaklar sağlayacak kapasiteye sahip olduğunu kanıtlamaktadır. 672/673 yılında Muhammed
ve Abdullah ibn Kays komutasındaki güçlü donanma Ege kıyısı, Lykia kıyısı ve Kilikia için adı geçen tek liman olan
Smyrna’da demirlemişti.2

Varlıkları muhtemelen kentin refahına zarar vermişti, ancak Anadolu’da İsauria hanedanlığının Arap akınlarına güçlü
bir şekilde karşılık verdiği dönemde Thrakesion theması özellikle daha önceleri Asya eyaleti olan bölgeyi müdafaa etmek
için kurulmuştu. Strategos konumunun birinci sınıf subaylar tarafından doldurulması bir tesadüf değildi ve özellikle V.
Konstantin kendi döneminde themayı en tutkulu yandaşlarından biri olan Mihail Lakhanodrakon’a emanet etmişti. 

İmparatorlar kentin güvenliği ile ilgilenmeye devam ettiler zira 9. yüzyılda III. Mihail Anadolu kale ağlarında gerçekleş-
tirdiği onarım çalışmalarını tamamlarken bir yazıta göre Smyrna’nın surlarını yeniledi. Benzer bir çalışma, bir yazıta
göre, Konstantinos Monomakhos tarafından 1040 yılında gerçekleşen şiddetli deprem sonrasında gerçekleştirildi. Hala

1 1204 yılına kadar Smyrna hakkında daha kapsamlı ve kaynaklara daha fazla referans sağlayan bilgi için, cf. Cheynet 2014.
2 Jankowiak 2013, 318.
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Ege denizinde gezinmeye devam eden korsanların bazı saldırıları dışında Arap istilası tehdidi fiilen ortadan kalkmıştı.
9. yüzyılda, görevinin içeriği tam olarak bilinmeyen fakat denizcilik ile ilişkili olan bir arkhonun varlığı tek bir mühür
ile doğrulanmaktadır (Fig. 1).3 10. yüzyılda Smyrna yakın zamanda kurulan Samos themasına ait donanmanın ana üs-
süydü. Her ne kadar Samos’a yakın olsa da bu konum için Ephesos seçilmemişti. Öncesinde bir drongarios’un merkezi
olmuş olsa da Ephesos, limanına erişim zorluğu nedeniyle, daha kuzeydeki Adramytteion gibi bir turma, yani themanın
bir alt bölümü konumuna gelmişti. Bu tema çok büyük bir stratejik önem taşımaktaydı, zira ticaret gemilerinin nadiren
karadan uzak güzergâhlar izledikleri bir dönemde Konstantinopolis’i Küçük Asya’nın güneyine ve Suriye’ye bağlayan
ekseni kontrol etmekteydi. Peki, bu durumda neden Bizanslılar Kaystros veya Meandros gibi büyük bir nehir tarafından
sulanan bir hinterlanttan faydalanan Ephesos veya Priene yerine Smyrna’yı seçtiler? Söz konusu limanlar şüphesiz kum
birikintisi oluşması riskini taşıyordu, ancak Nikephoros Phokas Girit seferine çıkarken Ephesos’un güneyindeki Phyge-
la’da bir üs kurulmuştu. Smyrna’nın daha cazip oluşu şüphesiz etrafını çevreleyen sıradağlar sayesinde içeriden gelecek
bir saldırıya karşı korunaklı bir konuma sahip olmasından kaynaklıydı.

Smyrna devamında bir kez daha Selçuklu ve Türkmen birlikleri tarafından gerçekleştirilen ilk Türk istilası sırasında
tehdit altında kalmıştı. Malazgirt Savaşı ve devamındaki iç savaş sonrasında Türk süvarileri Anadolu içerisinde ilerleyerek
Ege kıyısına ulaştılar; 11. yüzyılın sonlarında gerçekleşen askeri operasyonlar detaylı olarak bilinmemektedir, ancak
önceden hazırlanan bir plana sahip değildirler. Daha ziyade beylerin aldığı risklere dayanmaktaydılar. Dolayısıyla bir
kent Türklerin kontrolüne geçerken, komşu kent Bizans garnizonunu koruyabiliyordu. Böyle bir karmaşa içerisinde bir
Bizans dükü olan Aleksandros Kabasilas tarafından esir alınan Çaka Bey, İmparator III. Nikephoros Botaneiates’in sara-
yına alınmış ve burada protonobelissimos yüksek unvanını alarak, elbette kısa süreliğine, Bizans ordusu saflarına katıl-
mıştı. Çaka Bey’in ilerleyen yıllarda ki faaliyetleri bilinmemektedir ancak III. Nikephoros’un tahttan edilmesi ve
Bizanslıların Normandiyalılar tarafından yenilgiye uğratılmasından faydalanmış olmalıdır ve imparatorluk hizmetinden
ayrılarak özgürlüğünü geri kazanmıştır. Küçük Asya’nın batısına hakim olan kargaşadan dolayı Smyrna’yı ele geçirmeyi
veya içerisine sızmayı başardı. Bu durum Kabasilas tarafından esir alındığında bölgede sıkça bulunmuş olan Çaka Bey
tarafından üzerinde düşünülerek hazırlanmış bir planın sonucu muydu yoksa sadece fırsatçılık mıydı? Muhtemelen gö-
züne kestirdiği yer gemi tersanesiydi zira burayı ele geçirmesinin ardından Çaka Bey komşu adaların fethi için büyük
bir filo donatmıştı. Bazı başarılar kazanmış olması Smyrna cephaneliğinin Yunan bir mühendis yardımıyla donanmasında
yer alan çok sayıdaki gemiyi tedarik edecek yeterliliğe sahip olduğunu kanıtlamaktadır. 

Bu hipotez Smyrna’nın Türkler tarafından ele geçirilişini takiben ortaya çıkan şartlar ile de desteklenmektedir. Haçlıların
Selçukluları Küçük Asya platosunda geri püskürtmesinden sonra, 1097 yılında Kaspaks Smyrna’yı geri alma görevi ile
donanmanın amirali olarak tayin edildi, İmparator Aleksis Komnenos’un kayınbiraderi İoannes Dukas ise iç bölgeleri
kara ordusu ile kontrol altında tutmaktaydı. Muzaffer Kaspaks karşılığında ele geçirilen kentin dükü ilan edildi fakat
suikast sonucu öldürüldü. Bu suç, kentin büyük bir nüfusa sahip olduğunu gösteren, korkunç bir katliama sebep oldu.
İoannes Dukas Kaspaks’ın halefi olarak yetenekli bir komutan olan Hyaleas’ı atayarak kenti Byzantium için muhafaza
etmeyi sürdürdü. Ege’nin yeniden fethi için Smyrna’nın hedef olarak seçilmesi limanın kıyı şeridindeki en önemli kente
dönüştüğünü ortaya koymaktadır. 

Yarım yüzyıl boyunca Smyrna düşman saldırılarına açık olmayı sürdürdü. Aleksiad’da çok sayıda Türk saldırısından
söz edilmektedir. En son saldırılardan biri şüphesiz 1133’den kısa bir süre önce gerçekleşti. Dolayısıyla Türk istilasına
bağlı olarak ortaya çıkan sorunların sonuçları Thrakesion themasını tamamen yeniden düzenleyen Manuel Komnenos’un
iktidarının başlangıcına kadar hissedilmişti. Attaleia’ya olan yolculuğu sırasında Fransa kralı VII. Louis’nin Smyrna’dan
geçmesi sebebiyle hinterlanttaki huzursuzluk sürdü, ancak Smyrna limanı imparatorun yeniden inşa edip kurması ge-
rektiği Adramytteion limanına nazaran daha az zorluk çekmişti.

1204’te Konstantinopolis’in Latinler tarafından işgali ve eskiden imparatorluğa dâhil olan toprakların fethedilmesi ihti-
rasının ardından kent kendisini bir kez daha askeri cephede Latin filolarının tehdidi ile karşı karşıya buldu. Bir defasında

3 Wassiliou-Seibt 2004, no. 123.
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ise, 1214’te, Küçük Asya eyaletlerini kendi yetkisi altında yeniden bir araya getirmeyi başaran I. Theodoros Laskaris’in
topraklarının derinliklerine ulaşmasını sağlayan I. Henry’nin başarılı seferinin tehdidi ile karşı karşıya kaldı. 

III. Ioannes Vatatzes Latin rakiplerine karşı avantaj sağlayarak birliklerini Thrakia’ya taşıdı. Aynı zamanda Gabalas’ın
Rhodos’da başlattığı isyanı bastırması ve Ege’de Venediklilerin kontrolüne geçen adalarda bulunan Latin filolarına karşı
koyması gerekmekteydi. Tüm bu çatışmalar bir donanmanın kurulmasını gerektirmekteydi ve başlıca tersane Smyrna’ya
kurulmuştu. Ancak Bizans gemileri birebir deniz muharebesinde Venedik gemileri ile rekabet edemiyordu. Cenevizlilerin
eline düşen Rhodos’un geri alınışını anlatan Georgios Akropolites, Vatatzes’in Smyrna’da kurulmuş olan ve içerdiği son
derece büyük atlı taşıma araçları sayesinde Cenevizlilerin 1249’da uzaklaştırılmasını sağlayan bir donanmaya sahip ol-
duğundan söz eder. İmparator II. Andronikos’un 1284’te ekonomik sebeplerden dolayı Konstantinopolis’te Bizans do-
nanmasını dağıtma kararı almasından dolayı cephaneliğin akıbeti bilinmemektedir. 

III. Ioannes Vatatzes 1222-1223 yıllarında Smyrna akropolünde güçlü bir iç kaleyi restore ederek ve limanı savunma
amaçlı bir kale inşa ederek Smyrna’nın karadaki savunmasını da güçlendirmişti. Smyrna hem askeri hem de sivil otoriteyi
elinde bulunduran prokathemenos isimli bir yöneticiye sahip ender kentlerden biriydi, yardımcısı olan kastrophylaks
ise özel olarak kentin savunmasından sorumluydu. Yöneticilerin büyük çoğunluğu yerel aristokrasi içerisinden göreve
getirilmekteydi.4

13. yüzyılın son yıllarında ve 14. yüzyılın ilk yıllarında Bizans’a ait Küçük Asya’da durumun daha kötü bir hal alması
ile birlikte Smyrna, başta Aleksis Philanthropenos’un 1295/1296’da gerçekleştirdiği sefer olmak üzere, akıncı Türk grup-
larına karşı gerçekleşen askeri operasyonların merkezi oldu. 1304 yılında Katalan kuvvetlerinin hinterlanttaki varlığı
kaydedilmektedir, Roger de Flor ise Khios’ta bulunan donanmasını çağırmak için Smyrna’yı kullanmış, ancak Smyrna’ya
göndermek yerine daha güneyde bulunan bir liman olan Anaia’ya göndermişti. Şaşırtıcı bir şekilde II. Andronikos’un
çağdaşı ve son derece zengin Historia’sı 1308’de sonlanan tarihçi Georgios Pakhymeres Smyrna’dan hiç söz etmemek-
tedir.

Kent en sonunda en başta akropolis kalesinin şüphesiz 1317 yılında ele geçirilmesi ile Aydın beyliği, antik Tralles, Türk-
leri tarafından işgal edilmiştir.5 Bu andan itibaren Türklerin Smyrna’daki başlıca düşmanları yakın adalarda yerleşmiş
olan Latinler, Khios’taki Zaccharias veya Rhodos’daki Hospitalier Şövalyeleriydi. Liman kalesi 1327’de, limanın artık
hareketliliğini yitirdiği bir dönemde, Aydınoğlu Umur Bey tarafından Cenevizli Martino Zaccharia’nın elinden alınıncaya
dek Hristiyanların ellerinde olmayı sürdürdü. 

Aydınoğlu Umur Bey Smyrna’yı babası Mehmed tarafından kendisine emanet edilmiş olan toprakların başkenti yaptı.
Beyliğinin genişlemesi rakip beyliklerin varlığı tarafından engellenmekteydi. Yalnızca deniz Hristiyan düşmanları gazi
ruhu adına talan etme imkanları sunmaktaydı. Kendisinden önceki Çaka Bey gibi, Smyrna’da konuşlanan bir donanma
kurdu ve bununla Ege’de kendisine ganimet ve sayısız esir sağlayan çok sayıda sefere çıktı. İoannes Kantakuzenos ile
yakın ilişkileri vardı ve kendisini V. İoannes’e karşı gerçekleşen iç savaşta destekledi. 

Ege kıyılarının Türkler tarafından işgal edilmesi Latinlerin huzurunu bozmuştu ve basacak sağlam zemin arayışına gir-
mişlerdi. Doğal olarak Umur Bey’in deniz saldırılarının başlangıç noktası olan Smyrna’yı hedef aldılar. 1344 Ekim’inde
bir korsan “liman kalesini” ele geçirdi fakat Türklerin elinde bulunmayı sürdüren akropolisi almayı başaramadı. Buna
rağmen Türkler limanı yeniden ele geçiremediler. Umur Bey 1348 Mayıs’ında nihayetinde Rhodos Hospitaler Şövalye-
lerine bırakılan ve 150 kişilik bir garnizonun yerleştirildiği liman kalesini bir kez daha ele geçirmeye çalışırken hayatını
kaybetti. 1381’de Hospitaler Şövalyeleri büyümekte olan Osmanlı baskısına direnebilmek için kaleyi güçlendirdiler. Bu
durum 1402’de iç kaleyi savunan Hospitaler Şövalyelerinin Timurlenk’in birlikleri tarafından kuşatılıp çok büyük sa-
yıdaki güç karşısında kalenin düşmesi ve yok edilmesine dek aynı şekilde devam etti. Smyrna’nın askeri tarihi kentin
1426’da Osmanlı İmparatorluğuna dahil edilmesi ile sona erdi.

4 Ahrweiler 1965, 155.
5 Lemerle 1957, 50.
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Yüzyıllar İçerisinde Refahı Artan Bir Kent

İznik İmparatorluğu dönemi öncesinde Bizans Smyrna’sının ekonomisi hakkında çok az bilgiye sahibiz. M. Hendy’nin
geniş kapsamlı çalışmasının bu kentin aktivitelerine yer vermemesi buna dair bir belirtidir.6 7. yüzyıl civarında meydana
gelen ve antik kentin çok büyük bölümlerinin terkedilmesine yol açan, aynı zamanda 14. yüzyıl kadar geç bir döneme
dek Latinlerin ve Türklerin kontrolüne geçen bölümlerin birbirinden ayrılmasına sebep olan gerileme sonrasında,
Smyrna yavaş yavaş eski gücüne kavuşmuş gibi gözükmektedir. Tersanenin faaliyeti çok sayıda uzmanlaşmış çalışanın
varlığına işaret ederken, kentin yönetimsel, kamusal ve dinsel rolü pek çok devlet memurunun ve denizcinin yeniden
göreve getirilmesini gerektirmekteydi.

Bunun dışında, ortaçağ metinleri Smyrna’nın ipek üretimi dahil olmak üzere, yüksek düzeyde gelişmiş bir tekstil sana-
yisine sahip olduğunu göstermektedir. Bölge imparatorluk atölyelerine erguvan sağlamaktaydı. Yerel bir aile olan Blat-
topouloi ismi ipek dokumacılığını akla getirmektedir. Burada aynı zamanda daha kaba kumaşlar da üretilmekteydi.

Zengin zirai araziler yakınına konumlanmış olan Smyrna bir antrepo işlevi görmekteydi. 10. ve 11. yüzyıllarda, horre-
iarioi (depo idarecileri) mühürleri ile kanıtlanan, kamuya açık bir antrepoya sahipti (Fig. 2). 800 yılı civarında kent sa-
kinleri kıtlık ile mücadele eden Mytilene adasına tahıl ve sebze sevk etmişti. Kuşkusuz, dokuzuncu ve onuncu
yüzyıllardan itibaren kentte ölçülemeyen ancak iki trajik olay içerisinden anlaşılabilen bir yeniden canlanma gözlen-
mektedir. İlki 1040 yılında meydana gelen büyük deprem, diğeri ise kentin Bizanslılar tarafından ele geçirilmesinden
kısa süre sonra gerçekleşen kent sakinlerinin katliamıdır. Anna Komnena’ya göre 10,000 kişi can vermiştir. Bu kesin-
likten uzak bir değerlendirme olsa da rakamın büyüklüğüne dair bir fikir sunmaktadır.

Kentin artan çekiciliğine dair bir diğer belirti Komnenos’lar döneminde Latinlerin kente olan ilgisinin ortaya çıkmasıdır.
Venediklilerle bir antlaşmanın imzalandığı 1082 yılında Ephesos ve Anaia’nın aksine Smyrna’nın ismi Venediklilere
açık olan kentler listesinde yer almamaktadır. Bu durumdan nasıl bir çıkarım elde edilebilir? Smyrna’nın çoktan Türklerin
eline geçmiş olması uzak bir ihtimaldir. Smyrna’nın dahil edilmemesi kastidir, sebebi ise ya kıyı ticaretini Ephesos ve
Anaia üzerinden yapma alışkanlığını sürdüren Venediklilerin Smyrna’ya ilgi duymaması ya da Aleksis Komnenos’un li-
manı Küçük Asya’dan gelen sığınmacılar ile dolup taşan başkentine kaynak sağlamak için elinde tutmayı istemesidir.
1198 yılında bir kez daha Venediklilerle imzalanan antlaşmanın Smyrna’dan yine bahsetmemesi kayda değerdir. 12.
yüzyılda kent öncelikli bir istikamet değildi zira yalnızca Venedikli Romanus Mairano’nun 1156 Haziranı ile 1158 Mayısı
arasındaki seyahatleri dikkate değerdir. Ancak çevre bölge imparatorluk ailesine bağlı kişilere ömür boyu gelir sağlayan
çok sayıda geniş ekonomik alanlar ve patrikhane dahil olmak üzere Konstantinopolis’in büyük kilise kuruluşlarına ait
diğer alanları içermektedir. 

Smyrna’nın ekonomik gücünün daha net bir şekilde ortaya çıkışı henüz 1204 yılı sonrasında olmuştur. Küçük Asya’da
korunagelmiş ve önemli ölçüde bilgilendirici olan tek manastır kaydı olan Lembiotissa kayıtları manastırın varlıklarının
bulunduğu kentin yakın çevresini anlatmaktadır. Hélène Arweiler başlıca sonuçlarını benimsediğimiz kayda değer ça-
lışmasında bu belgeden faydalanmıştır.7 Küçük Asya’da geri püskürtülen imparatorluk, başkentini kademeli olarak
Smyrna’nın gerisindeki dağlarda bulunan bir saray olan Nymphaeum’da oluşturdu, dolayısıyla Smyrna İmparatorluğun
merkezi kenti konumuna ulaştı. Ancak, muhtemelen güvenlik sebeplerinden dolayı, imparatorluk hazinesi anakaranın
biraz daha içerisinde bulunan, yakındaki Magnesia ad Sipylum kendine yerleştirildi (Fig. 3). Saray maiyetinin ve askeri
seferler dışında İmparatorun sürekli burada bulunması, 1204 yılından önce yerleşen asilzadeleri saymazsak, Konstan-
tinopolis ve Balkanları terk eden tüm önde gelen aileleri buraya çekerek Smyrna’nın da dahil olduğu bölgede esnaflar
için ek bir pazarın oluşmasına sebep oldu. Kentin hemen yakınındaki banliyölerde, Periklystra kaynaklarında olduğu
gibi, imparatorluğun sayfiyeleri inşa edildi.

Ünlü bir anekdot III. İoannes Vatatzes’in yerel üretime duyduğu ilgiyi doğrulamaktadır. Bir gün oğlu genç Theodoros
ile karşılaştığında yabancı kökenli değerli ipek giysiler giydiğini görünce yerli kumaşlar ile tatmin olmadığı için sert bir

6 Hendy 1985.
7 Ahrweiler 1965.
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biçimde kendisini azarlamıştır. Tekstil üretiminin geleneksel olduğu Smyrna’nın, saraya yakınlığı sebebiyle, imparatorun
kendine yeterliliği sağlama çabalarından en çok faydalanan kentler arasında olduğu kabul edilebilir. Lembos kayıtlarında
belgelenen anthroponymler arasında iki Smyrna manastırının kurucusu olan Kamelaukas (şapka üreten) ve Anyphandor
(dokumacı) isimleri ile gayrimenkul sahibi olan Gounaropuloi (kürkçünün oğulları), ve metropolit katedralinin büyük
sakellariosu Raphtopoulos (terzinin oğlu)’nun isminden söz edilebilir. Önde gelen bir vatandaş olan Gudelios Tyrannos
giyim sanayisinde kullanılan monokrom kumaşlar olan tzochai üretimi ve satışında uzmanlaşan dört atölyeye sahipti
ve söz konusu atölyenin bir fırın ve diğer bir atölye ile birlikte sağladığı hatırı sayılır kira 2,000 hyperpera idi. 

İoannes Vatatzes bizzat kraliyet arazilerinde uygulamaya koyduğu tarımsal yatırım politikasını teşvik etti. Lembiotissa
manastırını yeniledi ve Smyrna yakınında bulunan köy ve paroikoileri buraya bağışladı. Tarımsal üretim sahil limanla-
rından ihraç edilmekteydi8, Smyrna ise 11. yüzyıla kadar tahıl ambarları bulundurmayı sürdürdü. Hinterlantta bağ ve
zeytin korularının bulunduğu da aynı derecede bildirilmektedir. Kaynak ihtiyaçları Smyrna Körfezi boyunca yayılmış
olan çok sayıdaki dalyan ile tamamlanmaktaydı.

Kent aynı zamanda bir metropolit kilisesi merkezi olduğu için (Fig. 4) çok büyük bir rahip grubuna sahipti ve en azından
13. yüzyılda bölgede taşınmaz mal sahibi olan birçok manastır bulunmaktaydı. Hélène Ahrweiler sadece kent içerisinde
dört manastırdan söz etmektedir. Ölmekte olan İmparator İoannes Vatatzes bunlar arasından kuşkusuz en önemlisi
olan Kurtarıcı İsa’ya adanmış Kamelaukas’ta İsa’nın bir ikonasına tapmak istemekteydi. Smyrna Kilisesi 800 yıllarında
kendi mührüne sahip bir idare memuruna (oikonomos) sahip olacak zenginlikteydi (Fig. 5).9 Metropolitler haricinde
metropolitan kilisesinin birçok rahibi bu bölgeden gelmekteydi.10 Sinalı Gregorius gibi bölgenin yerlisi olan bazı diğer
rahipler bölgeden ayrılmış olabilir. 

Her ne kadar Venedikliler Konstantinopolis’in düşüşünde oynadıkları rol sebebiyle kabul edilmeseler de, Smyrna’nın
zenginlikleri Latinlerin ilgisini çekmekten geri kalamazdı. Venedikliler ise yalnızca kısa bir süre için uzak tutulmuşlardı
çünkü Konstantinopolis’te podestat olan Giacomo Tiepolo 1219’da İznik Yunanları ve 1220’de Selçuklular ile antlaşmalar
imzaladı. İznik sarayı için gerekli olan lüks ürün ve baharatların Smyrna üzerinden Mısır veya Hindistan’dan ithalatına
katıldılar. Çok büyük bir nüfus artışı içerisinde olan İtalyan kentleri de tarımsal ürünlere ihtiyaç duymaktaydı, ancak
ticaret hacmi Akdeniz seviyesinde oldukça mütevazı kaldı ve Bizanslılar şüphesiz Moğol istilası ile karşı karşıya olan
Selçuklu Devletine daha çok ihracat yapıyordu.

Ancak VIII. Mihail Paleologos Konstantinopolis’in yeniden ele geçirilmesi için bir donanmaya sahip olmayı düşündü-
ğünde Cenevizlilerden yardım istedi. On yıl öncesinde düşmanı olan Cenevizliler ile VIII. Mihail Paleologos 1259 yılında
bir anlaşma yaptı: Nymphaion antlaşması ile Pera’dan Mısır’a giden yol üzerinde Smyrna ile birlikte ara limanlar olan
Adramytteion, Phokaia, Khios ve Rhodos’taki İmparatorluğun limanlarında mali imtiyazlar sağladı. VIII. Mihail Smyrna
katepanikion’unun (mali idari alan) mali gelirini Cenevizlilere bağışlarken pronoiarioi askerlerinin ödeneklerini ve Ki-
liseye yapılan yıllık bağışları korumaya çalıştı.11

Türk istilası Smyrnalıların refahını sona erdirmedi. Ünlü seyyah İbn-i Batuta Smyrna’da Umur Bey ile görüşmüş ve
hediye yağmuruna tutulmuştu. Latinler ticaret anlaşmalarının yenilenmesi için çaba harcamış ve başarılı olmuştu, böylece
bölgenin Osmanlı Padişahı Bayezid tarafından ele geçirilmesi ve buğday ithalatına son vermesine kadar bölgeden buğday
sağlamalarına olanak sağlanmıştı.1331 ile 1417 yılları arasında Girit’teki Venedik Dükleri ile Aydın ve Menteşe beyleri
arasında on civarında antlaşma imzalanmıştı.12 Smyrna şüphesiz Padişah tarafından Anadolu emirliklerine karşı ger-
çekleşen ve kısa süreliğine platonun doğusu ile yapılan ticarete bir son veren savaşların artçı etkilerinden mustarip oldu. 

8 Jacoby 2014.
9 Nesbitt-Oikonomides 1996, no. 3.35.5.
10 Ahrweiler 1965, 103.
11 Ahrweiler 1966, 330.
12 Zachariadou 1983.
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Sonuç olarak ortaçağ Smyrna’sının tarihi az bilinmektedir, zira kent başkentin kroniklerini yazan tarihçilerin ilgisini
çeken askeri operasyonların çok nadiren merkezinde bulunmuştur. Tüm deliller etkin bir limana işaret etmektedir, bu
liman ise Phygela ve daha sonra Ainai ile birlikte alüvyon ile kapanan Ephesos’un yerini almıştır. Liman korunaklı ko-
numu ve ticaretinin ana kaynağını sağlayan zengin tarımsal hinterlandından faydalanmıştır. Yakınında kurulmuş olan
iki imparatorluk ikametgâhı, Nymphaion ve Magnesia tarafından teşvik edilmiştir. Türk hakimiyetinin sebep olduğu
yaklaşık yüz yıllık zorluk dönemi büyümeye izin veren ve Smyrna’ya Ege kıyısında rakipsiz bir konum sağlayan Osmanlı
barışı ile sona ermiştir.
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MEDIAEVAL SMYRNA1

Jean-Claude Cheynet

Abstract

The city comes out of the darkness in the Middle Age when it is attacked by the Arabs. Emperor Michael III built a for-
tified wall around it in the 9th century. Taking advantage of the decline of Ephesus, Smyrna, with a rich hinterland suit-
able for agriculture, benefited from the economic and spatial development of the Byzantine Empire from the 10th century.
An arsenal was established there, which served as a naval base to Tzachas, a Turkish emir who temporarily occupied
the city. Its heyday was in the days of the Empire of Nicaea, when the actual capital of the Empire, Nymphaeum, was
close and the city indirectly suffered from the recovery of Constantinople in 1261. We have an exceptional documen-
tation for the 13th century thanks to the partial preservation of the chartoulary from the Lembiotissa monastery, which
Helene Ahrweiler studied. Smyrna was then hotly coveted by the Byzantines, the Turks and the Latins, as it contributed
to the control of the western Aegean Sea, before the Ottomans conquered it and restored peace and prosperity to the
region.

The situation of Smyrna at the beginning of the Middle Ages is unknown. The city certainly participated in the general
decline of urban life in the 7th century. Clive Foss has studied the collapse of the great metropoles, notably at Ephesus
or at Sardis, which are not very far from Smyrna. Under Heraclius, the Persian armies ravaged Anatolia as far as the
Aegean coast. Of all Asia Minor, the province of Asia was one of those most abundantly furnished with cities. It is ar-
chaeology alone however which provides and will provide details of information concerning the decline of the city and
particularly its extent in the dark ages. We are equally ignorant as to the degree of depopulation of the countryside, if
indeed that is the case, since the hinterland of Smyrna includes the finest agricultural lands of Anatolia.

Military Considerations

It remains that the primary information concerning the Aegean port are of a military order. The Arabs, in order to launch
their attacks against Constantinople, chose to put in at Smyrna, a proof that the port retained the capacity to harbour a
major fleet and provide renewed supplies for its crews. In 672/673 a powerful fleet under the command of Muhammad
and Abdallhab Qays shared anchorage between Smyrna, the only port mentioned for the Aegean coast, the Lycian coast
and Cilicia.2

Their presence probably harmed the city’s prosperity, but it was specifically in order to defend the former province of
Asia that the Thracesian theme was created, at the time when the Isaurian dynasty began vigorously to oppose Arabian
expeditions in Anatolia. It was not by chance that the post of strategos was filled by first rate officers, particularly under
Constantine V, when he entrusted the theme to one of his most fervent partisans, Michael Lachanodrakon.

The emperors continued to care for the city’s safety, since, in the 9th century, Michael III, completing his major work of
reconstruction of the network of Anatolian fortresses, restored, according to an inscription, the ramparts of Smyrna.
Constantine Monomachos did the same after the violent 1040 earthquake, similarly commemorated by an inscription.
The threat of Arabian invasions had virtually disappeared, with the exception of some raids by corsaires still criss-

1 For a better information about Smyrna until 1204, with more references to the sources, cf. Cheynet 2014.
2 Jankowiak 2013, 318.
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crossing the Aegean Sea. In the 9th century, an archon, the nature of whose duties is not known exactly, but belonging
to the category of maritime archons, is attested by a single seal (Fig. 1).3 In the 10th century, Smyrna was the home base
of the fleet in the recently created Samos theme. Ephesus, although situated close to Samos, was not chosen. Although
previously the base of a drongarios, Ephesus became simply a turma, i.e. a subdivision of the theme, of the same rank
as Adramyttion further north, as its port was of difficult access. This theme was of major strategic importance, since it
controlled the axis linking Constantinople with southern Asia Minor and Syria, at point in time when the route taken
by merchant ships seldom ventured out of sight of land. Why then did the Byzantines choose Smyrna, in preference to
Ephesus or Priene, both of which benefited from a hinterland watered by a major river, the Cayster or the Meander?
These ports certainly risked sand accumulations, but a base had been established at Phygela, to the south of Ephesus
when Nicephorus Phocas launched his Cretan expedition. Smyrna’s attractiveness doubtless lay in its situation protected
from an attack from the interior by a chain of surrounding mountains.

Smyrna was again threatened by the first Turkish invasion, that of the Seljuks and Turcoman units. After the Battle of
Mantzikert and the ensuing civil war, Turkish cavaliers advanced in Anatolia reaching the Aegean coast; Military oper-
ations of the end of the 11th century remain unknown in detail, but do not belong to a plan prepared in advance. Rather
they depended on chances seized by the emirs. Thus a city could pass under Turkish control, but its neighbor would
keep its Byzantine garrison. It was in such confusion that the emir Tzachas, taken prisoner by a Byzantine duke, Alexan-
der Kabasilas, was conducted to the court of Emperor Nicephorus III Botaneiates, where he received the elevated title
of protonobelissimos and joined, doubtless temporarily, the ranks of the Byzantine army. Tzachas’ activities are not
known for the following years, but he must have profited from the overthrow of Nicephorus III and Byzantine defeats
at the hands of the Normans, to leave the imperial service and reclaim his freedom. Given the disorder prevailing in the
west of Asia Minor, he succeeded in capturing or infiltrating Smyrna. Was this the outcome of a deliberate plan, as
Tzachas had frequented much of the area when he was captured by Kabasilas, or mere opportunism? It was probably
the naval dockyard that he had set his eyes on, since, once in possession, Tzachas had a major squadron fitted out for
the conquest of the neighboring islands. He was capable of winning some successes, confirmation that his fleet contained
many ships that the Smyrna arsenal proved capable of supplying with the assistance of a Greek engineer.

This hypothesis is reinforced by the circumstances following the recapture of Smyrna from the Turks. After the Crusaders
had repulsed the Seljuks on the plateau of Asia Minor, Kaspax was appointed commander of the fleet in 1097, with the
task of retaking Smyrna, while John Dukas, brother-in-law to Emperor Alexis Comnenus, controlled the hinterland
with the land army. Victorious, Kaspax, in recompense, was appointed duke of the conquered city, but he was assassi-
nated. This crime led to a frightful massacre, a sign of a well-populated city. John Dukas appointed as his successor a
talented officer, called Hyaleas, thus conserving the city for Byzantium. The choice of Smyrna, as the target for Aegean
reconquest, suggests that the port had become the most important of the coast.

For half a century Smyrna remained within reach of enemy attacks; several Turkish raids are mentioned in the Alexiad.
One of the last of these doubtless took place shortly before 1133. The results of troubles linked to the Turkish invasion
were thus felt right up to the beginning of the reign of Manuel Comnenos, who completely reorganized the former
Thracesian theme. The hinterland remained disturbed, since the king of France, Louis VII, passed through Smyrna on
his journey to Attaleia. Smyrna had however suffered less than the port of Adramyttion, which the emperor had to
rebuild and resettle.

After 1204, following the occupation of Constantinople by the Latins and their ambition of conquering all the former
imperial territory, the city once again found itself on the military front, threatened by Latin squadrons and on one oc-
casion, in 1214, by the victorious campaign of Henry of Flanders which led him deep into the territory of Theodore I
Lascaris, who had endeavoured to regroup the Asia Minor provinces under his authority.

3 Wassiliou-Seibt 2004, no. 123.
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John III Vatatzes took the advantage over his Latin adversaries and moved troops to Thrace. He had also to quell Gabalas’
rebellion at Rhodes and counter the Latin squadrons in the Aegean who relied on islands, which had passed under Ve-
netian control. All these actions required the building of a fleet and it was at Smyrna that the principal dockyard was
established. Byzantine ships however could not rival those of Venice in direct naval combat. George Akropolites, who
describes the retaking of Rhodes, which had fallen into Genoese hands, nevertheless states that Vatatzes had a fleet built
at Smyrna which included exceptionally large means of horse transport, thus enabling the eviction of the Genoese in
1249. The fate of the arsenal is unknown after Emperor Andronicus II’s decision from Constantinople in 1284, for rea-
sons of economy, to disband the Byzantine fleet.

John III Vatatzes had also reinforced the land defences of Smyrna by restoring in 1222-1223 a solid citadel on the acrop-
olis and by building a fortress to defend the port. Smyrna was one of the rare cities to possess a governor, a prokathe-
menos, who held both military and civil authority while his deputy, the kastrophylax, was particularly entrusted with
the defense of the city. Most governors were recruited from the ranks of the local aristocracy.4

With the deterioration in the situation of Byzantine Asia Minor in the last decades of the thirteenth and the initial ones
of the 14th century, Smyrna became a centre of military operations against Turkish raiding parties, notably during the
expedition of Alexis Philanthropenos in 1295/1296.  The presence of Catalan forces is recorded in the hinterland for
1304 and Roger de Flor used Smyrna to summon his fleet, which was then at Chios, but which he sent, not to Smyrna,
but to Anaia, a port situated further south. Surprisingly, no mention is found of Smyrna in George Pachymeres, the his-
torian contemporary with Andronicus II, and whose extremely rich Historia terminates in 1308.

The city was finally occupied by the Turks of the emirate of Aydin, ancient Tralles, with the initial seizure of the acropolis
fortress, doubtless in 1317.5 Henceforth it was the Latins, established in the nearby islands, the Zaccharias at Chios or
the Knights Hospitaler at Rhodes, who were to become the principal adversaries of the Turks at Smyrna. The harbour
fortress remained in Christian hands and was only snatched by the emir of Aydin, Umur, from the Genoese Martino
Zaccharia in 1327, at a period when the port had ceased to be particularly active.

Umur of Aydin made Smyrna the capital of the territory entrusted to him by his father Mehmed. Any expansion of his
emirate was blocked by the presence of rival emirs; only the sea offered possibilities of pillaging Christian adversaries,
in the name of the ghazi spirit. Like Tzachas before him, he constructed a fleet based at Smyrna, with which he undertook
multiple expeditions in the Aegean, which brought him booty and numerous prisoners. He was close to John Can-
tacuzene, whom he supported in the civil war against John V.

The Latins began to be disconcerted by the Turkish occupation of the Aegean coast and sought footholds. Quite naturally,
they aimed for Smyrna, from which Umur’s maritime raids were launched. A crusade took the “harbour castle” and the
port in October 1344, without being able to capture the acropolis, which remained in the hands of the Turks, who
however were unable to reoccupy the port. Umur met his death in May 1348 while trying once more to reoccupy the
harbour fortress, which finally was entrusted to the Knights Hospitaler of Rhodes who established there a garrison of
150 men. In 1381 the Hospitalers reinforced their fortress in order to resist growing Ottoman pressure. This state of af-
fairs remained unchanged until 1402, when Tamerlane’s troops besieged the Knights Hospitalers defending the citadel,
which fell before their sheer number and was razed. Smyrna’s military history ended when the city was integrated in
the Ottoman Empire, i.e. in 1426.

4 Ahrweiler 1965, 155.
5 Lemerle 1957, 50.
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A City Whose Prosperity Grew in the Course of Centuries

We possess very little information on the economy of Byzantine Smyrna before the period of the Nicaean Empire. It is
symptomatic that M. Hendy’s major study omits to mention the activities of this city6. After the uncontested decline
around the 7th century, which left abandoned entire sectors of the ancient city and which as late as the 14th century sep-
arated the part under Latin control and that which had come under the control of the Turks, Smyrna appeared to make
a gradual come-back. The activity of the dockyard implied the presence of numerous specialized workers and the ad-
ministrative, civil and religious role of the city necessitated resupplying a great many civil servants, soldiers and sailors.

Furthermore, mediaeval texts suggest that Smyrna housed highly developed textile craft industry, including silk man-
ufacture. The region supplied purple to the imperial workshops. The name of a local family, the Blattopouloi, alludes
to silk weaving. Coarser fabrics were also manufactured there.

Smyrna, situated near rich agricultural holdings, served as an entrepot. It contained a public warehouse, attested by
seals of horreiarioi (warehouse managers) in the tenth and eleventh centuries (Fig. 2). Circa 800, the inhabitants dis-
patched a consignment of grain and vegetables to the island of Mytilene, which was struck by famine. Beyond doubt, a
resurgence of the city is observable from the 9th and 10th centuries onwards, not quantifiable but to be deduced from
two tragic events, the great earthquake of 1040 and the massacre of the inhabitants shortly after the recapture of the
city by the Byzantines. According to Anna Comnena 10,000 persons perished, clearly an estimation lacking in precision
but suggesting only the idea of a large number.

Another sign of the growing attractiveness of the city is the beginning of Latin interest under the Comneni. In 1082,
year of a treaty with the Venetians, Smyrna is missing from the list of cities open to Venetians whereas Ephesus and
Anaia are mentioned. What can be deduced from this? It is most unlikely that Smyrna was already in Turkish hands.
The omission is deliberate, either because the Venetians, in the habit of coastal trade via Ephesus and Anaia, were not
interested, or because Alexis Comnenus had wished to retain the port for resupplying his capital, swamped with refugees
from Asia Minor.  It is noteworthy that the treaty of 1198, again with the Venetians, again does not mention Smyrna.
The city was not a privileged destination in the 12th century, since only the journeys of Romanus Mairano, a Venetian,
are to be noted between June 1156 and May 1158. The surrounding region, however, contains very many large fiscal
domains, given as life annuities to dependents of the imperial family, and others belonging to the great ecclesiastical es-
tablishments of Constantinople including the patriarchate.

It is only after 1204 that Smyrna’s economic role appears more clearly. The only significantly informative monastic car-
tulary of Asia Minor to have survived, that of Lembiotissa, describes the immediate surroundings of the city where the
monastery possessed holdings. Hélène Ahrweiler in a remarkable study, the main conclusions of which we adopt, has
exploited this documentation.7 The Empire, repulsed in Asia Minor, progressively established its capital at Nymphaeum,
a palace situated on the mountains behind Smyrna, thus making the latter the central city of the Empire, although the
imperial treasury, perhaps for security reasons, was established in the vicinity, slightly further inland, in the city of Mag-
nesia ad Sipylum (Fig. 3). The permanent presence of the emperor, except at times of military expeditions, and of the
Court drew all the leading families who had left Constantinople or the Balkans, thus creating an additional market for
the artisans of the region including Smyrna, i.e. without counting the nobility established there before 1204. Imperial
villegiatures were built in the immediate suburbs of the city, such as those centred on the springs of Periklystra.

A famous anecdote confirms John III Vatatzes’ interest in local production. One day meeting his son, the youthful
Theodore, clothed in precious silk garments of foreign origin, he severely rebuked him for not contenting himself with
home-grown fabrics. Smyrna, where textile manufacture was traditional, may well be supposed to have been among
the cities which, in view of the vicinity of the court, benefitted most from the emperor’s efforts to ensure self-subsistence

6 Hendy 1985.
7 Ahrweiler 1965.
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Among the anthroponyms attested by the Lembos cartulary, can be noted the names of two founders of Smyrna convents,
Kamelaukas (hat-maker) and Anyphandor (weaver) as well as those of Gounaropuloi (furrier’s sons) who owned landed
property, of Raphtopoulos (tailor’s son), the name of a grand sakellarios of the metropolitan cathedral. A prominent
citizen, Gudelios Tyrannos, possessed four workshops specialized in the fabrication and sale of tzochai, monochrome
fabrics intended for the clothing industry, which, together with a bakery and another workshop brought in the consid-
erable annual rent of 2,000 hyperpera.

John Vatatzes encouraged a policy of agricultural investment, which he personally put into practice for the crown’s do-
mains. He restored the convent of Lembiotissa, which he endowed with villages and paroikoi established close to
Smyrna. The agricultural produce was exported via the coastal ports8, while Smyrna continued to house granaries as in
the 11th century. Vineyards and olive plantations are equally attested in the hinterland. The needs of resupplying were
completed by numerous fishponds distributed along the Gulf of Smyrna.

The city contained also a large group of clerics, seat as it was of a metropolis (Fig. 4), and, at least in the 13th century,
housing numerous convents endowed with landed properties in the area. Hélène Ahrweiler has noted four in the city
itself. It is doubtless in the most important of these, Kamelaukas, dedicated to Christ the Saviour, that the dying Emperor
John Vatatzes wished to venerate an icon of Christ. The Church of Smyrna was wealthy enough, around 800, to dispose
of a steward (oikonomos) possessing his own seal (Fig. 5).9 Many of the clergy of the metropolis, with the exception of
the metropolitans, originated from the area.10 Other native clergy may have departed from the area, such as Gregory
the Sinaite. 

The riches of Smyrna could not fail to attract the Latins, even if the Venetians were excluded on account of their role in
the fall of Constantinople, but for a short time only, since Giacomo Tiepolo, podestat in Constantinople, concluded
treaties both with the Greeks of Nicaea and with the Seljuks, in 1219 and 1220 respectively. They participated in the
import, from Egypt or India, but through Smyrna, of luxury products and spices necessary for the court of Nicaea. The
Italian cities, in full demographic expansion, also required agricultural produce, but the volume of exchange remained
modest at the Mediterranean level and the Byzantines doubtless exported more to the Seljuk Sultanate, endangered by
the Mongol invasion. 

However, when Michael VIII Paleologos thought of obtaining a fleet for the reconquest of Constantinople, it was to the
Genoese that he turned. These had however been his adversaries ten years earlier, but in 1259 Michael VIII concluded
an agreement with them: by the Treaty of Nymphaion, he accorded them fiscal privileges in the Empire’s ports, including
Smyrna, which constituted from Pera a port of call together with Adramyttion, Phocaea, Chios, Rhodes on the road to
Egypt. Michael VIII granted the fiscal income of the katepanikion (fiscal circumscription) of Smyrna to the Genoese,
while taking care to safeguard the allocations of pronoiarioi soldiers and the annuities granted to the Church.11

The Turkish conquest did not end the Smyrniotes’ prosperity. The famous traveler, Ibn Battuta at Smyrna met Umur
who showered him with gifts. The Latins endeavoured and succeeded in obtaining the renewal of trade agreements,
which permitted them to consign wheat from the region until the Ottoman Sultan Bayezid occupied the area and put
an end to the wheat exports. Ten or so treaties were concluded between the Venetian dukes of Crete and the emirs of
Aydin and Menteshe between 1331 and 1417.12 Smyrna doubtless suffered the aftershock of wars conducted by the
Sultan against the Anatolian emirates, which temporarily put an end to commerce with the east of the plateau.

8 Jacoby 2014. 
9 Nesbitt-Oikonomides 1996, no. 3.35.5.
10 Ahrweiler 1965, 103.
11 Ahrweiler 1966, 330.
12 Zachariadou 1983.  
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The history of mediaeval Smyrna is ultimately little known, as the city was only rarely at the centre of military operations,
which alone retained the attention of the capital’s chroniclers. All the evidence points to an active port, which, together
with Phygela, then Anaia, took the place of Ephesus choked by silt. The port profited from its protected position and
from its rich agricultural hinterland, which provided the essential share of its commerce. It was encouraged by the
nearby installation of the two imperial residences of Nymphaion and Magnesia. The Turkish conquest engendered
nearly a century of troubles before the Ottoman peace permitted an expansion, which conferred on Smyrna an unrivalled
position on the Aegean coast.
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Resim 1 / Figure 1: Smyrna archon’u ve
imparatorluk spatharios’u olarak Theodoros
mührü/ Seal of Theodoros, imperial spatharios
and archon of Smyrna

Resim 2 / Figure 2: Leo mührü. Smyrna,
horreiarios ve cubicularios (M.S. 11. yüzyıl).
Seal of Leo, cubicularios and hôrreiarios of
Smyrna (11th century A.D.)

Resim 4 / Figure 4: Smyrna Metropolisi olan
Sophronios mührü. Ön yüzünde şehrin koruyucusu
olarak Aziz Polycarpos tasviri bulunmaktadır (M.S.
9-10.  yüzyıllar) / Seal of Sophronios, metropolitan
of Smyrna, adorned at the obverse by the
representation of saint Polycarpos, saint patron of
the town (9th-10th centuries A.D.)

Resim 5 / Figure 5: Bir Smyrna oikonomos
mührü / Seal of an oikonomos of Smyrna.

Resim 3 / Figure 3: İmparator Jean III Batatzes
Hyperpyron’u (M.S. 1221-1254) / Hyperpyron of
the emperor John III Batatzes (1221-1254 A.D.)
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ANADOLU VE EGE ORTAMINDA ANTİK SMYRNA: KURULUŞ HİKÂYELERİ

Anca Dan

Özet

Medeniyetler kavşağında yer alan Eski ve Yeni Smyrna her daim Avrupa ve Asya’dan gelen ve aynı anda farklı diller ko-
nuşan halklar tarafından iskân edilmiştir. Bunlardan bazıları - örneğin Lelegler ve Maeonialılar - günümüzde bir isimden
öteye gitmezken, diğerleri - mesela Karialılar ve Lydialılar -Anadolu dil bilimi ve arkeolojisinde yakın zamanda gün yü-
züne çıkarılan ve çığır açan nitelikteki belgeler sayesinde daha iyi bilinmektedirler. Bununla birlikte kentin kökenine
dair geleneksel Yunan ve Roma dönemi anlatımları söz konusu etnik varyasyonun sadece bir bölümünü yansıtmaktadır
ve geri kalan veriler ile her zaman eşleşmemektedir. Bunlar çoğunlukla Roma hâkimiyetinin ilk yüzyıllarında detaylı
olarak biçimlendirilmiş “kasıtlı öykülerdir”;  Arkaik ve Hellenistik dönemlere tarihlendirilen bilgiler içermekle birlikte
Romalı dinleyici kitlesini cezbetmek ve bu kitlenin faydalarından yararlanmak amacıyla İonia’lı bir bakış açısıyla yazılt-
mışlardır. Yerel hatipler Tantalos ve Pelops ile Theseus ve Amazonları içeren iki kuruluş hikâyesini seçip derlemişler,
bunun yanı sıra Büyük İskender tarafından gerçekleşen kuruluş efsanesini de tercih etmişlerdir. Bu mitler bize Strabon,
Tacitus, Aelius Aristides ve Pausanias tarafından aktarılmıştır. Birbirini tamamlayıcı nitelikteki söz konusu üç geleneksel
anlatım, kahramanlar döneminde tepelerdeki kuruluşundan deniz kıyısındaki en güzel İonia kentine dönüşmesine
kadar Smyrna’nın yerel, etnik ve paradigmatik kimliğini tüm açılardan kapsamaktadır. 

Giriş Notları: Antik Smyrna - Mit ve Tarih

Thukydides ve Leopold von Ranke’nin layıkıyla varisleri olan modern tarihçiler sıklıkla söylence ve tarih, kurgu ve
gerçek arasındaki ayrımı yüceltmişlerdir. Ancak, son yıllarda geleneğin yaratılışı üzerine yapılan çalışmalar tarafsız bir
tarihin varlığına dair son hayalleri de ortadan kaldırmıştır. Günümüzde birçok tarihçi geçmişin inşa edilmesi konusu
üzerinde yoğunlaşmaktadır: kimlik değişimleri, toplumsal hafızanın temelinde yatan başlıca etkenler, yeniden uyarla-
maya sebep olan koşullar, “gerçeğe” dair farklı yaklaşımlar ve hikâye anlatımcılığı. Tüm bunlar Antikçağı yeniden oluş-
tururken temel aldığımız antik kaynaklı bilgilerin ne şekilde işlenip günümüze aktarıldığını, başka veriler ile
karşılaştırıldıklarında neden çağdışı veya tutarsız olabildiklerini ve var olan hatalarının nasıl anlaşılabileceğini kavra-
mamıza olanak sağlamaktadır.1 Bu doğrultuda bir yerleşimin veya bir topluluğun gerçek kökenleri irdelenmek istendi-
ğinde kuruluş hikâyeleri -  bunlar ritüeller ile ilişkili olan veya olmayan mitler, efsaneler ve masallar olabilir - anlattıklarını
iddia ettikleri olaylara dair kesinlikle güvenilir aktarımlar değildirler. Bununla birlikte söz konusu hikâyeleri kurgulayan
ve yeniden biçimlendiren, bunları kaydedip zamana yayan koşullar ve aktörlere ışık tutan değerli belgeler niteliğinde-
dirler. Bir topluluğun -  “emik kimliğin” yansıması olan bir otoportre çerçevesinde - kendi kökenleri hakkında bir bütün
olarak sahip olduğu algıyı,  aynı zamanda - “etik kimliğinin” bir parçası olarak -  başkaları tarafından nasıl algılandığını.
Bu gibi kurgusal kökenleri yansıtan metin veya eserler geleneklerin yalnızca çok küçük parçalarıdır ve aynı anda yara-
tılmış ve yayılmış olsalar bile aktörlerine, başarı ve yorumlanma durumlarına göre birbirlerinden farklılaşabilirler. Elbette
farklı kişi veya siyasi toplulukların, polis’in içinde veya dışında, zaman içerisine yayılan ve mekân, kan bağı veya değer-
lerle ilişkili benzersiz bir kimliğe sahip olduklarına dair tüm iddiaların eksiksiz bir rekonstrüksiyonunu yaptığımız id-
diasında bulunamayız. Yine de, gerçek delilleri analiz ederek, bir topluluğun belli koşullar altında ataları, komşuları ve
hâkim güçler ile arasında olan dinamik bağları kavramamız mümkündür. Söz konusu izole haldeki yönlendirilmiş geç-

1 Hobsbawn ve Ranger 1983’te yer alan ana çalışmaların devamında bkz Erskine 2005; Crielaard 2009; Gehrke 2001, 2010 ve 2014,
Calame 1996 ve 2015; yerel tarih bakış açısından bir yaklaşım için cf. Clarke 2008.
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miş, kurgulanmış bellek, intentionale Geschichte parçaları ethnos’u sürekli olarak biçimlendiren ve tarihini belirleyen
kültürel yakınlıkların, askeri hak taleplerinin ve siyasi önyargıların kusursuz bir yansımasıdır. 

Smyrna’nın kökenleri ile ilgili antik hikâyeler geleneklerin bir polis’in çeşitli kimlikleri ve bağlantıları hakkında bir kanıt
olarak sunulmasına dair güzel bir örnek oluşturmaktadır. Bu öyküler yaratıldığında Smyrnalılar Küçük Asya, Ege ve
Hellen tarihinde belirli roller üzerinde hak iddia eden belirgin bir siyasi grup oluşturdular. Söz konusu makalenin amacı
etnik iddialarının ortaya çıkışını açıklamaktır. İlk bölüm farklı antik belgelerin eleştirel karşılaştırması sonucunda ortaya
çıkan antik Smyrna’nın etnik çevresinin kısa bir sunumunu içermektedir; antik kaynakların veya günümüz bilim in-
sanlarının belli bir dönemde “Smyrna” olarak kabul edilmiş olan yerleşim yerlerinde tespit etmiş olduğu ve Bayraklı ile
Smyrna’nın antik sakinlerinin kendilerini kıyaslayarak Yunan veya Smyrna’lı olarak tanımlamalarına sebep olan farklı
topluluklar kimlerdi? İkinci bölüm topluluğun farklı zamanlarda kendi kökenine ilişkin kabul ettiği geleneklerin ana-
lizidir; söz konusu öykülerin Smyrna tarihini yeniden oluşturmamız sırasında sahip olabilecekleri yer açıklanmaktadır.
Sonuç kısmında Roma döneminde antik kentin hem içinde hem de dışında güçlü bir siyasi araç oluşturmuş olması ge-
reken bu öykülerin bütünlük gösteren bir silsile şeklinde düzenlenmesi vurgulanmaktadır. 

I. Antik Smyrna’nın Tarihi: Sahneyi Kurmak ve Aktörleri Belirlemek

Antik Smyrna’nın en eski tarihinden söz ederken Sipylos masifini (modern Yamanlar ve Spil/Manisa Dağı) ve geçtiğimiz
yüzyıllarda ünlü kutsal Meles olarak tanımlanan akarsuları - Hacı Mutso, Bornova/Burnabat, Kavaklıdere, Arabdere,
Halka Bunar ve Karavan Köprüsü - aşarak, Hermos nehrinden (modern Gediz Nehri) Olympos dağına (modern Nif
Dağı), Drakon dağına (modern Mahmut Dağı) ve Kızıldağa uzanan Melêtos körfezi’nin (modern İzmir körfezi) tüm kı-
yısını dikkate almak gerekmektedir (Fig. 1).2 Bölgede insan varlığına dair en erken izler Ephesos yakınında yer alan ve
Çukuriçi Höyük ile karşılaştırılabilecek olan Yeşilova Höyük yerleşiminde İÖ 7. Binyıla, Bayraklı’da ise Troia- Hisarlıkta
olduğu gibi İÖ 3. Binyıla tarihlenmektedir.3 Buna rağmen izleri arkeologlar tarafından tespit edilmiş olan ve kendi dö-
nemlerindeki belgelerde haklarında söz edilmiş olabilecek olan Bronz Çağ insanlarına etnik isimler vermemiz kolay de-
ğildir. Bir taraftan Neo-Hitit metinlerinde bu bölge ile olasılıkla ilişkilendirilmiş olan ilk ismin -eski Arzawa bölgesinde
yer alan, başkenti Apaša/Ephesos4’ta bulunan ve yöneticisinin İÖ 13. yüzyılda Kemalpaşa Karabel kabartmasını yaptırmış
olabilecek olan Mira/Mura krallığının - Smyrna ile bağlantılı olup olmadığı açık değildir. Coğrafi ve dilsel yakınlığın ta-
rihsel, belli bir dereceye kadar ise etnik bir devamlılığı akla getirdiği doğrudur. Buna rağmen Klasik dönem toponyminin
etimolojisi tamamen net değildir, zira Yunanlar İonia lehçesindeki “Smyrna” kelimesini mersin ağacının Anadolulu is-
miyle bağdaştırmış olabilecekleri gibi (“myrthos” ve “myrrhinè”, sıfat hali “myrrhinos³/myrsinos³”) yağın Yunan (Ana-
dolulu?) ismi ile de ilişkilendirmiş olabilirler (myrhon); bu iki isim arasındaki herhangi bir etimolojik bağlantının varlığı
belirsizliğini sürdürmektedir. Elbette mürü ifade eden İonia lehçesindeki yerel isim “smyrnè” toponymin ilk kökenini
yansıtamazdı çünkü tıpkı ifade ettiği Ortadoğulu aromatik reçinenin kendisi gibi Sami bir dilden Yunancaya yapılan
bir alıntıydı. Hâlbuki İonia lehçesindeki “smyrnè”’ye karşılık gelen Aeolis lehçesindeki “myrrha”, her ne kadar bir kent

2 Bölgenin kendisi ve antik tarihi diğerleri yan ısıra Weber 1880; Bürchner 1927; Cadoux 1938; Petzl 1982-1990 (ISmyrna); Lang
2003, 456-472; Rubinstein 2004b tarafından çalışılmıştır; ayrıca Kontente 2005 tarafından incelenmiştir ancak bu çalışma her zaman
güvenilir değildir. Seyahat raporlarındaki farklı coğrafi tanımlamalar için bkz. Meyer 2008; Maeso 2015.
3 Söz konusu Batı Anadolu yerleşimlerini birbirini bağlayan denizsel ve karasal ağların rekonstrüksiyonu için bkz. Horejs et al. 2015;
Horejs 2016; Horejs ve Weninger 2016. Yeşilova Höyüğü'nde devam eden kazılar için bkz. bu kitaptaki Zafer Derin'in makalesi 
4 Bkz. Hawkins 1998; Arzawa hakkında daha genel bilgi için bkz. MacSweeney 2010. Kültepe’den ele geçen Akkad tabletleri üzerinde
yer alan ve E. Akurgal tarafından kabul görerek sonrasında sıklıkla tekrar edilen Smyrna’nın Ti̇murna ile özdeşleştirilmesi kesin de-
ğildir: Barjamovic 2011, 276-280.
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ismi olarak karşımıza çıkmasa da, “mersin” veya bir “yağ” ile ilişkili olan bir toponymin Luwi dilinden Yunancaya geçişini
etkilemiş olabilir.5 Dolayısıyla “mersin”, “yağ” ve “mür” kelimelerinin üçü de kent isminin tarihinde, aşağıda belirtildiği
gibi, dikkate alınmalıdır.

İlk olarak, eğer Arzawa bölgesi içerisinde Smyrna’nın selefi olarak Mira/Mura isimli bir kent yer aldıysa ismini mersin
gibi aromatik bir bitkiden almış olabilir. Aslında Küçük Asya’nın batısında, özellikle de Elaia, Gryneia, bilhassa Myrina
ve Myrtos denizi ve adasını düşündüğümüzde zaman Aeolis bölgesinde, çok sayıda kent ismini bereket tanrılarıyla
ilişkili olan bitkilerden almıştır. Aynı kökten gelen bazı Anadolulu isimler, mesela Arkaik Yunan Lesbos’ta karşımıza
çıkan Hitit kökenli Myrsilos, sürekliliğin mümkün olduğunu kanıtlamaktadır.6 İkinci olarak, ancak yağlı, hoş kokulu
bir sıvı olan “myrhon” aynı zamanda, Lykia bölgesindeki Myrha durumunda olduğu gibi (Stephanos Byzantios, s.u.
“Myrha”) bir toponym için ilham vermediyse bile, en azından Bizans sözlük geleneğinde karşımıza çıkan (Etymologicum
Magnum ve Etymologicum Gudianum, s.u. “Smyrna”) ikinci bir etimoloji için ilham vermiştir. Açık bir şekilde “mersin”in
isminden gelen ve yalnızca İzmir ilindeki Aliağa’ya değil, aynı zamanda biri Lemnos’ta (Palaiokastro), diğeri Girit’te bu-
lunan (cf. Stephanos Byzantios, s.u. “Myrina”, “Lemnos”) iki kente daha tekabül eden “Myrina” kelimesinin aksine olası
bir Hint-Avrupa kökü olan ve “yağ” kelimesinin Luwice veya sadece Yunanca ismi için kullanılan “*smr(d)-/*smer(d)-
/*smor(d)-” kökü baştaki “sm-” sessiz harfini açıklayabilir.7 Üçüncü olarak da, Sami dillerden ödünç alınan “smyrnè/mür”
aynı zamanda geç dönem halk etimolojisinde yer almış olabilir çünkü Yunanlar tarafından “myrhon/parfüm” kelimesinin
kökeni olarak kabul edilmekteydi (Athenaios, Deipnosophistai 15.37). “Smyrnè” ve “myrhon” cins isimleri arasındaki
akrabalık tütsü (“libanôtos”) ve mür’e (“smyrna”) parfüm (“myrha”) ismini veren Theophrastos’un zamanından önce
kurulmuştu (Peri osmôn / De odoribus, fr. 4.21 Wimmer). Her ne kadar henüz İÖ 5. yüzyılda Panyassis kendi babası
ile ilişkiye girerek Adonis’e hamile kalan Myrhha’nın başkalaşımını anlatmış olsa da (fr. 25 Matthews apud Apollodoros,
Bibliothêkè 3.181-185) ve Smyrna’lı Bion’un İÖ 2. yüzyıl ortaları ile İÖ 1. yüzyıl ortaları arasında Adonis isimli bir şiir
yazmış olsa da,8 Smyrna ismini “mür kenti” olarak yorumlayan ilk halk etimolojisinin yansımaları İS ikinci yüzyıl me-
tinlerinde karşımıza çıkmaktadır. Aelius Aristides (17.2) üç kez kurulmuş olan kentten yeniden doğan bir Anka kuşu
olarak söz etmektedir - muhtemelen Anka kuşu ve mür arasındaki bağlantıdan ilham almıştır (cf. Herodot 2.73).9 İS
155’te Smyrna stadyumunda yakılan şehit piskopos Polykarpos’un bedeni tütsü kokusu (“libanôtos”)  yaymaktaydı
(Polycarp'ın Şehitliği 15.2). Bununla birlikte mersin hiçbir zaman unutulmamaktadır: Polykarpos’un anonim biyogra-
fisinde (§20) mersinin İS 3. yüzyılda yerel bir şehidin kalıntılarının taşınmış olduğu yeri işaretlediği kaydedilmektedir.10

Toponymin Amazonların isimleri ile olan etimolojik bağlantıları daha da az nettir. Smyrna, hem kent hem de Amazon
olarak, Ephesos’a ismini veren ve Artemis’in dayanağı olarak tanınan bir Amazon olan “Samornè/Samornos” veya “Sa-
monia/Samor(i)nia” (Stephanos Byzantios s.u. “Ephesos”, “Samorna kai Samornos”; Hesychios Milesios, s.u. “Samonia”,
“Artemi Samorniè”) ile özdeş olabilir. Anadolulu bir etimoloji “tepe” anlamına gelebilecek olan Samos gibi toponymler
ile ilişkilendirilmesini sağlayabilir.11 Eğer Smyrna/Samornè bir Anadolulu tanrıça ile özdeşleştirilirse “Smyrna”nın - hem
Smyrna kentinin ismi, hem aynı zamanda Ephesos için -belirlenmesi Apaša/Apoša/*Ibsi-/Ephesos isminin oluşturul-
masına benzer bir şekilde olmuş olmalıdır: Artemis ile özdeşleşen ve ismini Ephesos’a veren Anadolulu tanrıçanın anısı

5 Yer adı için bkz. Heubeck 1949-1950; cf. Zgusta 1984, 410-412, §864. Yerel isimlerin etimolojileri Carnoy 1959, 183; Puhvel
2004, 191-195, s.u. “muri(yan)-” tarafından tartışılmaktadır; Aphrodite’nin mersini için bkz. Henderson 1991, 134-135 ve Detienne
2007, 94-107.
6 Bkz. Dale 2011.
7 Söz konusu kök için bkz. Chantraine 1999, s.u. “myrhon”; Pokorny 1959-1969, s.u. “smerd/smord”. Ancak “mikros/smikros” gibi
diğer bazı Yunanca kelimeler, aynı değişken sessiz harfi taşıyorlar.
8 Matthews 1974; Reed 1997.
9 Forster 1942.
10 Stewart-Sykes 2002, 121 n. 61, 150-151; Camelot 1998, 228-229.
11 Zgusta 1984, 530-531 §1152.
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Artemis’e Oupis/Ôpis şeklindeki hitap ile korunmuştu.12 Yine de hem kent hem de Amazon olan Smyrna’nın ilk ismi
olabilecek olan ve Homeros tarafından sözü edilen “Sarmonia” ve “Myrina” arasında bir ilişkinin varlığı kanıtlanmamıştır
(Ilias 2.814; cf. Georgios Synkellos, Chronographia p. 211 Mosshammer). 

Arkeolojik veriler ışığında Melêtos körfezinde varlığı kanıtlanan ethnelerin kimliklerinin teşhis edilmesi daha da zor so-
rular doğurmaktadır. Klasik dönemde bölgede birkaç farklı dilin kullanıldığı şu anda açıkça bilinmektedir: İÖ 6. yüzyıl
boyunca Karca ve Lydce konuşan topluluklar Yunan yerleşimi olan Bayraklı’da yaşamaktaydılar;13 görünüşe göre bir-
birlerini anlamaktaydılar, tıpkı Hipponaks’ın dinleyicilerine Karca ve Lydce unsurlar taşıyan İon lehçesinde hitapta bu-
lunduğu Ephesos’ta olduğu gibi.14 Antik yazarlar genelde Smyrna’nın Roma dönemindeki kozmopolit yapısını
vurgulamak amacıyla nüfusun etnik yapısından bahsetmektedirler (Philostratos, Sofistlerin Yaşamı 1.21.518), ancak
bu gruplar arasındaki denklikler ve ayrımlar konusunda hemfikir değildirler. Dolayısıyla Sipylos ve deniz arasında yer-
leşmiş olan gruplar içerisinden Leleglerin ve Karyalıların ayırt edilmesi güçtür; olasılıkla her iki halk aynı dili konuş-
maktaydı.15 Strabon (12.8.4-5; 14.1.3, 21; 14.2.1), Pherekides’in izinden giderek (BNJ 3 F 155), Ephesos, Myous,
Mykale ve Miletos çevresinde bulunan adalardan gelen Karialıları ayrı tutmaktadır ve Phokaia’ya kadar olan kuzey İonia
ile Khios ve Samos adalarını Leleglere tahsis etmektedir. Ancak aynı zamanda Karialıların köken olarak Leleg oldukla-
rından bahsetmektedir ve İonia istilasını tartışırken iki grubu ilişkilendirmektedir. Theangela’lı Philippos’a göre (FGrHist
741 F 2, apud Athenaios, Deipnosophistai 6.101; cf. Ilias 10.428-429; Herodot 1.171; Strabon 13.1.58-59; 13.3.1),
bazen soy olarak Orta Yunanistan’daki Lokris’ten Karia’daki Aphrodisias’a kadar Ege çevresine yayılmış olan yerli Pe-
lasglar ile özdeşleşen Lelegler, Karialıların köleleriydiler.16 Ancak Leleglerin kendilerini ne derecede ayrı bir grup olarak
algıladıklarını ve Karialılar tarafından orijinal bir Pan-Ege topluluğu olarak değerlendirilip değerlendirilmediklerini,
hatta Yunanlar tarafından ne zaman ve nasıl bu şekilde tanımlandıklarını söylememiz imkânsızdır. Hermos ve Kaystros
vadilerinden başlayarak batıda Tmolos ve Sipylos sıradağlarına kadar uzanan Maeonialıların durumu daha da karma-
şıktır. Yunan yazarlar dilsel olarak Lydialı veya Thrakialı (Mysialı veya Phrygialı) olarak tanımlanmaları konusunda
hemfikir değillerdi; mitolojik soy ağaçları ise her iki grup ile ilişkilendirmektedir (Strabon 12.8.3; 13.4.5). Sınırları bi-
lindiği üzere sürekli değişen (Strabon 12.8.2; cf. 14.1.38, 42) ve denizden Asya’nın dağlık arazilerine ulaşan ana yolların
yer aldığı bu bölgenin nüfusunun ister istemez çok çeşitli olduğunu varsayabiliriz. 

Ancak Maeonialıların etnik veya sadece mekânsal bir kimliği ne ölçüde iddia ettiklerini ve Sardis ile Pergamon güçlerinin
egemenliklerini meşrulaştırmak için onları ne derece manipüle ettiğini değerlendirmemiz imkânsızdır. Mermnad so-
yundan gelen Lydialılar veya Attalos soyundan gelen Mysialılar Maeonialı veya onların torunları gibi gözükmüş, dola-
yısıyla ata toprakları üzerinde hak iddia etmiş olabilirler mi? Gerçekten de yalnızca seramikler üzerinde yer alan Lydce
sözcükler veya bazı seramik ve metal objelerin “Lydia” kökenli olmasından yola çıkarak Yunan kentleri içerisinde bu-
lunan Lydialıları tespit etmemiz imkânsızdır.17 John M. Cook ve çalışma arkadaşları Bayraklı’daki arkeolojik kalıntıları
Herodot’un kronolojisinden hareketle (1.14-16) yorumlamaya çalıştılar ve II. Alyattes’in “Eski Smyrna’yı” İÖ 7. yüzyılın
sonunda tahrip ettiğini ifade ettiler.18 Fakat bu gelenek Smyrna’nın Yunanlar tarafından yeniden kuruluşuna kadar 400
yıllık bir terk edilmişlikten bahseden Strabon ile (14.1.37) tutarlı değildir. Bu durumda “Eski Smyrna”, Herodot’un ba-

12 Cf. Macrobius, Saturnalia 5.22 ve Messenia’daki epigrafik kanıtlar için Supplementum Epigraphicum Graecum XXIV 284. İsim
aynı zamanda Delos’ta bulunan Hyperboreos’lu bir genç kız ile uyuşmaktadır (Herodot 4.35; Euphronios fr. 103 Powell; Callimachos,
Delos'taki Artemis İlahisi  204 ve scholia ad locum; Pseudo-Plato, Axiochos 371a; Nonnos 5.490; 48.332; Etymologicum Magnum
s.u.), bunun dışında Roma’da Nemesis için bir yakarış olarak kullanılmaktadır Inscriptiones Graecae XIV 1389 = Inscriptiones Grae-
cae Vrbis Romae III 1155 B61). Etimoloji için bkz. Fauth 1969; daha genel olarak, Budin 2016. Cf. ayrıca Zgusta 1984, 177 §318.
13 Jeffery 1964; daha genel olarak, Kearns 1992.
14 Hawkins 2004 ve 2010.
15 Bkz. Descat 2001; Herda 2013.
16 Geyer 1925 yazılı kaynakları listelemektedir; cf. Schachermeyr 1937. 
17 Kerschner 2005 and 2010; cf. Ehrhardt 2005.
18 Cook 1958-1959 ve 1985; Nicholls 1991; Cook, Nicholls ve Pyle 1998. Cf. Akurgal 1983; Akurgal 2009; Vergnaud 2012. Katoi-
kism en az bir yazıt ile doğrulanmaktadır: Meriç ve Nollé 1998.
19 Head 1911, 591-592.
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şarısız bir fetih denemesi olarak değerlendirdiği bir saldırı sonucunda (cf. Mimnermos fr. 13 West = 14 Allen = FGrHist
578 F 5 apud Pausanias 9.29.4; Dositheos FGrHist 290 F 5 = BNJ 54 F 7 apud Plutarkhos, Parallela minora 312e-313a;
Pausanias 4.21.5), Gyges tarafından çoktan ortadan kaldırılmış olmalıydı (yaklaşık İÖ 680-644). Bunun dışında The-
ognis’i (1101-1104) dikkate alırsak Smyrna, arkeolojik verilere de yansıyan bir olayla, Persler tarafından İÖ 545 dolay-
larında tahrip edilene kadar varlığını sürdürmüş olmalıydı. Bunun gibi birbirinden ayrılan geleneksel anlatımlar
arkeolojik kronolojilerin ve delillerin yazılı ifadelerden ayrı tutularak oluşturulması ve tartışılması gerektiğini kanıtla-
maktadır. 

Aslında görünüşe göre “Eski Smyrna” Hellenistik döneme kadar kesintisiz olarak iskân edilmiştir; Smyrna’nın siyasi
topluluğunun İÖ 5. ve 4. yüzyıllardaki varlığı kanıtlanmaktadır (Klazomenai hakkında Atina’nın yayınladığı kararname
Sylloge3 136=IG II² 28 l. 19, Rhodos standartında gümüş bir tetradrakhmi19 ve, belki geriye dönük olarak, Pindaros fr.
204 Maehler ve Pseudo-Scylax §98 mevcut delillerdir). İS 2. yüzyılda Pausanias İskenderin kenti yeniden kuruşunu bir
metoikêsis, yani Eski Smyrna’dan Yeni Smyrna’ya taşınma olarak sunmaktadır (7.5.1). Bazı Yunan yazarlar yeniden ku-
ruluş girişiminin ardında bulunmuş olması gereken Büyük İskender’in ve diadokhlarının anısını yüceltmek adına Klasik
Dönem Smyrna’sının hatırasını silikleştirerek Hellenistik kenti ve onun Roma dönemindeki devamlılığını vurguladılar.
Dolayısıyla siyasi ve etnik bilgiler o günün çıkarlarına uygun bir geçmişin oluşturulmasına yönelik olarak ele alınmıştı.

Smyrna’nın Yunan topluluklarının belirlenmesi konusunda da belirsizlikler hakimdir. Geleneksel görüşler Aiollerin
Smyrna’nın ilk kurucuları olduğunu iddia eden Klasik dönem yazarları ile (örn. Herodot 1.149-150; Mimnermos, Nanno
fr. 12 Diehl = fr. 9 West = BNJ 578 F 3 apud Strabon 14.1.4; Callimachos 5.11-12 Pfeiffer apud Athenaios, Deipnosop-
histai 7.106; Pausanias 7.5.1) Bayraklı’da önceliğin Ephesoslularda, yani İonlarda bulunduğunu savunan Strabon ara-
sında ikiye ayrılmaktadır (cf. infra). Gerçekten de Smyrna dört yüzyıl boyunca Aiollere ait olmuş olsa da, söz konusu
Aiol kimliğine ait çok az kalıntı mecvuttur: Bayraklı’da “Aiolis” mimarisine dair izler bulunmaktadır, ismi Aiol lehçesinde
“kör” anlamına gelen ve belki de henüz Klasik dönemden itibaren Mélêsigenès “Mélès nehrinin doğurduğu/ Mélès neh-
rinde doğan” olarak bilinen Homeros’un dili ise Aiol lehçesine dair bariz özellikler taşımaktadır (cf. Kritias 88 B 50
Diels-Kranz apud Philostratos, Sofistlerin Hayatı, Önsöz; belki Ephoros BNJ 70 F 1 ve Aristoteles, Şairler Hakkında fr.
76 Rose apud Pseudo-Plutarkhos, Homeros'un Hayatı [4] §2; Philostratos, Imagines 2.8; Homeros ile Hesiodos Arasın-
daki Mücadele; Pseudo-Herodotus, Homeros'un Hayatı §5; Aelius Aristides 17.14, vb.).20 Ancak halkların diğer Aiolis
yerleşimlerine dağılmasıyla birlikte topluluğun Aiolis karakteri ortadan kalkış olmalıdır. İonlar tarafından ele geçirilen
“Aiolis Smyrna”sının güçlü bir etnik arka plana sahip olmadığı, aksine yalnızca coğrafi bir gösterge olduğu bile iddia
edilebilir.21 Fakat söz konusu yorum aynı zamanda Smyrna’lı göçmenlerin diğer Aiol kentleri tarafından kabul edilmesini
de sağlayan bir Aiol topluluğunun varlığına işaret eden edebi kanıtlarla ters düşmektedir. Bununla birlikte, siyasi bir
oluşum olarak, söz konusu topluluğun ancak daha geç dönemde Panionion örneği üzerinden şekillendiği ve Aiol kim-
liğinin kurgulanmış soy ağaçlarının aksine mekânsal bir birlikle ilişkili olduğu bir gerçektir. “Kentin giriş kapılarının
önünde” yer alan ve dolayısıyla “kentin koruyucusu” konumundaki yaşlı, sakallı bir Dionysos olan “yüce” Dionysos
Bre(i)seus kültü buna dair bir kanıt olarak değerlendirilebilir. Smyrna’da kültün varlığı Arkaik dönemden Roma döne-
mine kadar yazılı metinler dışında (Aelius Aristides 4.29) sikkeler (Smyrna’nın İÖ 2. yüzyıl tetradrakhmileri üzerindeki
cista mystica ve Domitianus ile Julia Domna’nın pseudo-otonom sikkeleri üzerinde yer alan genç tanrı)  ve yazıtlar üze-
rinde de kanıtlanmaktadır (kültle ilişkili olan İS 1. ve 2. yüzyıl yazıtları: ISmyrna no. 598-601, 622, 639, 652, 728-
732, 758-759).22 Aiollerin tanrı için kutlama yapmak amacıyla kent dışında bulundukları sırada Smyrna’nın
Ephesoslu-Kolophonlular tarafından ele geçirildiğini anlatan gelenek kentin Aiol karakteri hakkında bir dayanak oluş-
turabilir (Herodot 1.150). Her ne kadar bu anlatım kendi tanrılarını onurlandırmayı sürdüren kuşatılmış kentler için
kullanılan ortak bir şema olsa da, yenilgiye izin vermiş olan tanrının kimliği mağlup Aioller ile muzaffer İonların kül-

20 Smyrna’da Homeros için bkz. Heyman 1982; Klose 1987, 37. 
21 Cf. Hall 1997; Rubinstein 2004a.
22 Klose 1987, 31; Harland 2014 n° 137; daha genel olarak, Jessen 1897.
23 Bununla kıyaslanabilecek bir öykü Aelius Aristides tarafından Khiosluların kenti ele geçirmeye yönelik başarısız bir denemesi çer-
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türleri arasındaki zıtlığı vurgulamaktadır.23 Tanrının Aiolis çevresi ile olan bağlantısı dolaylı olarak “Breiseus” tanımlaması
ile ifade edilmektedir. Bu isim, her ne kadar Smyrna’lılar tarafından yaratılmış olsa da, yerel Nympheler ile birlikte Les-
bos’daki Brisa burnunda (günümüzde Phokas burnu) bulunan tanrı Dionysios Brêsès/Brêsagénès ile belli bir noktada
ilişkili olabilir (cf. Androtion BNJ 324 F 56 apud Etymologicum Magnum s.u. “Brisaios” ve IG XII.2 478). Görünüşe
göre Aioller adalardan ana karaya geçişlerinde bu koruyucu tanrıya sahiptiler. Bu tarihi olay dışında, Dionysos’a ibadet
eden Aioller ve İonlar arasındaki bir zıtlığa dair izler yoktur. Tanrı, her ne kadar sikkeler üzerinde bilindik genç, sakalsız
yüzü ile tasvir edilmiş olsa da, Smyrna’nın pantheonunda varlığını sürdürdü ve Magnesia ad Sipylum’a aktarıldı (ISmyrna
573 l. 85).24 Ayrıca tıpkı Smyrna’da olduğu gibi (ISmyrna 655), Dionysos ve Demeter İonia kenti Ephesos’ta da “kentin
koruyucuları” olarak karşımıza çıkmaktadır. (IEphesos 1595). Bu durumun “İonia” mirası mı yoksa birbiriyle mücadele
eden veya uyum içerisinde olan kültürleri biçimlendirmiş olan aktarımların bir etkisi mi olduğunu kesin olarak söylemek
imkânsızdır.

Bununla birlikte, Smyrna’nın silinmiş olan Aiol kimliğinin aksine, İonia karakterinin İÖ 7. yüzyılın başlarından itibaren
öne çıktığını kabul etmek gerekmektedir (cf. Pausanias 5.8.7)25 Kolophonlular (Herodot 1.150) veya Kolophonlular
aracılığıyla Ephesoslular tarafından (Strabon 14.1.4) ele geçirilen kent Panionion’da yer almayı talep etmiş ve en geç İÖ
3. yüzyılda bu hakkı kazanmıştı (Pausanias 7.5.1; Vitruvius, Mimarlık Hakkında 4.1.4; cf. Herodot 1.143; Suda s.u.
“Ton Kolophôna épithes”). Romalılara göre Klaros’da bulunan Apollon kâhininin kehanetine uygun olarak yeniden ku-
rulan kent (ISmyrna 647; Pausanias 7.5.3), İonia’lıydı. Güzelliği Asya’nın birincisi olarak ünlenmesini sağlarken, inşasını
ve yeniden yapılanmasını destekleyen imparatorların ihtişamı ile ünü tüm dünyaya ulaşmaktaydı. Kentin kuruluş hikâ-
yeleri üzerinden oluşturulan geçmişi bu övgülere uygun hale getirilmek amacıyla, Strabon’dan Aelius Aristides’e kadar
yeniden düzenlendi.26

II. Antik Smyrna’nın Mit ve Efsaneleri: Geçmişin Gözünden Geçmiş

Smyrna’nın kuruluş hikâyelerinin karakteristik özellikleri çeşitlilik ve bütünlüktür. Yalnızca Roma dönemi metinlerinde
(İS 1. -  2. yüzyıllar) kapsamlı olarak yer alan mitler İonia fethi zamanına kadar geri gidebilecek unsurlar içermektedirler,
Büyük İskender ile ilgili olan efsane ise yaşamı sırasında olmasa bile, ölümünden kısa süre sonra yaratılmış olmalıdır.
İki efsanevi gelenek, diğer İonia yerleşimlerinin efsaneleri ile paralel olarak, İonia tarihinin iki döneminden birine atıfta
bulunmaktadır. Bunlardan ilki Pers hâkimiyeti öncesi, İonialıların Orta Yunanistan ve Peloponnesos’un çeşitli bölgeleri
ile ilişkilerin varlığını iddia ettikleri dönemdir, diğeri ise Atina zaferinin ve Delos birliğinin kuruluşunun ardından,
Atina’nın İonia’nın metropolis’i olduğu dönemdir. Bahsi geçen ikinci efsanevi gelenek aynı zamanda Hellenistik dönemde
kentlerin yeniden kuruluşunda izlenen bilindik motifi izlemektedir. 

II.1. Tantalos ve Pelops’un Kayıp Kentleri: İonia-Akha Konteksti Çerçevesinde Yerel Lydia kökleri

İÖ yaklaşık 245/241 yıllarında Smyrna ve Magnesia ad Sipylum bir sympoliteia antlaşması akdettiler. Buna göre
Smyrna’nın ata topraklarında yaşayan Magnesialılara yurttaşlık ve yerleşim sağlandı (OGIS 229 = I.Magnesia am Sipylos
1 = I.Smyrna 573). Üçüncü Suriye savaşı kayıtlarında detaylandırılan bu belgede Smyrna’nın Sipylos çevresinde arazi
talep ettiği kaydedilmektir. Olasılıkla Magnesia ad Sipylum’un yerlisi olan Pausanias İS 2. yüzyılda Tantalos ve çocukları,

çevesinde anlatılmaktadır (17.5-6; 21.4). Dolayısıyla söz konusu Dionysos’a Aiol kimliği atfetmek imkânsızdır. Benzer bir durum
Aiol Smyrnalıların kendisi için siyah bir boğa kurban ettikleri daimon Boubrostis, “doymayan açlık” için de geçerlidir (Metrodoros
BNJ 43 F 3 apud Plutarkhos, Symposiaka / Quaestiones convivales 6.8.1, 694A-B). Ancak Smyrna’nın bu ünlü tanrısal varlığının
da “İonialı” olduğu söylenmektedir (Eustathios, Homeros'un İlyas'ına Yorum 24.532, vol. 4 p. 950 van der Valk).
24 Merkelbach 1979; Klose 1987, 31; Hirschmann 2006; daha genel olarak, bkz. Öztürk 2010.
25 İonia kuruluş efsaneleri için bkz. MacSweeney 2013.
26 Metinlerin tartışmaları için bkz. Franco 2005; cf. Pont 2008; Tozan 2015.
27 Jones 1994. Yerel arazi özellikleri ve Yunan dini arasındaki ilişki için bkz. Buxton 1994, 81-113.
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Pelops ve Niobe ile ilişki olan yakındaki lieux de mémoire’ı aktarır: Tantalos’un evini, mezarını ve kentini kaplayan göl,
Meter Plastênè tapınağının üzerindeki Pelops’un tahtı, ve Temnos’ta Aphrodite’ye adanmış olan mersin ağacından ya-
pılmış heykel (5.13.7; cf. 2.22.3; 7.24.13; 8.17.3; Aelius Aristides 17.3; 18.2, 8; 21.3, 10).27 Tüm bunlar en geç İS 1.
yüzyılda Smyrna’nın kuruluş hikayesine dahil edilmiş olan tuhaf kayalar ve peyzaj oluşumları ve, Temnos Aphroditesi
durumunda olduğu gibi, yerel efsanelere ilham veren eski idollerdir. Kent toplamda üç neokoros unvanından ilkini al-
dığında (İS 26) Smyrnalıların ilk kurucuları olarak Tantalos’u öne sürdüklerini aktaran ilk kişi Tacitus’dur (Annales
4.56).28 Bu gelenek başka kaynaklar tarafından da onaylanmaktadır. Bunlara göre Zeus’un oğlu olan Tantalos Sipylos
dağında Tantalis/Sipylos/Archaeopolis/Clope/Lebade isimli bir kentin kurucusudur (Pliny the Elder 2.205; 5.117; cf.
Pausanias 7.24.13; Aelius Aristides 17.3-5; 18.2, 8; 21.3) hemen ardından ise Naulokhon (Bayraklı/Eski Smyrna) ve
Pagos dağında Yeni Smyrna kurulmuştur (Stephanos Byzantios, s.u. “Smyrna”). Sipylos dağında bulunan Tantalos’un
kenti tanrıların ve kahramanların birlikte ziyafetler verdiği ve Kuretlerin Zeus’un Annesi için dans ettiği bir Altın Çağ
ortamıdır. (Ilias 24.614-617; Pindar, Olympia 1.36-38, cf. Aelius Aristides 17.3; 18.2; 21.3). Bir deprem sonucunda
kentin yok oluşunu hatırlatan göl belki Yamanlar Dağı üzerinde bulunan Karagöl, antik Sale veya Saloe gölü olabilir
(Aristotle, Meteorologica 2.8 368b; Strabon 1.3.17; 12.8.18; Plinius 2.205, 5.117; Pausanias 5.13.7; 7.24.13; 8.17.3;
Scholia ad Homeri Odysseiam 11.582).29 Yerel efsaneler ayrıca, bölgedeki bir diğer tuhaf kaya oluşumunda gördükleri,
Tantalos’un kızı Niobe’nin kara talihini de anlatmaktaydılar (Ovidius, Metamorphoses 6.309-312; Pausanias 1.21.2;
8.2.7; günümüzde Ağlayan Kaya, Fig. 2a-b). Bunun dışında, ileride Peloponessos’a ismini verecek olan oğlu Pelops aynı
derecede Sipylos’un kurucusu veya ortak kurucusu olarak görülüyor, Smyrna’nın ise kesin kurucusu olarak kabul edi-
liyordu. Bu sebepten dolayı Smyrna tüm Peloponessosluların metropolisi ve Olimpiyat oyunlarının ilk kaynağı olarak
kabul edilmiş olabilirdi (cf. Aelius Aristides 21.3, 10, ve Antoninus Pius dönemine ait Pelops ve Hippodameia’nın tasvir
edildiği Smyrna sikkeleri, Fig. 3).30

Phrygia ve Lydia arasında yer alan Sipylos ve yakında bulunan Lesbos adası ile (Stephanos Byzantios, s.u. “Tantalos”)
olan yerel bağlantılar dışında Pelops ve ailesi Peloponessos’un Dor öncesi dönemiyle de etnik bir ilişkiye işaret etmek-
tedir.31 Tantalidler sayesinde İonialıların Küçük Asya’nın batısını işgal etmeleri ata topraklarına geri dönüş ve bu top-
rakları yeniden ele geçirme gibi görülebilmekteydi. Bu durum hem Peloponessos hem de Asya kökenlerini göz önünde
bulunduran İonialıların Akhalarla ilgili Troia savaşı gibi hikâyeleri anlatmalarını açıklamaktadır. Aynı zamanda Mim-
nermos’un İonia’daki Kolophon’un Akhalı kurucusu olan Pylos’lu Neleus’u Smyrna ile ilişkilendirmesini de haklı çı-
karmaktadır (Nanno fr. 12 Diehl = fr. 9 West = BNJ 578 F 3 apud Strabon 14.1.4). Mimnermos’un Smyrnalı askerlere
örnek olarak sunduğu Argos’lu Diomedesin portresi karşısında modern filologlar şaşkınlık duymaktadırlar.32 Ancak At-
reus’un oğlu Diomedes Pelops’un torunu ve Tantalos’un oğlunun torunuydu (Ilias 2.104-106; Odysseia 11.582-592).
Mimnermos’un mısraları Maeonia Sipylos’unun Tantalidlerinin henüz Arkaik dönemden itibaren İonia’nın efsanevi soy
ağacına dâhil olduklarını kanıtlamaktadır. Lydia gücü söz konusu bağlantıyı taklit veya karşı koyma ile pekiştirmiş ola-
bilir çünkü Peloponessos’a ismini veren eponym aynı zamanda Sardis’te (“Pelopis”) ve Thyateira’da (önceleri “Pelopeia”;
cf. Tacitus 4.55; Plinius 5.115; Stephanos Byzantios, s.u. “Thyateira”) birer boyun eponymiydi.33 Ayrıca Pergamon’lu
Attalidler de Pelops’un kızı Lysidikè üzerinden onun soyundan geldiklerini iddia etmekteydiler (Nikander fr. 104 Gow-
Scholfield). Dolayısıyla Smyrna’nın Tantalidler tarafından kuruluşunu anlatan kuruluş mitlerini İonialıların Küçük As-
ya’nın batısını ele geçirmelerini meşrulaştırmaya çalıştıkları Arkaik dönem ile Smyrna’nın Attalidlerden Roma etki alanına
geçerek Peloponessos ile olan ilişkilerini vurguladığı Hellenistik dönem arasında tarihlemek zordur. Bununla birlikte

28 Genel olarak onurlandırma unvanlarını elde etmek için yapılan yarışmalar için bkz. Heller 2006, 328-332; Linant de Bellefonds
2011. 
29 Yamanlar Dağı üzerindeki arkeolojik kalıntılar için bkz. Akkurnaz 2013.
30 Klose 1987, 36; cf. Lacroix 1976.
31 Cf. Jones 1994; Kelp 2015, 130-132.
32 Cf. Grethlein 2007 bibliyografya’ya sahiptir; daha genel olarak, Mimnermos’un İonia kolonizasyonu ile ilgili gelenekler çerçeve-
sindeki aktarımları için bkz. see Brillante 1993; Herda 2009.
33 Vlassopoulos 2013, 301.
34 Bkz. Türk 1927; Klose, 27-28; Blok 1995 ve 1996; Langner 2014.
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Smyrna’nın Tantalidler tarafından kuruluşunu anlatan mit Roma döneminde açıkça mekân (kuzey-batı Küçük Asya) ve
soy (Akha-İon) ile ilgili kimlik iddia etmek amaçıyla kullanılmaktaydı. Bir bütün olarak bakarsak Tantalid efsanesi eski
Anadolu inançları ve coğrafyasına dayanan yerel bir mitin komşu topluluklarda gelişmesi ve farklı etnik beyanlarda bu-
lunan soy ağaçlarını entegre etmesine dair güzel bir örnektir.

II.2. Amazon Smyrna ve Theseus: İonia-Atina’nın Asya Üzerinde Hak İddiaları

Gerek metinlerde gerekse tasvirlerde Smyrna’nın kökenlerine dair en sık rastlanan açıklamada kente ismini veren eponym
olarak Amazon Smyrna’ya değinilmektedir (Ephoros BNJ 70 F 114a apud Strabon 12.3.21; cf. Strabon 11.5.4; 14.1.4;
Plinius 5.118; Tacitus, Annales 4.56). Bu durumun temel sebebi elimizdeki kaynakların tarihleri ve özellikleridir. Roma
hâkimiyeti altında Amazon figürü kişiselleştirilen kentlerin yaygın bir sembolü haline geldi. Bu durum hem genel an-
lamda kentlerin tanrıça Roma ile olan ilişkileriyle bağlantılı olarak görülürken, daha özel olarak ele aldığımızda Barbar
bir ortamda, Küçük Asya’nın batısında kurulan kentlerde karşımıza çıkmaktadır.34 Amazonları kent sembolü olarak
öne çıkaran sayısız sikke ile bazı durumlarda resim ve heykel tasvirleri, halka yönelik konuşmalar, anıtlar ve isimlerden
anlaşıldığı üzere yerel tercihler üzerinde muazzam bir etkiye sahipti. Dünya sahnesinde iyi bir şekilde temsil edilmek
istenen bir kent için Amazon mitleri bir takım avantajlar sunmaktaydı: kolayca tanınabilmekteydiler ve kentler arasındaki
homonoïa antlaşmaları gibi bir senteze dair olaylarda kullanılabilmekteydiler (Fig. 4).35 Artemis’in hizmetkârları olan
Amazonlar soylu bir semboldü ve cesaretleri, adaletleri ve iffetleri için övülmekteydiler. Mitleri sıklıkla eskiydi veya en
azından, Homeros çevresi ile ilişkilendirilebilirdi (Ilias 3.185-189, 6.178-187; cf. Arktinos, Aithiopis fr. 1-2). Bizzat
kent kurucuları olmamakla birlikte (daha ziyade eski yerel tanrıçaların bir yansıması olarak tapınak kurucularıydılar)
erkekler tarafından gerçekleştirilen kuruluşlarla ilgili çeşitli mitlere dahil edilebiliyorlardı. Aynı zamanda ilkel, anormal,
barbar güçlerin Hellenizm ve sonrasında Roma hakimiyeti altına girişine dair net bir işaret olarak Yunan ve Roma gücünü
ifade ediyorlardı. Tıpkı Tantalid efsanelerinde olduğu gibi, Smyrna’nın Amazon mitleri, hem mekânsal hem de ırksal,
ikili bir bağ içermektedirler. Amazonlar Barbar gücünün bir sembolü olduğu için Anadolu ile ilişkili bir bağ bulunmak-
tadır. Aynı zamanda Amazon Smyrna (Sarmonè ile örtüşüyor olabilir cf. supra) her zaman hem Smyrna hem de Ephesos
kenti ile ilişkili olduğu için İonia ile ilişkili bir bağa da sahiptirler (Strabon 14.1.4, iki Arkaik Ephesos’lu şair hakkında
yorumda bulunmaktadır, Kallinos fr. 2a West ve Hipponax fr. 50 West).

Smyrna’nın Arkaik dönemden Roma dönemine kadar Ephesos’a göre daha geri planda kalması tarihsel anlatımlara ön-
cülük eden bir mite aktarılmıştır. Ephesos en geç İÖ 5. yüzyılda Amazonların Artemision’da sahip oldukları rolü tanı-
maktaydı. Bu tarihte tapınağın heykeltıraşlık süslemeleri için yapılan ünlü bir yarışma Polykleitos ve Pheidias’ı karşı
karşıya getirmişti (Plinius 34.53; Lukianos, Imagines 4, 6). Bunun dışında Strabon’a göre (14.1.4) İonialılar-Ephesoslular
bu toprakları Aiollerden almamış, aksine yalnızca kendilerinden çalınmış olanı geri almışlardı. Ephesoslular ve Smyrna-
lılar hemşeriydiler, Smyrnalılar ise Ephesos’u terk ederek bir günlük deniz yolculuğundan daha uzak mesafede, kuzeyde,
körfez boyunca 320 stadia anakaraya doğru hareket ederek Gallesion, Olympos ve Tmolos dağları arasına yerleşmişlerdi
(Strabon 14.1.2). Bunlar Barbar Lelegleri topraklarından eden Smyrna’nın ilk Yunan kurucuları olacaklardı, fakat sırasıyla
Aioller tarafından yenilgiye uğratılarak Kolophon’a sürüleceklerdi. Kolophonlular ile birlikte Ephesoslular kentlerini
Aiollerden geri almış olacaklardı. Bu sebeple Ephesos’un kraliçesi ve Smyrna’nın eponymi olan Amazon Smyrnanın
adımlarını takip ettiler. 

Ephesos’a ait Amazon mitleri İonia tarihinin Atina öncesi ve sonrası dönemleri arasındaki keskin ayrımı ortaya koy-
maktadır. Atina ile yaşanan çekişmeler sırasında (tıpkı İÖ 411’de gerçekleşen ayaklanmada olduğu gibi, cf. Plutarkhos,
Lysander'in Yaşamı 3), Amazonların Theseus’a karşı mücadelesi Atina’ya karşı bir direniş sembolü olarak görülüyordu.
Bununla birlikte İÖ 4. yüzyıldan itibaren Amazonların uygar Yunanlar tarafından yenilen Barbarlar ile eşdeğer görüldüğü
Atina ideolojisi ve ikonografisi genellikle kabul görmekteydi.36 Smyrna’da, her ne kadar bu iki gelenek olasılıkla sırasıyla

35 Pera 1984; Franke ve Nollé 1997, 197-219.
36 MacSweeney 2013, 137-146.
37 Cosmas Hagiopolites, PG 38, 547; Aziz Muhterem Bede, Dünyanın Yedi Harikasından §4; Latince el yazması Vaticanus’de yer
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Arkaik ve Klasik döneme kadar geri gidiyor olsa da, her ikisi de sadece daha geç tanıklıklarla bilinmektedir. Daha erken
olan Anadolu kökenli senaryo Poseidon’un oğlu ve Priamos'un müttefiki ve aynı zamanda Amazonlara karşı savaşçı
olan Bellerophon mitosu ile temsil edilmektedir: Smyrna limanına (Sipylos Magnesia’sı ile ilişkili olarak)  mıknatıs özel-
likleri kullanılarak yerleştirilmiş olan kahramanın Pegasus üzerindeki büyüleyici heykeli - aynı zamanda Poseidon’un
hediyesiydi cf. Aelius Aristides 17.16; 21.10 - Geç Antik Çağ ve Ortaçağ dünyasının harikalarından biriydi.37 Atina
etkisi ise Anadolu’da Amazonlara karşı bir sefer düzenledikten sonra Smyrna’yı kuran Theseus ile temsil edilmektedir
(Aelius Aristides 17.5; 18.2; 19.4; 20.4-5, 20; 21.4; cf. Tacitus, Annales 4.56; Isidorus Hispaniensis, Etymologiae
15.1.39). Theseus’un Smyrna ile ilgili olan mitinin ortaya çıkışını tarihlemek güçtür. Hellenistik synoikismos sırasında
ortaya çıkmış olabilecek olan Theseis kabilesinin kuruluşu (Miletos’ta Klasik veya Hellenistik dönemde bir karşılığı bu-
lunmaktadır) kesin bir terminus ante quem olarak değerlendirilebilir.38 Hellenistik ve Roma dönemlerinde kent Atina’ya
dayanan kültürel mirası ile kendisini yüceltebilmekteydi. Ancak, Sardis ve Gordion’da ele geçen mimari terracotta fi-
gürlerin gösterdiği üzere, Theseus’un Girit seferi ve Minotauros’a karşı mücadelesi Küçük Asya’nın batısında, özellikle
de Lydia’da, henüz İÖ 6. yüzyılın başlarından itibaren bilinmekteydi.39 Theseus’un Küçük Asya’nın kuzeybatısında
sahne alan hikâyelerinin Klasik ve Hellenistik dönemlerde yayılmaya devam ettiğini varsayabiliriz. Bunlar bir yandan
Atinanın Perslere karşı olan mücadelede ve Delos Birliği içerisinde üstünlüğünü kabul eden İonia geleneklerinin yansı-
ması iken, diğer yandan Lydia hanedanlığının Heraklidler tarafından kurulduğunu anlatan mitosa bir cevap niteliğin-
deydi. Theseus’un Amazonlara karşı olan savaşları ve Argonotlar ile katıldığı sefer dahil bir çok serüveni aslında Herakles
ve onun etrafında gelişen hikayelere Geç Arkaik ve Klasik dönem “yanıtlarıydı” (cf. Plutarkhos, Theseus'un Yaşamı
29.3).40 Bu gelenek Atina’nın Smyrna’nın metropolisi olduğu iddiasını sadece siyasi açıdan değil - mesela Smyrna Pa-
nionion’a dahil olduğunda metropolis konumunda olan Ephesos üzerinden (Strabon 14.1.4)  -  aynı zamanda kültürel
açıdan karşılamış olabilir. Smyrna kolonisi konumuna geldiğinde Atina Homeros’un nihai ata toprağı olacaktı. İmpara-
torluk döneminde öne çıkan bu geleneğin kökleri İÖ 6. yüzyıla kadar geri gidebilmekteydi (Aelius Aristides 29.27; Ant-
hologia Palatina 11.442 Homeros ve Smyrna’nın metropolisi olan Atinalı Peisistratos’u ilişkilendirmektedir).

Theseus’un Smyrna ile ilişkili olan hikayesinin başlıca özgünlüğü, özellikle Ephesos ile karşılaştırıldığında, kahramanın
Atina (İon) ve Thessalia (Aiol) olmak üzere çifte etnik kökene sahip olmasıdır. Genel anlamda Lapithler ile olan bağlantısı,
daha özel olarak ise Thessalia/Attika kökenli arkadaşı (Zeus veya İxion’un oğlu) Peirithoos aracılığıyla Atinalı Theseus’un
hâlihazırda bir Aiol yönü bulunmaktaydı. Daha çarpıcı olan durum ise, Theseus’un Thessalia’lı bir adaşının bulunma-
sıydı: Pseudo-Herodotos Homeros’un Hayatı’nda Kymè’nin kurucusu, Troia savaşındaki Thessalia’lı savaşçının oğlu
olan Theseus’un Smyrna’yı kurduğunu ve kente eşinin adını verdiğini aktarmaktadır. İstisnai ve belki de ikincil ve geç
olsa da, bu gelenek Smyrna'nın, kökeni Thesselialılardan gelen Aiol kökenini hatırlatmaya yönelik bir girişim olabilir.
Her halükarda Theseus ve Amazon mitlerinin Smyrna soy ağaçlarıyla ilişkili olduğu ve Antik çağ boyunca etnik köken
iddialarında bulunmak amacıyla yaratıldıkları ve yeniden biçimlendirildiklerini gösteren ek kanıt niteliğindedirler.

II.3. Büyük İskender’in Kenti Yeniden Kuruşu: Anadolu ve İonia Kaynaklarına Dayalı bir Roma Efsanesi

Eski Smyrna ile ilgili geleneklerde olduğu gibi, Yeni Smyrna’nın kuruluşuna dair tüm Hellenistik gelenekler de geç dö-
nemlidir ve Smyrna’nın Roma ile arasında bulunan özel ilişkiye yönelmektedir. Bu gelenekler Smyrna’nın yeniden ku-
ruluşunu, tahkim edilmesini ve yeni synoikismos’un oluşumunu gerçekçi bir hikaye ile Antigonos Monophthalmos’a
ve Lysimakhos’a atfeden Strabon’dan (14.1.37) bir kez daha uzaklaşmaktadır. Küçük Asya’nın Ege kıyılarında, gerek

alan Mela’nın Chronographia’sının başlığında yer alan not 2949, fol. 149v (9. yüzyıl, Omont tarafından düzenlenmiştir 1882, 49):
bkz. Reinach 1912; Deonna 1914; Tekoğlu ve Ersoy 2015.
38 Pierart 1983 ve 1985, kronolojik tartışmayla ilgili bibliyografya içermektedir.
39 Berndt 2015, daha geniş kaynakça içermektedir.
40 Yine de Sardis’te olduğu gibi Smyrna’da da, özellikle uzun vadede, biri diğerini engellemiyor. Herakles’in Roma İmparatorluk dö-
neminde Aphrodite Stratonikis ile ilişkili olarak Smyrna’daki varlığına rastlanmaktadır: Jones 1990.
41 Klose 1987, 28-30, 36; daha genel olarak, Dahmen 2007, 27-28, 52, 54-55, 129-130.
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Troas (Aleksandria Troas/İlion) gerekse İonia’da (Ephesos cf. Pausanias 7.3.4) ayağa kaldırılan veya yeniden kurulan
kentlerin ışığında bu durum şaşırtıcı değildir. Bu şekilde hareket ederek diadokhlar İskender’in projesini tamamlamış
olacaklardı. 

Geç dönem yazarları (Pausanias 7.5.1-2; Aelius Aristides 19.4; 20.4, 7, 20; 21.4; 50.41-42) ve Smyrna’nın kendi sikkeleri
üzerinde kullanılacak olan sembollere karar veren yerel otoriteler (Marcus Aurelius [Fig. 5], III. Gordianus ve Phillipus
Arabs hâkimiyetinde) yalnızca İskender’in sahip olduğu paydan bahsetmektedir. Buna göre İskender Pagos dağı üzerinde
(modern Kadifekale), bir kaynak yakınında bulunan çınar ağacının altında uyuyakalmış ve iki yerel tanrısal varlık olan
Nemeseis’ler tarafından rüyasında ziyaret edilmişti. Yaşlı Plinius’un İskender’e bulunduğu atıftan (5.118) ve Domitianus
döneminde basılan Nemeseis tasvirli ilk sikkelerden hareketle bu efsanenin İS 1. yüzyıldan önce ortaya çıkmadığı yo-
rumunda bulunabiliriz.41 Smyrna’nın Roma ile ilişkilerinde daha büyük siyasi ve ekonomik çıkarlar sağlamak amacıyla
kentin yeniden kuruluşunu ardıllarından çok Nemesis’lerden ilham alan İskender’in kendisine dayandırması için üç
ayrı sebebi bulunmaktaydı. İlk sebep Nemesislerin sahip olduğu önemdir. Attika’da bulunan Rhamnous ile birlikte,
Smyrna Nemesis’in en eski kutsal alanlarından biridir (cf. Pausanias 1.33.7). İkili tanrıçası antik dünyada benzersizdir.
Olasılıkla yaşam döngüsü ve evrensel düzenden sorumlu Anadolu kökenli tanrısal varlıklardan hareketle ortaya çıkan
(ancak Artemis, Aphrodite, Kybele ve Tykhe’den farklıdırlar), iki Nemeseis ölüm ve yaşamın simgesi olarak (cf. Apokalips
2:8) cezalandırma ve denge aracılığıyla (cf. AP 12.193) kentin ilahi adaletine ve zaferine hükmettiler.42 Romalılar Nemesis
kültünü olasılıkla İÖ 1. yüzyılda İskenderiye’den almışlardı (cf. Appianus, Sivil Savaşlar 2.[13.]90). Roma’ya tapan ilk
Asya kenti olan Smyrna (İÖ 195’den itibaren, Tacitus, Annales 4.55-56, cf. Aelius Aristides 19.13) sahip olduğu dini
ayrıcalıktan faydalanarak yalnızca imparatorluk kültüne ait üç tapınak elde etmekle kalmadı, aynı zamanda daha önce
Hadrian dönemi cistophorosu üzerinde varlığı bilinen Nemeseion’un da genişletilmiş olduğu Caracalla döneminde “Met-
ropolis” ünvanını aldı (ISmyrna 725).43 Bu dünyevi kültün Roma’ya karşı gösterilen sadakat ile olan ilişkisi İS 250’de
Nemesis’lere tapmayı reddeden Pionios’un şehit edilmesinde açıkça görülmektedir.44

İkinci sebep Roma imparatorlarının, kentin euergetes’i olarak, Büyük İskender ile benzeşmeleridir (mitos’ta kendisinden
önce Pelops aynı konumda bulunmaktaydı). Bu karşılaştırmadan gururu okşanan Roma imparatorları kenti ziyaret ede-
rek hem unvanlar vermiş, hem de depremlerden sonra kentin ayağa kaldırılması için maddi destek sağlamışlardır.45

Üçüncü sebep Apollon’un Klaros’taki kehanet merkezine yapılan atıftır. Kolophonlulara ait olan söz konusu tapınak
Roma İmparatorluk döneminde özellikle büyük üne sahipti.46 Smyrna için bir kehanette bulunması (cf. ISmyrna 647)
yerel kimliğin, İonia kökeninin ve Kolophon ile olan bağlantının kabul edilmesinin bir diğer yoluydu. 

Tüm bu taktikler gösteriyor ki, her ne kadar Smyrna atası ve rakibi olan Ephesos’u asla geçemeyecek ve “Asya’nın bi-
rincisi” olamayacak olsa da, olasılıkla ünlü hitabet okullarında öğretilen yöntemlerle tarihsel ve efsanevi geçmişini ma-
nipüle ederek güzelliği ile birinci olmasını sağlayacak gerekli kaynaklara sahipti. 

42 Posnansky 1890, 61-67; Hemer 1986, 57-77; Hornum 1993; Tataki 2009; Kılıç 2014. Kybele için, bkz. Rein 1993.
43 Üç “neokoros” unvanına karşılık gelen üç imparatorluk tapınağı aşağıdaki gibi elde edilmiştir: 1) İS 26’da Tiberius ve Livia için
(belki Nemeseion’da. Traianus da bu tapınağa kendi Nemeseis tasvirini sunmuş olabilir, cf. Dio Chrystostom 40.14); 2) İS 123/4’de
Değirmentepe’de Zeus Akraios ile ilişkilendirilen Hadrianus için (Kılıç ve Gülbay 2010); 3) İS 214-215’te belki Roma ve Tykhe ta-
pınağında Caracalla için. Bkz. Burrell 2004, 38-54; Dmitriev 2005, 248-265; Meyer 2006; Laroche 2009; Nemesis ve Nemeseion
için, bkz. Klose 1987, 28-30, 36; Kılıç 2014.
44 Robert 1994, 8-9, 65-66.
45 Depremlerin listesi için, bkz. Lesvigne 2015.
46 Ferrary 2014.
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Sonuç: Bir Ethnos ve Geçmişinin Oluşturulması

Kuruluş geleneklerini ele aldığımızda kaynaklar genelde cılız, eksik ve çağdışıdır. Bir mitos veya efsanenin çeşitli versi-
yonlarını tarihlemek birçok kez güçtür ve söz konusu köken anlatımlarında kendi yansımalarını gördüğü varsayılan
toplumun çeşitli bölümleri üzerindeki etkilerini değerlendirmek imkânsızdır. Yine de motif veya anlatımların ortaya
çıktığı farklı kontekstleri anlamamız ve yazarlarının amaçlarını açıklayabilmemiz mümkündür. Sonuç olarak ethnos’un
tarihinin belli bölümlerini yansıtan, az veya çok sayıda parçalara ayrılmış bir görüntüsüne ulaşabiliyoruz. 

Smyrna hakkındaki deliller oldukça zengin, fakat dağınık ve geç tarihlidir. Antik çağda İzmir körfezinde yaşamış olan
tüm ethnoslar arasından yalnızca İonlar yerel gelenekler üzerinde iz bırakmıştır. Aioller İonlar ile asimile olmuş (Di-
onysius Briesus kültü düşünülürse) veya sıradışı gelenekler içerisinden yeniden keşfedilen (örneğin Thessalia’lı Theseus)
şaibeli bir varlığa sahiptir. Sürekli “diğer” olan Barbar unsurlara karşı gelen toplulukların kuruluş mitlerinden farklı
olarak Smyrna’nın kökenine dair gelenekler karmaşık, hatta belirsizdir ve birden fazla olası anlama sahiptir. Bu doğrul-
tuda günümüzde korunmuş olan bir efsanevi ve iki mitolojik gelenek tek bir etnik unsur üzerine yoğunlaşmaktan ziyade
en azından iki farklı mekan, kültür ve zaman arasında bir bağ olarak işlev görmektedir. Örneğin Tantalos ve Pelops
Sipylos bölgesi ve Akha soyu üzerinden hem mekânsal kimlik hem de etnik kimlik sembolleridir. Amazonlar ve Theseus
bazen Naulokhon/Bayraklı üzerinden Anadolu çevresini anımsatırken aynı zamanda Ephesos ve Atina’nın üstünlüğünü
de hatırlarlatmaktadır. İskenderin hayali Anadolu’nun İonialı geçmişi ile Roma egemenliği altındaki geleceği arasında
bir köprü kurmaktadır. Tantalos ve Pelops yerel çevre ve mitosu hatırlatmaktadır. Amazonlar karşısında zafer kazanan
Egeli kahraman Theseus İonialı, Hellenistik bir kabileye sahiptir. İskender yeni, evrensel bir uygarlığın kurucusudur.
Birbiriyle tutarlı olan bu anlatım dizisi bir tesadüften ziyade Smyrna’nın Roma İmparatorluk döneminde “Musaların
sabit kürsüsü” olmasını sağlayan hitabet okullarının bilinçli bir seçimiydi (Philostratos, Sofistlerin Yaşamları 1.21.516).
Gelenekler zaman içerisinde yeniden yorumlanan ve belki Lydia, Seleukid veya Attalid kontekstleri içinde de yer bulan
bazı eski unsurlardan oluşmaktadırlar - mesela Pelops, Amazonlar, Theseus ve İskender. Anlatımların okuduğumuz
son halleri Romalılar tarafından derlenmiştir ve Smyrnalıların iddialarını karşılamaktadırlar. İçte, üçlü kuruluş tasarımı
dağlarda, ovalarda ve deniz kıyısında yaşayan ve çatışma içerisinde bulunan grupları bir araya getirmekteydi (mesela İS
2. yüzyılda olduğu gibi, Philostratos, Sofistlerin Yaşamları 1.25); dışta ise Roma ve diğer Yunan kentlerine karşı Smyrna
için en yüksel onurlandırma ve faydaları kazanmayı hedeflemekteydi. Troia/Aleksandria Troas’ın sayısız kuruluşu ve
yeniden kuruluşuna dair Hellenistik geleneğin benzeri olan üçlü silsile insan evrimine dair Klasik Yunan bakış açısının
bir diğer yansımasıdır (cf. Platon, Yasalar 682-683): dağlardan önce alçak tepelere ve sonuç olarak denize inerek insanlar
kendilerini tanrılardan ve kahramanlardan uzaklaştırdılar ancak düzenli, uygar kentler kurdular. Yunan tarihinin uzun
vadeli bakış açısıyla Smyrna “hem karadan hem denizden uygun bir geçit” olarak görülmekteydi (Philostratos, Sofistlerin
Yaşamları 1.21.518; cf. 1.26.613). Ethnos’u Ege’deki bağlantının neticesiydi - Asya’dan (Tantalos ve Pelops) ve Avru-
pa’dan gelen (Atina’lı Theseus, cf. Aelius Aristides 17.5) yerli halklar tarafından kurulduğu için en iyi kökenlere sahip
olduğu iddiasında bulunabilirdi. Ancak Büyük İskender’in ilahi bir tasarımı olduğu için kuşkusuz evrensel bir kader ve
şöhrete de yönelmişti.
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ANCIENT SMYRNA IN ITS ANATOLIAN AND AEGEAN ENVIRONMENT: 
THE FOUNDATION STORIES

Anca Dan

Abstract

At the crossroads of civilisations, Old and New Smyrna were always occupied by people from Europe and Asia who
spoke different languages at the same time. Some of them - like the Leleges and Maeonians - are now but mere names,
while others - like the Carians and Lydians - are better known thanks to the recent, ground-breaking discovery of  doc-
uments in Anatolian linguistics and archaeology. The Greek and Roman traditions on the city’s origins, however, reflect
only part of this ethnic variety and do not always correspond to the rest of the evidence. Elaborated mostly in the first
centuries of Roman domination, they are “intentional stories”; they contain information dated from the Archaic to Hel-
lenistic times, but written down from an Ionian perspective in order to attract and obtain advantages from a Roman au-
dience. Local orators selected and compiled two foundation myths - involving Tantalos and Pelops, and Theseus and
the Amazons - as well as the foundation legend of Alexander the Great. Strabo, Tacitus, Aelius Aristides, and Pausanias
transmitted these myths to us. This coherent series of three traditions covers the entire spectrum of Smyrna’s local,
ethnic, and paradigmatic identity from the heroic settlement in the mountains to the most beautiful city of Ionia on the
sea.

Introductory Remarks: Ancient Smyrna - Myth and History

Modern historians, worthy heirs of Thucydides and Leopold von Ranke, have often praised the dichotomy between
myth and history, fiction and truth. Yet, in the last few years, studies on the invention of tradition wiped out the last
phantasm of an objective history. Nowadays, many historians focus on the construction of the past: the shift of identities,
the mainsprings of the collective memory, the contexts of re-enactment, the varying approaches to “truth”, and the art
of storytelling all allow us to understand how ancient information, on which we base our own reconstruction of Antiq-
uity, was elaborated and transmitted to our day, why it can be anachronistic or contradictory when compared to other
data, and how we can understand its errors1. Accordingly, if one seeks the real origins of a settlement or community,
the foundation stories - whether myths (associated or not with rituals), legends, and folktales - are certainly not reliable
accounts of the events that they purport to narrate. They are, however, valuable documents that shed light on the con-
texts and actors who invented and re-invented them, recorded and spread them over time. They reflect the way in
which a community sees its origins as a whole - in a self-portrait, as an expression of an “emic identity” -, but also the
way in which it is perceived by others - as part of its “etic identity”. The text or artefact that echoes such invented origins
are just sparse fragments of traditions, which diverge depending on the actors and context of their performance and in-
terpretation despite the fact that they could have been invented and conveyed at the same time. We certainly cannot
pretend to make a complete reconstruction of all the claims through which different individuals and groups that formed
a political corps proclaimed their unique space-, blood-, or values-related identity over time, both inside and outside
the polis. However, by analysing the actual evidence, we can still perceive the dynamic linkages of a community with
its predecessors, neighbours, and dominant powers under specific circumstances. These isolated pieces of a manipulated
past, made-up memory, intentionale Geschichte, are an exceptional reflection of cultural affinities, military claims, or
political bias that continuously forged the ethnos and determined its history.

1 Following the seminal studies in Hobsbawm and Ranger 1983, see also Erskine 2005; Crielaard 2009; Gehrke 2001, 2010, and
2014, Calame 1996 and 2015; for an approach from the perspective of local history, cf. Clarke 2008.
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The ancient stories about the foundations of Smyrna provide a good example of how traditions were set up as proofs of
a polis’ multiple identities and connections. As these narratives had been invented, the Smyrneans formed a distinct
political group, claiming specific roles in Micrasiatic, Aegean, and Hellenic history. The purpose of this paper is to
explain the invention of their ethnic assertions. The first part contains a short presentation of the ethnic environment
of ancient Smyrna, as it appears from the critical confrontation of different ancient documents: who were the different
communities, located by ancient sources or modern scholars on the sites considered at some point in time as “Smyrna”,
in relation or contrast to which the ancient inhabitants of Bayraklı and Izmir defined themselves as Greeks and
Smyrneans? The second part is an analysis of the traditions relating to the origins assumed by the community at different
moments; it explains the place that these stories can have in our own reconstruction of Smyrnean history. The conclusion
highlights the articulation of these narratives in a unique series, which must have been a powerful political instrument
both inside and outside the ancient city in Roman times.

I. The History of Ancient Smyrna: Setting the Stage and Naming the Actors

When discussing the most ancient history of Smyrna, one has to consider the whole shore of the Melêtos gulf (modern
gulf of Izmir), extending from the Hermus river (modern Gediz Nehri) to mount Olympos (modern Nif Dağı), mount
Drakon (modern Mahmut Dağı), and the Kızıldağ, over the Sipylos massif (modern Yamanlar and Spil/Manisa Dağı)
and the streams identified in the past centuries with the famous sacred Meles - the Hacı Mutso, Bornova/Burnabat,
Kavaklıdere, Arabdere, Halka Bunar, and Caravan-Bridge (Fig. 1).2 The traces of the earliest human presence in the
region date back to the 7th millennium BC - on the site of Yeşilova Höyük, which can be compared with Çukuriçi Höyük,
near Ephesos - and to the 3rd millennium BC at Bayraklı, as in Troy-Hisarlık3. It is not easy, however, to give ethnic
names to the Bronze Age people whose traces have been identified by archaeologists and who could have been mentioned
in the documents of their time. On the one hand, it is not clear whether the first name probably associated with this re-
gion in Neo-Hittite texts - the kingdom of Mira/Mura (in the territory of the former Arzawa with its capital at Apaša/Eph-
esos),4 whose ruler in the 13th century BC could have been responsible for the Kemalpaşa Karabel relief -, is to be related
to Smyrna: it is true that the geographic and linguistic proximity tends to suggest historical and, to a certain extent,
even ethnic continuity. Yet the etymology of the Classical toponym is not entirely clear, as the Greeks could have con-
nected the Ionian form “Smyrna” to either the Anatolian name of the myrtle (“myrhtos” and “myrrhinè”, adjective
“myrrhinos3/myrsinos3”) or to the Greek (and Anatolian?) name of the ointment (“myrhon”); any etymological connection
between these two nouns remain uncertain. Surely, the Ionian common name “smyrnè”, designating the myrrh, could
not represent the first origin of the toponym: it is a Greek borrowing from a Semitic language, just like the Middle-
Eastern aromatic resin that it denotes. However, the Aeolian form “myrrha”, equivalent to the Ionian “smyrnè”, even if
it is never attested as a city name, could have influenced the transfer of a toponym related to the “myrtle” or an “oint-
ment”, from a Luwian language to the Greek.5 Accordingly, the three names of the “myrtle”, “ointment”, and “myrrh”
must be considered when discussing the history of the city’s name, as follows:

2 The region and its ancient history have been studied, among others, by Weber 1880; Bürchner 1927; Cadoux 1938; Petzl 1982-
1990 (ISmyrna); Lang 2003, 456-472; Rubinstein 2004b; also Kontente 2005, although this is not always reliable. For the different
geographical identifications in travel reports, see Meyer 2008; Maeso 2015.
3 See the reconstruction of the maritime and terrestrial networks linking these West Anatolian sites in Horejs et al. 2015; Horejs
2016; Horejs and Weninger 2016. For the Turkish ongoing excavations in Yeşilova Höyük, see the paper of Zafer Derin in this vol-
ume. For the evidence in Liman Tepe (site of the Classical Klazomenai), see Erkanal and Şahoğlu 2016.
4 See Hawkins 1998; more generally on the Arzawa, see MacSweeney 2010. The identification of Smyrna with Tišmurna in the
Akkadian tablets of Kültepe, accepted by E. Akurgal and often repeated thereafter, is not certain: Barjamovic 2011, 276-280.
5 For the place name, see Heubeck 1949-1950; cf. Zgusta 1984, 410-412, §864. The etymologies of the common names are discussed
by Carnoy 1959, 183; Puhvel 2004, 191-195, s.u. “muri(yan)-”; for Aphrodite’s myrtle, see Henderson 1991, 134-135, and Detienne
2007, 94-107.
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First, if a city of Mira/Mura existed in the Arzawa space, as a predecessor of Smyrna, its name could have been given by
an aromatic plant, like the myrtle. In fact, several cities in western Asia Minor, in particular in the Aeolian region if one
considers Elaia, Gryneia, and especially Myrina, as well as the Myrtoan sea and island, took their names from plants re-
lated to fertility deities. Some Anatolian names derived from the same root, like the Hittite Myrsilos attested in the
Archaic Greek Lesbos, prove that continuity was possible6. Second, the name of the oily, perfumed liquid “myrhon”,
could have also inspired, if not the toponym as in the case of the Lycian Myrha (Stephanos Byzantios, s.u. “Myrha”), at
least a secondary etymology, attested in the Byzantine lexicographic tradition (Etymologicum Magnum and Etymolog-
icum Gudianum, s.u. “Smyrna”). The possible Indo-European root “*smr(d)-/*smer(d)-/*smor(d)-”, used for the Luwian
or only for the Greek name of the “ointment”, could explain the initial consonant “sm-”, in contrast with “Myrina” -
clearly derived from the name of the “myrtle” and corresponding not only to the site of Aliağa in the Izmir district, but
also to two other cities on Lemnos (Palaiokastro) and Crete (cf. Stephanos Byzantios, s.u. “Myrina”, “Lemnos”).7 Third,
the Semitic loan “smyrnè/myrrh” could have also been involved in the late folk etymology, because it was considered
by the Greeks as the origin of “myrhon/perfume”.8 The kinship between the common nouns “smyrnè” and “myrhon”
had been established before the time of Theophrastos,9 who called frankincense (“libanôtos”) and myrrh (“smyrna”)
perfumes (“myrha”). Although already in the 5th century BC, Panyassis could have told the metamorphosis of Myrrha,10

who conceived Adonis by intercourse with her own father, and although Bion of Smyrna is known to have composed
a poem Adonis between the mid-2nd and mid-1st century BC11, the first echo of a folk etymology interpreting Smyrna
as the “city of myrrh” appears in texts from the 2nd century AD: Aelius Aristides12 refers to the thrice-founded city as a
reborn phoenix - probably inspired by the link between the phoenix and myrrh.13 The body of the martyr bishop Poly-
carp would have exuded the smell of frankincense (“libanôtos”) when burnt in Smyrna’s stadium in 155 A.14 Nonetheless,
myrtle is never forgotten: the anonymous vita of Polycarp (§20) records that it marked the place where the relics of a
local martyr were transferred in the 3rd century AD.15

Yet less clear are the toponym’s etymological connections with the names of the Amazons. Smyrna, city and Amazon,
could have been identical with “Samornè/Samornos” or “Samonia/Samor(i)nia” (Stephanos Byzantios s.u. “Ephesos”,
“Samorna kai Samornos”; Hesychios of Miletos, s.u. “Samonia”, “Artemi Samorniè”), an Amazon who gave her name to
Ephesos and was acknowledged as a hypostasis of Artemis. An Anatolian etymology could connect her with toponyms
like Samos, perhaps meaning “hill”.16 If Smyrna/Samornè was ever identified with an Anatolian goddess, the process of
the designation of “Smyrna” - the name of the city of Smyrna but also Ephesos - would be similar to the formation of
the name of Apaša/Apoša/*Ibsi-/Ephesos itself: the memory of the Anatolian goddess, identified with Artemis, who gave
her name to Ephesos, was preserved in the epiclesis of Artemis Oupis/Ôpis.17 Nonetheless, no link is attested between
“Samornia” and “Myrina”, which could have been the first name of Smyrna, both the city and Amazon, mentioned by
Homer.18

6 See Dale 2011.
7 For this root, see Chantraine 1999, s.u. “myrhon”; Pokorny 1959-1969, s.u. “smerd/smord”. However, other Greek words, like
“mikros/smikros”, present the same alternating consonant.
8 Athenaios, The Deipnosophists 15.37.
9 On smells, fr. 4.21 Wimmer.
10 Fr. 25 Matthews apud Apollodoros, The Library 3.181-185
11 Matthews 1974; Reed 1997.
12 17.2
13 Cf. Herodotus 2.73; see Forster 1942.
14 Martyrdom of Polycarp 15.2.
15 Stewart-Sykes 2002, 121 n. 61, 150-151; Camelot 1998, 228-229.
16 Zgusta 1984, 530-531 §1152.
17 Cf. Macrobius, Saturnalia 5.22, and, for the epigraphic attestations in Messenia, Supplementum Epigraphicum Graecum XXIV
284. The name also corresponds to a Hyperborean maiden at Delos (Herodotus 4.35; Euphronios fr. 103 Powell; Callimachos,
Hymn to Artemis in Delos 204 and scholia ad locum; Pseudo-Plato, Axiochos 371a; Nonnos 5.490; 48.332; Etymologicum Magnum
s.u.), while it is used as an epiclesis for Nemesis in Rome (Inscriptiones Graecae XIV 1389 = Inscriptiones Graecae Vrbis Romae III
1155 B61). For the etymology, see Fauth 1969; more generally, Budin 2016. Cf. also Zgusta 1984, 177 §318.
18 Iliad 2.814; cf. Georgios Synkellos, Chronographia p. 211 Mosshammer.
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The identification of the ethne attested around the Melêtos gulf with the archaeological evidence raises even more
difficult questions. It is now evident that in Classical times, several languages were used in the region: during the 6th

century BC, speakers of Carian and Lydian lived in the Greek settlement of Bayraklı;19 apparently, they could understand
each other, like in Ephesos, where Hipponax addressed his audience in Ionian, with Carian and Lydian elements.20 The
ancient authors usually cite the ethnic composition of the population to emphasise the cosmopolitanism of Smyrna in
Roman times,21 but they do not agree on the equivalences and divisions between these groups. Hence, among those lo-
cated between the Sipylos and the sea, it is difficult to distinguish between Leleges and Carians: both people probably
spoke the same language.22 Strabo,23 following Pherekydes,24 isolates the Carians, originating from the islands in the
perimeter of Ephesus, Myous, Mykale, and Miletos, and assigns to the Leleges northern Ionia up to Phokaia, with the
islands of Chios and Samos; however, he also states that the Carians were Leleges by origin and associates both groups
while discussing the Ionian invasion. For Philippos of Theangela,25 the Leleges, sometimes generically identified with
the indigenous Pelasgians around the Aegean from Locris in Central Greece to Aphrodisias in Caria, were helots of the
Carians.26 It is impossible to say, however, to what extent the Leleges ever considered themselves as a group and whether
they were considered as an original Pan-Aegean group by the Carians, not to mention when and how they were identified
as such by the Greeks. 

The situation of the Maeonians, from the Hermos and Kaystros valleys extending to the west as far as the Tmolos and
Sipylos ranges, is even more complicated. The Greek authors did not agree on their linguistic identification as Lydians
or Thracians (Mysians or Phrygians): the mythical genealogies relate them to both groups.27 One can presume that the
population of this region with its proverbial shifting frontiers28 was necessarily diverse, boarding the main paths from
the sea to the Asiatic highlands: it is, however, impossible to estimate to what extent the Maeonians claimed an ethnic
or simply a space-related identity, and how the powers of Sardis and Pergamon manipulated them in order to justify
their dominions. Could the Mermnades Lydians or Attalid Mysians appear as Maeonians or their descendants, thus
claiming their ancestral lands? The Lydians themselves are impossible to identify inside Greek cities, judging only by
the Lydian words inscribed on ceramic and by the “Lydian” origin of some ceramic and metallic objects.29 John M. Cook
and his collaborators tried to interpret the archaeological remains in Bayraklı through the chronology of Herodotus,
1.14-16, stating that Alyattes II destroyed “Old Smyrna” at the very end of the 7th century BC.30 Yet this tradition is not
consistent with Strabo, 14.1.37, who counts 400 years of desolation before the Hellenistic re-foundation of Smyrna.
This means that the “Old Smyrna” would have already been deleted by Gyges (ca. 680-644 BC), whose conquest attempt
was considered a failure by Herodotus.31 Moreover, following Theognis,32 Smyrna would have still existed before being
destroyed by the Persians, ca. 545 BC, an event that seems to find another echo in the archaeological evidence. Such
divergent traditions prove that archaeological chronologies and facies should be established and discussed separately
from the literary statements. 

19 Jeffery 1964; more generally, Kearns 1992.
20 Hawkins 2004 and 2010.
21 Philostratos, Lives of sophists 1.21.518.
22 See Descat 2001; Herda 2013.
23 12.8.4-5; 14.1.3, 21; 14.2.1.
24 BNJ 3 F 155.
25 FGrHist 741 F 2, apud Athenaios, The Deipnosophists 6.101; cf. Iliad 10.428-429; Herodotus 1.171; Strabo 13.1.58-59; 13.3.1.
26 The literary sources are listed in Geyer 1925; cf. Schachermeyr 1937.
27 Strabo 12.8.3; 13.4.5.
28 Strabo 12.8.2; cf. 14.1.38, 42.
29 Kerschner 2005 and 2010; cf. Ehrhardt 2005.
30 Cook 1958-1959 and 1985; Nicholls 1991; Cook, Nicholls, and Pyle 1998. Cf. Akurgal 1983; Akurgal 2009; Vergnaud 2012.
The katoikism is confirmed by at least one inscription: Meriç and Nollé 1998.
31 Cf. Mimnermos fr. 13 West = 14 Allen = FGrHist 578 F 5 apud Pausanias 9.29.4; Dositheos FGrHist 290 F 5 = BNJ 54 F 7 apud
Plutarch, Parallela minora 312e-313a; Pausanias 4.21.5.
32 V. 1101-1104.
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In fact, “Old Smyrna” appears to have been continuously occupied until Hellenistic times; the Smyrnean political com-
munity is attested during the 5th and 4th centuries BC (by the Athenian decree for Klazomenai Sylloge3 136=IG II² 28 l.
19, a silver tetradrachm of Rhodian standard33 and, perhaps retrospectively, by Pindar fr. 204 Maehler and Pseudo-
Scylax §98). During the 2nd century AD, Pausanias presents Alexander’s re-foundation as a metoikêsis, a movement
from the Old to the New Smyrna.34 To praise the memory of Alexander the Great, who would have been behind the
initiative of the re-foundation, and that of his diadochoi, some Greek authors dimmed the memory of Classical Smyrna
and emphasised the Hellenistic city and its continuity in Roman times. Political and ethnic data were thus treated in
order to construct a past that conformed to the interests of the present.

Ambiguity also prevails in the identification of the Greek communities of Smyrna. The tradition is divided between the
Classical authors, who maintain that the Aeolians were the first Greek founders of Smyrna35, and Strabo, who claims
the priority of the Ephesians, thus the Ionians, at Bayraklı36. It is true that even though Smyrna was Aeolic for four cen-
turies, there are very few remains of its Aeolic identity: there are “Aeolic” architectural traces in Bayraklı and clear Aeolic
features in the language of Homer, whose name meant “blind” in Aeolic and who was perhaps already known from
Classical times as Mélêsigenès “born of/on the Mélès river”.37 But the Aeolian character of the community seems to have
disappeared with the people’s dispersion throughout other Aeolian settlements. One could even claim that the “Aeolian
Smyrna” taken by the Ionians was nothing more than a geographical indication, without a strong ethnic background.38

However, this interpretation goes against the literary proof pointing to the existence of some sort of Aeolian community,
which allowed the reception of the Smyrnean immigrants in Aeolian cities. It is true, nonetheless, that as a political
structure, this community seems to have been modelled on the Panionion only later on, and that the Aeolian identity
appears to be instead related to spaces as opposed to invented genealogies. One proof in this respect could be the cult
of Dionysos Bre(i)seus, “the great”, “in front of the gates” of the city, and thus “protector of the city”, an old, bearded
Dionysos. In Smyrna, the cult is well attested from Archaic to Roman times, not only in literary texts,39 but also on
coins (the cista mystica on 2nd century BC tetradrachms of Smyrna and the young god on pseudo-autonomous coins of
Domitian and Julia Domna) as well as in inscriptions (from the 1st to 2nd centuries AD, including an association with its
cult: ISmyrna nos 598-601, 622, 639, 652, 728-732, 758-759).40 Its Aeolian character could be presumed on the basis
of the tradition according to which Smyrna was taken by the Ephesian-Colophonians when the Aeolians were outside
the city to celebrate the god:41 although this narrative follows a common pattern for besieged cities that continued to
honour their gods, the identity of the god who allowed the defeat points to the contrast between the culture of the
Aeolian losers and that of the Ionian winners.42 Implicitly, the god’s link to the Aeolian milieu seems reflected in the
epiclesis “Breiseus”, which, even if it was a Smyrnean creation, together with the local Nymphs, still could have been
associated at some point with Dionysius Brêsès/Brêsagénès, the god of the promontory Brisa (modern cape Phokas) on

33 Head 1911, 591-592.
34 7.5.1.
35 E.g,. Herodotus 1.149-150; Mimnermos, Nanno fr. 12 Diehl = fr. 9 West = BNJ 578 F 3 apud Strabo 14.1.4; Callimachos 5.11-
12 Pfeiffer apud Athenaios, The Deipnosophists 7.106; Pausanias 7.5.1.
36 Cf. infra.
37 Cf. Kritias 88 B 50 Diels-Kranz apud Philostratos, Lives of Sophists, Preface; maybe Ephoros BNJ 70 F 1, and Aristotle, On Poets
fr. 76 Rose apud Pseudo-Plutarch, Life [4] of Homer §2; Philostratos, Imagines 2.8; The Contest of Homer and Hesiod; Pseudo-
Herodotus, Life of Homer §5; Aelius Aristides 17.14, etc. For Homer in Smyrna, see Heyman 1982; Klose 1987, 37.
38 Cf. Hall 1997; Rubinstein 2004a.
39 Aelius Aristides 4.29.
40 Klose 1987, 31; Harland 2014 n° 137; more generally, Jessen 1897.
41 Herodotus 1.150.
42 An analogous story, however, is told by Aelius Aristides (17.5-6; 21.4) in the context of a failed attempt of the Chians to conquer
the city. Hence, it is impossible to assign an exclusive Aeolic identity to this Dionysos; the situation is similar for the daimon
Boubrôstis, the “Ravenous hunger”, to which the Aeolian Smyrneans sacrificed a black bull (Metrodoros BNJ 43 F 3 apud Plutarch,
Convivial Questions 6.8.1, 694A-B); but this famous deity of Smyrna is also said to be “Ionian” (Eustathios, Commentary on Homer’s
Iliad 24.532, vol. 4 p. 950 van der Valk). 
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Lesbos.43 This seems to have been the protector god with whom the Aeolians landed on the continent from the islands.
Other than this historical episode, however, we have no trace of an antinomy between the Aeolians and Ionians wor-
shiping Dionysos: the god remained in Smyrna’s pantheon (although represented on coins with his usual young, beard-
less face) and was exported to Magnesia ad Sipylum.44 Moreover, just like in Smyrna,45 Dionysios and Demeter, as the
“protectors of the city”, are attested in the Ionian Ephesos.46 It is impossible to say whether this is an “Ionian” heritage
or an effect of transfers that shaped the cultures in conflict or accord.

One must recognise, however, that in contrast to this vanished Aeolian identity, the Ionian character of Smyrna is promi-
nent from the beginning of the 7th century BC.47 Taken by the Colophonians48 or the Ephesians through Colophon,49

the city asked for its place in the Panionion and obtained it in the 3rd century BC at the latest.50 For the Romans, the
city, re-founded in agreement with the oracle of Apollo in Claros,51 was Ionian: its beauty made it renowned as the first
in Asia and even in the world for the glory of the emperors who would have favoured its construction and reconstruction.
Its past - through its foundation stories - was rearranged in order to fit its eulogy, from Strabo to Aelius Aristides.52

II. Myths and Legends of Ancient Smyrna: The Past Seen from the Past

Diversity and unity are the characteristics of Smyrna’s foundation stories: preserved extensively only in Roman texts
(1st century BC-2nd century AD), the myths contain elements that could go back to the time of the Ionian conquest,
while Alexander’s legend was probably invented if not during his lifetime, then shortly after his death. The two mythical
traditions, analogous to those of other Ionian settlements, refer to one of the two periods of Ionian history: before the
Persian conquest, when the Ionians claimed their links to several regions in Central Greece and the Peloponnesos, and
after the Athenian victory and the formation of the Delian League, with Athens as the metropolis of Ionia. The latter
legendary tradition also follows the well-known patterns of Hellenistic re-foundations. 

II.1. The Lost Cities of Tantalos and Pelops: Local Lydian Roots in the Ionian-Achaean Context

Ca 245/241 BC, Smyrna and Magnesia ad Sipylum concluded a treaty of sympoliteia: citizenship and homes were
granted to the Magnesians who were living on Smyrnean ancestral land.53 This document elaborated in the context of
the 3rd Syrian war records Smyrna’s claims to the territory around the Sipylos. Probably a native from Magnesia on the
Sipylos, in the 2nd century AD, Pausanias lists the nearby lieux de mémoire related to Tantalos and his children, Pelops
and Niobe: the residence, tomb, and lake that covered the city of Tantalos, the throne of Pelops above the temple of the
Plastênè Mother, and a myrtle statue devoted to Aphrodite at Temnos.54 These are curious rocks and landscape features
and, in the case of Aphrodite of Temnos, old idols that inspired local folktales, integrated in the foundation stories of
Smyrna, from the 1st century AD onwards at the latest. Tacitus55 is the first to attest that the Smyrneans claimed Tantalos

43 Cf. Androtion BNJ 324 F 56 apud Etymologicum Magnum s.u. “Brisaios”, and IG XII.2 478.
44 ISmyrna 573 l. 85; Merkelbach 1979; Klose 1987, 31; Hirschmann 2006; more generally, Öztürk 2010.
45 ISmyrna 655.
46 IEphesos 1595.
47 Cf. Pausanias 5.8.7. For the Ionian foundation myths, see MacSweeney 2013.
48 Herodotus 1.150.
49 Strabo 14.1.4.
50 Pausanias 7.5.1; Vitruvius, On architecture 4.1.4; cf. Herodotus 1.143; Suda s.u. “Ton Kolophôna épithes”.
51 ISmyrna 647; Pausanias 7.5.3.
52 See the discussion of the texts in Franco 2005; cf. Pont 2008; Tozan 2015.
53 OGIS 229 = I.Magnesia am Sipylos 1 = I.Smyrna 573.
54 5.13.7; cf. 2.22.3; 7.24.13; 8.17.3; Aelius Aristides 17.3; 18.2, 8; 21.3, 10. See Jones 1994. For the relationship between local
landscape features and Greek religion, see Buxton 1994, 81-113.
55 Annals 4.56.
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as their first founder, when the city obtained the first of a series of three neokorates (26 AD).56 Other sources confirm
this tradition, by presenting Tantalos, son of Zeus, as the founder of a city Tantalis/Sipylos/Archaeopolis/Clope/Lebade
on mount Sipylos,57 directly followed by Naulochon (Bayraklı/Old Smyrna) and the New Smyrna on the mount Pagos
(Stephanos Byzantios, s.u. “Smyrna”). Tantalos’ city on the Sipylos was the place of a Golden Age, where gods and
heroes feasted together and where the Curetes danced for the Mother of Zeus.58 The lake that recalls the destruction of
this city by an earthquake is perhaps the Karagöl on the Yamanlar Dağı, the ancient Sale or Saloe.59 Local folktales also
narrated the tragic destiny of Tantalos’ daughter, Niobe, which one could still recognise in another strange rock in the
region60 (modern Ağlayan Kaya, Fig. 2a-b). Furthermore, his son, Pelops, the future eponym of Peloponnesos, was
equally considered as a founder or cofounder of Sipylos, and implicit founder of Smyrna. This is why Smyrna could
have been considered as a metropolis of all the Peloponnesians and the first origin of the Olympic Games (cf. Aelius
Aristides 21.3, 10, and the Smyrnean coins representing Pelops and Hippodameia at the time of Antoninus Pius, Fig.
3).61

Besides the local attachments to the Sipylos, between Phrygia and Lydia as well as on the nearby island of Lesbos,62

Pelops and his family point to an ethnic connection with the pre-Doric Peloponnesos.63 Thanks to the Tantalids, the
Ionian invasion in western Asia Minor could be seen as a return and re-conquest of the ancestor’s homeland. This ex-
plains why stories about the Achaeans - like the Trojan War - were told by the Ionians who looked at both their Pelo-
ponnesian and Asiatic origins. It also justifies Mimnermos’ connection of Neleus of Pylos, the Achaean founder of the
Ionian Colophon, with Smyrna64. Modern philologists have been surprised by Mimnermos’ portrait of the Argive
Diomedes, as an example for the Smyrnean soldiers:65 but Diomedes, son of Atreus, was the grandson of Pelops and the
grand-grandson of Tantalos.66 Mimnermos’ verses are proof that the Ionian mythical genealogy included the Tantalids
of the Maeonian Sipylos already in Archaic times. The Lydian power could have reinforced this link, by imitation or
opposition, because the eponym of Peloponnesos was also the eponym of one tribe in Sardis (“Pelopis”) and Thyateira
(once “Pelopeia”).67 Furthermore, the Attalids of Pergamon proclaimed themselves as descendants of Pelops, through
his daughter Lysidikè.68 It is thus difficult to date the Tantalid foundation myths in Smyrna, between Archaic times,
when the Ionians tried to justify their occupation of western Asia Minor, and Hellenistic times, when Smyrna passed
from the Attalid to Roman sphere of influence and emphasised its relation with the Peloponnesos. It is nonetheless clear
that in Roman times, the myth of Smyrna’s Tantalid foundation appeared as a claim of a spatial (north-western Micrasi-
atic) as well as genealogical (Achaean-Ionian) identity. Overall, the Tantalid myth is a good example of how a local
myth, rooted in the old Anatolian beliefs and landscape, develops in adjacent communities and integrates genealogies
that support different ethnic assertions. 

56 For the emulation to obtain the honorific titles in general, see Heller 2006, 269-274, 328-332; Linant de Bellefonds 2011.
57 Pliny the Elder 2.205; 5.117; cf. Pausanias 7.24.13; Aelius Aristides 17.3-5; 18.2, 8; 21.3.
58 Iliad 24.614-617; Pindar, Olympian Odes 1.36-38, cf. Aelius Aristides 17.3; 18.2; 21.3.
59 Aristotle, Meteorologica 2.8 368b; Strabo 1.3.17; 12.8.18; Pliny 2.205, 5.117; Pausanias 5.13.7; 7.24.13; 8.17.3; Scholia on
Homer’s Odyssey 11.582. For the archaeological traces on the Yamanlar Dağı, see Akkurnaz 2013.
60 Ovid, Metamorphoses 6.309-312; Pausanias 1.21.2; 8.2.7.
61 Klose 1987, 36; cf. Lacroix 1976.
62 Stephanos Byzantios, s.u. “Tantalos”.
63 Cf. Jones 1994; Kelp 2015, 130-132.
64 Nanno fr. 12 Diehl = fr. 9 West = BNJ 578 F 3 apud Strabo 14.1.4.
65 Cf. Grethlein 2007 with bibliography; more generally, on Mimnermos’ testimony in the context of the traditions on the Ionian
colonisation, see Brillante 1993; Herda 2009.
66 Iliad 2.104-106; Odyssey 11.582-592.
67 Cf. Tacitus 4.55; Pliny the Elder 5.115; Stephanos Byzantios, s.u. “Thyateira”. See Vlassopoulos 2013, 301.
68 Nikander fr. 104 Gow-Scholfield.
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II. 2. The Amazon Smyrna and Theseus: Ionian-Athenian Claims over Asia

The most frequent explanation of the origins of Smyrna, in both texts and images, refers to the Amazon Smyrna as the
eponym of the city.69 This is mainly a consequence of the date and character of our sources: under Rome, the Amazon
became a common symbol of personified cities - in their relationship to the goddess Roma - in general, and of the
western Micrasiatic cities, founded in a Barbarian environment, in particular.70 The numerous coins and, in some cases,
the painted and sculptural representations promoting the Amazons as civic emblems had an enormous impact on the
local choices, as one can see from the public speeches, monuments, and onomastics. Amazon myths presented several
advantages for a city wanting to be well represented on the world stage: they were easily recognisable and could be
used in synthetic scenes, like those reflecting treaties of homonoia between cities (Fig. 4).71 As servants of Artemis, the
Amazons were a noble symbol, being praised for their courage, justice, and chastity; their myths were often old or
could, at least, be connected to the Homeric cycle.72 Not being founders of cities themselves - but at most founders of
sanctuaries, as echoes of old local goddesses - they could be integrated into the various myths of masculine foundations.
At the same time, they served the Greek and Roman expression of power, being a clear mark of the submission of the
primitive, abnormal, and barbarian forces to Hellenism and later the Romans. Like the Tantalids, Smyrna’s Amazon
myths involve a double - Anatolian and Ionian, space-related and ethnic - linkage: Anatolian, because the Amazons
were symbols of a Barbarian power; Ionian, because the Amazon Smyrna (perhaps identical with Samornè, cf. supra) is
always related to the city of Smyrna as well as to Ephesos.73

Smyrna’s inferiority as compared to Ephesos, from Archaic until Roman times, is transposed into myth, which foretells
the historical narratives. Ephesos recognised the part played by the Amazons in the past in its Artemision in the 5th cen-
tury BC at the latest, when a famous competition opposed Polykleitos and Pheidias for the sculptural decoratio.74 More-
over, for Strabo,75 the Ionians-Ephesians did not take the land from the Aeolians, but simply recovered what had been
stolen from them. The Ephesians were fellow citizens of the Smyrneans, who left Ephesos and established themselves
more than one sailing day further to the north, at an inland journey of 320 stadia across the isthmus, between the Galle-
sion, Olympos, and Tmolos mountain.76 They would have been the first Greek founders of Smyrna, who overthrew the
Barbarian Leleges but were defeated by the Aeolians, who in turn would have driven them out to Colophon. Together
with the Colophonians, the Ephesians would have just taken their city back from the Aeolians; hence, they followed
the steps of the Amazon Smyrna, queen of Ephesos and eponym of Smyrna.

The Ephesian Amazon myths illustrate the sharp distinction between the pre- and post-Athenian epochs of Ionian his-
tory: during the conflicts with Athens (like in the revolt of 411 BC), 77 the Amazons’ fight against Theseus appeared as
a sign of resistance to Athens; from the 4th century BC onwards, nonetheless, the Athenian ideology and iconography
of the Amazons as synonyms of the Barbarians defeated by the civilised Greeks were generally accepted.78 In Smyrna,
even if they probably go back to Archaic and Classical times, respectively, both traditions are only known by later at-
testations: the earlier Anatolian scenario is represented by the myth of Bellerophon, son of Poseidon and ally of Priam,
but also fighter against the Amazons; an amazing statue of the hero riding Pegasus, erected at the port of Smyrna - itself
a gift of Poseidon, cf. Aelius Aristides 17.16; 21.10 - using the properties of magnets (related to Magnesia on the Sipylos),

69 Ephoros BNJ 70 F 114a apud Strabo 12.3.21; cf. Strabo 11.5.4; 14.1.4; Pliny the Elder 5.118; Tacitus, Annals 4.56.
70 See Türk 1927; Klose, 27-28; Blok 1995 and 1996; Langner 2014.
71 Pera 1984; Franke and Nollé 1997, 197-219.
72 Iliad 3.185-189, 6.178-187; cf. Arktinos of Miletos, Aithiopis fr. 1-2.
73 Strabo 14.1.4, commenting on two Archaic Ephesian poets, Kallinos fr. 2a West and Hipponax fr. 50 West.
74 Pliny the Elder 34.53; Lucian, Imagines 4, 6.
75 14.1.4.
76 Strabo 14.1.2.
77Cf. Plutarch, Life of Lysander 3.
78 MacSweeney 2013, 137-146.
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was one of the miracles of the Late Antique and Medieval world.79 The Athenian touch is represented by Theseus,
founder of Smyrna after his Anatolian expedition against the Amazons.80 It is difficult to date the invention of Theseus’
Smyrnean myth: a sure terminus ante quem the creation of the tribe Theseis (which has a Classical or Hellenistic cor-
respondent in Miletus), maybe during the Hellenistic synoikismos81 In Hellenistic and Roman times, the city could
glorify itself with its Athenian cultural heritage. But Theseus’ expedition to Crete and his fight against the Minotaur
were known in western Asia Minor and particularly in Lydia, already at the beginning of the 6th century BC, as shown
by architectural terracotta figures discovered in Sardis and Gordion.82 One may suppose that stories staging Theseus in
north-western Asia Minor continued to be spread in Classical or Hellenistic times, as both an echo of the Ionian tradi-
tions, which recognised the supremacy of Athens in the fight against the Persians and in the Delos League, and as a re-
sponse to the Heraclid foundation myth of the Lydian dynasty: many of Theseus’ exploits - including his fights with the
Amazons and his participation in the Argonautic expedition - were in fact Late-Archaic and Classical “responses” to the
cycle of Heracles.83 This tradition could also have answered Athens’ claims as a metropolis of Smyrna, not only on po-
litical grounds - through Ephesos, which played its part of metropolis when, for example, Smyrna integrated the Pan-
ionion84 -, but also for cultural reasons: with Smyrna as a colony, Athens would have been the ultimate fatherland of
Homer. The roots of this tradition, emphasised in Imperial times, could date back to the 6th century BC.85

The primary originality of the Theseus Smyrnean story, especially when compared to Ephesos, is the hero’s double
ethnic background: Athenian (Ionian) as well as Thessalian (Aeolian). Through his connection with the Lapiths in
general and his Thessalian/Attic friend Peirithous (son of Zeus or Ixion) in particular, the Athenian Theseus already had
an Aeolian dimension. More strikingly, Theseus had a Thessalian homonym: the Pseudo-Herodotean Life of Homer
tells that Theseus, founder of Kymè, son of the Thessalian warrior Eumelos son of Admetos from the Trojan War,
founded Smyrna and gave it the name of his wife. Although isolated, and maybe secondary and late, this tradition could
be an attempt to recall Smyrna’s Aeolian origin, through the Thessalian origin of the Aeolians. At the very least, it is a
supplementary proof that the myths of Theseus and the Amazons were related to Smyrnean genealogies and had been
invented and reinvented as ethnic claims throughout Antiquity.

II.3. Alexander’s Re-foundation: A Roman Legend from Anatolian and Ionian Material

As with Old Smyrna, all Hellenistic traditions concerning New Smyrna are late and oriented towards Smyrna’s special
relationship with Rome; once again, they diverge from Strabo 14.1.37, who gives a realistic story by assigning Smyrna’s
reconstruction, fortification, and new synoikismos to Antigonos the One-Eyed and Lysimachos. This is not surprising
in the light of the other restorations or new foundations of cities on the Aegean shore of Asia Minor in both Troas
(Alexandria Troas/Ilion) and Ionia (Ephesos).86 By doing so, the diadochoi would have been thought to complete Alexan-
der’s project.

Later authors87 and the local authorities deciding upon the symbols to be used on Smyrna’s own coins (under Marcus
Aurelius [Fig. 5], Gordian III, Philip the Arab) mention only the part played by Alexander, who would have fallen asleep

79 Cosmas of Jerusalem, PG 38, 547; Venerable Bede, Of the Seven Wonders of the World §4; the notice at the head of Mela’s Choro-
graphia in the Latin manuscript Vaticanus 2949, fol. 149v (9th century, edited by Omont 1882, 49): see Reinach 1912; Deonna
1914; Tekoğlu and Ersoy 2015.
80 Aelius Aristides 17.5; 18.2; 19.4; 20.4-5, 20; 21.4; cf. Tacitus, Annals 4.56; Isidorus of Seville, Etymologiae 15.1.39.
81 Pierart 1983 and 1985, with bibliography on the chronological debate.
82 Berndt 2015, with further literature.
83 Cf. Plutarch, Life of Theseus 29.3. Yet in Smyrna as in Sardis, especially over the longue durée, one does not exclude the other:
Heracles himself is attested in Smyrna in Roman Imperial times in association with Aphrodite Stratonikis: Jones 1990.
84 Strabo 14.1.4.
85 Aelius Aristides 29.27; Anthologia Palatina 11.442 associating Homer and Peisistratos of Athens, a metropolis of Smyrna.
86 Cf. Pausanias 7.3.4.
87 Pausanias 7.5.1-2; Aelius Aristides 19.4; 20.4, 7, 20; 21.4; 50.41-42.
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under a plane tree, near a source, on mount Pagos (modern Kadifekale) and been visited in a dream by two local deities,
the Nemeseis. This legend did not appear before the 1st century AD, judging by Pliny the Elder’s reference to Alexander88

and the first coins representing two Nemeseis under Domitian.89 There are three reasons for which Smyrna would have
promoted its re-foundation by Alexander inspired by the Nemeseis, as opposed to that of its followers, when dealing
with Rome in order to obtain more political and economic benefits: the first reason is the significance of the Nemeseis.
Together with Rhamnous (in Attica), Smyrna is one of the most ancient worship places of Nemesis;90 its double goddess
is a unicum in the ancient world. Probably derived from Anatolian deities responsible for life cycles and cosmic order
(though distinct from Artemis, Aphrodite, Cybele, and Tyche), the two Nemeseis ruled the city’s divine justice and vic-
tory through punishment and balance,91 as symbols of death and life.92 The Romans probably borrowed the cult of
Nemesis from Alexandria in the 1st century BC.93 Smyrna, which was the first Asiatic city to worship Roma (from 195
BC),94 took advantage of its religious particularity and obtained not only three temples for the imperial cult, but also
the title of “Metropolis” under Caracalla, when its Nemeseion, already attested on a cistophore of Hadrian, had also
been enlarged (ISmyrna 725).95 The relevance of this civic cult for the allegiance towards Rome is well reflected in the
martyrdom of Pionios, who refused to worship the Nemeseis in 250 AD.96

The second reason is the analogy between the Roman emperors, as euergetai of the city, and Alexander the Great (pre-
ceded, in myth, by Pelops). Flattered by this comparison, the Roman emperors visited the city and granted it not only
titles, but also money for its reconstruction after earthquakes.97 The third reason relates to the implication of Apollo’s
oracle in Claros. This Colophonian sanctuary was particularly famous in Roman Imperial times.98 The publication of its
message in Smyrna99 was another way of assuming the local identity, the Ionian origin, and the connection to Colophon. 

These strategies show how, even if Smyrna could never surpass Ephesos, its parent and rival, and could thus never be
“the first of Asia”, it still obtained the necessary resources to allow it to be the first on account of its beauty through the
manipulation of its historical and legendary past, probably taught in its famous rhetoric schools.

Conclusion: The Making of an Ethnos and its Past

When dealing with foundation traditions, the sources are generally meagre, sketchy, and anachronistic. It is often
difficult to date the different versions of a myth or legend and impossible to evaluate its impact on the different parts of
society, supposed to recognise itself in these stories of origins. It is, nevertheless, possible to seize the different contexts
in which motifs or narratives were invented and explain the aims of their authors. In the end, one obtains a more or
less articulated series of images of the ethnos that reflects certain parts of its history. 

88 5.118.
89 Klose 1987, 28-30, 36; more generally, Dahmen 2007, 27-28, 52, 54-55, 129-130.
90 Cf. Pausanias 1.33.7.
91 Cf. AP 12.193.
92 Cf. Revelation 2:8. See Posnansky 1890, 61-67; Hemer 1986, 57-77; Hornum 1993; Tataki 2009; Kılıç 2014. For Cybele, see
Rein 1993.
93 Cf. Appian, Civil Wars 2.[13.]90.
94 Tacitus, Annals 4.55-56, cf. Aelius Aristides 19.13.
95 The three imperial temples corresponding to the three “neokoros” titles were obtained as follows: 1) for Tiberius and Livia in 26
AD (maybe in the Nemeseion to which Trajan could have also offered his representation of the Nemeseis, cf. Dio Chrystostom
40.14); 2) for Hadrian associated with Zeus Akraios in 123/4 AD on the Değirmentepe (Kılıç and Gülbay 2010); and 3) for Caracalla
in 214-215 AD, perhaps in the temple of Rome or Tyche. See Burrell 2004, 38-54; Dmitriev 2005, 248-265; Meyer 2006; Laroche
2009; for Nemesis and the Nemeseion in particular, see Klose 1987, 28-30, 36; Kılıç 2014.
96 Robert 1994, 8-9, 65-66.
97 For an inventory of the earthquakes, see Lesvigne 2015.
98 Ferrary 2014.
99 Cf. ISmyrna 647.
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For Smyrna, the evidence is quite rich, but scattered and late. Out of all of the ethne who lived in the gulf of Izmir in
Antiquity, only the Ionians left their trace on the local traditions. The Aeolians are only a shady presence, assimilated
with the Ionians (if one thinks of the cult of Dionysius Briseus) or rediscovered in marginal traditions (like that of the
Thessalian Theseus). Unlike the foundation myths of communities that constantly opposed the Barbarian “Other”, the
Smyrnean traditions of origins are complex and even ambiguous, with several possible meanings. Accordingly, the one
legendary and two mythical traditions preserved today never focus on one component of ethnicity, but function as ties
between at least two spaces, cultures, and times: for example, Tantalos and Pelops are signs of both space-related and
ethnic identity through their realm in the Sipylos and their Achaean progeny. The Amazons and Theseus recall both
the Anatolian milieu, sometimes through Naulochon/Bayraklı, and the supremacy of Ephesos and Athens. The dream
of Alexander is a bridge between the Ionian past of Anatolia and the future under Rome. Tantalos and Pelops recall the
local environment and myth; Theseus, the Aegean hero who was victorious over the Amazons, has his Ionian, Hellenistic
tribe; Alexander is the founder of a new, universal civilisation. This coherent series is no coincidence, but the result of
a conscious choice in the rhetorical schools that ensured the excellence of Smyrna in Ionia, as “the established seat of
the Muses”, in Roman Imperial times:100 the traditions are composed of some old elements - like the figures of Pelops,
the Amazons, Theseus, and Alexander - which were reinterpreted over time, perhaps also in Lydian, Seleucid, or Attalid
contexts. The final narratives that we read were assembled by the Romans and respond to the claims of the Smyrneans:
internally, the idea of a triple foundation brings together the groups from the mountains, plains, and seashore who were
in conflict (like in the 2nd century AD, in Philostratos, Lives of sophists 1.25); externally, facing Rome and the other
Greek cities, it aims to gain the maximum of honours and benefits for Smyrna. This triple sequence, analogous to the
Hellenistic traditions of the multiple foundations and re-foundations of Troy/Alexandria Troas, is another echo of the
Classical Greek vision of human evolution:101 descending from the mountains to the hillslopes and finally to the sea,
humans distanced themselves from the gods and heroes, but built harmonious, civilised cities. In this longue durée
perspective of Greek history, Smyrna appeared as a “convenient gateway both by land and sea”;102 its ethnos was the
outcome of Aegean connectivity - able to claim the best origins, as a foundation of autochthonous people from Asia
(Tantalos and Pelops) and Europe (Theseus the Athenian);103 but as a divine project of Alexander the Great, it was def-
initely turned towards a universal destiny and fame.

100 Philostratos, Lives of Sophists 1.21.516.
101 Cf. Plato, Laws 682-683.
102 Philostratos, Lives of sophists 1.21.518; cf. 1.26.613.
103 Cf. Aelius Aristides 17.5.
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Resim 1 / Figure 1: Yerel kuruluş mitlerinde adı geçen merkezler (Cadoux 1938’a göre) / 
Sites in local foundation myths (after Cadoux 1938).

Resim 2a-b / Figures 2a-b: Çocukları için göz yaşı akıtan Niobe: a. Ağlayan Kaya (Wikicommons); b. Marshall 1914,
40 / Niobe weeping her children: a. Ağlayan Kaya (Wikicommons); b. Marshall 1914, 40.
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Resim 3 / Figure 3: Pelops ve Hippodameia
tasvirli Antoninus Pius’a ait bronz sikke: Klose

1987, taf. 38 V.8-R.8 / Bronze coin of
Antoninus Pius, representing Pelops and

Hippodameia: Klose 1987, taf. 38 V.8-R.8.

Resim 4 / Figure 4: Antoninler döneminden
Bronz “pseudo-otonom” sikke, bir yüzünde

omuzunda labrys tutan kule başlıklı Amazon
Smyrna tasviri, diğer yüzünde germi pruvası
tasviri yer almaktadır.: Klose 1987, taf. 9-10

V.8-R.23 / Bronze “pseudo-autonomous” coin
of Antonine times, representing the turreted

bust of the Amazon Smyrna with a labrys over
the shoulder, and a prow on the obverse: Klose

1987, taf. 9-10 V.8-R.23.

Resim 5 / Figure 5: İskenderin Pagos dağındaki rüyasını tasvir eden Bronz Marcus Aurelius sikkesi.: Klose 1987, taf.
39-40, V.1-R.4 / Bronze coin of Marcus Aurelius, representing the dream of Alexander on the mount Pagos: Klose

1987, taf. 39-40, V.1-R.4.
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İZMİR’İN PREHİSTORİK YERLEŞİM ALANI: YEŞİLOVA HÖYÜĞÜ

Zafer Derin

Özet

Yeşilova Höyüğü Bornova Ovası’nın ortasında yer almaktadır. Günümüzde deniz kıyısından 4 km. uzakta olan yerleşim
alanı toprak yüzeyinin 80 cm. altında yer almaktadır. Bornova Ovası Prehistorik dönemde İzmir’in ilk yerleşimcilerine
ev sahipliği yapmıştır. Yeşilova Höyüğü’nün de bulunduğu ovada beş prehistorik tepe bulunmaktadır. Yeşilova Höyük
İzmir’in merkezindeki en eski yerleşim alanıdır. Bu merkez Yassıtepe ve İpeklikuyu Höyükleri ile birlikte “İzmir’in Pre-
historik Yerleşim Alanı’nı” oluşturur. 2005 yılında başlayan kazılar kısa bir aradan sonra 2008 yılından itibaren Kültür
ve Turizm Bakanlığı ve Ege Üniversitesi adına sürdürülmektedir. Yerleşim alanı 70 bin metrekarelik bir alanı kapsar.
Prehistorik dönemde Bornova ovası topografyası, zengin bitkileri ve hayvan kaynakları ile ilk yerleşimcilerin tercih et-
tikleri alan olmuştur. 

Bornova Ovası’nın ortasında Manda Deresi ile Gökdere’nin birleştiği yerde kalın bir alüvyon tabakası altında kalmış
olan Yeşilova Höyüğü, kentin içinde prehistorik zamana ait bilinen tek yerleşim alanıdır. 

Alandaki ilk kazılar 2005 yılında İzmir Arkeoloji Müzesi -Ege Üniversitesi Arkeoloji Bölümü ortak çalışması olarak baş-
latılmıştır. Kazılara 2008 yılından itibaren Bakanlar Kurulu kararıyla Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Ege Üniversitesi
adına devam edilmektedir. Kazı çalışmaları, Kültür ve Turizm Bakanlığının, Bornova Belediyesi, Ege Üniversitesi ve
İzmir Büyük Şehir Belediyesi’nin desteğiyle gerçekleştirilmektedir. 

Yeşilova Höyüğü üst üste 14 kez yerleşilmiş,70 bin metrekareden fazla bir alana yayılan ve zamanla günümüzde ova se-
viyesinin altında kalmış höyük tipi bir yerleşimdir (Fig.1).

Neolitik Dönem’in sonundan itibaren hemen yakınındaki Yassıtepe ve İpeklikuyu yerleşimlerinin bulunduğu alanlara
da yayılarak gelişimini sürdürmüştür.  Bornova Ovası’nın ortasında (Fig.2), İzmir’in kent kültür tarihinin doğduğu 800
m. çapındaki bu alan  “İzmir’in Tarih Öncesi Yerleşim Alanıdır”.1

Yeşilova Höyüğü yayılım alanı içinde Neolitik dönemden Roma dönemine kadar birçok kültürün yaşadığı anlaşılmıştır.
Buna göre kültür katları yüzeyden başlayarak Roma Dönemi, Tunç Çağ, Kalkolitik Çağ ve Neolitik Çağ olarak sıralan-
maktadır.    

Yeşilova Höyük Tabakaları

I. Tabaka: Roma (MÖ.10-MS.290)

II. Tabaka: Tunç Çağ -E.T.Ç Mezarı

III. Tabaka: Kalkolitik 1,2  (MÖ.4340-4230)

ARA

IV.Tabaka: Neolitik

1 a,b,c.-2 (MÖ.6000-5730)

3-8 (MÖ.6500-6060)

1 Derin 2007, 377.
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Höyük’teki ilk yerleşim, günümüzden en az 8-9 bin yıl önce Neolitik Çağ’da başlamıştır.  Neolitik Dönem’e ait IV. Kat
Yeşilova Höyüğü’nün en uzun süreli ve en kalın kültür katıdır. Yıllar içinde genellikle tahribatlardan sonra yeniden inşa
edildiği anlaşılan 13 mimari kata sahip bu sürecin kendi içinde üç evrede gelişim gösterdiği anlaşılmıştır; Tabaka  IV.
1a-c-2, 3-5 ve 6-8.

Höyükteki ilk yerleşime ait küllü ve sıkıştırılmış toprak taban kalıntı ve buluntular  (Tabaka.IV6-8) bugünkü ova sevi-
yesinden yaklaşık 4 m. aşağıdaki ana toprağın üzerinde yer almaktadır. Bu erken evre 2005 kazı döneminde kısıtlı bir
alanda araştırılmıştır.

Neolitik dönemin ilk katlarından yaşayanların oval ya da dörtgen planlı saz ve ağaç dallarından oluşan kulübelerde
oturdukları anlaşılmıştır.  Çevresinde taş temeli olmayan ve belirli bölgeleri kaplayan küllü tabanlar ve daha çok ince
dalların kömürleşmiş kalıntıları bu tür mimarinin varlığını kanıtlar.  Fırın ve ocak kalıntılarından günlük yaşamın ku-
lübelerin dışında geliştiğini anlamaktayız. 

Hemen her tabakada sel izlerine ait çamur-kil birikintisi vardır. Bazı tabakalar yağış ve sel baskınlarının ardından toprağın
kurumasından sonra killi yapısı nedeniyle beton gibi sertleşmiştir. Aynı zamanda killi toprak yapısı yağmur ve sel gibi
doğal olaylarda yerleşimin büyük tahribata uğramasına neden olmuştur. Buna neden olan taşkınlar ve seller büyük
oranda höyüğün kuzeyinde yer alan Manda deresinden gelmiştir.  Höyükteki Neolitik yerleşimin de aynı yerden gelen
şiddetli bir taşkın ile son bulduğu anlaşılmıştır.

En alt seviyeden itibaren saptanan buluntular, yerleşimin nitelikli keramik yapımını bilen bir topluluk tarafından ku-
rulduğunu göstermektedir. Keramik, el yapımı ve monokromdur,  hamuru minik taşçık ve mika içermektedir. Kaplar
iyi derecede pişirilmiştir. Hamur ve yüzey renginde grimsi, açık, çok açık, sarımsı ve kırmızımsı olmak üzere kahve
tonlar hakimdir. Bir grup keramik ise krem renktedir. Yüksek nem nedeniyle keramik yüzeyleri önemli derecede tah-
ribata uğramıştır. Bununla birlikte kaplara hamur renklerinde ince astar uygulandığını gösteren parçalar mevcuttur. 

Saptanan formlar şunlardır: bazıları boyunsuz ve küresel gövdeli daralan ağızlı, dışa dönük ağız kenarlı, düzleştirilmiş
ağız kenarlı çömleklere ve dışa açılan sığ gövdeli kâselere ilk kez bu evrede rastlanmıştır. Diğer formlar arasında dışa
dönük ağız kenarlı boyunlu çömlekler, düz gövdeli çanaklar, yarı küresel gövdeli çanaklar/kâseler, s-profilli kâseler yer
alır. 

Kap cidarları genelde orta kalınlıktadır (0.4-0.7 cm). Bazı daralan ağızlı çömlek parçaları kalın cidarlıdır. Çömleklerde
dikine tünel kulplar yaygındır. Bunlar genelde uzun boyludur; az miktarda kısa enli olanlar da vardır. Diğer yandan iri
ya da kısa-enli dikine yuvarlak kulplara da rastlanmaktadır.2 Kaplar düz ya da hafif yüksek düz diplidir. 

Keramikler dışında taş kaplar IV.6-8. katların belirgin bir buluntu grubunu oluşturur. Sarımsı beyaz renkli yumuşak
taştan ve mermerden yapılmış, basit ağız kenarlı kase ve çanak parçaları ele geçmiştir.3

Yeşilova Neolitik toplumu yakın çevreden getirdikleri çakmaktaşı ve daha uzak kaynaklardan getirttikleri obsidyen bu
atölyede taş ve kemiklerin yardımıyla bir silaha, kesici ya da delici alete dönüştürülmüştür. 

Sığır, koyun ve geyik gibi hayvanların boynuz,  kol- bacak ve kaburga kemikleri ile boynuzları usta ellerde şekillenerek
bir alete dönüştürülebiliyordu. En basitinden kemiklerin ucunu sivrilterek deri giysilerini işledikleri deliciler yapabili-
yorlardı.

Buluntular, Yeşilova Neolitik toplumunda taş alet, araç ve eşya endüstrisinin gelişmiş olduğunu ortaya koymaktadır.
Büyük çoğunlukla çakmaktaşından yapılmış yontma taş aletler, okucu,  dilgi, kesici, kazıyıcı, delici gibi çeşitli tiplerdedir.
Yontma taş aletler içinde deri ve ağaç işçiliklerinde rende gibi kullanılan kazıyıcılar önemli bir yer tutar. Bunların dışında
dal ya da kemiklere geçirilerek bıçak ve orak gibi kullanılan dilgiler,  Neolitik toplumun yaşamını kolaylaştıran başlıca

2 Derin 2012, fig.10.
3 Derin 2012, fig.11.
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el aletlerini olarak bilinir. Kemik buluntular içinde boğa başı şeklinde yontulmuş ve perdahlanmış idolün ve paralellerini
Göller Bölgesi’nde bulduğumuz sokma başlı pişmiş toprak bir figürün Neolitik toplumun dinsel inançlarının birer ka-
nıtıdır. 

Yeşilova Höyüğü IV.7. Tabakadan elde edilen ilk sonuçlar MÖ. 6490 yılına Erken Neolitik Döneme aittir ve IV.8. taba-
kanın bu durumda 200 yıl önceye gidebileceği yönündedir. Bu durum Ege Bölgesi kronolojisine ışık tutmaktadır. Ye-
şilova Höyüğü IV6-8 tabakaları buluntuları Ege ve Göller Bölgesi Erken Neolitik yerleşimleri ile yakın paralellik gösterir.
Ege Bölgesi’nde Yeşilova Höyüğü ile Ulucak Vd-f, Uğurlu V ve Çukuriçi X-IX karşılaştırılabilir.4 Yeşilova’dan elde edilen
bulgulara göre Neolitiğin başlangıcı MÖ. 6500 yılı civarına tarihlenebilir. Bu bölgedeki gelişmeler Neolitik toplumun
Göller Bölgesi ve Marmara bölgesi ile kültürel ilişkileri olduğunu göstermektedir.

IV.1a-c, 2 Höyükteki en uzun yerleşilen dönemi kapsamaktadır. Bu dönem bu dönem aynı zamanda Neolitik sürecin
en kalabalık, en gelişmiş dönemidir. Düzenli evlerin inşa edildiği bu dönemde güçlü bir süreç başlamıştır.  Yeşilova
bulgularına göre MÖ. 6000-5800/5700 yılları arasını kapsayan bu dönem aynı zamanda Neolitik sürecin en kalabalık,
en gelişmiş dönemidir. Batı Anadolu’nun “Neolitiğin Rönesans Dönemi” olarak adlandırabileceğimiz bu sürecine ait
izleri geniş bir alanda bulmak mümkündür. Kültürel yükselişle birlikte bir ölçüde nüfus artışını da beraberinde getiren
bu süreçte yapılar büyümüş düzenli hale gelmiştir.

Neolitik yerleşimin son dönemini temsil eden IV.1a-c tabakalarındaki,  5x6, 6x8, 9x10 metre boyutlarında yan yana
inşa edilmiş dikdörtgen planlı sekiz mekan, 0.60-0.80 m. kalınlığında taş temellere ve çukur tabanlara sahiptir. Ayrık
planda inşa edilen mekanların genellikle batı taraflarında taşlarla yapılmış platformlar yer alır ve her birinin içinde tahıl
ve toprak öğütmek için kullanılan işlikler bulunur. Bunun dışında, yapıların içinde ve dışında serpantin balta, çakmaktaşı
kesicilerinde bulunduğu taş işlikleri, dokuma işlikleri günlük yaşama ilişkin bulgular olarak karşımıza çıkar. Fırınların
mekan içlerine yapıldığı gibi ortak kullanılan avluda da yer aldığı görülmüştür.  

Tek odalı yapıların batıya doğru çekilerek belirli bir sırada inşa edildikleri kapılarının güneye bakacak şekilde uzun du-
varların ortalarına yapıldığı saptanmıştır. Yoğun ezgi ve öğütme taşı kalıntılarından, mekan aralarındaki boşlukların da
işlik olarak kullanıldıkları anlaşılmıştır (Fig.9-10). 

Mekanların taş temel üst yapısına ilişkin günümüze fazla bir kalıntı ulaşmamıştır. Ele geçen kerpiç blokları kerpiç
döküm şeklinde yapılan ince duvarların varlığını işaret etmektedir. Bu durum da 0.60-80 metrelik taş temeller üzerinde
çatısı ağaç direklerle taşınan, ince perde duvarların olduğunu söylemek mümkündür (Fig.4).

Buluntular, taş alet, araç ve eşya endüstrisinin gelişmiş olduğunu ortaya koymaktadır. Büyük çoğunlukla çakmaktaşından
yapılmış yontma taş aletler, ok ucu,  dilgi, kesici, kazıyıcı, delgi gibi çeşitli tiplerdedir. Ele geçen çekirdekler ve yongalar,
çakmak taşı işçiliğinin de Yeşilova’da yapıldığını göstermiştir (Fig.8) Bazı taşların kolye olarak kullanmak amacıyla kare
şeklinde kesilerek şekillendirildiği görülmüştür.

Kil objeler içinde bir ana tanrıça figürini de ele geçmiştir. Ayrıca labirent ya da spiral motifleriyle pindetera-mühürler
de  (Fig.6) bulunmuştur.5 Bütün bunlar Yeşilova Neolitik toplumunun organize bir yapıya sahip olduklarını gösterir.
Üç evreli Neolitik süreçte ve dışlarını ana tanrıça, panter kabartmaları yapılmış ve dışı kabalaştırılmış kırmızı astarlı
kaplar (Fig.5) Yeşilova Höyüğü’nün IV.1-2. Katlarında bulunmuştur. 

Deniz seviyesinin bugüne göre daha alt seviyede (yaklaşık 35 m.) olduğu dönemde Yeşilova Höyüğü iki nehir arasındaki
yeşil ova üzerinde bulunuyordu. Yeşilovalı çiftçiler, buğday, arpa ve mercimek yetiştiriyorlardı. IV 2 ve 1. Tabakalarda
görüldüğü kadarıyla koyun, keçi gibi küçükbaş hayvanların daha çok tüketildiği anlaşılmaktadır.  Buna ek olarak yabani
sığır, geyik ve yabani domuz bulguları yaban hayvanların da yiyecek kaynaklarını zenginleştirdiğini göstermektedir. 

4 Çilingiroğlu et al. 2012, 141; Erdoğu 2013, 6-7;  Horejs 2012, 120-121.
5 Derin 2012, fig.22; Derin 2014, 305-306.
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Topluluklar nehirde balık avlayan, deniz kıyısından kabukluları toplayan, av yapan farklı bir besin ekonomisine sahipti.
Deniz ürünleri tüketimi özellikle Neolitik Dönem sonuna doğru artmıştır (IV 1-3).  

Yeşilova Höyüğü buluntuları İzmir’in kökeninin Erken Neolitik Ege topluluklarına kadar gideceğini göstermiştir. Orta
Batı Anadolu’daki Yeşilova Neolitik toplumu kendi kültürel gelişimini ortaya çıkartmıştır ve bu süreçte Göller Bölgesi,
Melos Adası, Kappadokya ve Marmara Bölgesi ile de ilişkileri vardı.  Olasılıkla doğudan gelen bu toplum avcı-toplayıcı
ve tarımcı bir topluluktu ve kendi kültürel sürecini yaratmışlardı. Bu bölge bir geçiş bölgesi değildi.

Yeşilova Höyüğü’nün Neolitik dönemde IV.1 tabakanın sonunda yangının ardından terk edildiği anlaşılmaktadır. Bu
durum Yukarı Menderes’deki,6 İzmir Bölgesi’nde Çukuriçi VIII,  Ulucak IV ve Ege Gübre III. tabaka sonunda MÖ.5800-
5700 ortaya çıkmıştır.7 Bu terk ani gelen ve birçok kişinin ölümüne neden olan bir olaydan çok,  yavaş gelişen göçlere
bağlı olarak görülen,  MÖ.6.binin ilk yarısındaki iklim değişimine bağlı olarak gelişen felaketle ilişkili olmalıdır.8 Yeşilova
Höyüğü Neolitik yerleşimi de MÖ. 5800/5700 civarındaki büyük yangının ardından tümüyle terk edilmiştir. 

Yeşilova Höyüğü Geç Neolitik Yerleşimi kuzeye Yassıtepe Höyüğü’ne doğru yayılmıştır. Bu yerleşim Manda Deresi ya-
nında oldukça özel bir konumdadır (Fig.2). Prehistorik tepenin yarısı modern yapıların altında kalmıştır.

Yeşilova Höyüğü’ne Neolitik dönemin ardından yaklaşık 300 yıl sonra farklı bir toplum gelerek yerleşmiştirBu değişim
Kalkolitik Çağı işaret eder.  Biz Neolitik toplumun nereye gittiğini ve yeni gelenlerin nereden geldiğini tam olarak bil-
miyoruz. Bildiğimiz Yeşilova’daki ilk yerleşimininde yaşamın seller nedeniyle zorlaştığı ve bölgenin alüvyon tabakası
altında kaldığıdır. 

Yassıtepe Höyük Neolitik dönemden Roma zamanına kadar yerleşilmiş, 6 metre yüksekliğinde höyük tipi bir yerleşimdir.
Geç Neolitik Dönemden Roma Çağı’na kadar 14 tabakaya sahiptir;

I. Tabaka: Roma 

II. Tabaka: Tunç Çağ 

A.Orta Tunç 1,2

B.Erken Tunç 1-2 (MÖ.2880-2830),  3-5 (MÖ.3020-2900),  6-8 (?)

III. Tabaka : Kalkolitik 1,2 (MÖ.5320-5215, 5210-4995 )

ARA

IV.Tabaka : Neolitik (?)

Yeşilova Höyüğü’nün kuzeyindeki yeni yerleşim alanı Yassıtepe Höyüğü’nde erken döneme ait kalıntılara küçük bir
alanda yapılan test açmasında ulaşılmıştır.  Bu alanda Neolitik yerleşimin ardından Kalkolitik dönemin devam ettiği
anlaşılmaktadır. Kalkolitik dönem Yeşilova Höyüğü IV tabakadaki Neolitik süreçten çok farklıdır.  Bu dönem höyükte
iki evreli olarak tespit edilmiştir. Yassıtepe Höyüğün merkezinde 1.25 metre kalınlığında   (13.50-14.75 m. ) Kalkolitik
döneme ait III.2 tabakasında keramik ile birlikte çok az buluntu ele geçmiştir.    

Yassıtepe III.2 kata ait keramik hem hamur, hem de yüzey rengi ve form bakımından homojen özelliktedir.  Kalkolitik
keramik Neolitik keramikten daha az estetik özellikte ve yüzeyde perdahın kullanılışı astara göre daha önemlidir Yüzey
gri, gri-kahverengi ve kahverengindedir. Keramikler içinde perdahlı çanak çömlek miktarı basit çanak çömlekten daha

6 Dedeoğlu 2014, 22.
7 Derin, 2005, 87, Derin et al. 2004, 38; Sağlamtimur 2007, 376.
8 Derin 2011, 100.
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fazladır. Ancak perdah genellikle daha hafif ve dikkatsizce gerçekleştirilmiştir.  Kalkolitik keramik kabaca yapılmıştır.
Hamur küçük taşcık ve kum katkılıdır.  Bazı çanaklar Troas Bölgesinde Kumtepe 1a, Beşik- Sivritepe,  Hanaytepe,9 Gül-
pınar10 ve Ulucak11 Kalkolitik katlarında olduğu gibi tekli boynuz çıkıntılı kulplara sahiptir. 

Yassıtepe Höyük III.2 tabakası Batı Anadolu’da Erken Kalkolitik yerleşime sahip Ulucak Höyüğük ile benzerdir.  Yassıtepe
III.2 tabakası Radyo Karbon tarihlerine göre MÖ.  5320-5215’e,  Batı Anadolu Erken Kalkolitik Dönemine tarihlenir.
Bu dönem genellikle Ege’de Son Neolitik ya da GN II olarak görülmektedir.  

Yeşilova’da orta Kalkolitik döneme ait III. evresi sınırlı bir alanda korunmuş tabakaya sahiptir. Yerleşim alanının mer-
kezindeki mimari kalıntılar ile ilişkili çanak çömlek ile tanımlanmaktadır. Kalkolitik döneme ait Tabaka III,  höyükte
iki evreli yerleşim ile temsil edilmektedir. Mimari toprak içine açılan çukur tabanlı yapılardan oluşmaktadır. Neolitik
tabakaların içine açılan çukurlar hafif eğimli ve 1.00 metre derinliğinde, 6-8 metre çapındadır (Fig.11).

Oldukça tahrip olan yapıların tabanları kuzey kesine doğru devam eder.  Kulübenin çamur sıvalı taban kalınlığı yaklaşık
3cm.dir. Bu taban üzerinde bir ocak yer alır. Ocağın zemini çamur ıslakken sık bir şekilde keramik parçaları döşenmiş,
üzeri de 2-3 cm. kalınlığında tekrar bir çamurla sıvanmıştır. Çukurun alt seviyelerinde yaklaşık 16.10 metrede irili-
ufaklı taşlar, yanmış kerpiç/çamur parçaları ve kaplardan oluşan öbekler Kalkolitik dönemin ikinci katına aittir. Bu
katın tabanı üzerinde de insitu durunda tüm kaplar ve buluntular elde edilmiştir (Fig.12).12

Kalkolitik keramik basit yüzeylidir. Yüzeyde grimsi ve kahverengimsi renkler hakimdir (Fig.12). III.1 Tabakası kera-
mikleri içinde en karakteristik form omurgalı çanaklardır. Sepet kulp ve mantar başlı kulp olmak üzere iki tip kulp var-
dır. Bunlara iliştirilmiş olarak küçük memecikler bulunur.13

Yüksek kulplu omurgalı çanaklar Orta Kalkolitik Dönemi keramiğinin belirgin gruplarından biridir (Fig.12). Bu tip
kaplar Kuzeybatı Anadolu’da Gülpınar ve Kumtepe Ia’da, Orta Batı Anadolu’da, Çakmak Tepe, Liman Tepe VI, Kulak-
sızlar, Demirli Cave, Yoğurtçu Kale Mağarası I, Güneybatı Anadolu’da Beçin Kalesi ve Karain Mağarası, Göller Bölgesi’nde
Kuruçay 11 Doğu Ege Adaları’nda Chios’da Emporio X-VIII ve Samos’da Tigani II-III tabakalarında da bulunmuştur.
Karşılaştırmalar Yeşilova gözlenen Orta Kalkolitik dönem çanak çömlek kültürünü Antalya kıyılarından Kuzeybatı Ana-
dolu’ya uzanan geniş bir coğrafi alan boyunca mevcut olduğunu ortaya koymaktadır. Ege adalarından, Sakız ve Sisam
da bu kültürel alan içinde yer almaktadır. Üstelik  bu kültürel etkisindeki benzer unsurlara Orman Fidanlığı’nın VII .
katında da rastlanmıştır.14

Beşik-Sivritepe’den (MÖ.4800-4500) ve Kumtepe IA (MÖ. 4800-4370)’dan elde edilen Radyo karbon tarihleri, Yeşilova
III.1  katından gelen MÖ. 4340-4230 tarihlerine yakın sonuçlar vermiştir.15 Milattan önce beşinci binyılın ikinci yarısına
verilen Gülpınar ve Bakla Tepe 4 ile Yeşilova III.1 tabakasını Orta Kalkolitik dönemi tarihlemek mümkündür.16

Yassıtepe Höyük’deki Erken Tunç Çağ yerleşimi Kalkolitik Çağın devamı olarak tanımlanabilir. Troya’nın en eski katıyla
çağdaş olan 8 tabakadan oluşan Erken Tunç Çağ yerleşimi ince uzun dikdörtgen planlı,  yüksek taş duvarlı yapılardan
oluşmaktadır (Fig.13-14).  

İçinde ocak ve platformlar olan kuzeydoğu-güneybatı yönündeki uzun evlerin, iki metre yüksekliğinde duvarlara sahip
olduğunu düşünmekteyiz (Fig.14). Yapıların duvarları ortak duvar şeklinde inşa edilmiştir. “S” şeklindeki duvarlardaki

9 Seeher 1987, Abb.2: 2-4.
10 Takaoğlu 2006, fig.9: 17-18, 307-308, fig. 37.
11 Derin et al. 2004, 18-21.
12 Derin 2012, fig.4-5.
13 Derin et al. 2009, fig. 14; Derin 2011, 103, fig. 13:7,12; Derin 2012, fig.6.
14 Caymaz 2010, şekil 86, 1; Efe 2001, Şekil 18, 281-3.
15 Derin et al 2009, 7.
16 Kromer et al. 2003 43-54; Derin 2012, 179 ;Sperling 1976, figs.9-11; Hood 1981, 165; Kaplan et al. 2013, 393.
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tahribat bu 5000 yıllık eski yerleşimin bir deprem ile son bulduğunu (MÖ. 2880-2830) göstermektedir.  Deprem sonrası
burada yaşayan toplum yapılarını onararak yaşamaya devam etmiştir. Bu mimari Yassıtepe’de yer alırken, mezarlık Ye-
şilova Höyüğü’nün merkezinde bulunmuştur (Fig.16).17

E.T.Ç.  Dönemi tipik formları insize bezemeli kalınlaştırılmış içe dönük ağız kenarlı kaseler, ip delikli kulplu çömlekler,
üç ayaklı çömleklerdir (Fig.15). Erken Tunç Çağ I keramiği monokrom, el yapımı, koyu yüzeyli ve astarlıdır.

Yeşilova Höyüğü yerleşiminde on yıldır kazılar devam etmesine karşın,   önemli buluntular Neolitik Çağ’ın başından
1500 yıl öncesine kadar geçen süreçle ilgili olarak bölgeye ışık tutmaktadır. 

17 Derin 2009, 258.
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THE PREHISTORIC SETTLEMENT OF İZMİR: THE YEŞİLOVA HÖYÜK

Zafer Derin

Abstract

Yeşilova Höyük is situated in the middle of the Bornova Plain. The settlement area is located 80 cm below the plain sur-
face, 4 km from the present-day coastline. Bornova Plain, which had similar geographical boundaries in prehistory, be-
came home to the first settlers of the İzmir region. There are five prehistoric mounds on the plain, including Yeşilova
Höyük. Yeşilova Höyük is the oldest settlement centre within the city of İzmir. This centre, together with Yassıtepe and
İpeklikuyu Höyük makes up “İzmir’s Prehistoric Settlement Area”. Excavations began in 2005 but were followed by a
break. Work resumed in 2008 under the auspices of the Ministry of Culture and Tourism and the Ege University. The
settlement area is thought to be some 70,000 m² in size. In prehistoric times, the Bornova plain, with its easy topography,
rich flora and animal resources, was the perfect place to settle for its first inhabitants.

The Yeşilova Höyük which is under a thick alluvium layer in the middle of the Bornova Plain, at the intersection point
of Manda Creek and Gökdere is the only settlement area from prehistoric times in the city as we know of.

The excavations in the area started in 2005 by the joint production of the İzmir Archeological Museum and the Ege
Universty Archeology Department. Excavation works are in progress since 2008 with the order to the Ministry of Culture
and Tourism which are administered under the the Ege University. Excavation are being sponsored by The Ministry of
Culture and Tourism, Municipality of Bornova, İzmir Metropolitan Municipality and the Ege University.

The Yeşilova Höyük is a mound style settlement, it was built upon fourteen times and spreads over a 70 thousand
square meter area and is now below the plain level today (Fig. 1). The prehistoric settlement in Yeşilova spread to
Yassıtepe and İpeklikuyu starting from the end of the Neolithic Age and continued to develop. This 800 meter diameter
area in the middle of the Bornova Plain (Fig. 2) which was the birthplace of Izmir’s city culture is “Izmir’s Prehistoric
Settlement Area.”1

It is now known that many different cultures lived within the Yeşilova Höyük spreading area from the Neolithic Age to
the Roman Period. So, the cultural layers starting from the surface include the cultures of the Roman Period, Bronze
Age, Chalcolithic Age and Neolithic Age. 

Yeşilova Höyük Layers

I. Level: Roman (10 B.C.-290 A.C)

II. Level: Bronze Age -E.B.A Cemetery

III. Level: Chalcolithic… 1,2  (4340-4230B.C.)

Hiatus

IV.Level : Neolithic

1 a,b,c.-2 (6000-5730 B.C)

3-8 (6500-6060 B.C)

1 Derin 2007, 377.
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The first settlements in the Höyük began during the Neolithic Age, at least eight to nine thousand years before our time.
The third layer is the longest standing and thickest cultural layer of the Yesilova Höyük. It is known that is process,
which has thirteen levels that is thought to be rebuilt, developed in three states within itself. The most important
elements that characterise the Neolithic settlement levels are the pottery and the small finds. These finds show that the
Neolithic at Yeşilova Höyük developed in three phases; levels IV. 1a-c-2, 3-5 and 6-8.

We have come across some ashy areas and compressed soil foundations in the first levels of the Neolithic Age (level IV
6-8) meters below the surface of the plain. This early phase was researched during the 2005 excavations season in a
limited area in the southeastern section of grid.

From the soil foundations and burn marks, we understand that oval or rectangular huts made from wicker and tree
branches were built in this area. Oven and ash remains that were dug from around the huts are important in terms of
establishing that daily works and cooking were done outside of the huts.

In almost all the layers there is a deposit of mud-clay with evidence to show there had been a flood. Due to the high
clay content of the soil, some of the layers that were established immediately after the ground flooded by rain and flood-
waters had dried up were almost as hard as concrete.  However, at the same time the clay consistency of the earth meant
that natural events like heavy rainfall and floods caused serious damage to the settlement. Most of the overflows and
floods came from the Manda Brook and Gokdere. The Neolithic settlement at the höyük is known to have been destroyed
by a serious flood from the same sources. The finds from the lowest level upwards show that the community who es-
tablished this settlement were already experienced in pottery making. This pottery group is hand made and mono-
chrome. The paste of the pieces is tempered with very small stones and mica. The pots are well fired. Greyish, light/very
light yellowish and reddish brown tones are the dominant paste and surface colours. However, one pottery group is
cream in colour greyish brown, light brown; very light brown;  reddish brown; light reddish brown;  reddish yellow;
yellow. Due to the high humidity level, the surfaces of the pottery had been significantly damaged. However, there are
some pieces that show the pottery was sometimes covered with a fine layer of slip of the same colour as the paste. 

The forms that have been identified are as follows: Some of them are spherical in shape and without necks, narrowing
at the mouth; bowls with everted rims and flaring shallow bowls are seen for the first time in this phase. Among the
other forms there are necked jars with everted mouth rims, bowls with straight sides, semi-spherical bowls and ‘S’ profile
bowls.

The sides of the pots are usually medium in thickness (0,4-0,7 cm); some of the jars that narrow at the mouth have
thicker sides. Tube handles are frequently seen on the jars. These are usually on the tall jars; there are also a small
number of broad jars with this handle type. Vertically attached round handles are seen on the large jars and short broad
ones 2 (Fig. 10).  The bases of the pots are flat or slightly raised. Some pieces of bowls with simple rim profiles made of
a yellowish white coloured marble were also found (Fig. 11).3

The Yeşilova Neolithic community used flint and obsidian to make tools and weapons for cutting, piercing and scraping
and also made piercers and scrapers from animal bones that were used for working on the animal skins. Among the
bone tools, the most common types are ones that are long and thin in shape and awls with pointed ends. Apart from
these, a knife/sickle was uncovered that had one side split in the middle to allow the blades to be inserted. Some deer
antlers were used as handles for tools and some of the bones left from animals that had been consumed were shaped
into animal heads to resemble a kind of statuette.

The first result obtained from Level IV.7 is 6490 BC. Early Neolithic Period and the finds from Level IV.8 suggest that
it could go back a further 200 years. The light of this for the Neolithic Age of Aegean Region would be choronology.
The finds from Yeşilova Höyük levels IV.6-8 show close paralles to those of the Early Neolithic/levels of Aegean and

2 Derin 2012 (Fig. 10).
3 Derin 2012 (Fig. 11).
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Lake Region settlements.  The key settlements contemporary with Yeşilova Höyük in the Aegean Region is Ulucak Vd-
f, Uğurlu V and Çukuriçi X-IX.4 Accordingly, the beginning of the Neolithic secuence at Yeşilova can be dated to around
6500 BC, signifying that the onset of sedentary life in the Aegean region was initiated by an Early Neolithic community.
It is also evident that this Neolithic community while developing in this region, had cultural contacts with its contem-
poraries in the Lakes Region and in the Marmara Region. 

The level IV.1a-c, 2 is known as the longest permanent settlement area of the Höyük. This period where tents and huts
were used for housing in Yeşilova, a rich process has started which we call the Renaissance of the Neolithic Age (Fig.
3). The advancements that look place in the IV 1-2 levels of the Höyük, the founding of bigger residences due to pop-
ulation growth, in other words, the birth of a larger scale architecture is closely related to change in nutrition, which
we call the life economy of huminaty. Permanent shelters and a settled lifestyle in the Yesilova Höyük only came about
after a sustainable nutrition became possible. 

The spaces between the structures and the courtyard were built with ovens, strained and grounded stones (Fig. 4). Not
many remains have survived today regarding the upper structure of the stone foundation. The walls of the structures
were built with mud which consisted of a mixture of clayley soil and plant remains that were put in 10-15 centimeter
molds, unlike traditional architecture which used mud bricks (Fig. 4). 

Usually, on the southern parts of the structures, platforms made of mud smeared stones and kitchen workshops that
were used to grind wheat. We also see important elements of daily life such as stone workshops that were used for
making axes from serpentine stones, weaving workshops and earthenware production units (Figs. 9-10). While there
are small stoves inside some of the structures, the majority of the ovens are located in the courtyard thus proving that
courtyards had an important place in social life.

Most of the stone tools and hunting weapons are made of flint and consist of different types including arrowheads,
blades, cutters, scrapers, piercers and borers. The cores and chips show that the production of flint tools was carried
out at Yeşilova (Fig. 8). 

Some stones had been cut to make them square so they could be used to make necklaces. Among the clay items there
is a miniature (Fig. 7). the pintadera seals with labyrinth and spiral motifs were were found here (Fig. 6).5 The Yeşilova
Neolithic community had an organised social structure. They had at least a three-phase settlement in the Neolithic Pe-
riod, red-slipped pottery (Fig. 5) roughened on the outside and decorated with mother gooddess, pantera and fingernail
impression designs were found in levels IV 1 - 2 of Yeşilova Höyük. 

The sea level was much lower than today (about thirty-five m.) and the little mound of Yeşilova was situated on a green
plain between two rivers. The people of Yeşilova were farmers and grew wheat, barley and lentils. It appears that in
levels IV 2 and l the smaller pastoral animals, sheep and goats, increased in importance; remains of cattle and pigs show
a distinct decrease. In addition, the founding of remains of domestic cows, deer, pantera and wild boars proves the
richness in food resources.        

The economy was diverse as they also fished in the rivers, collected seashells, hunted game and gathered wild herbs.
The consumption of seafood increased especially towards the end of the Neolithic Period. (IV 1 - 3). Almost all of the
seafood remains consist of univalves (e.g. screw shells) and bivalves  (e.g. mussels) that live in sandy environments in
the bays and shallow waters near the shore.  

The Yeşilova finds show that the orgins of İzmir go back as far as an Early Neolithic Aegean community. The Yeşilova
Neolithic community in the central-western Anatolia region underwent their own cultural development and must have
had links with the Lakes Region, the island of Melos, Cappadocia and the Marmara region. These people, who probably
came to İzmir from a region further east, were the first here to combine hunter-gathering with stockbreeding and

4 Çilingiroğlu et al. 2012, 141, Erdoğu 2013,6-7;  Horejs 2012, 120-121.
5 Derin 2012, fig.22, Derin 2014, 305-306.
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farming, and when they settled were the first Aegean people in the vicinity of İzmir, where the community established
its own culture and society; this was not merely a transitional region.

This development process, that includes the end of the level IV.1  -Neolithic, shows that the Neolithic settlement was
left like Menderes Area,6 Izmir Region: Çukuriçi VIII,  Ulucak IV and Ege Gübre III at 5800-5700 B.C.7 There was pos-
sibly a new and dramatic shift in the climate, which brought drought to West Anatolia… While a climatic or natural
event may be held responsible for the  region-wide abandonment of sites, we lack concrete data as to why Yeşilova was
not inhabited after the heavy fire destroyed the settlement. The Yeşilova Höyük Neolithic settlement was completely
abondoned after a huge fire around 5800/5700 B.C. 

The Yeşilova Late Neolithic settlement had spread to the north, all the way to Yassıtepe Höyük. The settlement has a
very specific location near Manda Deresi (Fig. 2) . Half of the prehistoric mound remained under the modern buildings.  

We know that Yassıtepe was invaded 300 years later by a complately different society. This process we are referring to
point to an era we call the Chalcolithic Age. We don’t know where the Neolithic communities went and where the new
one came from. What we do know is that first settlers in Yesilova came across floods many times and it was difficult for
them to live in the area after alluviums swarmed the region. The Yassıtepe Höyük is a mound style settlement, it was
built upon fourteen times from Late Neolithic to Roman times:  

Yasstepe Höyük Layers

I. Level: Roman 
II. Level: Bronze Age 
A.Middle Bronze 1,2
B.Early Bronze        1-2(2880-2830B.C)

3-5(3020-2900 B.C.)
6-8

III. Level: Chalcolithic… 1,2 (5320-5215 B.C, 5210-4995 B.C.)
Hiatus
IV.Level : Neolithic (?)

The deposit of early period found in only a small area in step trenchs at Yassıtepe Höyük, under the new settlement at
the north of Yeşilova Höyük. There are sherds and lithic in the Neolithic Period.  The Chalcolithic Age after Neolithic
settlement in this area has continued. The Chalcolithic period had a different culture from the Neolithic Period in the
Yeşilova Höyük (IV). The existence of a two phase settlement extending across the whole höyük at this level was iden-
tified. In The Center of Yassıtepe Höyük, small remains were found together with the pottery finds from the Chalcolithic
level III.2, which is 1.25 m. (13.50-14.75 m. ) in thickness. 

The pottery of level III.2 at Yassıtepe is homogeneous in character in terms of both paste, surface features and shapes.
The Chalcolithic pottery is less aesthetic than the Neolithic pottery and burnish is more important than slip in the suface
treatment. Among the surface colors is grey, grey-brown and brown. The amount of burnished pottery is somewhat
more than that of simple pottery.  However burnish was generally performed lightly and carelessly. The Chalcolithic
pottery was generally roughly made. The paste was tempered with small stones and sand. Some of the bowls have a
single horned handle such as in the Troad Kumtepe 1a, Beşik- Sivritepe,  Hanaytepe,8 Gülpınar9 and Ulucak10 at Chal-
colithic Levels.

6 Dedeoğlu 2014, 22.
7 Derin, 2005, 87; Sağlamtimur 2007, 376.
8 Seeher 1987: Abb.2: 2-4.
9 Takaoğlu 2006: Fig. 9: 17-18, 307-308, fig. 37.
10 Derin et al. 2004, 18-21.
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The cultural horizon to which the assemblages from Yassıtepe Höyük III.2 level, like as Ulucak Höyük of the Early
Chalcolithic Period in Western Anatolia. Yassıtepe III.2, which has also provided radiocarbon dates ranging from 5320
to 5215 BC. İn the Early Chalcolithic Period in Western Anatolia. It has generally been viewed as trail of  he LNII or
Final Neolithic (FN) period in the Aegean. 

Level III, representing the middle Chalcolithic period at Yeşilova, has preserved deposits only in a limited area. In the
center of the settlement, architectural remains have been attested along with associated pottery. Level III appears to
have represented two different phases in the Chalcolithic settlement, extending across the whole mound. These structures
are characterized by pit floors which were dug directly into the soil. The edges of the structures, which had been first
dug in the Neolithic levels, descend with a slight slope and reach a depth of 1 m. in the center and at least 6-8 m. in di-
ameter (Fig. 11).

The building’s floor, the edges of which appeared to be damaged, continued in the northern cross-section. The floor of
the hut was formed of mud plaster around 3 cm in thickness. A fireplace also occurs on this floor, which was paved
with pieces of broken pottery in quite a few places while the mud was still wet before being covered again with a layer
of mud plaster 2-3 cm in thickness. In the lower levels of this hollowed-out section, heaps of debris were found ap-
proximately 6,1 m. in thickness consisting of stones of various sizes, pieces of burned mud and pots belonging to the
second level of the Chalcolithic Period. Some whole pots and other finds were found in situ on top of this floor (Fig.
12).11

The Chalcolithic pottery is less aesthetic than the Neolithic pottery and burnish is more important than slip in the
surface treatment. On the surface, shades of gray and brown are common (Fig. 12). The most characteristic shape in
the pottery of level III.1 is the carinated bowls. Attached to the space between the rim and the shoulder on the interior
and exterior, these handles are of two types, namely basket-handles and mushroom-shaped handles. Small knobs are
frequently seen on their lower back (Fig. 6).12

Carinated bowls with high handles are the foremost distinctive element of the pottery of the Middle Chalcolithic Age
(Fig. 12). Such bowls were found at Gülpınar in North-Western Anatolia, Çakmak Tepe, Liman Tepe VI, Kulaksızlar,
Demirli Cave, Yoğurtçu Kale Cave in Central-Western Anatolia, Beçin Fortress, and Karain Cave in South-Western Ana-
tolia, and Kuruçay 11 in the Lake District, as well as  Emporio X-VIII on Chios and Tigani II-III on Samos in the eastern
Aegean Islands. Comparisons reveal that the pottery culture of the Middle Chalcolithic period observed at Yeşilova was
present throughout an extensive geographical area extending from north-western Anatolia to the coast of Antalya. Of
the Aegean islands, Chios and Samos are also included in this cultural area. Furthermore, elements akin to this cultur-
ally-influenced are encountered in layer VII of Orman Fidanlığı.13

The radiocarbon dates from Beşik-Sivritepe range from 4800-4500 BC and the ones from Kumtepe IA from 4800 to
4370 BC. Since the radiocarbon results from level III.1 at Yeşilova date between 4340 and 4230 B.C.,14 it is possible to
date the period called the Middle Chalcolithic, extending from Gülpınar to Bakla Tepe Late Chalcolthic 4, to the second
half of the fifth millennium BC at the site15.

The Early Bronze Age settlement in the YassıtepeHöyük can be defined as the continuation of the Chalcolithic Age. In
addition to the similarities in earthenware, the stone foundation colossal architecture points to an important develop-
ment. 

11 Derin 2012 (Fig. 4, 5).
12 Derin et al. 2009, fig. 14;  Derin 2011, 103, fig. 13:7,12, Derin 2012.
13 Caymaz 2010, fig. 86: 1; Efe 2001, fig.18: 281-3
14 Derin et al.  2009, 7.
15 Kromer et al.  2003, 43-54, Derin 2012, 179; Sperling 1976. Hood 1981, 165; Kaplan  et al.  2013, 393.
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The Early Bronze Age settlement has eight levels, which became with the oldest layer of Troy, and is made up of thin,
long, rectangular planned structures with high stone walls (Figs. 13-14). 

We know that there were fire places and platforms in those structures which as walls as high 2 meters and were stretched
out as long houses along the northeast-southwest axis (Fig. 14). The walls of the structures were built as joint walls.
The structures were renovated and reused. The destruction of the walls with an ‘s’ shape suggest that this 5000-year-
old settlement ended with an earthquake (2880-2830 B.C.). Civilizations that lived here after the earthquake restored
the structures and continued living here. 

These architectural remains pertaining to this cultural process was unearthed at Yassıtepe and the graveyard was found
at the center of the Yeşilova Höyük (Fig. 16).16

The typical forms of EBA I period are bowls with thickened interior rims with incised decoration, bowls with horizontal
tubular lugs, tripod cooking pots (Fig. 15). The Early Bronze Age I the pottery is monochrome, handmade, dark faced
and slipped. 

Although excavations in the area have only been going on ten years, important findings were obtained that can shed
light on a period that started at the Neolithic Age and ended 1500 years ago relating to the settlement in the Yesilova
Höyük. 

16 Derin 2009, 258.
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Resim 1 / Figure 1: Yeşilova Höyüğü / Yeşilova Höyük Area.

Resim 2 / Figure 2: İzmir'in Prehistorik alanı / 
Prehistoric area of İzmir.

Resim 3 / Figure 3: Neolithik yapılar / Neolithic Buildings
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Resim 4 / Figure 4: Neolitik IV.1a Seviyesi / Neolithic Level IV.1a

Resim 5 / Figure 5: Neolitik Dönem Çanak çömlekleri / Neolithic pottery
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Resim 6 / Figure 6: Neolitik Dönem Mühürleri / Neolithic seals

Resim 7 / Figure 7: Neolitik Dönem Figürini /
Neolithic Figurine

Resim 8 / Figure 8: Neolitik Dönem Taş Eserler / Neolithic Lithic

Resim 9 / Figure 9: Havan, Neolitik Dönem / 
Neolithic pestles

Resim 10 / Figure 10: Neolitik Dönem baltaları / Neolithic Axes
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Resim 12 / Figure 12: Kalkolitik Dönem Çanak
çömlekleri / Chalcolithic Pottery

Resim 13 / Figure 13: Erken Tunç çağı yapıları / Early Bronze Buildings

Resim 11 / Figure 11: Kalkolitik Dönem Seviyesi (III.1) /  Chalcolithic Level (III.1)
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Resim 14 / Figure 14: Yassıtepe Erken Tunç Çağı yerleşimi / Early Bronze Age settlement of Yassıtepe
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Resim 15 / Figure 15: Erken Tunç Çağı Çanak Çömlekleri / Early Bronze Age Pottery

Resim 16 / Figure 16: Erken Tunç Çağı Gömüsü / Early Bronze Age Burial
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NEA/YENİ SMYRNA: YENİ BULUNTULAR

Akın Ersoy & Burak Yolaçan

Özet

İzmir Neolitik-Kalkolitik dönemlerden beri, İzmir Körfezindeki uygun koşullar sayesinde, kesintisiz yerleşim görmüştür.
İzmir, Bornova Yeşilova Höyüğü, Bayraklı Tepekule ve sonrasında Kadifekale Kemeraltı ekseninde yerleşmiştir. Smyrna,
önemli bir liman kenti ve üretim merkezi olmasından dolayı Hellenistik, Roma ve Bizans Dönemlerinde Batı Anadolu’nun
en önemli kentlerinden biri olmuştur. Daha sonra Osmanlı Döneminde de Ege’deki en önemli askeri üslerden biri olarak
kullanılmıştır. Smyrna’daki kazılar 1932 yılında başlamış, 2007 yılına kadar aralıklarla devam etmiştir. 2007 yılında
başlayan son dönem kazıları Agora ve Kadifekale merkezli olarak sürdürülmektedir. Smyrna’da son dönem kazılarında
Kent Meclisi, Mozaikli Salon ve Roma Hamamı ilk defa tanımlanmış ve kazıları devam etmektedir. Bunların yanısıra,
Agora çevresinde ortaya çıkarılmış olan cadde ve sokaklar da kentin ızgara sistemi ile planlandığını göstermektedir. Fa-
ustina Caddesi kentin limanına uzanmakta, Bouleuterion Caddesi Mozaikli Salon ve Kent Meclisinin batısında uzan-
makta, Kuzey Cadde ise Bazilikanın kuzeyinde uzanmaktadır. 

İzmir kenti, İzmir Körfezi’nin doğu derinliğinde uygun yerleşim koşulları nedeniyle Neolitik-Kalkolitik dönemlerden
itibaren kesintisiz bir yerleşim tarihine sahip olmuştur.1 İlk olarak Bornova Yeşilova Höyük, daha sonra Bayraklı-Tepe-
kule Höyük yerleşimlerinin ardından kent, Büyük İskender sonrası bugünkü yerine (Kadifekale-Kemeraltı) taşınmıştır.
Yeni kent, yeni yerinde Hellenistik, Roma ve Bizans dönemlerinin ardından Osmanlı ve Cumhuriyet dönemlerinde de,
2 bin yılı aşkın bir süredir,  kesintisiz olarak iskân görmüş ve görmeye devam etmektedir. Smyrna, çevresindeki verimli
tarımsal alanları, ürün çeşitliliği, maden kaynakları, deniz ve kara ticaret yollarının üzerinde bulunması ile Batı Anadolu
coğrafyasının en önemli liman kenti olarak günümüze kadar varlığını sürdürmüştür.

Strabon’a göre (Strabon XIV. 1.37) Büyük İskender’den sonra, Makedonya Kralları Antigonos Monophtalmos ve Lysi-
makhos tarafından, Kadifekale ile Kemeraltı arasındaki yamaçtaki yeni yerinde (Resim 1) yeniden inşa edilmiş olan “Yeni/Nea”
Smyrna’da ilk arkeolojik çalışmalar2 1932’de başlamış ve uzun aralıklarla 2007 y  ılına kadar sürdürülmüştür. 2007 yılında
başlayan son dönem kazıları kentin Agora’sı ve Akropolü olan Kadifekale merkezli olarak sürdürülmektedir.3

Kentin en bilinen, kazı ve araştırmalara konu olan alanı Agora‘sıdır. Smyrna Agorası, antik Smyrna’nın idari, siyasi, adli
ve ticari merkezi durumundaydı. Mevcut kalıntılar ve yapılan sondajlar, agoranın kentin kuruluş efsanesine uygun
olarak Büyük İskender’den hemen sonra M.Ö. 4. yüzyılın sonu- 3. yüzyılın başlarında, yeni kentin ilk imar projelerinden
biri olarak inşa edildiğini göstermiştir. Hellenistik dönemden itibaren Agora’daki yapılar zamanla yenilenmiş, değişik-
liklere uğramış, eklentiler yapılmış, MS 2. yüzyılın sonu - 3. yüzyılın başında bugün görülen halini almış ve en erken
M.S. 7. yüzyıla kadar genel karakterini korumuştur. 

Smyrna Agorası antik kentin merkezinde, dikdörtgen bir alanı kapsamaktadır. Agora’nın avlu alanı veya meydanı dört
kenardan stoalar ile çevrili idi. Kazılar sonucunda avlu alanının kuzey ve batı kenarları tamamen açılmış, Doğu Stoa’nın
ise bir kısmı görülebilmektedir. Güney kenarda da bir stoa olması beklenmektedir ancak bu alanda bulunan modern
yapılaşmadan dolayı kazı çalışması yapılamamaktadır. 

1 Smyrna’nın erken tarihi için bkz. Doğer 2006.
2 Smyrna Agorasındaki ilk kazılar için bkz. Miltner ve Kantar  1934, 219-242; Naumann ve Kantar 1943, 213-225; Naumann ve
Kantar 1950, 69 -114.
3 Son dönem kazı sonuçları için bkz. Ersoy 2008; Ersoy 2009; Ersoy et al 2010; Ersoy et al 2011; Ersoy 2015; Ersoy et al 2015.
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M.Ö. 3. yüzyılın ortalarından itibaren yükselişe geçen ve M.Ö. 2. yüzyılın üçüncü çeyreğine kadar Pergamon Krallığının
kontrolü altında kalan bölgede ve Smyrna’da yaşanan göreceli refah ve barış ortamının Smyrna’daki imar faaliyetlerini
de tetiklemiş olduğu görülmektedir. Nitekim Smyrna Agorası Batı Stoa’nın bodrum katının doğu duvarı ile Bazilika’nın
bodrum katının güney duvarı işçilik ve örgü tekniği olarak M.Ö. 2. yüzyıl özellikleri taşımaktadır. Aynı şekilde iki ya-
pının da birinci ve ikinci galerilerindeki taşıyıcı ayak ve bölme duvarlarında izlenebilen kısmen korunmuş kesme taş
temel izleri,  olasılıkla bu yüzyılın ilk yarısında agora avlu alanının en azından kuzey ve batısında, birer bodrum katı
bulunan ve yine olasılıkla tek katlı, iki galerili birer stoa ile çevrelendiğine işaret etmektedir. Yine bu dönemde Agora
alanının hemen batısında bir Bouleuterion da bulunmaktaydı4 (Resim 2).

Güneydoğu-kuzeybatı yönünde bir eğime sahip Agora alanında, kuzey ve batıda bulunan stoaların bodrum katlarının
avluyu çevreleyen duvarlarının teras duvarı işlevi görmesi ile avlu düzlemi oluşturulmuştur. Bu duvarlarda yer alan
pencereler de bodrum katlarının ışıklandırması ve havalandırılması için kullanılmıştır. Her iki yapının bodrum katı
agoranın avlu düzleminin altında kalıyorsa da agora alanının dışında, kuzey ve batı yönlerde ise zemin kat durumun-
daydılar. Yukarıda sözü edilen eğim nedeniyle bu yapıların bodrum katları agorayı kuzey ve batıdan çevreleyen sokaklara
doğrudan açılmaktaydılar. Stoaların alt katlarının sokaklara açılması hem depolama işlerini kolaylaştırmakta hem de
üst katların aksine kapalı birer mekân durumundaki bodrum katın aydınlatılması ve havalandırılmasını da desteklemiş
görünmektedir.

M.Ö. 129’dan sonra, Roma egemenliğine girildiğinde avluyu çevreleyen stoaların kentin gereksinimlerini karşılamakta
yetersiz kaldığı ve yeniden düzenlendikleri görülmektedir (Resim 4). Avlu düzlemi aynı seviyede kalmış ancak bu kez
mermer plakalarla kaplanmıştır. Kuzey kenarda bulunan stoa, bodrum katta dört galerili, zemin ve birinci katta ise üç
galerili hale getirilmiştir. Böylece avlunun kuzeyinde avlu seviyesi üzerinde iki kat yükselen bazilika şeklinde plana
sahip bir yapı ortaya çıkmıştır. Agora Bazilikası’nın bodrum katının dört galerisinden üçü kesintisiz birer galeri formunda
iken, dördüncü galeri diğerlerinden plan tasarımı olarak farklıdır. Buna göre dördüncü Galeri’nin doğu ve batı sonundaki
beşer adet mekân sırası, doğuda ve batıda merdivenli anıtsal kapılarla kesilmekte ve iki kapı arasında da büyük bir salon
yer almaktadır. Söz konusu salonun fonksiyonu konusunda yeterince bilgiye sahip bulunmamaktayız. Buna karşın, sa-
lonun duvarlarının ve zemininin, yapının bodrumunun geri kalanının aksine tamamen mermer kaplı olması bu alanın
kentin ve agoranın önemli bir prestij mekanı olduğunu düşündürmektedir.5

Agora Bazilikası’nın bodrum katında dikkat çeken mimari özelliklerden biri üçüncü galeri’de yer alan 63 adet karşılıklı
küçük mekândır, yaklaşık 2,5 m X 1,5 m ölçülerindeki bu mekânlarınufak atölyeler ya da satış mekânları oldukları dü-
şünülmektedir.6

Agora Bazilikası’nın, antik dünyanın anlaşılmasını sağlayan, belki de en önemli özelliği bodrum katı birinci ve ikinci
galerilerindeki sıvalar üzerinde dünyanın en zengin graffiti koleksiyonunun7 yer almasıdır. Sıvalar üzerinde kazıma veya
boyalı olarak bir harften bir cümleye veya bir tasvire kadar bin kadar duvar yazı ve resminin bulunduğu düşünülmektedir
(Resim 5). 

Agora‘nın batı kenarını sınırlayan Batı Stoa da Roma döneminde yeniden düzenlenmiştir. Daha önce iki galerili bir plana
sahip olan stoa, hemen batısından geçen Agora Batı Sokağı’nın iptal edilip yapıya dahil edilmesiyle üç galerili hale ge-
tirilmiş ve bodrum kattaki kemerler sayesinde avlu seviyesi üzerinde iki kat halinde yükseltilmiştir.

Smyrna’da son dönem kazılarında Agora Batı Alanda Mozaikli Salon8, Bouleuterion9 ve Roma Hamam Yapısı’na ait ka-
lıntılar ilk kez tanımlanmış ve ortaya çıkarılmaya devam etmektedirler. 

4 Ersoy 2015, 81-84.
5 Yolaçan 2015. 291.
6 Ersoy et al. 2012. 113.
7 Bagnall et al. 2016.
8 Ersoy 2015, 111-115.
9 Ersoy 2015, 108-110.
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61x35 m yaklaşık boyutlarındaki Mozaikli Salon’un hemen tümü ortaya çıkarılmış olmakla birlikte yapıya adını veren
mozaik döşemenin ancak yarısının korunduğu gözlemlenmiştir10. Yapının, öncelikle hemen önünde bulunduğu Bou-
leuterion’a hizmet etmek amacıyla yapıldığı ancak bundan da öte çeşitli sosyal ve kültürel faaliyetlere ev sahipliği yapan
çok amaçlı bir kullanımı olduğu düşünülmektedir. Mozaikli Salon’un, büyük ölçüde tahrip olduğu görülen güney ya-
rısında Osmanlı ve Erken Cumhuriyet yapıları hem mozaik döşeme hem de yapıya büyük zarar vermiştir. Yapının gü-
neyden Faustina Caddesi, batıdan ise Bouleuterion Caddesi ile sınırlandırılmış olduğu ve her iki caddeden de
merdivenlerle yapıya ulaşıldığı tespit edilmiştir. Mozaikli Salon’un doğu bitişiğindeki Agora Batı Stoa’nın zemin katına
beş adet, kuzeyindeki Bouleuterion’a ise üç adet kapı ile bağlantılı olduğu da görülmektedir. Döşemeye ait izler mozaik
döşemin farklı dönemlere ait iki tabakadan oluştuğunu (Resim 3), ilk tabaka döşemin deprem ve/veya ardından yangın
sonucu tahrip olmasını takiben ikinci tabakanın yapıldığına işaret etmektedir11.

Mozaikli Salon’un hemen kuzey bitişiğinde Bouleuterion yer almaktadır. Batı Stoa ve Agora Bazilikası’nın batı kısa duvarı
boyunca uzanan yapının Mozaikli Salon ile aynı proje çerçevesinde inşa edildikleri anlaşılmaktadır. Mozaikli Salon’da
olduğu gibi Geç Osmanlı ve Erken Cumhuriyet dönemi yapılaşmaları nedeniyle mimari özelliklerinin pek çoğunu kay-
betmiş olan yapının kazı çalışmaları halen sürdürülmektedir. Bouleuterion’un kısmen korunmuş orkestra döşemi,12

oturma basamaklarını yükseltmek için kullanılan ve alt yapısını oluşturan yarım tonozlu galerisi ve ardında aynı amaçla
yapılmış 11 adet tonozlu mekanı ile uğradığı bütün tahribata rağmen yapıyı plan olarak okumak mümkün olmaktadır. 

Agora‘nın kuzeybatısında yapılan kazılarda bir Roma hamam yapısı13 ile karşılaşılmıştır. Böylece Smyrna’da ilk kez bir
hamam yapısının varlığı tespit edilebilmiştir. Son yıllarda yürütülen kazı çalışmaları ile bu hamamın caldariumve tepi-
darium mekânları ile praefurniumbölümü ortaya çıkarılmıştır. Yapının hypocaust systemine ait tubuliler de in-situ
olarak ele geçmiştir. Hamam yapısı yamaca inşa edildiğinden dolayı, belli noktalarda, bir tonoz sistemi üzerinde yük-
seltilmiştir. Hamam yapısı ilk inşa evresi olan 2. yüzyılın sonundan 7. yüzyıla kadar kullanım görmüştür.

Smyrna Agorası’ndaki çalışmalar agoranın etrafındaki sokak planlamasına ilişkin bilgiler veren yeni sokak veya cadde
izlerine ulaşılmasını sağlamıştır. Agora’nın etrafında tanımlanmış olan caddeler Agora Batı Portiko’daki Faustina Kapı-
sı’ndan başlayan ve limana, Kemeraltı’na doğru yönelen Faustina Caddesi ve Bazilika’nın önünden geçen Agora Kuzey
Cadde ile bu iki caddeyi birbirine bağlayan Bouleuterion caddeleridir. Bu sokak ve caddeler kentin, en azından bu bö-
lümünün, ızgara plana göre kurgulandığına işaret etmektedir14.  

Antik Smyrna’nın agorası ve merkezine ait çalışmaların yanı sıra akropolisinde de sınırlı da olsa kazı ve araştırmalar
gerçekleştirilmiştir. Smyrna’nın akropolisi olan Kadifekale’de yürütülen çalışmalar sonucu özellikle Şapel olarak bilinen
yapı kalıntılarının bir Kale Mescidi’ne ait olduğu belirlenmiştir15. Bu haliyle yapı İzmir’de tespit edilen en erken Türk-
İslam ibadet yapısı durumundadır. Kadifekale’de bir diğer çalışma noktası güney yöndeki sur hattı olmuştur16. Yapılan
kazı çalışmaları ile kalenin en erken, Hellenistik, sur kalıntılarına ulaşılmış olup çıkan buluntular da göz önüne alındı-
ğında, çeşitli kaynakların Antigonos Monophtalmos ve Lysimakhos zamanında kentin inşa edildiğini ifade eden bahis-
lerini doğrulamaktadır. 

Smyrna Agorası’nın M.S. 7. yüzyılın başlarına kadar yukarıda sözü edilen genel çizgilerini koruduğu kabul edilmektedir.
Ancak bu tarihten sonra Müslüman-Arap saldırıları nedeniyle kentin küçülmesine paralel olarak agoranın kullanım dışı
kaldığı, zamanla terkedildiği ve avlu alanının mezarlığa dönüştüğü görülmektedir17. Beylikler döneminde Liman Kalesi
(Hisar Cami ve çevresi) ve civarında yaşayan Hıristiyanlar ile Kadifekale’yi ele geçiren Türkler arasında terk edilmiş bir
tampon bölge haline gelmiştir. Osmanlı dönemine de miras kalan agoradaki bu mezar geleneği 19. yüzyılın sonuna
kadar sürmüştür18. 

10 Ersoy, Yolaçan, 2012, 71-80.
11 Ersoy ve Alatepeli 2011, 18.
12 Salman ve Göncü 2012, 123-132.
13 Ersoy ve Alatepeli 2016. 37-45; Ersoy 2015, 108-110.
14 Ersoy 2015, 60-69.
15 Ersoy 2015, 128-129; Ersoy et al. 2014, 391-403.
16 Ersoy 2015, 121-123; Göncü, 2013.
17 Ersoy 2015, 87-94.
18 Osmanlı Dönemi Agora ve çevresindeki yaşama ilişkin olarak bkz. Gök 2015; Gürler et al. 2016.
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1 For the early history of Smyrna see Doğer 2006.
2 For the first excavations in the Agora of Smyrna see Miltner and Kantar  1934, 219-242; Naumann and Kantar 1943, 213-225;

Naumann and Kantar 1950, 69 -114.
3 For the results of current excavations see Ersoy 2008; Ersoy 2009; Ersoy et al 2010; Ersoy et al 2011; Ersoy 2015; Ersoy et al

2015.

NEA/NEW SMYRNA: RECENT DISCOVERIES

Akın Ersoy & Burak Yolaçan

Abstract

Izmir has faced an uninterrupted settlement since the Neolithic-Chalcolithic periods due to favourable conditions around
the Bay of Izmir. Yeşilova Mound in Bornova, Bayraklı-Tepekule and finally since the Hellenistic Period Kadifekale-Ke-
meraltı was respectively settled. Smyrna was one of the most important cities in Western Anatolia throughout the Hel-
lenistic, Roman and Byzantine periods since it was a production centre with its commercial port. Later during Ottoman
Period, it was once again used as one of the most important naval bases in the Aegean. Excavations in the city started
in 1932 and continued until 2007 with intervals. Latest excavation period since 2007 are being conducted in Kadifekale
and Agora. Recent findings in Smyrna include the Council House, Mosaic Hall and Roman Baths which are identified
for the first time. In addition to these, the streets around the Agora lead us to think that the city was planned with a
grid plan: Faustina Street leading to the Harbour of the city, Bouleuterion running north of Mosaic Hall, the Council
House and the North Street to the north of the Basilica. 

Izmir has seen uninterrupted settlement since Neolithic-Chalcolithic period due to favourable conditions around the
Bay of Izmir.1 Yeşilova Mound in Bornova, Bayraklı-Tepekule and lastly since the Hellenistic Period has been settled on
the slopes of Mount Pagos (Kadifekale-Kemeraltı). The new city has since been settled on this spot until today. Smyrna
has been one of the most important cities in the Western Anatolia due to being a trade port, meeting spot for the roads
leading to sea and production centre.  

According to Strabo (XIV. 1.37) Nea/New Smyrna was relocated to its current spot, on the slopes of Mount Pagos, by
Antigonus I Monophtalmus and Lysimachus after Alexander the Great (fig. 1). The first archaeological expedition2 in
Smyrna began in 1932 and continued, with great intervals, until 2007. The latest project has begun in 2007 and is still
continuing3 focused on the Agora and the acropolis (Kadifekale) of the city.

The Agora of the city is the most known and studied area of Smyrna. The Agora of Smyrna was the administrative, ju-
dicial and the commercial centre of the city. Various finds in the Agora indeed place the first building phase of the
Agora at the end of the 4th century - beginning of the 3rd century B.C. consistent with the foundation myth of the city,
probably as one of the first building projects for the city on its new spot. The buildings in and around the Agora were
renewed, transformed and expended since the Hellenistic Period. The Agora took its final form at the end of the 2nd

century A.D. and preserved its general characteristics until the 7th century. 

The Agora of Smyrna occupies a rectangular area in the centre of the ancient city and is surrounded on all four sides by
stoas. Excavations unearthed the northern and western sides of the Agora completely and a small part of the stoa on the
east side can also be seen. Another stoa is expected to be on the southern side but due to modern buildings on this side
no excavation can be conducted at this time.
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The region and Smyrna, developing since the 3rd century B.C. was under Pergamon rule until the 3rd quarter of 2nd cen-
tury B.C. and it seems that the relatively peaceful atmosphere and prosperity also triggered building projects in the city;
walls on the eastern side of the Western Stoa and the southern side of the Agora Basilica basements can be dated to the
2nd century B.C. Traces of supporting and dividing walls on the first two galleries of both basements show that, at least,
these two sides of the Agora had a one story stoa each with basements and two galleries on the ground floor. A Hellenistic
Bouleuterion was also found on the western side of the Agora4 (fig. 2). 

The Agora was founded on a slight southeast-northwest slope and the basement walls of the stoas to the west and north
formed a terrace wall to get a raised and flattened courtyard area. Windows on these walls were used to get light and
air inside both buildings. Both basements were under the courtyard level but their other sides faced streets running
around the Agora due to the slight slope of the land. Both basements opening to the streets must have made the trans-
porting of goods in and out of these buildings easier and also made them feel more airy and lighter. 

During the 2nd century B.C., maybe with the Roman rule in the city, stoas surrounding the Agora were inadequate and
were planned once more (fig. 3). The courtyard was left on the same level but covered with marble slaps. The stoa to
the north was expanded to four galleries on the basement level and three galleries and two stories over the ground level;
the result was a three story prestige building, the Agora Basilica,5 to the north of the Agora. Three galleries on the base-
ment level were planned continuously but the fourth gallery was planned differently from the rest. Five rooms on each
side of the gallery are interrupted by two doorways opening into a big hall. The exact function of this hall is unclear but
the marble decoration on the walls and floors as opposed to plaster on the rest of the building, suggests that this was
one of the important, prestigious spaces in the Agora. 

Another feature of the Agora Basilica is the small rooms in the third gallery of the basement. A total of 63 small rooms
here, measuring 2.5 m. to 1.5 m. are thought to be shops or simple workshops.6

The most important find in the Agora Basilica is the rich graffiti7 collection concentrated on the walls of the first and
second galleries of the basement. Ranging from a letter to complex sentences, from simple to intricate drawings of ships,
gladiators etc., are thought to number over a thousand on two different layers of plaster (fig. 4).

The stoa to the west of the Agora courtyard has also been rebuilt during Roman Period. Previously it had two galleries on
the basement level but later, a street to the west of the building was eliminated and the basement was extended over this
street to three galleries and with the addition of arches to the basement the stoa was turned into a two story building.

Ongoing excavations have also revealed the Mosaic Hall8, Bouleuterion9 and the Baths around the Agora.

The Mosaic Hall measures 61 m. to 35 m. and while the whole building has been unearthed the mosaic, which should
cover the whole floor of the building has been partially preserved10. This Mosaic Hall is thought to be a multi-purpose
building hosting various social and cultural activities but also primarily serving the Bouleuterion next door. The area
on the southern half of the building was extensively settled during Late Ottoman Period and these buildings damaged
the building and the mosaics. The Mosaic Hall is bordered on the south by Faustina Street and to the west by Bouleu-

4 Ersoy 2015, 81-84.
5 Yolaçan 2015, 287-299.
6 Ersoy et al. 2012, 105-114.
7 See Bagnall et al. 2016.
8 Ersoy 2015, 111-115.
9 Ersoy 2015, 108-110.
10 Ersoy and Yolaçan 2012, 71-80.
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terion Street and can be reached both streets by stairs. The building is also connected to the Bouleuterion by three doors
and opens to the ground floor of the West Stoa by five doors. There are two layers of mosaics in the building, the latter
right on top of the first layer of mosaic (fig. 5). The later mosaic floor might have been laid after some disaster, an earth-
quake or a fire, in the building.11

Right next to the Mosaic Hall, to the north, is the Bouleuterion. To the west of the Agora, these two buildings were
probably built during same construction project. Just like the Mosaic Hall the Bouleuterion was also extensively damaged
by the Late Ottoman buildings. While the building has lost most of its architectural elements excavations revealed the
partially preserved opus sectile on the orchestra12 and the substructure for the seating area. During 2016 season traces
of an early Roman Period Bouleuterion have been unearthed.

To the northwest of the Agora a Roman bath13 has been unearthed, a first in Smyrna. Limited excavations so far have
revealed the caldarium, tepidarium and the praefurnium of the building. Rectangular tubuli that belong to the hypocaust
system in the building have been found in-situ. Because of the slight sloping of the land the Bath was also built on top
of vaults in some places. The Bath was first built at the end of the second century A.D. and was in use until seventh
century.

Excavation works around the Agora also revealed traces for streets and the planning of the city. Faustina Street, starting
at the Agora and reaching the port to the west, Northern Street running east-west to the north of the Agora Basilica and
the Bouleuterion Street running south-north connecting these two show that, at least, this part of the city was planned
with a grid plan in mind14.

Along with the Agora excavations were also conducted on the Acropolis of Smyrna. Through limited excavations, remains
of a building on the Acropolis, previously called a chapel is now identified as a small mosque, the earliest identified
Turkish-Muslim building in the city15. Another spot on the Acropolis is the city walls16 to the south side. Excavations
here revealed the earliest, Hellenistic, walls which confirm that the city was first relocated during the reigns of Antigonus
I Monophtalmus and Lysimachus. 

The Agora of Smyrna preserved its general characteristics until the 7th century. After this date however Muslim-Arab
raids in the region forced the city to shrink back to the Acropolis and the Agora fell out of use and the courtyard started
to be used as a cemetery17. During Beyliks Period the Agora and the surrounding area was a buffer zone between the
Turks on the Acropolis and the Christians around the Harbour Castle (Hisar Mosque). The courtyard of the Agora was
still in use as a cemetery during the 19th century18. 

11 Ersoy and Alatepeli 2011, 18.
12 Salman and Göncü 2012, 123-132.
13 Ersoy and Alatepeli 2016, 37- 45; Ersoy 2015, 108-110.
14 Ersoy 2015, 60-69
15 Ersoy 2015, 128-129; Ersoy, Ersoy, Ürer 2014, 391-403.
16 Ersoy 2015, 121-123; Göncü 2013.
17 Ersoy 2015, 87-94.
18 For daily life in and around the Agora during Ottoman period see Gök 2015; Gürler et al. 2016.
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Resim 1 / Figure 1: Şehir Planı / City Plan

Resim 2 / Figure 2: Hellenistik Döneme’de Agora / Agora in the Hellenistic Period
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Resim 3 / Figure 3: Mozaik Salonu’ndaki iki tabaka mozaik / Two layers of mosaic in the Mosaic Hall

Resim 4 / Figure 4: Roma Dönemi’nde Agora / Agora in Roman Period
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Resim 5 / Figure 5: Agora Bazilikası’ndaki graffiti / Graffiti from the Agora Basilica
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EKREM AKURGAL (1911-2002): 
KÜLTÜRLERARASI ANTİK DÖNEME KÜLTÜRLERARASI BAKIŞ AÇISI

Michel Espagne

Özet

Modern Türkiye’nin ilk arkeologlarından olan Ekrem Akurgal (1911-2002) Berlin’de okumuştur. Atatürk’ün çalışmaları
konusundaki kapsamlı bilgisi yurtdışında Arkeoloji okuyacak devlet bursunu kazanmasında önemli bir rol oynamış
gibi görünmektedir. Önceleri Almancayı bilimsel anlatımda kullanmış olan ünlü arkeolog kültürel gelenek kaynaştır-
masını açıkça somutlaştırmak suretiyle Alman Klasik Çağ çalışmalarının tartışmasız mirasçısı olmuştur. Öte yandan,
Akurgal’ın araştırmaları hem Anadolu motifleri hem de Yunan tekniklerini ortaya koyan sanat eserleri üzerine yoğun-
laşmıştır. Birbirinden farklı ekollerin kaynaşmış durumunun eski Oryantal sanatından çıktığını düşünerek, Yunan ge-
leneğinde bunun kanıtlarını aramıştır. Doğu efsaneleri Yunan Pantheon’u içinde yolunu bulmuş ve 8. yüzyıldan itibaren
doğu birikimi Yunan eserlerini beslemiştir. Smyrna özelinde bakılırsa,  özellikle Bayraklı’da, Akurgal kent ve yakın çev-
resinde uzun süre çalışarak buranın tarihini Ege kıyılarını anlamak için anahtar çalışma olarak yürütmüştür. Bir yandan
buradaki biçimsel kültür transferlerini ve egemen kozmopolitanizmi incelemiş, diğer yandan melez kimlikleri aydınlat-
maya çalışmıştır.

İzmir gibi kültürlerarası kesişme noktası olan bir yerin böylesi buluşmaları yansıtmak için modellere ilham kaynağı ol-
ması doğaldır. Bu özellikle de Modern Türkiye’nin ilk arkeologlarından olan Akurgal tarafından ele alındığı gibi bu böl-
genin tarihi geçmişi için geçerlidir. Türkiye’deki modern bir üniversitenin kurulduğu dönemden etkilenmiş olan Akurgal
çalışmalarının birçok yönü elbette yeniden gözden geçirilmelidir. Smyrna’daki kültürel aktarımlar konusundaki araş-
tırmanın parçası olarak, çalışmasının iki önemli ve kayda değer özelliği vardır. Birincisi, bilimsel anlatım dili olarak Al-
mancayı kullanan Akurgal kültürel gelenek kaynaşmasını açıkça somutlaştırmış, Alman Klasik Çağ çalışmalarının
tartışmasız mirasçısı olmuştur. Bununla birlikte, her şeyden öte paradigma değişimini sağlayarak eski çağdaki Ege şe-
hirleri ve Anadolu’yu bizim bugün algıladığımız şekle gelmesine yardım etmiştir. Bunu yerel kültürler ve Yunan yerle-
şimleri arasındaki ön kültürel aktarımları ortaya koyarak yapmıştır. 

Akurgal o zamanlar Osmanlı İmparatorluğu’nun bir parçası olan, Filistin’de Hayfa yakınlarındaki Tulkarm şehrinde
doğmuştur.1 Büyüdüğü Türkiye çok dilli ve kozmopolitandır. Ülkede birçok mesleğin Yunan, Ermeni ve Yahudiler için
ayrılmış olduğundan söz eder.  Kahvehaneler ve kırtasiyelerde bile iş İranlı göçmenlerle sınırlı kalmıştı. Fatih semtinde,
Hırka-i Şerif Camii yakınında oturduğu peristylos planlı ahşap ev Hellenistik dönem mimari geleneklerinden etkilenmiş
bir Rum mimar tarafından inşa edilmiştir. Akurgal’ın çocukluğundaki çevresi ile onun etnik kimliklere karşı derin şüp-
heciliği arasındaki bağlantıyı görmemezlikten gelmek güçtür. Kendi ifadesine göre, Atatürk’ün gerçekleştirmiş olduğu
işler konusundaki kapsamlı bilgisi onun yurtdışında Arkeoloji okuyacak devlet bursunu kazanmasında önemli bir rol
oynamış gibi görünmektedir. 1932 yılının sonbaharında Almanya’ya gitmiştir. Berlin’deki Türk Büyükelçiliği’ne resmi
olarak tanıtıldıktan sonra, Gymnasium Schulpforta’ya gönderilmiştir. Bu okula diğer bir bilim insanı olan Sedat Alp
(1913- 2006) ile birlikte devam etmiştir.  Sedat Alp “Hitit Seremonilerindeki Memur İsimleri” adlı Almanca doktorasını
(Leipzig, 1940) vererek, Ankara’da öğretim üyesi olmuştur. Nietzsche ve filolog Wilamowitz-Moellendorff’un da öğ-
rencilik yaptığı Schulpforta, Alman kültürünün merkezi sayılırdı. Akurgal bir müzikolog ile aynı yerde kalmış ve o mü-
zikoloğun bir Antroposofi takipçisi olan karısı ona Almanca, Alman edebiyatı tarihi ve felsefe öğretmiştir.

1 Akurgal 2013 (bu kitap Akurgal biyografisi için ana bilgi kaynağıdır).
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Almanca öğrenmesinin hemen akabinde Berlin Üniversitesi’ndeki ciddi çalışmalarına başlamıştır. 1933- 1940 yılları
arasında burada öğrencidir ve bu yıllar arasında Münih ve Paris’te çalışmış, ayrıca Polonya Prusyası ve Türkiye’deki ka-
zılara katılmıştır. Akurgal’ın Almanya sürecinin tam da İkinci Dünya Savaşı’na kadar olan Nazizimin yükselişine denk
geldiğini görmemek mümkün değildir.

Danışman hocası özellikle Miken ve Arkaik dönemlerdeki Yunan dünyası konusunda çalışan Gerhart Rodenwaldt (1886-
1945) isimli bilim insanıdır.  Rodenwalt, Tiryns, Miken ve Korkyra’daki 6.yüzyıl Artemis Tapınağı (araştırma danış-
manlığı yapmış olduğu Akurgal’ın tez başlığı) üzerine araştırma yürütmektedir. O zamanlar Alman Arkeoloji Enstitüsü
Başkanlığını yapan Rodenwaldt ve eşi, Ruslar 1945 yılında Berlin’e girdiklerinde intihar etmişlerdir. Bir diğer önemli
danışmanı ise Birinci Dünya Savaşı’nda Türkiye’deki Alman seferi sırasında Arapça çevirmenlik yapan Hans Ehelolf’dur
(1881-1939). Kendisi sonraları Hitit kültürü konusunda uzmanlaşmış ve Boğazkale’de ele geçmiş tabletleri yayınlamıştır.
Prusya Bilimler Akademisi Yunan yazıtları Bölümü Başkanı epigrafist Günther Klaffenbach (1890-1972) ile de çalışmıştır.
Berlin’deki Alman Bilimler Akademisi’nde Prehistorya Entitüsü’nü kuran Prehistorya uzmanı Wilhelm Unverzagt (1892-
1971) yönetiminde, o zamanlar Brandenburg’da, şimdi Polonya’da bulunan Zantoch yerleşiminde kazı tekniklerini öğ-
renmiştir. Zantoch’da Priene, Didyma ve Milet’te kazı yapmış Theodor Wiegand (1864-1936) ile tanışmıştır.  Alman
Doğu Derneği Başkanı, Ernst Kühnel (1882-1964) ve Berlin Devlet Müzeleri genel müdürü Wilhelm Waetzoldt (1880-
1945) ile ilişkileri daha mesafeli gibi görünse de, Akurgal’ın Alman sanat tarihine olan ilgisine saygı duymuşlardır. Nas-
yonal sosyalizm ve anti Semitizm’e doğru eğilimine rağmen Wilhelm Pinder’in presiplerine odaklanmış olan bu ilgi,
sanat histiografisinde çeşitli modeller içinde öncül konumundadır. Pinder, özellikle, kuşaklararası örtüşme modelini ve
“çağdaşlığın çağdaşlığı olmayan” fikrini geliştirmiştir. Bu dönem aynı zamanda Türkiye’de soyadı kanunun yapıldığı za-
mana denk gelmektedir. Ekrem, M.Ö. 3. Bin başlarında yaşamış olan bir Sümer kralının adı olan “Akurgal” soyadını
seçer. Akurgal 1937’de, Paris’te bir sömestre geçirir; burada Salomon Reinach ve Revue Hittite et Asianique dergisi ku-
rucusu Louis Delaporte (1874-1944) ile tanışma fırsatına ve her şeyden öte, Atina Fransız Arkeoloji Okulu’nun eski
müdürü Charles Picard’ın (1883-1965) konferanslarını izleme şansına sahip olmuştur. Bu çok verimli çalışma sürecinin
ardından, Temmuz 1939’da, 6. yüzyılda Lykia kabartmaları konulu doktora tezini teslim eder. Bu konu onun sonraki
araştırması için bir çerçeve oluşturmuştur. Hatta, Doktora tezinde, yerel geleneklerden esinlenmiş Yunan sanatı özellikleri
yansıtan Xantos’daki aslanlı mezardan da söz etmiştir. Akurgal, 1920’li ve 30’lu yılların Almanya’sının en iddialı klasik
çağ bilim adamlarına sunduğu her şeyden beslenen bir nevi Alman arkeolog olarak karşımıza çıkmaktadır. Kısa zaman
içinde Yunan sanatının Arkaik dönemi ve Doğu dünyasının eski dönemleriyle ilgilenmeye başlamıştır. Bu ilgi alanları,
Akurgal’ın epigrafik yöntemlerden ziyade sanat tarihi yoluyla açıklamak istediği Hitit Dönemini de içermekteydi.   

Ocak 1941’de Türkiye’ye döndü ve Ankara Üniversitesi’nde ders vermeye başladı. Almanya ile bağları kopamadı.  Kendisi
Doktora tezini yazarken, birçok akademisyen Nazi rejiminden Türkiye’ye kaçmış ve Ankara Üniversitesi’nde çalışmaya
başlamıştı. Bu arkeologların arasında, 1935’te gelip 1948’de Amerika’ya giden ve Asur konusunda uzman bir Avus-
turya-Macar Yahudisi olan Benno Landsberger de (1890-1968) vardı. Hititler konusunda uzman diğer bir Yahudi ar-
keolog Hans Gustav Güterbock (1908-2000) da 1936’da Türkiye’ye gelmiş, 1948’de Amerika’ya gitmiştir.

Yaptığı diğer önemli işlerin yanı sıra, Hititçe sözlük de yazmıştır. Akurgal’ın Ankara’da bir arada olduğu kişiler arasında
Georg Rohde de (1899-1960) bulunmaktaydı. Vergilius uzmanı bu şahıs Yahudi eşi nedeniyle Nazi Almanyasını ter-
ketmeye zorlanmıştır. 1935’de bir kürsü sahibi olmuş ve “Translations from World Literature” serileri yoluyla, içlerinde
eski klasik çağ edebiyatı da bulunan dünya klasiklerini Türkçeye çevirtme işini başlatmıştır. Osmanlı dönemi arkeolo-
jisinin kurucu ismi hiç şüphesiz, Fransa’da eğitimini tamamlayan, Sidon’daki İskender Lahdi’ni gün yüzüne çıkaran ve
İstanbul Arkeoloji Müzeleri kurucusu, Osman Hamdi Bey olmasına rağmen (1842-1910) arkeolojinin ikinci temel taşı
da Alman Arkeoloji tarihi ile bağlantılıdır. Alman çevrenin modern Türk üniversitelerinin kurulmasına büyük katkısı
olmuştur.  Akurgal da Türkiye’deki bu Alman çevreye olan minnettarlığını belirtir. Bu nedenle, Frigler (1954), Hitit Sa-
natı (1961), Doğu ve Batı (1966), Türkiye’de Yunan ve Roma Sanatı (1987) konularındaki araştırmalarının ve Doktora
Tezi’nin ilk olarak Almanya’da ve Almanca olarak basılmasına şaşırmamak gerekir. 



- 253 -

Akurgal 1943’de Bayraklı’daki Eski Smyrna yerleşimi ile ilgilenmiştir. İlk makalesi (1946) Smyrna konuludur: Smyrne
à l’Époque Archaïque et Classique (Arkaik ve Klasik Dönemlerde Smyrna). Entelektüel açıdan baktığımızda, Akurgal
yaşamının neredeyse sonuna kadar Bayraklı’da kalmakla birlikte,  Phokaia, Pitane ve Erythrai gibi antik yerleşimlerinde
de kazılar yapmıştır. Sık sık yurtdışında - Belin, St Petersburg- Atina vb. - konferanslara davet edilmiş, değişik üniver-
sitelerce fahri doktora ünvanı verilmiştir. 1991 yılında İzmir’e taşınmıştır, onun arkeolog anıları İzmir kültür yaşamından
söz ederek sonlanır.

Eski Smyrna (Bayraklı) yerleşimi Akurgal’ın Yunan kültürü ve Ege kıyıları araştırmalarına olan yaklaşımının prototipidir.
Yukarda söz ettiğim gibi, Doktora tezinden hemen sonraki yayını Smyrna konuludur. 1948’den 1951’e kadar burada
çalışmıştır. 1968-1993 arası yine çalışma alanı Bayraklı’dır; hemen hemen 28 yıl Bayraklı’da kazılar yapmış ve kent
tarihi üzerine kafa yormuştur. Smyrna’nın M.Ö 1050 yıllarında terkedildiğini ve 300’lere kadar bir Yunan kenti olarak
gelişme gösteren yegane yerleşim olduğunu düşünmüştür.  Tam da Eski Smyrna’nın terk edilmesinden dolayı, Aiolis
stilinde yapılmış oinockhoe ile tarihlenen eski tabakaya ulaşmak kolaydır. Belki bu nedenle, Smyrna Anadolu halklarının
Yunan kültürü üzerine geldiği bir döneme tanıklık etmektedir. 

Onuncu tabakada Attika seramiği görülür; iki tabaka arasında Oryantalizan seramik ve M.Ö 600’lerde Lidya kralı Alyattes
(Kroisos’un babası)  ve 545’deki Pers tahribinden arta kalanlar izlenebilmektedir. M.Ö 7. yüzyıldan itibaren Eski Smyrna
ızgara planlı idi. Milet’te Hippodamus tarafından geliştirilen ünlü kent planı modelinin proto tipi olabilir. Bayraklı’da
aynı zamanda, M.Ö 8. yüzyıla ait Athena tapınağının kalıntıları ortaya çıkarılmıştır. Bu Tanrıça Athena’ya Yunan dün-
yasında ithaf edilmiş ilk tapınak olabilir. 

Almanca yayınladığı Eski Smyrna kitabında (Ankara 1983),2 Smyrna’nın Efes’i kuran Amazon’un ismi olduğundan söz
eder. Bu Anadolu dillerinde bulunan bir terimdir (‘Ti-smurna yer ismi Kültepe’de açığa çıkarılmıştır). Smyrna ilk Yunan
kolonistlerce kurulan surlu kentlere örnek teşkil eder. Yorumlanan arkeolojik tabakalar Aiol’den, İon’a geçişi gösterir.
M.Ö 850’ye kadar giden kent suru Smyrna’yı en eski tahkimli kent yapar. Bununla birlikte Akurgal, Yunanlı kolonistlerin
Hitit sanatından çok etkilenmiş olan Anadolu kültürlerini devraldığını ispat etmek amacını taşımıştır. Bu Yunanlı ko-
lonistler geçmiş ile bağlarını koparmayarak yerel Likya, Karya ve Frigya kültürlerinin özelliklerini devralmış ve Oryan-
talizan stil diye anılan şekilde geliştirmişlerdir. Eski Smyrna’da ele geçmiş İon başlıklarında Oryantal modellerden
faydalanılmıştır. Eski Smyrna’da bulunmuş mantar başlıkların Neo-Hitit mimarisinde paralelleri bulunmaktadır. Hitit
sanatından etkilenen Asur sanatı 7. yüzyılın sonunda hala bütünlüğünü koruyan anıtlar ortaya koymuştur. Asur sanatı
Yunanlıları Ege şehirlerinde yapılar inşa etmek için cesaretlendirmiştir; Eski Smyrna’daki sütun başlıkları bu ilişkinin
bir tanığı olabilir. Frig kralı Midas bir Yunanlı kadınla evlenmiştir, Alyattes’in karısı İonyalıdır ve Thales’in babasının
Karya’lı olduğu düşünülmektedir. Bayraklı’da Akurgal’ın ortaya çıkardığı veriler Ege kıyısında görünen kültürel kay-
naşmaları örneklemektedir. Akurgal aynı örnekleri çeşitli kitaplarında kullanmıştır.

Akurgal, temel eseri olarak Orient et Occident. La naissance de l'art grec’ i düşünmüştür. Smyrna’da elde edilen bilgiyi
geliştiren bu kitap orijinal Almanca baskı olarak Baden-Baden’de 1966’da basılmıştır.3 Önsözünde kendini Wilamo-
witz-Moellendorf’un öğrencilerinden olan ve 1912’de Berlin’de East and Archaic Greek Art’ı yayınlayan Frederik Poul-
sen’in araştırma geleneği içine yerleştirir. 1957’de The Greeks and Their Eastern Neighbours adlı kitabı yayınlayan
Anglo-Avusturalyalı araştırmacı T. J. Dunbabin’den de sözeder. Aynı zamanda, Gerhart Rodenwaldt’ın da selefleri ara-
sında olduğunu ilave eder. Her şeyden önce Akurgal, Münihli sanat tarihçi Wilhelm Pinder’den esinlendiği stilistik
analiz için bir metot ortaya koyar: “Wilhelm Pinder’in ‘stillerin keskin kronolojik sınırları yoktur ve biri diğerini takip
etmekten uzaktır, aslında çakışırlar ve etkileşirler’ şeklindeki ifadesi, stilleri araştıran arkeologların bir an evvel kronolojik
dizin oluşturmayı düşünmemelerini önermektedir. Bunun yerine, öncelikle, […] açık bir şekilde ait oldukları stilistik
evreye göre sınıflandırmalıdırlar.”4 Stiller arası ilişkiler, tarihlendirmeyi tehlikeli hale getiren tarihsel verilerin olmadığı

2 Akurgal 1983.
3 Akurgal 1969.
4 Akurgal 1969, 6.
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kontekstlerde yardımcı olmaktadır. Bu ilişkiler, Yunan sanatının kökenlerini anlamamız için gerekli olan bağlantıları
fark etmemizi sağlarlar. Akurgal, Alman kültürel tarihine saygıyı, kitabının önsöz bölümünde Goethe’nin Doğu-Batı Di-
vanı’ndan bir alıntıya yer vererek tamamlar. 

Akurgal’a göre Oryantal sanat, öncelikle, sanatın hemen hemen yalnızca politik güçler tarafından satın alındığı doğu
ülkelerindeki sosyal ve politik yapıyla ilişkili olan  geleneksel  “kavramsal” tarza bağlı olarak  belirlenir.  Akurgal, Babil’in
Hellenistik döneme kadar kültür başkenti olduğundan söz eder. 

‘Kavramsal’ Oryantal sanat ile Yunan sanatı arasındaki temel fark, kaynaklarının farklı olmasında yatmaktadır.  Yunan
sanatı şehirlerce yönetildiği için sivil yaşama yakınlaşmış ve kendi kimliğini oluşturmuştur. Yazılıkaya kabartmalarındaki
Hitit tanrılarının saç stilleri, Neo-Hitit sanatında da görülmektedir. Akurgal, Neo-Hitit sanatını, Asur motiflerinin kul-
lanılması ile karakterize edilen orta Neo-Hitit dönemi ile güney Anadolu sanatındaki Hitit özelliklerinin Asurlu ve Arami
etkileri sayesinde zamanla yok edildiği dönem olan geç Neo-Hitit dönemine ayırmıştır. Günümüz güney Anadolu nüfusu
ile sözü edilen uzak atalarının arasında bir devamlılık görülmektedir. Örneğin, Kargamış’taki mezar taşlarında resmedilen
ziyafet sahnelerindeki yemekler ve etli ekmekler bugün Anadolu’da hala güncelliğini korumaktadır.5 Akurgal, dönem
tarihlemelerinin net olmadığı görüşünü ve Yunan yerleşimleri öncesi dönemlere yönelik bakışını, Wilhem Pinder’in
“örtüşen tarzlar” kuramından almıştır.  

Saf Anadolu tarihi ile benzerlik gösteren Hitit dünyası, politik olarak gelişme halindeki Türk arkeolojisi için tercih edilen
bir konu olmuştur. Akurgal, Almanya’da bulunduğu yıllardan itibaren Hititler’i araştırmaya odaklanmış ve 1949’da
Neo-Hitit sanatı üzerine bir kitap yazmıştır. Doğu sanatının doğduğu farklı ilkelerin ve uygulamaların bağdaşması nok-
tasından hareketle, Yunan geleneğinde de bu durumun belirtilerini aramıştır.  

Doğu mitlerinin 8. yüzyıldan itibaren Yunan panteonuna girmeye başladığı görülmektedir. Zeus ve Typhon arasındaki
kavga özünde, fırtına tanrısı6 tarafından öldürülen yılansı Hitit ejderhası Illuyanka’ya dayanır. Hesiodos’un Thego-
nia’sında Aphrodite’nin doğum hikâyesi ile doğulu tanrıça İştar arasında benzerlikler vardır.7 Yunanlar M.Ö. 8. yüzyılda
Fenike alfabesini kabul etmişlerdir; buna ragmen en erken M.Ö. 8. yüzyıla tarihlenen ve New York’ta korunan,8 Zeus
ve Typhon’u temsil eden bir grup bronz objede görüldüğü üzere Yunan örnekleri Suriye ve Hitit eserlerine daha çok
benzerlik göstermektedir. Akurgal, Arkaik Yunan sanatının, aynı zamanda birbirleri arasında da etkileşim gösteren doğu
kültürlerinden kaynak aldığı kanısındaydı. Çevre ve koşulların değişmesine bağlı olarak ortaya çıkan bir “yeniden ya-
ratma” söz konusu olduğundan, bu kaynaktan faydalanma küçültücü bir durum değildi. Yunan koşullarında sanat artık
egemen sınıfa hizmet etmiyordu, özel kişiler ve şehirler için üreten sanatçılar arasında rekabet söz konusuydu. Sanat
eserleri bazen doğudan ithal edilmekle beraber genellikle ya Yunan sanatçılar veya Yunan şehirlerinde çalışan doğulu
sanatçılar tarafından üretiliyordu. 

Akurgal, Yunan sanatına doğulu kökenler atfeden ilk ya da tek bilim insanı değildir; ancak Batı Anadolu Yunan şehir-
lerinde yapılan yenilikleri önemseyerek ortaya koymuştur; bu yenilikler en basit şekilde, yer değiştirmelerin sonucudur. 

Winckelmann’ın geliştirdiği Yunan klasik çağ çalışmaları, Yunan mucizesini kapalı bir sistem olarak kabul etmektedir
Akurgal’ın aldığı klasik kültürün temeli Alman ekolüne dayanmakla birlikte çelişkili olarak Akurgal’ın çalışmalarında
odak noktası her zaman Anadolu kültürlerini kaynak olarak kullanmıştır. 

Akurgal corpus’undaki diğer bir önemli eser “Türkiye’de Yunan ve Roma Sanatı” konusunu kaleme aldığı ve Almanca
olarak (Münih, 1987)9 basılan kitabıdır. Söz konusu kitap doğu ve batı konusundaki kitabından 20 yıl sonra yayınlan-
mıştır. Bu kitabında görüşlerini doğrulamakla kalmaz daha da radikal bir duruş sergiler. Yunan kültürünün yerel kül-

5 Akurgal 1969, 138.
6 Akurgal 1969, 168.
7 Akurgal 1969, 192.
8 Akurgal 1969, 175.
9 Akurgal 1987.



- 255 -

türlerden etkilendiğini düşünmez. Aksine, Ege kıyılarındaki şehirlere yeni bir kimlik veren hibrid Yunan-Anadolu kül-
türü konusunu kaleme alır. Homeros ile başlayan bu kültür hibridizasyonu Akurgal’ın yeniden Yunan tarihini gözden
geçirmesine yol açar. Arkaik ve Hellenistik dönemler Ege kıyısı şehirleri için iki kritik zaman dilimidir. Ege perspekti-
finden bakılınca, Klasik Yunan bir geçiş aşamasından başka bir şey değildir. Smyrna’ya yapılan atıflar merkezdedir. Bay-
raklı surlarla çevrili (M.Ö 9. yüzyıldan beri) ilk kenttir. Ayrıca, Bayraklı kazılarında Miletos, Ephesos ve Eryhtrai’da
olduğu gibi daha erkene tarihlenen Oryantal malzeme ortaya çıkarılmıştır. Böylece M.Ö II. binde Miken etkisi altında
kalan ve M.Ö 10. yüzyılda kurulan İonia Birliği’ne dahil olan antik kentler araştırması için Bayraklı Akurgal’ın paradig-
ması olmuştur. 

Akurgal İon ve diğer yerel halk kültürlerinin özünde karşılıklı etkileşimde oldukları konusundaki inancının altını çizer:
“doğa filozofu Thales’in babası Examyes ve ünlü Samos Kore’sini (Louvre müzesindedir) sipariş veren Cheramyes’in
isimleri Karya isimleridir. Bazı Anadolu Arkaik sanat eserlerinin Asya tipi özellik taşımaları şaşırtıcı değildir.10

Artemis tapınağındaki rahipler, Yunanca bir kelime yerine Persçe bir kelime olan ‘megabyzoi’ ile isimlendirilmişlerdir.
İlk Yunan tapınaklarından biri olan (Didyma gibi) Ephesos’daki Artemision’un11 M.Ö 6. yüzyıldaki altın heykelciğinde
görüldüğü gibi yüz betimlemeleri de bazen Yunan özellikleri taşımaz.  Karakteristik özellikleri Attika’ya ithal edilmiştir.
Her ne kadar Akurgal taşınabilir sanatta Ephesoslu ustaların Hitit, Frig ve Lidya modellerini doğrudan kullanmadıklarını
kabul etse de, kuşaktan kuşağa bir şekilde devam ettiğine inanmıştır. Hatta Yunan atölyelerinde çalışan Ephesoslu us-
taların Frigyalı, Lidyalı ve Karyalı’dan çok Yunan olabileceği fikrini önermiştir. İlk sikke örneklerinin ele geçtiği (M.Ö
yak. 630) ve sikke basımını Yunan-Anadolu uygulaması yapan bu konteksttir.12 Akurgal’ın araştırması hem Anadolu
motifleri hem de Yunan tekniklerini gösteren sanat eserlerine odaklanmıştır. Ionia ve Anadolu arasındaki kültürel hib-
ridizasyonun en çarpıcı örneklerinden biri Halikarnassos Mausoleumu’dur. Pers kralı hizmetinde olan Karya satrapı
(M.Ö. 377 - 353) Mausolos adına karısı ve kız kardeşi olan Artemisia tarafından yaptırılmıştır. Milas’ta korunmuş bir
başka anıt aracılığıyla genel görüntüsü hakkında fikir sahibi olunan bu anıtın kaidesi ve basamaklı çatısı oryantaldir.
Anıtın bazı süslemeleri Karyalı (ya da Karya kökenli) ve Atina’da da çalışmış heykeltıraş Bryaxis tarafından yapılmıştır.
M.Ö 4. yüzyıl Knidos Afroditini13 yontmak üzere Anadolu’ya gelen Praxiteles ile Attika’dan İonia’ya doğru bir yönelişe
tanıklık eder. Anadolu kültürleri özellikle de tanrı ve tanrıçalar, Roma dönemine dönüşe sebep oldu. Akurgal şöyle bir
denklem kurdu: Yunanlar Küçük Asya’ya geldiklerinde kendi tanrı-tanrıçalarını yerel halklarınkilerle harmanlamaya
çalıştılar. Bu akıllı politika çok başarılı oldu.  Yunan göçünden önce, Kybele tapınağının bulunduğu yerde Ephesos Ar-
temision’u vardı. Roma döneminde Küçük Asya’da Kybele ve Demeter gibi yerel tanrıçalar öne çıkmıştır. Bunun nedeni
toplumun eğitim düzeyinin Hellenistik dönemden sonra daha az dini olması idi. Bu da Homeros ve Hesiodos teolojisinin
nasıl etkisini kaybettiğini anlatır. Bu aynı zamanda Isis ve Serapis gibi Mısır kültlerinin bile Attik yarımadada ortaya
çıkmasının da nedenidir. Aynı zamanda Küçük Asya ve Byzantium’da Hristiyanlığın yayılması için uygun bir ortam ya-
ratılmıştır.14

Arkaik ve Roma dönemleri sırasında Ege antik dönemini daha da ilginç bir fotoğrafı eski Anadolu halklarının önemli
rolünü gösterir. Sanat tarihinden alınan stilistik inceleme yöntemleri Yunan-Lidya, Yunan Karya, Yunan-Likya ve Yunan-
Hitit kimliklerini ortaya çıkarıyor gibi görünmektedir. Bu bizleri Winckelmann’ın kültürel ve etnik açıdan tek tip Atina
ve Attika merkezli Klasik Yunanistan’ın basit resminden kurtarır. Aykırı olarak, Alman klasik çalışmalarını çok dikkatli
bir şekilde inceleyen Akurgal bu konuda hakim eğilimden vazgeçmiştir. Akurgal, Smyrna’ya odaklanarak - özellikle
Bayraklı Bölgesi’ne- bu kentin tarihini Anadolu’nun Ege kıyılarını anlamak için anahtar yapmıştır. Formatif kültür trans-
ferleri ve egemen kosmopolitizmin parçalarını birleştirmek ile melez kimlikleri birleştirme konusundan daha az ilgilen-
miştir. Smyrna çok uzunca bir süre Avrupa ve doğu arasındaki karşılaşmaların paradigması olmuştur.

10 Akurgal 1987, 26.
11 Akurgal 1987, 36.
12 Akurgal 1987, 53.
13 Akurgal 1987, 82.
14 Akurgal 1987, 138.



- 256 -

A CROSS-CULTURAL PERSPECTIVE ON CROSS-CULTURAL ANTIQUITY:

THE CASE OF EKREM AKURGAL (1911-2002)

Michel Espagne

Abstract

Ekrem Akurgal, who was one of modern Turkey's first archaeologists studied in Berlin. His thorough knowledge of
Atatürk's work seems to have played a major part in winning him a state scholarship to study archaeology abroad. First,
Akurgal, who used German as his language of scientific expression, was so undeniably an heir to German classical
studies that he clearly embodied the hybridization of cultural traditions. On the other side Akurgal's research focused
on works of art displaying both Anatolian motifs and Greek techniques traditions. After considering the syncretism
from which ancient Oriental art emerged, he looked for evidence of it in the Greek tradition. Oriental myths found
their way into the Greek pantheon and oriental know-how fostered Greek achievements from the 8th century onwards.
By focusing on Smyrna - especially on the Bayrakli district - Akurgal made this city’s history a key to understand the
Aegean coast of Anatolia over a long period. He was concerned on one hand with analysing its formative cultural transfers
and prevailing cosmopolitanism and on the other hand with highlighting its hybrid identities.

It is only natural that a place of cross-cultural encounter such as Izmir should inspire models for reflecting on such en-
counters. This is especially true for the history of antiquity in this region as addressed by Ekrem Akurgal, who was one
of modern Turkey's first archaeologists. Many aspects of Akurgal's work, which is heavily influenced by a period when
the Turkish state was founding a modern university, certainly need to be corrected. But at least two specific, notable
features of his work deserve interest as part of research on cultural transfers in Smyrna. First, Akurgal, who used German
as his language of scientific expression, was so undeniably an heir to German classical studies that he clearly embodied
the hybridization of cultural traditions. Above all, however, he helped achieve a paradigm shift in the way we perceive
Aegean cities and Anatolian antiquity. He did this by bringing to the fore cultural transfers between indigenous cultures
and Greek settlements. 

Ekrem Akurgal was born in Tulkarm, near Haifa, in Palestine, which was then still part of the Ottoman Empire.1 The
Turkey he grew up in was polyglot and cosmopolitan. He recalls that many professions in Turkey were reserved for
Greeks, Armenians and Jews. Jobs in cafés and stationer’s shops were even limited to Iranian immigrants. The peristyle
wooden house where he lived in the Fatih district - near Hırka-i Şerif mosque - was built by a Greek architect who had
been influenced by Hellenistic building traditions. It is hard to avoid seeing a connection between Akurgal's childhood
environment and his fundamental scepticism towards ethnic identities. By Akurgal's own admission, his thorough
knowledge of Atatürk's work seems to have played a major part in winning him a state scholarship to study archaeology
abroad. He left for Germany in autumn 1932. After being officially presented at the Turkish Embassy in Berlin, he was
sent to Gymnasium Schulpforta. He attended this school with another Turkish scholar - Sedat Alp (1913-2006) - who
became a professor in Ankara after defending his German PhD (in Leipzig, 1940) on the names of officials in Hittite
ceremonies. Schulpforta, where Nietzsche and the philologist Wilamowitz-Moellendorff had been students, was a mecca
of German culture. Akurgal lodged with a musicologist whose wife (a follower of Anthroposophy) taught him German
and the history of German literature and philosophy. 

1 Akurgal 2013. This book is the main source of information on Akurgals biography.
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It was only after learning German that Akurgal began in earnest his studies at Berlin University. He was a student there
from 1933 to 1940, interspersed by spells in Munich and Paris, and by excavations in Polish Prussia and Turkey. It is
obviously hard to ignore the fact that Akurgal's spell in Germany exactly coincided with the rise of Nazism up to the
Second World War. 

His main mentor was the archaeologist Gerhart Rodenwaldt (1886-1945), who was especially interested in Archaic and
Mycenaean Greece. In particular, Rodenwaldt had carried out research on Tiryns (the topic of his thesis for accreditation
to supervise research), Mycenae, and the 6th-century Temple of Artemis in Korkyra. Rodenwaldt, who was the director
of the German Archaeological Institute, and his wife both committed suicide when the Russians entered Berlin in 1945.
Akurgal's most important mentors also included Hans Ehelolf (1881-1939), who had been an Arabic interpreter in the
First World War during the German campaign in Turkey. He subsequently became an expert on Hittite culture and
published the Hittite tablets found in Boğazkale. Akurgal also took up the study of epigraphs with Günther Klaffenbach
(1890-1972), head of Greek inscriptions at the Prussian Academy of Sciences. Under the direction of the pre-historian
Wilhelm Unverzagt (1892-1971), who founded the prehistory institute at the German Academy of Sciences in Berlin,
he learnt excavation techniques on the Zantoch site, which was then in Brandenburg and is now part of Poland. It was
in Zantoch that Akurgal got to know Theodor Wiegand (1864-1936), who had in particular excavated Priene, Didyma
and Miletus. Although his dealings with the professor of Muslim art Ernst Kühnel (1882-1964) - president of the German
Oriental Society - and with Wilhelm Waetzoldt (1880-1945) - director-general of Berlin's state museums - seem to have
been more intermittent, they show Akurgal's abiding interest in the history of German art. This interest focused on the
precepts of Wilhelm Pinder who, despite his drift towards National Socialism and anti-Semitism, remains the pioneer
of various models in the historiography of art. In particular, Pinder developed the model of inter-generational overlapping
and the 'non-contemporaneity of the contemporaneous'. This was also the period when Turkey's surname law was in-
troduced. Ekrem chose the surname 'Akurgal', after a Sumerian king from the early third millennium BCE.  In 1937
Akurgal spent a semester in Paris, which gave him an opportunity to meet Salomon Reinach, Louis Delaporte (1874-
1944) - the founder of the journal Revue Hittite et Asianique - and above all go to lectures given by the former director
of the French School in Athens Charles Picard (1883-1965). After this very fruitful period of study, Akurgal submitted
his PhD thesis on bas-reliefs in 6th-century Lycia in July 1939. This topic established the framework for the rest of his
research. His PhD thesis even mentions the lion tomb from Xanthos, whose Greek art is inspired by local traditions. He
became a sort of German archaeologist nurtured on all that Germany in the 1920s and 30s had to offer the most ambi-
tious classical scholars. He very soon became interested in the Archaic periods of Greek art and Oriental antiquity. This
obviously includes Hittite antiquity, which Akurgal preferred to address via history of art models rather than epigraphs. 

After returning to Turkey, Akurgal became an assistant lecturer at the University of Ankara in January 1941. But he had
not finished with Germany. He came across many German academics at the University of Ankara, who had fled to
Turkey from the Nazi regime when Akurgal was writing up his PhD thesis in Berlin. German archaeologists in Turkey
included Benno Landsberger (1890-1968) - an Austro-Hungarian Jew and expert on Assyria - who arrived in 1935 and
left in 1948 to end his career in the USA. Hans Gustav Güterbock (1908-2000) - a Jewish archaeologist and expert on
the Hittites - was also in Ankara; he arrived in 1936 and left for the USA in 1948. Among other things, we are indebted
to him for a Hittite dictionary. Akurgal also found Georg Rohde (1899-1960) in Ankara. Rohde was a philologist and
expert on Virgil, who had been forced to leave Nazi Germany due to his Jewish wife. In 1935, he obtained a chair at
Ankara and initiated the Translations from World Literature series to translate world classics, including ancient classical
literature, into Turkish. Although the founding figure of Ottoman archaeology is undoubtedly Osman Hamdi Bey (1842-
1910) - the scholar with French academic background who discovered the Alexander Sarcophagus in Sidon and founded
Istanbul Museum - its second foundation stone is undeniably linked to the history of German archaeology. This German
milieu made a great contribution to founding modern Turkish universities. Akurgal himself acknowledged his great
debt to this German community in Turkey. It is therefore not astonishing that his research on the Phrygians (1954),
Hittite art (1961), east and West (1966), Greek and Roman art in Turkey (1987), and his PhD thesis were first published
in German and in Germany..
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Akurgal expressed interest in the site of Old Smyrna in Bayrakli as early as 1943. His first article (in 1946) after this
PhD thesis was also devoted to Smyrna: Smyrne à l’Époque Archaïque et Classique (‘Smyrna in the Classical and Archaic
Periods’). Intellectually, Akurgal was to remain in Smyrna for the rest of his life, although he also excavated the sites of
Phokaia, Pitane, and Erythrai. He was regularly invited to lecture abroad - from Berlin to Saint Petersburg and Athens
- and held honorary doctorates from various universities. He moved to Izmir in 1991 and his archaeologist’s memoires
end by mentioning present-day Izmir's cultural life. 

The site of Old Smyrna (Bayrakli) is a prototype of Akurgal’s approach to researching the Aegean coast and Greek
culture. As I said above, Akurgal's first publication after his PhD thesis was devoted to Smyrna. He returned to this
topic in 1948, when he began excavations that lasted until 1951. He excavated the site again between 1968 and 1993.
Akurgal therefore spent about 28 years excavating Bayrakli and reflecting on the city's history. He believed that Smyrna
was the only site to observe the development of a Greek city from c.1050 until 300 BCE, when Old Smyrna was aban-
doned. It is precisely because Old Smyrna was abandoned that it is fairly easy to access the oldest strata, the first of
which is dated by an Aeolian-style oenochoe. Smyrna may therefore be evidence of a period when Anatolian populations
assimilated Greek culture.

The tenth layer is marked by the appearance of Attic pottery. Between these two layers, we can observe marks of Ori-
entalizing pottery and remains of the city's destruction by King Alyattes of Lydia (the father of Croesus) c. 600 BCE,
and again by the Persians c. 545. As early as the 7th century BCE, Bayrakli was laid out in a distinctive grid pattern. It
may therefore be a prototype of the famous urban planning model subsequently developed by Hippodamus of Miletus.
Above all, however, the remains of an 8th-century temple of Athena were discovered in Bayrakli. This may be the first
temple dedicated to Athena in the Greek world.  

In his book on Old Smyrna published in German (in Ankara, 1983),2 Akurgal reminds us that Smyrna is the name of
the Amazon who founded Ephesus. It is also a term found in Anatolian languages (the place-name 'Ti-smurna' was dis-
covered in Kültepe). Nevertheless, Smyrna may still be an example of the fortified cities established by the first Greek
colonists. Interpreting the archaeological layers shows the transition from the Aeolian to the Ionian presence. The high
wall surrounding the town may date back to 850, which would make Smyrna the first Greek fortified city. Akurgal nev-
ertheless aimed to prove that Greek colonists took over from Anatolian cultures heavily influenced by Hittite art. Far
from breaking with the past, these Greek colonists took up aspects of the local Lycian, Carian and Phrygian cultures
and developed what is called the Orientalizing style. Ionian capitals discovered on the Old Smyrna site make use of
Oriental models. A foliated capital found there has parallels with Neo-Hittite architecture. Assyrian art, which included
capitals and was itself inspired by Hittite art, produced monuments that were still intact at the end of the 7th century.
This Assyrian art encouraged Greeks in Aegean cities to start building; the capitals in Old Smyrna may be evidence of
this very relationship. The Phrygian king Midas married a Greek, the wife of Alyattes was Ionian, and the father of
Thales seems to have been Carian. Akurgal's finds on the Old Smyrna site illustrate the cultural hybridization that took
place on the Aegean coast. Akurgal used the same examples from Smyrna in one book to another. 

Akurgal considered his main book to be Orient et Occident. La naissance de l'art grec (the original German edition was
published in Baden-Baden in 1966),3 which develops knowledge worked out in Smyrna. In his foreward, Akurgal nev-
ertheless situates himself within the research tradition of one of Wilamowitz-Moellendorf’s students - Frederik Poulsen
- who published a book on the East and Archaic Greek art in Berlin (1912). In addition, Akurgal mentions the Anglo-
Australian researcher T. J. Dunbabin, who published The Greeks and Their Eastern Neighbours in 1957. But he also
includes Gerhart Rodenwaldt among his predecessors. Above all, Akurgal lays claim to a method for stylistic analysis
inspired by the Munich art historian, Wilhelm Pinder: “Wilhelm Pinder's maxim, according to which, 'styles have no

2 Akurgal 1983.
3 French translation: Akurgal 1969.
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rigid chronological boundaries and, far from following on from one another, actually overlap and interact,' suggests
that archaeologists researching styles should not think immediately in terms of establishing their chronological order.
Instead, they should first [...] clearly classify them according to their stylistic phase.”4 Inter-stylistic relationships com-
pensate in contexts where the lack of historical data makes dating hazardous. These relationships enable us to recognize
the coherence that is essential to understand the origins of Greek art. Akurgal completed this homage to German cultural
history by prefacing his book with a quotation from Goethe's West-Eastern Divan. 

For Akurgal, Oriental art is distinguished first by a conventional, 'conceptual' style linked to the social and political
structure of ancient Oriental states, in which art was almost exclusively commissioned by political powers. He reminds
us that Babylon was a leading centre of art until the Hellenistic period. The essential difference between ‘conceptual’
Oriental art and Greek art may be due to the fact that their sponsors were different. Since Greek art was commissioned
by cities, it became closer to civilian life and developed its own identity. The hairstyles of Hittite divinities on bas-reliefs
in Yazilikaya are seen in Neo-Hittite art. Akurgal divided Neo-Hittite art into middle Neo-Hittite - characterized by the
introduction of Assyrian motifs - and recent Neo-Hittite, in which Assyrian and Aramean influences gradually eliminate
the specifically Hittite features of southern Anatolian art. There is continuity between present-day southern Anatolian
populations and these distant ancestors. For example, the banquet scenes on funerary steles from Karkemish feature
culinary dishes and meat patties that are still eaten in Anatolia.5 He did not hide the fact that dating remained vague or
that his guiding principle for looking at periods prior to the Greek settlement was a theory of overlapping styles borrowed
from Wilhelm Pinder.  

The Hittite world corresponded to pure Anatolian antiquity and, in political terms, was a welcome subject for nascent
Turkish archaeology. Akurgal focused on researching the Hittite as early as his stay in Germany and published a book
on Neo-Hittite art in 1949. 

After considering the syncretism from which ancient Oriental art emerged, Akurgal looked for evidence of it in the
Greek tradition. Oriental myths found their way into the Greek pantheon from the 8th century onwards. The fight be-
tween Zeus and Typhon has its origins in the Hittite serpentine dragon Illuyanka slain by the storm god.6 There are
parallels between the story of Venus' birth in Hesiod's Theogony and the Oriental goddess Ishtar.7 The Greeks adopted
the Phoenician alphabet in the 8th century. It is, however, the most ancient Greek representations that are closest to
Syrian and Hittite works. For example, a group of 8th-century bronze objects depicting Zeus and Typhon, which are
preserved in New York.8 Akurgal was convinced that Archaic Greek art had borrowed from several Oriental cultures,
which also interacted with one another. There was nothing servile about this borrowing since it was a re-creation linked
principally to its recontextualization. In a Greek context, art no longer served the sovereign and generated competition
between artists working for private individuals and cities. Although Oriental objects were sometimes imported, they
were often made by Greek or Oriental craftsmen working in Greek cities.  

Akurgal was neither the first nor the only scholar to ascribe Oriental origins to Greece. But he asserted this without di-
minishing in any way the innovations made in Aegean Greek cities. Quite simply, these innovations were the result of
transfers. It is moreover paradoxical that Akurgal's classical culture was essentially German. Although Greek classical
studies nurtured by Winckelmann regarded the miracle of Greece as a closed system, Akurgal always shifted the focus
onto its appropriation into Anatolian cultures. 

Another important work in Akurgal's corpus is his book on Greek and Roman art in Turkey, published in German (in
Munich, 1987).9 This book came out about twenty years after his book on the East and West. It confirms his views and
even takes a more radical stance. Akurgal no longer considers that Greek culture was influenced by aspects of indigenous

4 Akurgal 1969, 6.
5 Akurgal 1969, 138.
6 Akurgal 1969, 168.
7 Akurgal 1969, 192.
8 Akurgal 1969, 175.
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cultures. Instead he writes of a hybrid Greco-Anatolian culture that conferred a new identity on cities along the Aegean
coast. This cultural hybridization that started with Homer led Akurgal to revise the chronology of Greek history. The
Archaic and Hellenistic periods were two crucial moments for cities on the Aegean coast. From an Aegean perspective,
Classical Greece was no more than an interlude. Reference to Smyrna is increasingly central. Bayrakli was, after all, the
first town surrounded by city walls (since the 9th century). Furthermore, excavations in Bayrakli, as in Miletus, Ephesus
and Erythrai, discovered Oriental objects there dating back to more ancient periods. Smyrna was henceforth Akurgal's
paradigm for researching ancient cities that were inhabited by Anatolian peoples before the foundation of Greek cities,
heavily influenced by the presence of Myceneans in the second millennium BCE, and grouped into the Ionian League
founded in the 10th century BCE. 

Akurgal underlines his conviction that Ionian cultures and those of other local peoples had fundamentally cross-fertilized:
“Considering that Examyes - the father of the natural philosopher Thales - and Cheramyes - who commissioned the fa-
mous Kore of Samos (which is now in the Louvre) are Carian names - it is not surprising that at least some of Anatolia's
Archaic works of art have asiatic characteristics.”10 Moreover, priests in the Temple of Artemis are often called 'megaby-
zoi', which is a Persian rather than a Greek word. Even faces are sometimes not Greek, as on a 6th-century gold statuette
of the Artemision in Ephesus.11 The same Artemision of Ephesus may have been the first Greek temple built entirely of
marble, as well as one of the first Greek sanctuaries (together with the sanctuary of Didyma). Its distinctive features
were in turn imported into Attica. Although Akurgal accepted that Ephesian craftsmen had not directly reused Hittite,
Phrygian and Lydian models for portable art, he believed they had been handed down in some way. Akurgal even sug-
gested that Ephesian craftsmen may not have been Greeks but rather Phrygians, Lydians and Carians employed in Greek
workshops.  This is the context in which the first coins were minted c. 630, which makes minting a specifically Greco-
Anatolian practice.12

Akurgal's research focused on works of art displaying both Anatolian motifs and Greek techniques. One of the most
spectacular signs of cultural hybridization between Ionia and Anatolia - symbolized for Akurgal by Smyrna - is without
doubt the Mausoleum of Halicarnassus. Mausolus, a Carian satrap (from 377 to 353) in the king of Persia's service, re-
ceived this honour from Artemisia, who was both his sister and wife. The base and stepped-pyramid roof of this mon-
ument, whose general appearance is known to us via a sort of scale model preserved in Milas, were Oriental. In addition,
it was partly decorated by Bryaxis, a Carian (or of Carian origin) sculptor who also worked in Athens. Above all, the 4th

century witnessed a return from Attica to Ionia, with Praxiteles coming to Anatolia to sculpt the Aphrodite of Knidos.13

Anatolian cultures, especially their divinities, brought about a return to the Roman period. Akurgal imagined the fol-
lowing cycle: “When the Greeks arrived in Asia Minor, they tried to mingle their divinities with those of the indigenous
peoples. This intelligent policy was very successful. The Artemision of Ephesus stood where the sanctuary of Cybele
had been before the Greek immigration [...] During the Roman period in Asia Minor, popular indigenous divinities
such as Cybele and Demeter came to the fore. This is because educated levels of society were less religious from the
Hellenistic period onwards. This explains how the theology of Homer and Hesiod lost its influence. It is also why even
Egyptian divinities such as Isis and Serapis appeared on the Attic Peninsula. At the same time, they created a favourable
context for the spread of Christianity into Asia Minor and Byzantium.”14

A more interesting picture of Aegean antiquity during the Archaic and Roman periods shows the important role of
ancient Anatolian peoples. This is because stylistic analysis methods borrowed from the history of art seem to reveal
Greco-Lydian, Greco-Carian, Greco-Lycian and Greco-Hittite identities. This frees us from Winckelmann's simplistic

9 Akurgal 1987.
10 Akurgal 1987, 26.
11 Akurgal 1987, 36.
12 Akurgal 1987, 53.
13 Akurgal 1987, 82.
14 Akurgal 1987, 138.
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picture of a culturally and ethnically uniform Classical Greece centered on Athens and Attica. Paradoxically, Akurgal,
who had so carefully explored German classical studies, reversed the prevailing trend in this scholarship. By focusing
on Smyrna - especially on the Bayrakli district - Akurgal made this city’s history a key to understand the Aegean coast
of Anatolia over a long period. He was less concerned with piecing together its formative cultural transfers and prevailing
cosmopolitanism than with its hybrid identities. Smyrna has become a paradigm of encounters between Europe and
the East over a very long period.
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SMYRNA’DAKİ RUM TOPLULUĞU’NUN KİMLİK VE BELLEĞİ

Servanne Jollivet

Özet 

Türklerin deyimiyle Gavur İzmir, Antik Yunan, Helenistik ve Bizans mirası ile kuşkusuz Anadolu’daki Yunan izlerinin
en önemli temsilcisidir. 20. Yüzyılın başlarında nüfusun çoğunluğunu oluşturan Yunan halkı Ortodoks Rum ve Katolikler
ile sonradan İslam dinine geçen ve Türkçe konuşan Karamanlılardan oluşmakta idi. Bu halk, dünyanın en kozmopolit
şehirlerinden birinde Museviler, Ermeniler ve Müslümanlarla birlikte yaşamaktaydı. 1919’da Yunanlılar tarafından işgal
edilen İzmir üç yıl sonra Kemal Atatürk’ün ordusu tarafından kurtarılmış; İonya, Kapadokya ve Karadeniz bölgelerinden
1 200 000’ün üzerinde Yunan mültecinin toplu göçü ile saldırgan bir politika olan (Megali Idea) kesin olarak yok edil-
miştir. Bu çalışmanın amacı yayımlanmış çalışmalar, yazılı kaynaklar, sözlü ifadeler ve toplumsal belleğe dayanarak
Yunan tarihinde büyük bir katastrofi olarak değerlendirilen bu olayın anısını bir kez daha canlandırmaktır. Bu anının
nasıl oluştuğu ve kuşaktan kuşağa aktarıldığını incelerken, çoklu kimlikleri ve ulusal tarih söylemlerinde kayıp topraklara
duyulan özlem ile beslenen bu benzersiz mirası araştıracağız.

Giriş

Osmanlıların Gâvur İzmir (Kâfir İzmir) dedikleri Smyrna zengin Antik Yunan, Helenistik ve Bizans mirasına sahip ol-
makla övünür. Asya Yunanistan’ında  (Doğu Yunanistan) Helenistik medeniyetin merkezi olarak parlayan, Yunan top-
luluğunun 20. yüzyıl büyük travmalarından ve ‘felaketinden’1 birini kristalize eden Smyrna’nın Yunan tarihinde özel
bir yeri vardır. Buna rağmen, 1960’lara kadar özellikle resmi konferanslarda uzun süre örtbas edilmiş olan Büyük Yangın
ancak sonradan ulusal hayal gücüyle bir efsane olarak ortaya çıkmıştır. ‘Kayıp Cennet’i2 somutlaştıran Smyrna, atalardan
kalma vatanın telafi edilemez kaybını ve belleklerde canlı tutulması gereken ulaşılamaz kökenleri sembolize eder. Yıllarca,
çoğu kez özlem ile renklendirilmiş bu duygu yüklü bellek, mültecilerin anıları ve aile hikayeleri devredilerek devam et-
miştir. Bu bildiride son zamanlarda yapılan araştırmaya dikkat çekerek bu belleğin aslında nasıl kararsız olduğunu, bir
şekilde tarihin bazen kolektif hayal gücünün tamamıyla uydurma olan bir ürünün lehine saptırıldığını göstermek isti-
yorum. Yunan topluluğu için bu belleği aşırı dar ‘heterojen’ ve çoğu kez tek taraflı ulusal anlatının içine entegre etmek
kesinlikle kolay olmamıştır. Bu tarih geriye dönük olarak oluşturulmuştur. Yeni ortak beklentilerin ışığında topluluğa
bir ‘geçmiş’ vererek yazılan ve ‘yeniden keşfedilen’ bir tarih olmuştur. Bu katkının amacı, homojenlik fikrini sorgulayarak
bu kimliğin çeşitli tonlarını inceleyerek zaman içinde nasıl yapılandırıldığını ve sonuçlandırıldığını görmektir.

Anadolu’daki Yunan V  arlığı: Osmanlı İmparatorluğu’nda Heterojen bir Topluluk

Bölgedeki Yunan egemenliğinin resmen sonunu getiren Konstantinopolis’in düşmesinden çok sonra,  Müslüman olmayan
nüfusa uygulanan ayrımcılıktan kaçmak için Yunan nüfusunun çoğu İslam dinine dönmüştü. ‘Yunan’ varlığının görü-
nürlüğü çoğunlukla etkili Phanariot (Fenerli) ailelerine ve özellikle de 17. yüzyılın sonundan itibaren ardışık göç dal-
galarıyla bağlantılıydı. Avrupa ve Doğu’nun kavşağındaki konumu Smyrna’yı milletlerarası bir ticaret merkezi yaptı ve
hızla Osmanlı İmparatorluğu’nun en zengin şehirlerinden biri ve belli başlı limanı haline getirdi. Smyrna ve onu çevre-
leyen bölge, yani geleceğin ‘Aydın Vilayeti’ artan tarımsal işgücü gereksinimi karşısında, başlıca Cyclades (Kiklad) ada-

1 Özellikle Hervé Georgelin’e ve Hélène François’ya kaynak önerileri için teşekkür ederim
2 Milton 2009.
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larından, Thessaly’den (Teselya), Crete’den (Girit), Peloponnese’den (Peloponez), Ionian (İyon) adalarından, özellikle
de Mytilini (Midilli) ve Chios (Sakız) gibi komşu adalarından gelen Yunan göçmenleri için hedef yer haline geldi. Bu
göçmenlerin çoğu küçük ve orta ölçekli endüstrinin hızla büyümesine, tarım endüstrisi ve zanaatın gelişmesine katkıda
bulundular. Smyrna serbest çalışan tüccarlar ve büyük Avrupa ticaret şirketlerince istihdam edilen aracılar için de bir
çekim merkezi oldu. İskenderiye, Odessa, Kahire ve Orta Doğu’da sağlam temeller üzerine kurulmuş bulunan diyaspo-
ranın mevcut ağlarına güvenen eğitimli, varlıklı nüfusu da çekti. ‘Eski Yunanistan’dan’ doktorlar, avukatlar, ilkokul öğ-
retmenleri, gazeteciler, matbaacılar ve yayıncılar da 19. yüzyılın ortalarından itibaren Smyrna’ya geldiler. Bu insanlar
çoğu kez Konstantinopolis’te, Atina veya Avrupa’nın büyük üniversitelerinde (Viyana, Paris, Basel) eğitim görmüşlerdi.
Kültürlü elit tabakayı oluşturdular ve toplumda önemli rol oynadılar. 

Smyrna’nın nüfusu 1750 ve 1850 yılları arasında 100,000’den 200,000’e çıkarak iki katına ulaştı. 20.yüzyılın başında
nüfus 300,000’e ulaştı. 18. yüzyılın ortalarında Smyrna’da 30,000 Yunan (Rum) vardı. İki buçuk yüzyıl sonra Smyrna’nın
Yunan topluluğu 140,000 kişiye çıktı, yani nüfusun nerdeyse yarısına ulaştı3. Dörtte üçü ‘Osmanlı Yunanı’, dörtte biri
‘Helen Yunanı’ olan Yunan nüfusun çoğu Ortodoks’tu. Yunan topluluğu, kökeni, bölgesi, dili ve kültürüne göre özellikle
heterojen bir yapıdaydı. İçinde Yunanca konuşan Katolik bir azınlık, Türkçe konuşanlar (karamanlides), ve Yunanlı
Müslümanlar vardı. Kentsel Yunan topluluğunun ana dili Yunancaydı fakat Pontus ve Kapadokya Yunancası da konu-
şuluyordu4. Bir kısmının Arapça da konuşmasına rağmen Kapadokyalı göçmenlerin çoğu Türkçe konuşuyordu. Hatta
bazı durumlarda ana dilleri Kürtçe veya Ermeniceydi. Daha sonra Yunancanın özel bir türevi olarak yayılan Karamanli’ye
(Yunan karakterleriyle yazılan Türkçe) rağmen Türkçe de başlıca günlük iletişim diliydi. Genellikle dışarıda okumuş
olan elit tabaka Doğunun bu küçük Paris’inde diplomasi ve ticaretin dili Fransızcayı Almancayla birlikte yaygın olarak
konuşuyordu. Bu çok dillilik, kökenlerin çeşitliliği ve diyaspora ağlarındaki bütünleşme, kimliklerin ve yaşam alanlarının
çeşitliliğine yol açtı.

Smyrna’daki Yunanlıların Network’ü

Bürokratlara ve yöneticilere göre kimliği oluşturan resmi ana etkenin din olmasına rağmen gerçek çok daha fazla kar-
maşıktı. Ulus devletlerin ortaya çıkması ile ön plana çıkan altını çizdiğimiz din veya etnik bölünmelerde sosyokültürel
bölünmeler ana etken gibi görünmektedir. Bunlar da zorunlu olarak uyumlu kozmopolit bir şehir efsanesini oluşturur.
Çok-etnik gruplu ve huzurlu bir toplum gibi nostaljik bir kavramdan çok uzak olarak, Osmanlı toplumunun sosyal ka-
tılığı ve çok gelişmiş sosyal hiyerarşisi, sosyal kökene göre oluşan ‘menfaat topluluklarının’ sürdürülmesine yardımcı
oldu, bu da çeşitli azınlık grupları dezavantajlı konuma soktu. 19.yüzyılın başına kadar yasak olan Hristiyan ve Müslü-
manlar arasında artan ittifaklar ve karma evlilikler elit tabakanın sosyal statüsünü giderek birleştirdi. Dahası, onlara
kendi toplulukları dışında da bazı sosyal tanınma olanakları sağladı. Coğrafi konumu bu gelişmeyle dikkat çeken
Smyrna’nın başlarda Avrupalılarla kısıtlı varlıklı bölgeleri giderek diğer varlıklı topluluklara da açılmış oldu. Bu toplu-
luklar, Yahudi ve Yunan tüccarları, zengin Osmanlı devlet memurlarının yanı sıra yabancı diplomatları da içeriyordu.

Çeşitli etnik ve dini topluluklar (milletler) Müslüman hâkimiyetini ve Sultan’ın yetkilerini sorgulamadıkları sürece Os-
manlı İmparatorluğu’nda bir dereceye kadar bağımsızlıktan, dini, eğitsel ve yasal özerklikten yararlandılar. Milli kiliseler
(Yunan, Bulgar, Romen) oluşturulana kadar ‘Yunan’ milleti (Rum Milleti) İmparatorluğun bütün Ortodoks topluluklarını
içine alıyordu. ‘Yunan’ milleti bu durumda ana otorite figürü olan Ortodoks Kilisesinin nüfuzu altına yerleştirilmişti.
Yüzyılın başında Yunan network’ü çok iyi kurulmuştu, yaklaşık 3,000 rahibin hizmet verdiği en az 2,232 kilise vardı.
Yaklaşık toplam 2 milyon kişilik Yunan nüfusu içinde her seviyede 200,000 öğrenci, 4,596 öğretmen, 2,177 adet de
okul vardı.5

3 1920’de, Smyrna’da 90,000 Müslüman vardı ve azınlıktaydılar. Yaklaşık 30,000 Osmanlı Yahudi’si, neredeyse 15,000 Ermeni ve
2,000’i Fransız vatandaşı, 10,000’i İtalyan birçok yabancı da vardı.
4 2001’lerde Yunanistan’da hala neredeyse 200,000 Pontus Yunancası konuşan vardı. 
5 Grigoriou tarafından alıntılanan Yunan Ordusu Tarih Departmanı’na göre ‘’Grecs d’Asie mineure-Grecs du continent. Altérité et
identités durant la guerre gréco-turque en Asie mineure (1919-22)’’2002, 11. 
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Bu geniş ağı topluluğun kendi kendine finanse etmesinin yanı sıra Euergetism (zenginlerin malvarlıklarını topluma ba-
ğışlamaları) ve varlıklı tüccarların bağışları ile finanse ediliyordu. Evangelik Okul (euagelliki skoli) için de durum böy-
leydi, okul 1773’de kurulmuş ve bir İngiliz tüccarı olan Pantaleon Sevastopoulus tarafından finanse edilmiş ve İngiliz
koruması altına sokulmuştu. Sonradan ilk ‘kız okulu’ olan Yunan hastanesi de 1748’de Sevastopoulos tarafından kurul-
muştur. 1870’de bir yetimhane kurulmuş, bunu 1886’da Omirion adlı yatılı bir kız okulu takip etmiştir. Mason locaları
gibi yapılandırılan sosyal tesisler ve spor kulüplerinin yayılması topluluk içinde ilişkiler kurulmasını sağladı. 1841’de
‘Yunan Kulübü’ olarak ismi değiştirilen ve sonra da 1898’de sembolik olarak ‘Helenik Kulüp’ adı verilen ‘Tüccarlar Ku-
lübü’ 1819’da kuruldu. Spor ve kültür etkinlikleri yanısıra Panionian Oyunları gibi takım etkinlikleri ünlü Panionios
spor kulübü tarafından düzenlenmişti. Bu oyunlar büyük bir fırsat sunmaktaydı, bölgedeki her okul katılıyordu. Rakip
bir kulüp tarafından organize edilen, benzer bir spor etkinliği olan ilk Apollonia Oyunları da 1904’de başlatıldı. Yu-
nanlılar için 18.yüzyılın ortalarından itibaren içlerinde 1897’de kurulan ünlü Mélès locasının da bulunduğu en az dört
Mason locası vardı. Kiliseler, okullar ve kulüpler dışında, topluluğun oluşturulmasında Yunanlıların üstün olduğu basın
da önemli bir araçtı. Yunan devleti Osmanlı Yunanlılarının Helenizasyon sürecini hızlandırmada basını kullanmıştır.
Yunan topluluğunun ilk gazetelerinden biri,  1832’de Evangelik Okulun o zamanlar müdürlüğünü yapan Avramios
Omirolis tarafından kurulmuştu. Şehrin en büyük matbaasının adını taşıyan, Osmanlı İmparatorluğu’nun esas Yunan
gazetesi Amalthia 1838’de Rodis tarafından kurulmuştu. Miltiadis Seizanis tarafından yayınlanan Armonia (Harmoni),
Lazaros Stamatiadis tarafından yayınlanan Proodos (Progres), Nikolas Tsourouktsoglou tarafından yayınlanan La Réforme
ve Imerisia, Evrypidis Sekiaris tarafından yayınlanan Nea Smyrni gibi gazeteleri de basan birçok küçük matbaa da bu-
lunmaktaydı.

Yunan topluluğu belirli bir derecede özerklikten yararlansa da yine de Müslüman olmayan toplulukların uymak zorunda
olduğu, avantajlarına olmayan yönetim ve vergiyi içeren kurallar vardı. Bunlar ‘askeri vergi’ (haraç) ile değiştirilen daha
yoksul ailelerin çocuklarının zorla askere alınmasından (paidomazoma), ayrılmış bölgelerde zorunlu ikamete kadar,
toprak sahibi olmanın yasaklanması, yabancı ile evlenme yasağı ve 1938’e kadar hinterlantta serbest dolaşım ve ticaret
yasağı ile sıralanabilirdi. Bu bağlamda yabancı uyruklular, özellikle Avrupalılar çok daha imrenilecek bir durumdan ya-
rarlanıyorlardı. Yabancı güçlerden politik destek karşılığı Osmanlı İmparatorluğu’ndaki yabancılar Bab-ı Ali (Osmanlı
İmparatorluğu merkezi hükümeti) tarafından sağlanan yasal ve vergi imtiyazlarından yaralanıyorlardı. Bu rejim 12.yüz-
yıldan beri var olan önceki kapitülasyon sisteminin mirasıydı. Başlangıçta bu özel durum sadece yabancı tüccarlara uy-
gulanmasına rağmen çok geçmeden nüfusun en varlıklı olan kesimine yayıldı ve böylelikle Osmanlı İmparatorluğu’nun
gücünün uzağında kaldı. Yunan devletinin onlara vatandaşlık olanakları teklifini yaptıktan sonra 19.yüzyıl boyunca
aşama aşama bu sistemden faydalanan birçok diyaspora Yunanı için durum böyleydi. Diyaspora Yunanlarına çifte va-
tandaşlık verilmesi onlara Osmanlı İmparatorluğu’nda korumalı bir statü verdi. Bu, onları Yunan Konsolosluğu tarafından
korunduklarından ötürü Osmanlı yargısından da uzak tutmuş oldu.

19.yüzyılın son otuz yılında bu olgu öyle oranlara ulaştı ki, Bab-ı Ali Tanzimat döneminde (1839-76)  yönetimi moder-
nize etmek ve Müslüman olmayan nüfusun şimdiye dek değişken olan statülerini düzenlemek için bir seri reformlar
başlattı.  

Tanzimat Reformları ve Yunan Topluluğunun Artan Gücü

Dinlerine ve etnik kökenlerine bakılmaksızın tüm Osmanlı vatandaşlarına eşit haklar tanınması 1856’da ilan edilmişti.
1868’de İzmir belediye statüsü elde etti ve Bab-ı Ali gayri Müslim elit tabakanın yerel konseylere katılmasına izin verdi.
Yunanlıların çoğunlukta bulunduğu yerlerde şehrin etnik çeşitliliğini yansıtacağı varsayılan Merkez Komitesi (kentriki
epitropi) yeni bir yetkili makam olarak kuruldu. 24 temsilciden 13’ü Yunan (ikisi Helen Yunanı), 6’sı Müslüman, diğer
5’i de Fransız ve Ermeni kökenli yabancıydı. Ana hedef İmparatorluğun homojenliğini teşvik etmek ve azınlıkları, özel-
likle de Yunan ‘azınlığı’ Osmanlılaştırmak ve sonuç olarak topluluğun işine müdahale eden Yunan devletinin büyümekte
olan etkisine karşı koymaktı. 
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Bu politikanın ilk sonucu dini otoritenin zamanla laikleşmesiydi. Daha 19.yüzyılda topluluklar içinde eskiden var olan
denge ve kararlılık zaman içinde bozulmaya başladı. Yunan topluluğunun statüsü de zamanla etnik-dini yapıdan siyasi
bir oluşuma saptı. Smyrna burjuvazisinin ve kentsel elit tabakanın taleplerinin toplumun çıkarlarının korunması olma-
sına rağmen, patriğin ayrıcalıklarıyla doğrudan bağdaşmıyordu. Aynı zamanda, 1880’lerde yoğunlaşan ideoloji de aslında
basında artan bir propaganda ile yayılıyordu. Eğitim sistemine sızan bu ideoloji, Yunanistan tarafından yönetilen ve
mali destek sağlanan derneklerin (syllogoi) ve okulların sayısının arttırılması ile güçlendirildi. Bu okullar ve dernekler
zaman içinde toplumsal statülerini kaybettiler ve milli politikanın enstrümanları haline geldiler. Geleneksel olarak kilise
yetkilileri tarafından atanan öğretmenler şimdi direkt olarak konsolosluk tarafından işe alınıyordu. Bu, Osmanlı İmpa-
ratorluğundaki azınlıkların entegrasyonunu geliştirmek için düşünülmüş ancak Bab-ı Ali açısından çelişkili bir sonuç
elde edilmişti. Bab-ı Ali Yunan topluluğunun özerkliğini ve kuvvetini arttırmış oldu. Yunanlıların tutumu da bir o kadar
çelişkiliydi. Topluluğun bir bölümü imtiyazların birleştirilerek Yunan devleti tarafından korunmasını istedi. Destekle-
dikleri temsil sistemi bu imtiyazların aleyhine oldu. Yunan topluluğunun Osmanlı İmparatorluğu’ndan özerklik talebi
Yunanlılardan geri kalan resmi temsilciyi zora sokacak şekilde çelişkiliydi. Sonuçta bu durum savunulamaz hale geldi.

1868’de kurulan Merkez Komitesi’nin dikkat çekecek şekilde attığı kararlı adım gerilimlere, iç bölünmelere yol açtı ve
19. yüzyılın sonunda da büyük bir kavgayla sonuçlandı. Helen vatandaşlarını (Hellines) kapsayan yükselen burjuvazi,
Yunan devletinin desteğinden, yabancılara verilen imtiyazlardan, Yunan devletiyle imzalanmış anlaşmalar sonucu elde
edilen vergi ve yasal avantajlardan yararlanıyordu, oysa geleneksel temsilciler Yaşlılar Konseyi (demogerontes) aracılığı
ile Osmanlı İmparatorluğunun Yunan topluluğunu yönetmesi için geleneksel sistemi destekliyordu. Bundan ötürü top-
luluk bölünmeler ile doluydu. Gerilimler milliyet farklılıklarıyla sınırlı değildi (Yunana karşı Osmanlı), sosyal farklılıklar,
aile, profesyonel ve özel ilgi alanlarıyla da ilgiliydi. Osmanlı Yunanlıları daha 1897’deki Yunanistan ve Osmanlı İmpa-
ratorluğu arasındaki Otuz Gün savaşlarında uyruklarını seçmeye zorlanmışlardı. Geleneksel yapılar tarafından iyi temsil
edilmekte olan çoğu yerel statükocu önde gelen şahsiyetler Osmanlı uyruğunu seçtiler. Bunun sebebi Osmanlı İmpara-
torluğu’nu yasal otorite olarak saymalarıydı.

Helen uyruğunu alanların birçoğu Yunan devleti tarafından korunmak isteyen tüccarlar ve serbest meslek sahipleriydi.
Bu durum Ege adalarından olan Smyrna’lılar için geçerliydi oysa Kapadokya’dan olanlar Osmanlı İmparatorluğu’na
sadık kaldılar. Bu ikilem 1880’lerde ortaya çıkan irredantist (kaybedilen toprakları geri isteyen) taleplerin dürtülediği
bir kimlik oluşturma açısından net bir şekilde ifade edilmişti. Rumlardan (yani bir zamanların Doğu Romalıları ve var-
islerinden) Bizanslılara (Osmanlı yönetimi tarafından geleneksel olarak kullanılan ifade) ‘Yunanlılar’ statülerini seçmek
zorundaydı. Ya aşağılayıcı raya6 etiketini kazandıran ‘Osmanlı Yunanı’ olmak ya da doğrudan Eski Yunanlıların neslinden
geldiklerini iddia eden ve çok daha saygın olan Yunan vatandaşlığını seçerek ‘Helen Yunanı’ olma seçenekleri vardı.
Yunan toplumu bu ikilemden ötürü bölündü ve bu da aralarında önemli bir sürtüşmeye yol açtı. 1921’de Yunan devlet
memurları Smyrna’yı yönetmeye geldiklerinde bu sürtüşme önemli ölçüde arttı.7 Bu bölünme Smyrnalıların birçoğu
gibi irredantist fikirleri destekleyen liberal ve modern kavramlara açık Venizelosçu çevreler ile kırsal topluluklardan
gelen Kraliyetçiler arasındaki zıtlaşmadan ötürü kendi kendine derinleşti. Politik ayrışmada da (dichasmos) belirginleşen
gerilimler Yunanistan’ı Mayıs 1916 ve Haziran 1917 arasında iki idari birime ayrılmaya götürdü. Bu iki oluşum Veni-
zelos’un kalesi olan Selanik bölgesi ile Küçük Asya Kampanyasına açıkça düşmanca karşı olan Konstantin tarafından
yönetilen eski Yunanistan bölgesiydi.8 Panagiotis Grigoriou’nun çok iyi göstermiş olduğu gibi aynı gerilimler Asya Kam-
panyası süresince silahaltına alınan Yunan ordusunda da vardı. Bu kampanya aykırı düşen iki dünyayı bir araya getirdi:
Kırsal Peloponez bölgelerinden Yunan askerlerini ve şehirli, eğitimli nüfustan silahaltına alınan Osmanlı Yunanlarını.9

6 Başlangıçta rȧ̇ẏ (raya) kelimesi ‘sığır veya koyun sürüsü’ anlamındaydı. 18.y.y. boyunca giderek vergi mükelleflerine atfedildi.
7 Yunan devleti Anadolu nüfuslarına karşı üstünlük derecelerini saklamaya çabalamalarına rağmen Smyrna’lı elit tabakanın varlığının
ve kültürünün Yunan bölgesinde benzeri yoktu. 
8 Kral Konstantin, Alman imparatoru II. Wilhelm’in eniştesiydi ve Almanya yanlısıydı, bundan dolayı Osmanlı İmparatorluğu kar-
şısında tarafsızdı.
9 Grigoriou, Vie et représentations du soldat grec pendant la guerre gréco-turque en Asie mineure (1919-22), PhD 1999. 



- 267 -

Yunan halkını Osmanlı veya Yunan uyruğu seçmeye zorlayan 1897 Yunan-Türk savaşının bir dönüm noktasını oluş-
turmasına rağmen Balkan Savaşları ve 1.Dünya Savaşı gerçek bir kırılmayı belirginleştirdi ve bu konuda daha sert güç
mücadelelerine yol açtı. Müttefik güçler ile olan hayal veya gerçek bağlantıları için kara listeye alınan özellikle Yunan
Osmanlı Hristiyanları toplumun bir bölümünün düşmanlığı ile karşı karşıya kaldılar. Ayrıca, ticari faaliyetleri de siste-
matik olarak boykot edildi.10 1915’de Osmanlı hükümetinin yaptığı nüfus mübadelesi önerisini Yunan topluluğunun
oybirliği ile reddetmesine rağmen ilk kitlesel göç bu dönemde gerçekleşti. Terk eden topluluk başlıca Rusya’ya ve Orta
Doğu’ya yöneldi ve ABD’ye giden ilk göçmen dalgasını da oluşturdu.11

1914-18 Sonrası Yükselen Gerilimler: Giderek Bölünmüş bir Topluluk  

Resmi tarih uzun zamandır Ön Asya Felaket dönemini Yunan milliyetçiliğinin 1922’de yenilgisiyle sonuçlanan biri
Yunan diğeri Türk iki tarafın çatışması ve yüzleşmesine indirgemiştir. Fakat 1908 sonrasının politik olaylarını, özellikle
Jön Türk İhtilalini ve Yunanistan’daki 1909 Goudi Darbesini incelersek gerçeğin çok daha fazla karmaşık ve incelikli
olduğunu görürüz. Uluslararası gerilimlerle birlikte düşünüldüğünde, Birinci Balkan Savaşı (1912), Birinci Dünya Savaşı
ve Yunan-Türk Savaşı (1919-1922) şüphesiz geleneksel güç dengesini tam bir karışıklık içine sokarak topluluk içi ve
topluluklar arası gerilimi de şiddetlendirmiştir. Yunan tarihi elbette bu işbirliğini önemsemedi veya bahsedilmesini ön-
lemeye çalıştı. İşbirliğini, ya bireysel, tamamen fırsatçı girişimlere ve kısa vadeli stratejilere indirger ya da Yunanları al-
datılmış mağdurlar olarak yansıtır. 1980’lerden sonra yapılan araştırmalara göre çoğu Osmanlı Yunanı, Osmanlı
İmparatorluğu’na kolektif Helenizm ve etnik bağlılıklarını koruyarak bir dereceye kadar bağlılık göstermelerini haklı
görüyordu. Bu da Osmanlı vatanseverliğini ve hatta ‘Helleno-Osmanlılık’ denen olguların tanınmasını haklı gösteriyordu. 

Mevcut milliyetçi anlatıda, sadakati ve hıyaneti neyin oluşturduğu, tarih yazımında gerçeklerin tek yanlı yansıtılmasından
kaynaklanmaktadır. Yine de 1908’de özellikle Jön Türklerle işbirliğine oldukça taraftar olan Venizelosçular arasında
Yunan devletinin pozisyonu belirgin olmaktan uzaktı. Geriye dönük vatanseverlik karşıtı herhangi bir suçlama ile nite-
lendirilen Helen Konsolosluğu 1908 seçimlerinde kullanılmıştı. Uluslararası bağlamda düşünüldüğünde, özellikle Ma-
kedonya’daki çatışma ve Slav tehdidi varlığında Yunan toplumunun (hükümet tarafından desteklenen) bir kısmının
Bulgaristan’a karşı neden Osmanlı İmparatorluğu’nu desteklemeyi seçtiği daha rahat anlaşılır. Bu karmaşık yerel ve ulus-
lararası şartlar giderek çelişkili durumlara yol açmıştır. Bu dönemin şartları ve Yunan toplumunun onlarca yıldır geçirmiş
olduğu şiddetli gerilimler göz önünde bulundurulduğunda çeşitli bölünmeler Yunan topluluğu için dezavantaj oluştur-
muş ve çıkarlarına zarar vermiştir. Buna ek olarak hükümet ve askeri yetkililer tarafından yapılan stratejik hatalar, aceleci
kararlar, Türk ordusundaki Hristiyan askerlerin varlığının gizlenmesi Yunan tarafını zayıflatmıştır, bu nedenler de ye-
nilgilerinin kaçınılmaz olduğunu ortaya koymaktadır. İzmir’in boşaltılmasından birkaç ay önce, on birinci saatte Küçük
Asya için Milli Savunma Hareketi (mikrasiatiki ethniki amina) adıyla Yunan topluluğunda oluşturulan ortak hareket
çok geç kalmıştır. 

Ağustos 1920’de imzalanan Sevr Anlaşması Osmanlı İmparatorluğu’nun yıkılmasının sonuçlarını onaylamıştı. Yunanis-
tan’a İzmir ve çevreleyen bölgeyi yönetim hakkı ve beş yıllık bir süre içinde bir referandum sonucu karar verilecek kesin
ilhak görevi verilmişti. Paris Barış Konferansı’nda (1919) Yunan başbakanı Elefthérios Venizelos güvenliğin yeniden
sağlanması için birliklerin Smyrna’ya gönderilmesinin Müttefik güçlerce kabulünü sağladı. Başlangıçtaki bu geçici işgal
çok geçmeden Yunan birlikleri iç bölgelerin kontrolünü elde etmek için ilerledikçe Anadolu’da tam ölçekli askeri bir
sefere önayak oldu. Böylece Küçük Asya Kampanyası Smyrna ve bölgesinin yönetsel ve askeri işgaliyle birlikte olmuştur.
140,000’den fazla asker konuşlandırıldı, Osmanlı Yunanları silahaltına alındı ve şehir Mayıs 1919’dan 8 Eylül 1922’ye
kadar Yüksek Komiser Aristide Sterghiadis’in yönetiminde Yunan kontrolünde kaldı. 

10 Georgelin, “Boycottage des non-musulmans à Smyrne et dans le Vilayet d’Aydin d’après les archives diplomatiques” 1998, 7-22.
11 Birinci Balkan Savaşı’ndan önce (1912), İmparatorluğun 21 milyon olan tebaasının içinde neredeyse 3 milyon Yunanlı varken, bu
sayı 1914’te 1,8 milyona düşmüştü. 250,000 den fazla Anadolu Yunanı 1866-1917 arasında ABD’ye giderken, neredeyse bir milyonu
da Rusya’ya ve Orta Doğu’ya yerleşti.
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Daha sonra ne olduğu çok iyi biliniyor. İngilizlerin 1921’de geri çekilmesiyle zayıflayan12 ve Mustafa Kemal’in kurduğu
orduyla karşılaşan Yunan ordusu 1922’nin yazında yenilmişti. Bu, neredeyse 200,000 Osmanlı Yunanlısının mülteci
olarak Smyrna’ya kitlesel bir şekilde akın etmelerine sebep oldu. Yaklaşık 10 gün süren şiddetli bir yangınla yarısı harap
olan şehir, Türk ordusu tarafından 9 Eylül’de geri alınmıştı. Yunan donanması ağırlıklı olarak kadın ve çocuklardan
oluşan yaklaşık 180,000 mülteciyi tahliye ederken yaklaşık 150,000 erkek de sınır dışı edilmişti. Birkaç sene sonunda
Türkiye’de yaşayan, 2,2 milyon Yunanlı ve Hristiyan’dan 1,25 milyonu Konstantinopolis’teki 350,000 de dâhil olmak
üzere  (yaklaşık yarısı) Yunanistan’da başlıca Attika ve Makedonya’ya13 yerleşmek üzere Küçük Asya’yı terk ettiler.
Burada dikkate alınan tek kıstas dindi. Bu durumda ‘Yunanlılar’ Ortodoks ve Katolik azınlıklara ait Hristiyanların tamamı
olarak tarif edilmişti. Dönüştürülmüş Yunanlılar değişim dışı tutularak tüm etnik kaygılar ortadan kaldırmış oluyordu.
Lozan’da 1923’de imzalanan, Yunan ve Türk nüfuslarının mübadelesi ile ilgili Konvansiyona göre Yunanistan’dan da
500,000 Türk ve Müslüman sınır dışı edildi. 3 yıl askeri ve yönetsel varlıktan sonra mültecilerin (prosfyges) Küçük As-
ya’dan kitlesel göçleri Yunanlı devletinin irredantist emellerini kesin olarak sonlandırdı. ‘Felaket’in’ sorumlusu olduğu
söylenen, yani, görevdeki altı bakan çabucak yargılanarak ölüm cezasına çarptırıldılar.

Tarihi ‘Saptırmak’:  ‘Bütünleşmiş’ Bellek

1922’nin trajik olaylarını takip eden on yıllarda yazılan resmi tarih, tarihin saptırılmasına, hatta değiştirilmesine bir
örnek oluşturmuştur. Anlaşmazlıklar, milli birliği teşvik etmek üzere örtbas edilmişti. Mülteci akınıyla karşılaşan Yunan
devletinin önceliği onları sadece yerleştirmek değil, onlara bazen düşmanca davranan ve Türk (turkides) olarak niteleyen
toplumla bütünleştirme ve asimile etmekti. Nüfus mübadelesindeki kıstasın din olmasına rağmen bu toplumun önemli
bir bölümü Türkçe konuşuyordu. 1928 Yunan nüfus sayımına göre, yarısı Yunanca konuşamayan Karamanlides olan
100,000’i aşkın Türkçe konuşan Ortodoks Hristiyan vardı. Yunanistan’a ait oldukları için Türkiye’den çıkartılan bu in-
sanlar buna karşılık tam olarak Yunan vatandaşı sayılmadıkları için kendi topraklarında da ayrımcılığa uğratıldılar. Bu
durumla karşılaşan birçok mülteci savaş arası dönemde ABD’ye diğerleri de Avustralya’ya sürgüne gitmeyi tercih ettiler. 

Devletin gerilimleri ve farklılıkları yadsıma eğiliminde olmasına rağmen mülteciler kendi kendilerine ait oldukları bölge
ya da şehirlerine göre sıfırdan köyler oluşturdular. Bu, Küçük Asya’dan gelen eski komşuluk bağlarının, ilişki ağlarının
ve kendilerine has geleneklerinin özellikle gastronomi, müzik ve mimari alanında nasıl korunduğunu açıklamaktadır.
Atina’nın güney banliyösündeki Nea Smyrni semti mimari olarak çeşitli yapıların tıpatıp benzerlerini içeren bir mini-
Smyrna’ydı. Özellikle, ünlü ‘Kapanario’ çan kulesi ile birlikte Aya Fotini kilisesinin tam bir kopyası Onassis ailesi tara-
fından finanse edilerek burada inşa edilmişti. Nea Smyrni’nin evlerinden birçoğu Smyrnalı mimar Manetas tarafından
tasarlanmıştı. Yüksek giriş kapıları ve yüksek tavanları ile karakterize edilen Smryna’nın kendine özgü stili korumuş
oldu. Kültür kurumları daha 1930’larda kurulmuştu. Özellikle Nea Smryni’nin Merkezi (Εστία Νέας Σμύρνης) bir top-
lanma yeriydi ve giderek eski mültecilerin anılarını paylaştıkları ve tutkulu bir plan olan Smyrna’da var olmuş olan
hayır derneklerini yeniden yaratma fikrini geliştirdikleri bir mekân haline geldi. Kuzey Yunanistan’daki Smyrna ve
Küçük Asya’dan gelen Yunan mültecileri derneği (Ένωση Σμυρναίων-Μικρασιατών Βορείου Ελλάδος) de daha sonra,
1976’da Selanik’te kurulmuştu. Birkaç dergi ve gazete de yayımlandı; başlangıçta Karamanlı Türkçesiyle yayımlanan
Panrosfygiki isimli günlük gazete,  Smrynotlar Birliği’nin (Eνωση Σμυρναίων); girişimi ile yayımlanan Μικρασιατικά

Χρονικά (Asia Minor Chronicles) isimli dergi ve 1958’den beri yayımlanan Küçük Asya’dan haberlerin verildiği Asia
Minor Echo isimli günlük gazete.

12 İngilizler Doğu Akdeniz’de pozisyonlarını sağlamlaştırmaya ve boğazları kontrol altına almaya çalışıyordu. Bu nedenle başlangıçta
silah ve mühimmat sağlayarak Yunanlıları desteklediler.
13 300,000 kadarı Attika’ya, sadece Selanik’e yerleşen 270,000 de dâhil 650,000 Makedonya’ya yerleştiler. 1922’de bu kraliyetin
nüfusunun %25’ine eşdeğerdi.
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Ayrıca bu özel girişimlerin yanı sıra kocası Octave Merlier tarafından desteklenen Müzikolog Melpo Logothei-Merlier
tarafından 1930’da kurulan Atina’daki Küçük Asya Çalışmaları Merkezi’ne de değinmek gereklidir.14 Merkez, Küçük
Asya’nın mirasını, adetlerini ve geleneklerini koruma ve yaşatma amacıyla Küçük Asya üzerine etnografik ve folklor ar-
şivlerinin belli başlı olanlarından birini barındırır. Antik Helenizm ile yakın ilişkisine dayanarak yüzyılın başında sosyal,
dilbilimsel, coğrafi, yerel ve politik gerilimlerden uzakta kolektif bellek yaratmaya katkıda bulunmuştur.

Sonuç

Yunanlıların  % 40 kadarı, Pontus, Kapadokya, Doğu Trakya veya İyonya Bölgesi’nden olup olmadıklarına bakmaksızın
kendilerinin Küçük Asya kökenli olduklarını iddia ederler. Böylece, Yunan Devletinin kendi mitlerini yaratmalarını ön-
leyerek oluşturduğu ulusal faciaya rağmen, Smyrna özlemlerini yansıtmaya devam etmektedirler. Antik tarihe indirgeme
çabalarına rağmen, Dido Sotiriou’nun15 dediği gibi ‘kayıp anayurtlar’ ve ‘kanlı toprak’ günümüze dek kolektif bellekte
canlı kalmıştır. Bu insanlar daha sonraki inşası ve birleşmesinin temelini oluşturabilmek için tüm topluluğun hem kö-
kenini hem de mirasını somutlaştırır. 

Özel bir ‘Smyrnalı’  kolektif bilincinin geçmişe yönelik yeniden yapılanması veya özdüşünümselliğini sadece uydurulmuş
veya saptırılmış gerçekler açısından dikkate almak ancak uzağı göremeyen bir değerlendirme olurdu. Hobsbawm’ın de-
yimiyle bellek her zaman, bir topluluğun ‘kendi geleneğini icat etme’ yönteminin bir parçasıdır, bu da bir bakıma her
zaman, yıllar sonra ve değişen çıkarlara göre değişkendir ve revizyona tabidir. Olaylardan bir yüzyıl sonra, Smyrna ola-
yında aşırı sert, tek taraflı ulusal anlatıdan kurtulmuş gibi görünüyoruz. Bu da keşfetmeye daha yeni başladığımız Yunan
Küçük Asya’sına ait özel, yerel, kültürel özelliklerinin tarihteki yerlerini almasına yer açmış oldu. Bu konuda, son sözü,
Yunan Smyrna’sının en iyi uzmanlardan biri olan Vangelis Kechriotis’’e bırakıyorum: ‘övdüğümüz modern ‘Yunan
Smyrna’sı’ daha çok bize aittir”16. Belleklerde yer alarak yüceltilen Yunan Smyrna’sının tarihi 1922’den çok sonra da
devam etmektedir. Aslında, bugün de devam ederek Yunan belleğinde önceden var olmayan ‘Küçük Asya’ kimliğine
yol açan karmaşık ilişkiler hakkında bize bilgi vermektedir.   

  

14 1930’da Küçük Asya’dan ve Trakya’dan şarkı ve müzik toplamak ve kaydetmek için Sorbonne’da profesör olan Hubert Pernot’un
girişimi ile kurulan Merkez’in başlangıçtaki adı Etnolojik Müzik Arşivleri’ydi.
15 Sotiriou 1962.
16 Kechriotis 2006, 77.
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IDENTITY AND MEMORY OF THE GREEK COMMUNITY OF SMYRNA

Servanne Jollivet

Abstract:

Gavur Izmir, « infidel Izmir », as the Turks used to call her, the city with the great Ancient Greek, Hellenistic, and
Byzantine heritage is undoubtedly a landmark of the Greek presence in minor Asia.  Making up the majority, the Greek
population was at the beginning of the 20th century composed by Greek Orthodox and Catholics, as well as by Turk-
ish-speaking Orthodox Christians (karamanlides) and coverts to Islam, who coexist with Jews, Armenians and Muslims
in one of the most cosmopolitan cities of the world. Its occupation by the Greek army in 1919 and the Greek defeat
three years later by Kemal Ataturk’s army resulted however to the massive exodus of more than 1 200 000 Greek refugees
(prosfyges), from Ionia, Cappadocia, and from the Black Sea, and put a definitive end to the irredentist aspirations of
the “Great Idea” (Megali Idea). This paper aims at revisiting the memory of what is perceived as the major “catastrophe”
(katastrofi) in Greek history. We are going to examine its ideological premises both in historiography, for instance
through the publication of studies, sources, and oral testimonies, and in collective memory. We will therefore try to in-
quire into the multiplicity of identities and to analyse how this memory was constructed and transmitted, caught between
the narrative of a unique legacy and its inscription into the national narrative, which remains largely nurtured by the
nostalgia of the lost lands. 

Introduction

Gavur Izmir (‘infidel Izmir’), as the Ottomans called Smyrna, boasts a rich Ancient Greek, Hellenistic and Byzantine
heritage. Shining forth as a centre of Hellenic civilization in ‘Asian Greece’ (‘Eastern Greece’), Smyrna has a special place
in Greek history, crystallizing one of the Greek community’s major 20th-century traumas and ‘catastrophes’1. However
the Great Fire was long covered up, especially in public speeches up to the 1960s, and soon appeared as a myth in the
national imagination. Smyrna embodies ‘paradise lost’2 - symbolising the irretrievable loss of the ancestral homeland -
and inaccessible origins that must be kept alive by memory. For many years, this emotionally charged memory - often
tinged with nostalgia - was handed down and passed on by refugees’ recollections and family stories. In this paper, I
would like to draw on recent research to show how this memory is fundamentally ambivalent, in a way that history can
sometimes been ‘distorted’ in favour of a completely fabricated product of the collective imagination. For the Greek
community, integrating this memory within an excessively narrow ‘heterogeneous’ and often unilateral national narrative
has certainly not been without difficulty. This history was constructed retrospectively, giving the community a ‘past’
and a history that was written and ‘re-invented’ in the light of new common expectations. By questioning the very idea
of homogeneity, the aim of this contribution is to examine the various shades of this identity to see how it was gradually
constructed and worked out. 

1 I want especially to thank Hervé Georgelin and Hélène François for their bibliographical advices.  
2 Milton 2009.
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The Greek Presence in Asia Minor: A Heterogeneous Community in the Ottoman Empire

Well after the fall of Constantinople, which officially marked the end of Greek sovereignty in the region, most of the
Greek population converted to Islam to escape the discrimination with which the non-Muslim population was then
burdened. The visibility of the ‘Greek’ presence linked mostly to influential Phanariot families, and especially to the
successive waves of immigration from the end of the 17th century onwards. Smyrna’s location at the crossroads of Europe
and the East made it an international trade centre which quickly became one of the Ottoman Empire’s richest cities and
main port. In the face of a growing need for agricultural labour, Smyrna and its surrounding region - the future “Vilayet
of Aydin” - became a favourite destination for Greek immigrants, mainly from Cyclades, Thessaly, Crete, Peloponnese,
the Ionian Islands, and neighbouring islands, especially Mytilene and Chios. Many of these migrants contributed to the
rapid expansion of small- and medium-scale industry, and the development of agriculture and craft industry. Smyrna
was also a magnet for many self-employed merchants, as well as for middlemen employed by the big European trading
companies. It attracted an educated, wealthy population, who relied on existing networks in a diaspora that was already
firmly established in Alexandria, Odessa, Cairo and in the Middle East. From the mid-19th century onwards, doctors,
lawyers, primary school teachers, journalists, printers and publishers from ‘old Greece’ also came to Smyrna. These
people had often been educated in Constantinople, Athens or in major European universities (Vienna, Paris and Basel).
They formed a cultivated elite and played a leading role in the community. 

Smyrna’s population doubled between 1750 and 1850, rising from 100,000 to 200,000 inhabitants. By the turn of the
20th century, it had reached 300,000 inhabitants. In the mid-18th century, there were 30,000 Greeks (Rums) in Smyrna.
Two-and-a-half centuries later, its Greek community had swelled to 140,000 people, i.e. almost half of the population.3

Most of the Greek population was Orthodox, three-quarters of whom were ‘Ottoman Greeks’ and the other quarter
‘Hellenic Greeks’. The Greek community was particularly heterogeneous, formed according to place of origin as well as
regional, linguistic and cultural characteristics. It included a Catholic, Greek-speaking minority, Turkish speakers (kara-
manlides), and Greek Muslims. Greek was the main language of the urban Greek community, but Pontic and Cappado-
cian Greek were also spoken.4 Most Cappadocian émigrés were Turkish-speakers, although some of them also spoke
Arabic. In some cases, their mother tongue was even Kurdish or Armenian. Turkish was also the main language of day-
to-day communication, even though a specific ‘Greek’ variant called ‘Karamanli’ (Turkish written in Greek characters)
was then widespread. French - the language of diplomacy and trade in this ‘Little Paris of the East’ - together with
German were widely spoken among the elite, who had often studied abroad. This multilingualism, diversity of origins
and integration in diaspora networks led to a multiplicity of identities and life trajectories. 

The Extent of Smyrna’s Greek Network

Although for bureaucrats and the administration, religion was the main official factor conferring identity, the reality
was far more complex. Underlying religious or ethnic divisions - which came to the fore with the advent of nation states
- socio-cultural divisions seem to have been the main factor involved, which necessarily also mitigates somewhat the
myth of a harmonious cosmopolitan city. Far from the nostalgic idea of a multi-ethnic and peaceful community, the
social rigidity and highly developed social hierarchy of Ottoman society helped maintain ‘communities of interest’ ac-
cording to social origin, which disadvantaged various minority groups. The rising number of alliances and mixed mar-
riages between Christians and Muslims - which were forbidden until the turn of the 19th century - gradually consolidated
the elite’s social status. Moreover, it gave them some degree of social recognition, even outside of their own community.
Smyrna’s geographical layout is marked by this development, with affluent districts initially limited to Europeans grad-
ually opening up to other wealthy communities. These communities included Jewish and Greek merchants, as well as
rich Ottoman civil servants and foreign diplomats. 

3 In 1920, there were 90,000 Muslims in Smyrna and they were then in the minority. There were also approximately 30,000 Ottoman
Jews, almost 15,000 Armenians and many foreigners, including 2,000 French citizens and 10,000 Italians.
4 In about 2001, there were still almost 200,000 Pontic Greek-speakers in Greece. 
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As long as the various ethnic and religious communities (millets) did not question Muslim supremacy and the Sultan’s
authority, they enjoyed some degree of independence and religious, educational and legal autonomy in the Ottoman
Empire. The ‘Greek’ millet (Rum Milleti) then included all of the Empire’s Orthodox communities, until national
churches, Greek, Bulgarian and Romanian, were created. The ‘Greek’ millet was placed under the authority of the Or-
thodox Church, which was then the main authority figure. The Greek network was very well provided for, with no less
than 2,232 Greek churches served by almost 3,000 priests at the turn of the century. There were also 2,177 schools,
4,596 teachers and 200,000 pupils of all levels in a total Greek population of approximately 2 million people.5

This vast network was mainly self-financed by the community, as well as by euergetism and donations from wealthy
merchants. This was the case for the Evangelical School (euagelliki skoli), established in 1733 and financed by Pantaleon
Sevastopoulos, a British merchant who placed it under English protection. In 1748, Sevastopoulos also founded the
Greek hospital, which subsequently became the first girls’ school. An orphanage was founded in 1870, followed by a
girls’ boarding school - called Omirion - in 1886. The expansion of social and sports clubs - modelled on Masonic
lodges - also built up relationships within the community. A ‘Merchants Club’ was set up in 1819, which was first re-
named the ‘Greek Club’ in 1841 and then, symbolically, the ‘Hellenic Club’ in 1898. Sports and cultural events, as well
as team events such as the Panionian Games, were organised by the famous Panionios sports club. These games were a
great occasion and every school in the region took part in them. Starting in 1904, the first Apollonia Games - a similar
sports event - were also organised by a rival club. From the mid-18th century onwards, there were at least four Masonic
lodges for Greeks, including the famous Mélès lodge founded in 1867. Apart from churches, schools and clubs, the
press was also an important means of building up the community, as is shown by Greek pre-eminence in this field. The
Greek state used the press to step up the Hellenization process of Ottoman Greeks. One of the first newspapers for the
Greek community was founded by Avramios Omirolis, who was then headmaster of the Evangelical School, in 1832.
The Ottoman Empire’s main Greek newspaper - Amalthia, named after the city’s largest printing press - was founded
by Rodis in 1838. There were also many small publishing houses, whose titles included Armonia (Harmony) published
by Miltiadis Seizanis, Proodos (Progress) published by Lazaros Stamatiadis, La Réforme and Imerisia published by Niko-
las Tsourouktsoglou, and Nea Smyrni published by Evrypidis Sekiaris.

Although the Greek community enjoyed some degree of autonomy, it nevertheless - like all non-Muslim communities
- had to comply with a number of administrative and tax measures that worked to its disadvantage. These ranged from
the ‘military tax’ (Haraç) - which was replaced by forced child conscription (paidomazoma) for poorer families - to
obligatory residence in segregated districts, a ban on owning land, a mixed-marriage ban and, until 1838, a ban on free
movement and trade in the hinterland. In this respect, foreign nationals - especially Europeans - enjoyed a far more en-
viable status. Foreigners in the Ottoman Empire benefited from legal and tax privileges that had been granted by the
Sublime Porte in exchange for political support from foreign powers. This regime was a legacy of the former Capitulations
system and had existed since the 12th century. Although this specific status initially applied only to foreign merchants
and traders, it soon spread to a whole swathe - the wealthiest section - of the population, which thus became free of the
Ottoman Empire’s power. This was the case for many diaspora Greeks, who gradually benefited from this system during
the 19th century after the Greek state offered them facilities for naturalisation. Granting dual nationality to diaspora
Greeks gave them protected status in the Ottoman Empire. It also removed them from Ottoman jurisdiction since they
were protected by the Greek Consulate. During the last third of the 19th century, this phenomenon reached such pro-
portions that the Sublime Porte introduced a series of reforms during the Tanzimat period (1839-76) to modernise the
administration and regulate what had hitherto been the fluctuating status of non-Muslim populations.

5 According to the Greek Army History Department, cited by Grigoriou 2002, 11. 
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The Tanzimat Reforms and the Increasing Power of the Greek Community 

Equal rights for all Ottoman citizens, regardless of their religion and ethnic origin, was proclaimed in 1856. In 1868,
Smyrna obtained municipal status and the Sublime Porte authorised the non-Muslim elite to join local councils. A new
authority was set up 9- the Central Committee (kentriki epitropi) - that was supposed to reflect the city’s ethnic diversity,
where Greeks were in majority. Out of a total of 24 representatives, there were 13 Greeks (including two Hellenic
Greeks), 6 Muslims, and five other foreign representatives of French and Armenian origin. The main objective was to
promote the Empire’s homogeneity and ‘Ottomanize’ its minorities, especially the Greek ‘minority’ and to counter the
growing influence of the Greek state, which was increasingly interfering in the community’s business. 

The first outcome of this policy was the gradual secularisation of religious authority. As early as the 19th century, the
former balance and stability within communities began to gradually break down. The status of the Greek community
gradually shifted from an ethno-religious group to a political entity. Although the demands of Smyrna’s bourgeoisie
and urban elite were intended to protect the community’s interests, they directly conflicted with the patriarch’s prerog-
atives. At the same time, the 1880s were bubbling with ideology, which was mainly conveyed via increased propaganda
in the press. This ideology also infiltrated the education system, which was strengthened by establishing more associa-
tions (syllogoi) and schools administered and subsidised by Greece. These schools and associations gradually lost their
community status and became instruments of national policy. Teaching staff, who had traditionally been appointed by
church authorities, were now recruited directly by the consulate. Although this was intended to improve the integration
of minorities in the Ottoman Empire, the outcome was increasingly ambivalent for the Sublime Porte. Paradoxically,
the Sublime Porte ended up strengthening the Greek community’s autonomy and power. The Greeks’ attitude was no
less ambivalent. A section of the community wanted to consolidate its privileges and be protected by the Greek state.
But they were rallying round a system of representation that worked against these very privileges. Paradoxically, the
Greek community’s demand for autonomy from the Ottoman Empire was challenging what remained at this time its
main official representative. Consequently, the situation ultimately became untenable. 

The Central Committee established in 1868 marked a decisive step which led to tensions and internal divisions, which
resulted by the end of the 19th century in a pitched battle. While the traditional representatives through the Council of
Elders (demogerontes) supported the traditional system for administering the Ottoman Empire’s Greek community,
the rising bourgeoisie, which included Hellenic nationals (Hellines), enjoyed the support of the Greek state and benefited
from the privileges granted to foreigners, tax and legal advantages resulting from treaties signed with the Greek state.
The community was therefore rife with divisions. Tensions were not confined to differences of nationality (Greek vs.
Ottoman), but were also related to social differences or family, professional and personal interests. As early as the Thirty
Days’ War between Greece and the Ottoman Empire in 1897, Ottoman Greeks were forced to choose their nationality.
Some of them - mostly local prominent figures who were already well represented by the traditional bodies and therefore
pro-status quo - chose Ottoman nationality. This was because they regarded the Ottoman Empire as the only legitimate
authority. Most of those who took Hellenic nationality were traders and members of the liberal professions, who wanted
to be protected by the Hellenic state. This was the case for Smyrniots from the Aegean islands, whereas Greeks from
Cappadocia remained loyal to the Ottoman Empire. This dilemma was clearly expressed in terms of constructing an
identity, driven by the irredentist claims that emerged during the 1880s. From the Rums they had once been - i.e.
Eastern Romans and heirs to Byzantium (the term traditionally used by the Ottoman administration) - ‘Greeks’ were
thus forced to choose their status. They had a choice between becoming ‘Ottoman Greeks’, which earned them the
scornful label raya,6 or the much more prestigious ‘Hellenic Greeks’, i.e. Greek citizens who claimed be the direct de-
scendants of the Ancient Greeks. The community emerged from this deeply divided, which led to a great deal of friction.
When Greek civil servants arrived to administer Smyrna in 1921, this friction significantly increased.7 The split itself

6 The word rȧ̇ẏ (raya) initially meant ‘herd of cattle or flock of sheep’. During the 18th century, it gradually came to refer to ‘tax-
payers’. 
7 Although the Greek state struggled to hide a degree of superiority towards Anatolian populations, the wealth and culture of Smyrna’s
elite was unparalleled in Greek territory, so that many Ottoman Greeks helped finance the new state.  
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deepened due to opposition between Venizelist circles - who supported irredentist ideas and were receptive to liberal,
modern concepts (the majority of Smyrniots) - and royalists, who mostly came from rural communities. These tensions
were just as evident in the political split (dichasmos) that led to the division of Greece into two administrative entities
between May 1916 and June 1917. The two entities were the Thessalonica region - i.e. Venizelos’s stronghold - and the
territory of ‘old Greece’ governed by Constantine, which was openly hostile to the Asia Minor Campaign.8 As Panagiotis
Grigoriou has shown very well, the same tensions were present in the Greek army mobilised during the so-called Asia
Campaign. This campaign brought together two conflicting worlds: Greek soldiers from rural Peloponnese regions, and
Ottoman Greeks called up from the urban, educated population.9

Although the 1897 Greco-Turkish War was an initial turning point since it forced Greek subjects to choose between
Ottoman or Greek nationality, the Balkan Wars and the First World War marked a real break in this respect and led to
tougher power struggles. Blacklisted for their links - imaginary or real - with the allied powers, Ottoman Christians, es-
pecially Greeks, faced hostility from a section of the population. Furthermore, their businesses were systematically boy-
cotted.10 Although the Greek community unanimously rejected the Ottoman government’s 1915 proposal for a
population exchange, the first mass exodus nevertheless began during this period. The fleeing population headed mainly
to Russia and the Middle East, but also formed the first wave of migration to the USA.11

Heightened Tensions after 1914-18: An Increasingly Divided Community

Official historiography has long reduced the pre-Asia Minor Catastrophe period to conflict and confrontation between
two camps - one Greek and one Turkish - that ended with the defeat of Greek nationalism in 1922. But if we examine
political events after 1908 - especially the Young Turk Revolution and the 1909 Goudi Coup in Greece - the reality is
far more complex and nuanced. Considered together with international tensions - the First Balkan War (1912), the
First World War and the Greco-Turkish War (1919-22) - there is no doubt that the traditional balance of power was
thrown into complete confusion during this period, which exacerbated both inter- and intra-community tensions. Greek
historiography has certainly tried to play down or avoid mentioning this cooperation. It has either reduced collaboration
to individual, purely opportunistic initiatives and short-term strategies, or has portrayed the Greeks as victims who
were apparently instrumentalised. As research from the 1980s onwards has shown, many Ottoman Greeks believed
that some degree of loyalty to the Ottoman Empire was perfectly compatible with a sense of ethnic affiliation and col-
lective reference to ‘Hellenism’ that justified the recognition of some form of ‘Ottoman patriotism’ or even so-called
‘Helleno-Ottomanism’. 

In passing judgement on what constitutes loyalty and treachery as seen from the prevailing nationalist narrative, histo-
riography has without doubt played a major role in a unilateral reworking of the facts. Nevertheless, the Greek state’s
position in 1908 was far from settled, especially among the Venizelists, who were quite favourable to cooperating with
the Young Turks. The Hellenic Consulate was used during the 1908 elections, which mitigates any retrospective accu-
sations of anti-patriotism. Considered together with the international context - especially the conflict and Slavonic threat
in Macedonia - it is easy to understand why a section of the Greek community (backed by the government) chose to
support the Ottoman Empire against Bulgaria. This complex local and international context led to increasingly para-
doxical situations. Considering the context of this period and the acute tensions that the Greek community had expe-
rienced for decades, it is clear that the divisions and various splits had disadvantaged the community and harmed its

8 King Constantine was the brother-in-law of Kaiser Wilhelm II and was benevolent to Germany, hence his neutrality in the face of
the Ottoman Empire. 
9 Grigoriou 1999. 
10 Georgelin 1998, 7-22.
11 While the Empire’s 21 million subjects included almost 3 million Greeks before the First Balkan War (1912), this figure had
dropped to 1.8 million in 1914. Almost one million Anatolian Greeks settled in Russia and the Middle East, while over 250,000
went to the USA between 1866 and 1917. 
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interests. Added to this were strategic errors and hasty decisions made by the government and military staff, not to
mention the presence of Christian soldiers in the Turkish army -, which undeniably weakened the Greek camp and
could explain their foregone defeat. A common movement in the Greek community, through the Movement for the
National Defence of Asia Minor (mikrasiatiki ethniki amina) was set up at the eleventh hour, a few months before
Smyrna was evacuated, and came obviously too late. 

The Treaty of Sèvres signed in August 1920 ratified the consequences of the Ottoman Empire’s downfall. Greece was
given a mandate to administer Smyrna and its surrounding region, with definitive annexation to be decided by a refer-
endum in five years’ time. At the Paris Peace Conference (1919), the Greek Prime Minister, Elefthérios Venizelos, ob-
tained the Allied powers’ agreement to send troops into Smyrna to re-establish security. This initially provisional
occupation soon spearheaded a full-scale military expedition in Anatolia, as Greek troops advanced to take control of
the hinterland. The Asia Minor Campaign thus went hand in hand with the administrative and military occupation of
Smyrna and its region. More than 140,000 soldiers were deployed, Ottoman Greeks were called up, and the city was
placed under Greek supervision and administered by High Commissioner Aristide Sterghiadis from May 1919 until 8
September 1922. 

What happened next is well known. Weakened by the British withdrawal in 192112 and faced with the army raised by
Mustafa Kemal, the Greek army was defeated in summer 1922. This led to a mass influx of Ottoman Greeks, with almost
200,000 of them taking refuge in Smyrna. The city, which had been half-destroyed by a fire raging for almost 10 days,
was taken over by the Turkish army on 9 September. The Greek fleet evacuated almost 180,000 refugees - mainly
women and children - while almost 150,000 men were deported. Over the next few years, 1.25 million Greeks and
Christians out of the 2.2 million Greeks living in Turkey - including 350,000 in Constantinople - (i.e. almost half of
them), left Asia Minor to settle in Greece, mainly in Attica and Macedonia.13 Religion was the sole criterion taken into
consideration here. ‘Greeks’ in this case were defined as all Christians belonging to the Orthodox or Catholic minorities.
This removed any ethnic consideration by excluding Greek ‘converts’ from the exchange. In accordance with the Con-
vention Concerning the Exchange of Greek and Turkish Populations signed in Lausanne (1923), 500,000 Turks and
Muslims were also expelled from Greece. After 3 years of military and administrative presence, the mass exodus of
‘refugees’ (prosfyges) from Asia Minor definitively ended the Greek state’s irredentist pretensions. Those said to be re-
sponsible for the ‘Catastrophe’ - i.e. six serving ministers - were swiftly judged and sentenced to death.

‘Distorting’ History: An ‘Integrated’ Memory

Official historiography written during the decades following the tragic events of 1922 is an example of ‘distorting’ or
even revising history. Dissensions were glossed over to promote national homogeneity. Faced with an influx of refugees,
the Greek state’s priority was not simply to help them settle in but also to integrate and assimilate them into a population
that was sometimes hostile to those it regarded as ‘Turks’ (turkides). Although religion was the criterion for the popu-
lation exchange, a significant section of this population was Turkish-speaking. The 1928 Greek census listed over
100,000 Turkish-speaking Orthodox Christians, half of whom were non-Greek speaking Karamanlides. The very people
expelled from Turkey for belonging to Greece were in turn discriminated against on their own soil since they were not
regarded as full Greek citizens. Faced with this situation, many refugees chose exile in the USA during the inter-war pe-
riod while others went to Australia. 

Although the state tended to deny tensions and differences, the refugees themselves spontaneously created villages from
scratch according to their region or city of origin. This explains how old neighbourhood ties, networks of associations

12 The British were trying to consolidate their position in the Eastern Mediterranean and control the straits. For this reason, they ini-
tially supported the Greeks by supplying them with weapons and ammunition.  
13 Some 300,000 settled in Attica and 650,000 in Macedonia, including 270,000 in Thessalonica alone. In 1922, this was equivalent
to about 25% of the kingdom’s population. 
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and specific traditions from Asia Minor - especially for gastronomy, music and architecture - were preserved. Architec-
turally, the Nea Smyrni district in the southern suburb of Athens was a mini-Smyrna, containing replicas of various
buildings. In particular, an exact copy of Agia Fotini church - complete with its famous ‘Kapanario’ bell tower - was
built there, paid for by the Onassis family. Most of Nea Smyrni’s houses were designed by the Smyrniot architect Manetas.
This preserved Smyrna’s distinctive style, characterised by high-ceilinged houses and high entrance gates. Cultural in-
stitutions were also established as early as the 1930s. In particular, the Nea Smyrni Centre (Εστία Νέας Σμύρνης) was
a meeting place that gradually became a venue for former refugees to share their memories and developed an ambitious
plan to recreate the philanthropic associations that had existed in Smyrna. An Association of Greek Refugees from
Smyrna and Asia Minor in Northern Greece (Ένωση Σμυρναίων-Μικρασιατών Βορείου Ελλάδος) was also founded
later in 1976 in Thessalonica. Several reviews and newspapers were also published, included the daily newspaper Pan-
rosfygiki, which was initially published in Karamanli Turkish ; the journal Μικρασιατικά Χρονικά (Asia Minor Chron-
icles), published on the initiative of the Union of Smyrniots (Eνωση Σμυρναίων); and the daily Asia Minor Echo
published from 1958, which reported news from Asia Minor. 

Over and above these private initiatives, a word must be said about the Centre for Asia Minor Studies in Athens, founded
in 1930 by the musicologist Melpo Logotheti-Merlier, assisted by her husband Octave Merlier, must be mentionned14.
With the purpose of preserving and passing on Asia Minor’s heritage, customs and traditions, the centre houses one of
the main collections of ethnographic and folklore archives on Asia Minor. Relying on the affiliation with ancient Hel-
lenism it contributed to the forging of a collective memory, far from the social, linguistic, geographic, local and political
tensions that were predominant at the beginning of the century. 

Conclusion

Some 40% of Greeks claim to originate from Asia Minor, whether they are referring to Pontus, Cappadocia, Eastern
Thrace or the Ionian region. Nevertheless, there is no doubt that Smyrna continues to crystallise their nostalgia, sym-
bolising a national catastrophe appropriated by the Greek state to create its own myth. Far from being relegated to
ancient history, these ‘lost homelands’ and ‘bloody earth’ as Dido Sotiriou15 called them, remain until today keenly alive
in the collective memory. They embody both the origins and heritage of an entire community, forming the basis for its
subsequent construction and unification. 

It would be however very short-sighted to consider this retrospective reconstruction of a specific “Smyrnean” collective
consciousness or self-reflexivity only from the perspective of false, forged or distorted facts. Memory is always part of
the way a community ‘invents its tradition’ - to use Hobsbawm’s expression - in a way that is always, over the years and
according to changing interests, changeable and subject to revision. In Smyrna’s case - a century after the events - we
seem to have broken free of the excessively rigid, unilateral national narrative. This has left room for the specific local,
cultural features of Greek Asia Minor - which we are only beginning to explore - to take their place in the story. In this
respect - and to give the last word to Vangelis Kechriotis, one the best specialist of Greek Smyrna, who left us much too
young this summer - “the modern-day ‘Greek Smyrna’ we celebrate belongs more to us”16. Exalted as a place of memory,
the history of Greek Smyrna continued well beyond 1922. Indeed, it continues today, giving some idea of the complex
relationships that link Greek memory to a paradoxically non-pre-existent ‘Asia Minor’ identity.

14 The centre, initially called Musical Ethnological Archives, was initially set up and created in 1930 to collect and record songs and
music from Asia Minor and Thrace on the initiative of Hubert Pernot, professor at the Sorbonne. 
15 Sotiriou 1962. 
16 Kechriotis 2006, 77.
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İZMİR’DE TÜRK DÖNEMİ YAPILARI

İnci Kuyulu Ersoy

Özet

İzmir, 1076 yılında Türklerin eline geçmiş, çeşitli aralıklarla el değiştirdikten sonra, 1426 yılında kesin olarak Osmanlı
egemenliği altına girmiştir. Doğu Akdeniz’in önemli liman kentlerinden biri olan kentte çok sayıda cami, han, hamam,
çeşme, sebil gibi mimari eser inşa ettirilmiştir. Ne yazık ki, bu eserlerin büyük bir bölümü günümüze ulaşamamıştır.
Bunun nedenleri arasında, İzmir’in geçirdiği deprem ve yangın gibi doğal afetlerin büyük payı vardır. Bu araştırmada,
yapı türlerine göre ayrılmış eserler kendi içlerinde de plan şemalarına göre sınıflandırılarak ele alınacak ve kronolojik
sıra içinde kısaca tanıtılacaktır. 

İZMİR’DE TÜRK DÖNEMİ YAPILARI

Osmanlı İmparatorluğu’nun önemli ticaret merkezlerinden biri olan İzmir’in Türklerle ilk tanışması 1076 yılına kadar
iner.1 Bizans egemenliğinde olan kent, bu tarihten sonra, çeşitli aralıklarla el değiştirmiştir. 1086 yılında Kutalmışoğlu
Süleyman Şah ile 1098 yılında Çaka Bey‘in bölgede kısa süreli hakimiyetleri dikkati çeker. 14. yüzyıl başlarında ise
tarih sahnesine Aydınoğlu Beyliği çıkacaktır. Önce Mehmet Bey Kadifekale’yi alır. Daha sonra, Umur Bey’in Aşağı Kale’yi
(Liman Kalesi) almasıyla kentin tamamı ele geçirilmiş olur. Ancak, 1344 yılında Aşağı Kale Latinler tarafından geri alın-
mıştır. Artık, yukarıdaki Kadifekale Türklerin, aşağıdaki Liman Kale ise Hıristiyanların elindedir. Bu nedenle de, aşağıdaki
Liman Kale, daha o zaman “Gavur İzmir” olarak anılmaya başlamıştır. Timur’un 1402’de Liman Kale’yi ele geçirerek
Aydınoğlu Cüneyt Bey’e vermesiyle İzmir kesin olarak Türk egemenliğine geçmiştir. 1426 yılı itibariyle ise 2.  Murad
İzmir ve çevresini Osmanlı topraklarına katmıştır. 

Anadolu’nun Akdeniz’le buluştuğu önemli ticaret kentlerinden biri olan İzmir daha Bizans döneminden itibaren ticaret
amacıyla gelen Cenevizliler ile Venediklilerin yerleştikleri kentlerden biri olmuştur. Osmanlı döneminde, başlangıçta,
küçük bir kasaba görünümünde olan İzmir’in, özellikle Sakız ve Kıbrıs’ın alınmasından sonra önemi giderek artmıştır.
İzmir’in geçmişinden gelen nüfus çeşitlemesi zaman içinde daha da gelişmiş ve Avrupalı tüccarların sürekli yaşadıkları
bir kent haline gelmiştir. Sonuçta, Osmanlı döneminde İzmir farklı etnik kimlikleri ve farklı inançlarıyla Türklerin,
Rumların, Ermenilerin, Musevilerin, Levantenlerin ve Avrupalıların bir arada yaşadığı kozmopolit bir yerleşim merkezi
olmuştur. Kentin kozmopolit yapısının mimari eserlere yansıyışı da, bu nedenle çeşitlilik göstermiştir.

17. Yüzyılda, İzmir’i ziyaret eden Katip Çelebi, kentte 10 cami, 60 han ve 9 hamamın varlığından;2 1671 yılında kente
gelen Evliya Çelebi ise, abartmalı bir ifade ile İzmir’de 310 civarında cami ve mescit, 82 han, 3 darülkurra, 40 sıbyan
mektebi, 1 imaret, 11 hamam, 70 çeşme ve 17 sebilin olduğunu belirtir.3 İzmir’e Aralık 1701-Ocak 1702’de gelmiş olan
J.P. Tournefort da, kentte 19 cami, 3 kilise, 3 manastır ve 8 sinagog olduğunu yazar.4 İzmir çok sayıda yangın ve depreme
maruz kalmış bir kenttir. Bu nedenle de, kente gelen seyyahların sözünü ettiği yapıların büyük bir bölümü günümüze
ulaşamamıştır.5 Kent, fiziksel açıdan da önemli değişikliklere uğramıştır. 16. yüzyıldan itibaren yavaş yavaş dolmaya

1 İzmir tarihi için bkz. Nezihi 1926; Arundell 1949; Darkot 1950; Gültekin 1952; Baykara1974; Atay1978; İzmir’e gelen gezginler
için bkz. Pınar 2001. Ayrıca bkz. Beyru 1973.
2 Katip Çelebi 1145, 669.
3 Evliya Çelebi 13, 1971, 83, 85.
4 Tounefort için bkz. Pınar 2001, 47.
5 Kentin geçirdiği deprem ve yangınlar için bkz. Baykara1974, 85-87; Atay 1978, 88-93; Müller-Wiener 1982, 420-421; Ayrıca dep-
rem tarihleri için bkz. Ergin et al. 1967. 
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başlayan iç liman, 18. yüzyılın ortalarında işlevini tamamen yitirmiştir.6 Bugün birçok eserin konumlandığı Kemeraltı
Bölgesi’nin büyük bir bölümü, bu iç limanın dolgu sahası üzerinde kalmaktadır. Aşağı Kale, Hisar Kalesi ve Ok Kalesi
olarak da isimlendirilen Liman Kalesi, iç limanın korunmasını sağlıyordu. 1231-35 yıllarına tarihlendirilen bu kale,
1872 yılında yıktırılmıştı. Liman Kalesi’nin yanı sıra, Kadifekale ve Sancakkale (Yenikale) de çeşitli dönemlerde kent
savunmasını üstlenmişlerdi. 

Kentteki en önemli yapı grubunu dini mimari örnekleri oluşturmaktadır. Ancak, kaynaklarda dökümü verilen cami ve
mescitlerin bazıları tamamen ortadan kalkmış, bazıları da geçirdikleri onarımlarla günümüze ulaşmışlardır.7 Kentin en
önemli camileri, İzmir’in ticaret bölgesi olan Kemeraltı Çarşısı’nda yer almaktadır. Bu camiler, yüksek ranta sahip çarşı
bölgesinde inşa edilmiş olmaları nedeniyle fevkani tarzda yapılmışlardır. Böylece, hem arsa sorununa çözüm getirilmiş
hem de alt katları dükkan, depo gibi ticaret işlevine uygun mekanlar olarak değerlendirilerek ticari hayatın gereklerinin
yerine getirilmesine olanak sağlanmıştır. Bu mekanlardan oluşan bir alt yapı üzerine oturtulan camilerin önünde ise
klasik avlu şemasında olmayan avlumsu bir platform oluşmuştur. 

Tek kubbeli, merkezi kubbeli ya da ahşap tavanlı olarak yapılan İzmir camilerinin çoğu 18. ya da 19. yüzyılda inşa edil-
mişlerdir. Daha önce inşa edilmiş camiler ise söz konusu yüzyılların süsleme özelliklerine uygun olarak bezenmiştir. 

Tek kubbeyle örtülmüş camiler kare planlı harim ile kuzeyindeki son cemaat yeri ve bir minareden oluşur. Kentin Türk
Dönemi’ne ait ilk dini yapısı olduğu kabul edilen Kadifekale’deki Yukarı Kale Mescidi tek kubbeyle örtülmüş bir harime
sahiptir. 708/1308-9 yılında yapılmış olabileceği ifade edilmektedir. Son yıllarda yapılan kazılarla ortaya çıkarılan ya-
pının, önünde bir son cemaat yeri olduğu anlaşılmıştır.

Aydınoğulları Beyliği’ne ait olabileceği ifade edilen bir başka yapı Pazaryeri ya da Hanbey Camii‘dir. 15. yüzyıl ya da
daha erken tarihli olabileceği belirtilen yapı, tek kubbeli harim ile bu harimi L şeklinde kuşatan son cemaat yeri ve mi-
nareden oluşur. Fevkani kuruluşlu olan yapı çok onarım görmüştür. 

Bu tip yapıların bilinen anıtsal örneklerinden biri Evliya Çelebi’nin, 1062/1652 tarihli kitabe metnini verdiği, Hacı Hü-
seyin Ağa tarafından yaptırılan Başdurak (Hacı Hüseyin) Camii’dir (Fig. 1). 1188/1774-75, 1310-1311/1892-1894 ve
1997-2001 yıllarında onarım görmüş olan yapı dükkan ve depoların bulunduğu bir alt yapı üzerinde inşa edilmiştir.
Doğu ve batısına çeşitli mekanlar eklenmiş Başdurak Camii tek kubbeli harim ile önünde üç kubbeli son cemaat yeri ve
batısındaki minareden oluşur. 

Tek kubbeli camilerin önemli temsilcilerinden biri de, 1082/1671 tarihli vakfiyesinden, Yusuf Çavuşzade Ahmet Ağa
tarafından yaptırıldığı anlaşılan Kemeraltı (Musa Bali Yakası/Yusuf Çavuşzade Ahmet Ağa)  Camii’dir (Fig. 2). 1227/1812
ve 1320/1902 yıllarında birer onarım geçirmiştir. Bir avlu içinde konumlandırılmış yapının avlusunda kütüphane ile
medrese, kuzeyde avlu girişinin doğusunda ise çeşme bulunmaktadır. Kütüphane 1301/1883-84 yılında Salepçizade
Ahmet Ağa tarafından yaptırılmıştır. Kubbeli kübik harim ile üç kubbeli son cemaat yeri ve doğusundaki minareden
oluşan yapının kuzeyindeki enine dikdörtgen planlı bölüm ile bugünkü son cemaat yeri söz konusu onarımlar sırasında
eklenmiş olmalıdır.

Salepçizade Ahmet Efendi tarafından 1313/ 1895 - 1323/ 1906 yılları arasında inşa ettirilmiş Salepçioğlu Camii, tek
kubbeli camilerin önemli örneklerindendir (Fig. 3). Harimin kuzeyinde alt katı son cemaat yeri üst katı mahfil olarak
tasarlanmış iki katlı kapalı bir ön mekan bulunur. Mihrap ve minberinde 1323/1905-6 tarihini veren birer kitabe vardır.
Yapının inşasından kısa bir süre sonra yıkılan minaresi ise 1927 yılında yeniden inşa edilmiştir. Salepçioğlu Camii,
ticaret işlevine uygun mekanlar yerine eğitim işlevine hizmet eden mektep ve medreseden oluşan bir alt kat üzerine
oturtulmuş olmasıyla diğer fevkani camilerden ayrılır. 

6  İç limanın değişimi için bkz. Baykara1974, 38-39; Limanın dolgu sahası gösteren planlar için bkz. Müller-Wiener 1962, 91, Abb.
2; Müller-Wiener1982, Plan 2, 4.
7 Camiler hakkında tarihsel bilgi için bkz. Katip Çelebi, 1145; Evliya Çelebi 1971; Aktepe 1973a; Aktepe 1973b; Aktepe 1974;
Mimari ve süsleme özellikleri için bkz. Arık 1971; Kuyulu Ersoy 2002; Kuyulu Ersoy 2013a; Kuyulu Ersoy 2013b; Ersoy et al. 2014;
Süslemeler için ayrıca bkz. Arık 1976; Bulut 1996; Bayrakal 2004; Kuyulu 1998; Kuyulu Ersoy 2015; Ersoy et al. 2014.



Kentte merkezi planlı camilerin önemli örnekleri bulunmaktadır. İnşa tarihi hakkında 1000/1591-92 ile 1006/1597-
98 şeklinde iki farklı tarihten söz edilen Hisar (Yakup Bey) Camii‘nin İzmir’in en büyük eski camisi olduğu kabul edilir
(Fig. 4). Çeşitli onarımlar geçiren ve bugünkü görünümünü 19. yüzyılda kazanmış olan yapı, merkezi kubbeli harim
ile kuzeyindeki yedi kubbeli son cemaat yeri ve minareden oluşur. Harimde mihrap önündeki büyük kubbeli kare
hacim üç yönden daha küçük kubbeli hacimlerle kuşatılmıştır.

Merkezi sistemde inşa edilmiş önemli diğer bir yapı da, Şadırvanaltı (Niflizade-Bıyıklıoğlu) Camii’dir. Katip Çelebi’nin
kentin ulu camisi olduğunu belirttiği, Evliya Çelebi’nin ise 1046/1636-37 tarihli kitabe metnini verdiği yapı 19. ve 20.
yüzyıllarda onarım görmüştür. Fevkani kuruluşlu Şadırvanaltı Camii’nin alt katında çok sayıda dükkandan oluşan bir
çarşı batısında ise yapıya ismini veren şadırvan bulunur.  1250/1834-35 tarihinde şadırvanın üzerine eklenmiş olan kü-
tüphane, camiye bir koridorla bağlanmaktadır. Merkezi planlı caminin hariminde mihrap önü kubbesi,  üç yönden kö-
şeleri kubbelerle, araları ise çapraz tonozlarla örtülmüş U biçimli hacimlerle çevrelenmiştir. Kuzey ve batı cephesi önünde
L biçimli son cemaat yeri, güney cephesinde ise taş minaresi bulunur.

Merkezi sistemde inşa edilmiş diğer bir yapı da, 1078/1667-68 tarihli kitabe metni Evliya Çelebi tarafından verilen ve
19. yüzyılda bugünkü görünümünü alan 20. yüzyılda da onarımlar gören Kestanepazarı (Kızıl İbrahim-Ahmet Ağa) Ca-
mii’dir (Fig. 5). Çok sayıda dükkan ve deponun yer aldığı bir alt yapı üzerinde yükselen ve avlu işlevi gören bir plat-
formun güney tarafına yerleştirilmiş olan cami, merkezi planlı bir harim ile kuzeyindeki üç kubbeli son cemaat yeri ve
batı cephesindeki minareden oluşur.   Merkezi haç planlı şemaya sahip kare planlı harim, dokuz üniteye ayrılmış ve
merkezde oluşan geniş ünite ile köşelerdeki üniteler birer kubbeyle, köşeler arasında kalan üniteler ise birer beşik
tonozla örtülmüştür. 

Farklı plan şemasıyla dikkati çeken Konak’taki Yalı (Konak, Ayşe Hanım) Camii, Kaptan Mehmet Paşa’nın kızı Ayşe
Hanım tarafından 1162/1748-49 yılında inşa ettirilen ancak günümüzde ayakta olmayan medresenin dershane-mescidi
idi. 20. yüzyıl başlarında, medresenin diğer bölümlerinin yıkımından sonra 1336/1917-18 yılında Mimar Tahsin Sermet
tarafından yapılan onarımda bugünkü görünümünü kazanmıştır. Daha sonraki yıllarda da, çeşitli onarımlar geçiren
yapı, sekizgen planlı harim ile sekizgenin kuzey kenarına bitişik minareden oluşur. Cephelerini kaplayan Kütahya çi-
nileri, mermer taçkapısı, mermer mihrabı, ahşap minberi, harimi bezeyen kalemişi süslemeleri ile I. Ulusal mimarlık
üslubunun önemli örneklerinden biridir. 

Geleneksel plan şemalarının uygulandığı İzmir camileri, farklı cephe tasarımlarıyla dikkati çeken örneklerdir. İnşa edil-
dikleri ya da onarıldıkları dönemin genel özelliklerini taşıyan bu yapıların bir kısmı son derece sade görünümlüdür. Bir
kısmı da Barok, Rokoko, Ampir, Neo-Klasik gibi farklı üslup özelliklerini bünyesinde toplayan seçmeci tarzda inşa edil-
miş camilerdir. Bazı yapılarda, Oryantalist anlayışa özgü motiflerin de kullanıldığı izlenir. Kuşkusuz kentin azınlıklar,
Levantenler ve Avrupalılardan oluşan kozmopolit nüfusuna paralel gelişen mimarisi İzmir’in Osmanlı Dönemi eserlerinde
de yansımasını bulmuştur. Bu yapıların iç mekanları da, özellikle anıtsal yapılarda, 19. yüzyıl Osmanlı seçmeciliğini
ortaya koyan yoğun bezemelere sahiptir (Fig. 2, 4). Bu bezemelerin çoğunluğunu alçıdan yapılmış olanlar oluşturur.
Camilerin hemen hepsinde geç dönem alçı işçiliğinin karakteristik özelliklerini yansıtan süslemelere rastlanır. Çiçekler,
kıvrık dallar, C-S kıvrımlı akant yaprakları, istiridye ve deniz kabukları, perde ve şal örnekleri gibi çeşitli motiflerden
oluşan kompozisyonlar, kubbe ve kubbeye geçiş öğeleri ile mihrap, pencere, kemer, sütun başlığı gibi yapı elemanlarına
uygulanmıştır. Sevilerek uygulanan perde motiflerinin İzmir camilerinin vazgeçilmez unsurlarından biri olduğu dikkati
çeker. Özellikle mihraplara adeta gerçek bir perdeymiş gibi asılı duran farklı renklerle boyanmış perde motifleri sadece
İzmir’de değil çevresinde de çok sık karşılaşılan bir bezeme öğesidir. Hemen hemen tüm yapılarda kalem işi bezemelere
yer verilmiştir. Şadırvanaltı Camii’nin harim kubbesini bezeyen manzara resimleri ise,  İzmir camileri arasında bilinen
tek örnek olarak önemlidir. Yapının şadırvanı ile alt kattaki çarşıyı bağlayan koridorun tonozu ve şadırvan kubbe yüzeyi
de çeşitli resimlerle bezenmiştir. İzmir camilerinde bulunan minber ve vaaz kürsüleri arasında kaliteli mermer ve ahşap
işçiliği gösteren örnekler de bulunmaktadır. 
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İzmir’de çok sayıda medrese inşa ettirilmiş olduğu bilinmekle birlikte bunların çoğu günümüze ulaşamamıştır.8 Yukarıda
tanıttığımız Yalı Camii’nin de bugün ayakta olmayan Ayşe Hanım Medresesi’nin dershane-mescidi olduğu anlaşılmıştır.  

Osmanlıların önemli liman kentlerinin başında gelen İzmir, bu niteliğinden dolayı canlı bir ticaret hayatına sahip olmuş
ve bu yoğun ticaret potansiyeliyle bağlantılı olarak ticaretin odaklaştığı çok sayıda han inşa edilmiştir.9 Bu yapılarda av-
lulu ve arasta benzeri plana sahip hanlar olarak adlandırılan iki plan şeması uygulanmıştır. 

Günümüze ulaşamamış olmakla birlikte 1675-1677 tarihli Büyük Vezir Hanı ile 1675-1678 tarihli Küçük Vezir Hanı‘nın
iki katlı avlulu birer han oldukları bilinmektedir. Köprülü Mehmet Paşa’nın oğlu Fazıl Ahmet Paşa tarafından yaptırılan
104 odalı Büyük Vezir Hanı’nın kentteki en anıtsal han olduğu ve ikinci katının kubbelerle örtülü olduğu anlaşılmak-
tadır. 

Avlulu hanlar arasında, günümüze ulaşabilmiş en önemli örnek ise 1156/1744’de Kızlarağası Hacı Beşir Ağa‘nın yaptırmış
olduğu Kızlarağası Hanı‘dır (Fig. 6). Osmanlı hanlarının genel plan şemasını yansıtmakla birlikte, ikinci katında sadece
batı kanadında revak bulunması; diğer kanatlarda avludan dışa doğru mekan-koridor-mekan şeklinde bir diziliş gös-
termesi; alt kat bünyesi içinde ‘U’ planlı bir arastaya sahip olması gibi nitelikleri açısından Kızlarağası Hanı, Osmanlı
şehir içi hanları arasında tek örnek olarak ayrıcalıklı bir yere sahiptir. Avlunun ortasında ilk inşasında mescit olduğu
düşünülen iki katlı bir yapı bulunuyor iken, 1990’lı yıllarda yapılan restorasyon sırasında ortadan kaldırılmıştır. Aynı
şekilde, yapının doğu, batı ve güney kanatları da temelden yeniden inşa edilmiştir. 

İzmir hanları arasında ikinci grubu oluşturan arasta benzeri ya da geçit kuruluşlu plana sahip yapılar olarak adlandırılan
hanların tamamı, iç limanın dolgu sahası içinde yer almaları nedeniyle, genellikle 19. yüzyıl ve sonrasına tarihlendirilirler.
Bu plan tipinde ortada bir koridor ile bu koridorun iki yanına dizilmiş mekanlardan oluşan bir düzen söz konusudur
ve bu tasarım sadece İzmir’de görülen bir uygulamadır. 

Bu şemanın kentteki en önemli örneği 1805-6 tarihli Çakaloğlu Hanı’dır. Restitüsyon planına göre kuzey güney yönünde
uzanan dikdörtgen planlı yapı, ortada takviye kemerleriyle desteklenen beşik tonozlu bir koridor ile bu koridora kapı
ve pencerelerle açılan beşik tonozlu toplam 18 mekandan oluşmaktadır. Girişi kuzey ve güney cephelerdeki birer kapıyla
sağlanan yapının, doğu ve güney cephelerinde, beşik tonozlu dükkanlar; kuzey girişinin iki yanında ise bir çeşme ile
bir sebil yer almaktadır. 

İzmir’in su ihtiyacını karşılamak üzere, daha önceki dönemlerde olduğu gibi, kente çeşitli sistemlerle su getirilmiştir.
Bunlardan en önemlisi 1674’de tarihinde Köprülü Fazıl Ahmet Paşa’nın yaptırdığı Vezir Suyolu olarak anılan Yeşildere
Su Kemeri’dir. 1730 tarihli bir vakfiyede adı geçen Osmanağa Suyolu da kente su getirilmesinde ikinci önemli hamle
olmuştur. Vezir Suyu ve Osmanağa Suyu’nun hizmete girmesiyle, kentte çok sayıda yeni çeşme inşa edilirken suyu ak-
mayan eski çeşmelere de işlerlik kazandırılmıştır. Osmanlı Dönemi İzmir’inde, 150’den fazla çeşme ve sebilin yapılmış
olması bu su yollarıyla doğrudan bağlantılıdır.10 Kaynaklarda adı geçen bu yapıların tamamına yakını ne yazık ki günü-
müze kadar gelememiştir. 

Kitabelerine göre 1220/1805-1806 tarihlendirilen Gaffarzade Çeşmesi ve Gaffarzade Sebili olarak adlandırılan iki eser,
Çakaloğlu Hanı’nın kuzey cephesinde, girişin iki yanında yer almaktadır. Beş kenarlı Gaffarzade Sebili’nin mermerden
yapılmış iki cephesinde süslemeye rastlanmaktadır. 1229/1814  tarihinde, Osmanzadeler’den Seyyid İsmail Rahmi
Efendi tarafından yaptırıldığı anlaşılan Dönertaş Sebili, üzeri kubbeyle örtülü kübik bir köşe yapısıdır (Fig. 7). 

Çeşme ve sebillerde görülen sıkışık kent görünümleri, perde motifleriyle kuşatılmış tek ya da çift minareli cami tasvirleri
ile çeşitli mimari betimlemeler, meyve ve çiçeklerle oluşturulmuş kompozisyonlar, C ve S kıvrımlı yaprak ve dallar ile
çeşitli perde, şal ve kartuş motiflerinden oluşan kabartma bezemeler, ortak bir süsleme programının ürünleridir. 18.

8  Medreseler için bkz. Aktepe, 1972.
9  Hanlar hakkında geniş bilgi için bkz. Aktepe, 1971; Müller- Wiener 1982; Ersoy, 1988; Ersoy, 1991.
10 Su yolları ve çeşmeler konusunda bkz. Aktepe 1976; Ürer 2013; 



yy. sonları ile 19. yüzyıl başlarında sadece İzmir’de değil İzmir çevresinde de karşımıza çıkan bu ortak bezeme programı
bu bölgede çalışan aktif bir sanatçı grubunun varlığını da kanıtlamaktadır. 

Suyla ilgili yapıların anıtsal bir örneği de, bulunduğu meydanın ismiyle anılan, mermerden yapılmış sekizgen gövdeli
Ali Paşa Meydanı Şadırvanı’dır. Su haznesi, üzeri kubbeyle örtülmüş sekizgen bir baldaken kuruluşun merkezine yer-
leştirilmiştir. Mevcut kitabelerinden 1821-22’de inşa edildiği 1894’de ise, 2. Abdülhamit tarafından onartıldığı öğrenil-
mektedir. 

Kentteki hamamlardan,  15 tanesi günümüze ulaşabilmiştir.11 Geleneksel plan şemalarını sürdüren bu eserler 16. Yüz-
yıldan 19. Yüzyıla kadar uzanan geniş bir zaman dilimi içinde inşa edilmişlerdir. Bu yapılar plan tipi olarak sıcaklığı tek
mekandan oluşan halvet hücresi olmayan hamamlar, kare bir sıcaklık etrafında sıralanan halvet hücreli hamamlar, dik-
dörtgen şekilli sıcaklığa sahip çifte halvetli hamamlar olarak sınıflandırılabilir. 

Basmane Hamamı, Hoşgör Hamamı, Çukur Hamam, Yeni Şark Hamamı, İstanköy Hamamı, Kıllıoğlu Hacı İbrahim
Vakfı Hamamı sıcaklığı tek mekandan oluşan halvet hücresi olmayan tipin örnekleridir. Ali Bey Hamamı, Tevfik Paşa
Hamamı, Karantina Hamamı kare bir sıcaklık etrafında sıralanan halvet hücreli; Lüks Hamam ve Namazgah Hamamı
ise dikdörtgen şekilli sıcaklığa sahip çifte halvetli tipte inşa edilmişlerdir. İşlevi değiştirilmiş yapılardan Kıllıoğlu Hacı
İbrahim Vakfı Hamamı kömür deposu, Yeşildirek Hamamı olarak tanınan Kara Mustafa Paşa Hamamı çarşı, Salepçioğlu
Aile Hamamı ise matbaa olarak kullanılmaktadır. 

11 Hamamlar hakkında bilgi için bkz. Ürer, 2002; Ürer, 2013.
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TURKISH ARCHITECTURE IN IZMIR

İnci Kuyulu Ersoy

Abstract

Izmir was occupied by Turks in 1076 and, after changing hands various times, came under Ottoman rule in 1426. As
the city was a major port in the eastern Mediterranean, numerous architectural works, such as mosques, khans, baths,
fountains and sebils, were built there. Unfortunately most of these buildings no longer exist, due to earthquakes, fires
and other events. The following article will introduce and classify the architecture of the city according to building types
and ground plans.  

TURKISH ARCHITECTURE IN IZMIR

Izmir has preserved for centuries its importance as one of the most significant trade centers of the eastern Mediterranian.
The Turks entered the city in 1076 and it came under Ottoman domination in 1426.1 After that date, Izmir remained
a cosmopolitan city where Muslim Turks lived together with such religious and ethnic minorities as Christian Greeks,
Armenians, Jews and Europenians. This cosmopolitan character of the city was reflected in its architectural appearence. 

Katip Çelebi, who visited Izmir in the 17th century, mentioned the existence of ten mosques, sixty khans and nine
baths.2 Evliya Çelebi, who was there in 1671, exaggerated when he referred to approximately 310 mosques and masjids,
82 khans, three darulkurra (Quran reciting house), fourty sıbyan mektebi (primary schools), one imaret (soup-kitchen),
eleven baths, 70 fountains and seventeen sebils.3 J.P. Tournefort, who visited Izmir in the winter of 1701-02, recorded
nineteen mosques, three churches, three monasteries and eight synagogues in the city. 4

According to the Salname of Aydın Province dated 1313/1895-96, Izmir contained twenty-four mosques, fourty-seven
masjids, twenty-two churches, sixteen synagogues, fifteen madrasas, eleven tekkes, six turbehs, six libraries, 150 khans,
twenty-five hotels, one industrial school, thirteen modern schools, thirty-sex baths, sixty fountains and sebils, thirty
factories, thirty theatres, one government palace, one barrack, eight hospitals and one prison.5 The Salname of Aydın
Province dated 1326/1908 lists fifty-three mosques, fifty-one masjids, thirty-five churches, seventeen synagogues, fifteen
madrasas, fifteen tekkes, seven turbehs, eight libraries, 168 khans, thrity-eight hotels, one industrial school, 88 modern
schools, thirty-nine baths, seven theatres, one government palace, one barrack, ten hospitals and one prison.6

Thus, alongside the Turkish Muslim buildings, there were many that belonged to other religious and ethnic groups.
Unfortunately, however, most of the above-mentioned buildings no longer exist, mainly due to natural disasters such
as earthquakes and fires.7

Izmir also changed physically over time. It once had an inner port protected and controlled by a castle built in 1231-
35, and later known by various names Liman Kale (Harbour Castle), Aşağı Kale (Down Castle), Hisar Kale (Fortress

1 See Nezihi 1926; Arundell 1949; Darkot 1950; Gültekin 1952; Baykara1974; Atay1978 for Izmir history; See Pınar 2001 for trav-
ellers to Izmir. In addition, see Beyru 1973.
2 Katip Çelebi 1145, 669.
3 Evliya Çelebi 13, 1971, 83, 85.
4 See Pınar 2001, 47 for Tounefort.
5 Ergenç 1985, 14.
6 Serçe 1998, 49-50, Ek.I. 
7 See Baykara1974, 85-87; Atay 1978, 88-93; Müller-Wiener 1982, 420-421, for earthquakes and fires in the city; In addition, see
Ergin et al. 1967 for eathquake dates. 



Castle), or Ok Kale (Arrow Castle). From the early 16th century, the inner port began to fill with alluvial deposits and
it finally lost its function as a port in the mid-18th century.8 Afterwards, buildings were constructed on the new land.
The present-day Kemeraltı area came into existence and Liman Kale (Harbour Castle) was demolished in 1872.   

Religious architecture constitutes the most significant group of buildings in the city.  Historical sources indicate the city
had two or three mosques at the end of the 16th century, fifteen mosques in 1653, seventeen mosques in 1699, nineteen
mosques in 1701, twenty-four mosques in 1851, twenty-three mosques and forty-one masjids in 1878, and twenty-
two mosques and forty-six masjids in 1886-87, twenty-four mosques and forty-seven masjids in 1895-96, and fifty-
three mosques and fifty-one masjids in 1908.9 Some of these buildings have been completely destroyed and only about
forty identified mosques and masjids are preserved with restorations and repairs.10

The most significant mosques are located mainly in the Kemeraltı area, which was the trade region of the city. In this
area, a profitable location, the mosques were built two storeys high, the lower storey used for warehouses or shops.
This enabled market activities to continue and solved issues over the use of land. As a consequence of the functional
lower storey, these mosques have small platforms in front of them, not a courtyard as is usually seen elsewhere. Most
of the mosques built in the 18th or 19th centuries have a single or central dome or a wooden ceiling, The earlier mosques
did not undergo architectural changes, but their decoration was replaced with later fashion. 

The single-domed mosques have a square prayer hall, a northern portico for latecomers and a minaret. The Yukarı Kale
(Kadifekale) Mosque, considered the earliest religious structure in Izmir of the Turkis Muslim era, has a prayer hall cov-
ered with a single dome. Recent excavations have revealed the existence of a porch in front of the structure.    

The Pazaryeri or Hanbey Mosque, dated to the 15th century or earlier, has a single-dome prayer hall, L-shaped porch
and a minaret. This grand, two-storey building had undergone many repairs.

The Başdurak (Hacı Hüseyin) Mosque, built by Hacı Hüseyin Ağa in 1062/1652 according to an inscription recorded
by Evliya Çelebi, is a monumental example of this type of plan. The two-storey structure was repaired in 1188/1774-
75, 1310-1311/1892-1894 and 1997-2001. The mosque consists of a single-dome prayer hall, a porch with three domes
and a minaret on its west side, with additions on the western and eastern sides of the building (Fig. 1). The lower storey
was used for a warehouse and shops.  

According to the foundation charter dated 1082/1671, Kemeraltı (Musa Bali Yakası/Yusuf Çavuşzade Ahmet Ağa)
Mosque, was built by Yusuf Çavuşzade Ahmet Ağa (Fig. 2). It is a prominent example of single-dome mosque consisting
of a square prayer hall with a dome, a porch with three domes and a minaret on the east side. This building underwent
repairs in 1227/1812 and 1320/1902. Located in the courtyard is a library, madrasa and fountain; the library was built
by Salepçizade Ahmet Ağa in 1301/1883-84. During the repairs, a rectangular-planned section and a new porch should
have been added.

A more recent example of a two-storey single-dome mosque is Salepçioğlu Mosque, built by Salepçizade Ahmet Efendi
between 1313/ 1895 and 1323/ 1906 (Fig. 3). The dome of this mosque is supported by eight columns instead of walls.
To the north of the prayer hall there is a closed two-storey porch, the upper floor of which joins to the mahfil and opens
to the prayer hall. Two inscriptions, on the mihrab and the minbar, give the date 1323/1905-6. The original minaret
was destroyed immediately after construction and rebuilt in 1927. This building differs from other two storey mosques
because its lower floor served as a school and a madrasa rather than used for commercial activities. 

8 See Baykara1974, 38-39 for change of internal port; See Müller-Wiener 1962, 91, Abb. 2; Müller-Wiener 1982, Plan 2, 4 for plans
of filling areas on the port
9 Baykara 1974, 46; Ergenç, 1985, 14; Serçe 1998, 49-50, Ek.I. 
10 See Katip Çelebi, 1145; Evliya Çelebi 1971; Aktepe 1973a; Aktepe 1973b; Aktepe 1974 for historical information related to
mosques; See Arık 1971; Kuyulu Ersoy 2002; Kuyulu Ersoy 2013a; Kuyulu Ersoy 2013b; Ersoy et al. 2014 for achitecture and or-
rnamental features; See Arık 1976; Bulut 1996; Bayrakal 2004; Kuyulu 1998; Kuyulu Ersoy 2015 for ornaments; Ersoy et al. 2014.

- 284 -



- 285 -

Other examples of single-domed mosques in Izmir include the Hatuniye Mosque (17th century), Ali Ağa Mosque (1672-
73), Hacı Veli Ağa (Mumyakmaz) Mosque (18th century), Baladur Hacı Bey (Topaltı) Mosque (1889-90), Ma’muretü’l-
Hamidiye (Güzelyalı; Reşadiye) Mosque (1892-93), Hamidiye (Karantina; Küçükyalı) Mosque (1900-1); and Eşref Paşa
Mosque (1897). Piyaleoğlu Mosque (early 18th century) which has a rectangular prayer hall covered with an oval dome
is different from these structures. 

There are also several significant examples of central-domed mosques in Izmir. The Hisar (Yakup Bey) Mosque, the first
monumental mosque in the city, has two different dates for its construction: 1000/1591-92 or 1006/1597-98. It under-
went various repairs and gained its present appearance in 19th century (Fig. 4). The mosque consists of a rectangular
central-dome prayer hall, a seven-domed porch to the north, and a minaret. In the prayer hall, the large dome in front
of the mihrab is surrounded by smaller domes to the north, east and west which form a U-shape.

Another important centrally planned mosque with a domical plan is the Şadırvanaltı (Niflizade-Bıyıklıoğlu) Mosque.
This building was mentioned by Katip Çelebi as the great mosque of the city. It was built in 1046/1636-37 according
to an inscription recorded by Evliya Çelebi. The mosque underwent repairs in the 19th and 20th centuries. 

The structure has a bazaar on the lower floor containing many shops and a şadırvan (fountain for ablutions) on the
west side, after which the mosque was named. A library dated 1250/1834-35 is above the şadırvan and connects to the
mosque by a corridor. The mihrab dome in the prayer hall is surrounded with domes and cross vaults on three sides.
There is an L-shaped porch to the north and west, and a stone minaret on the south façade. 

Kestanepazarı (Kızıl İbrahim-Ahmet Ağa) Mosque is another significant example of a two-storey centrally planned
mosque whose inscription date was recorded as 1078/1667-68 by Evliya Çelebi (Fig. 5). The mosque gained its present
appearance in the 19th century and underwent repairs in the 20th century. The lower floor includes many shops and
stores. The mosque, located in the southern area of the upper floor, has a domed prayer hall and a platform that functions
as a courtyard. There is a three-domed porch on the north side and a minaret on the west. The prayer hall has a square
plan consisting of nine units, with domes covering the wide central unit and unit at the edges, while those between
have barrel vaults.  

Çorakkapı (Bostani Mahmud Efendi) Mosque in Basmane, built before 1118/1706-7, has a central planned rectangular
prayer hall. The area in front of the mihrab is covered with a large dome, to the sides of which are three small domes.
A five-domed porch is in front of the prayer hall. A minaret rises on the south side, which is an unusual position. 

Another structure with a similar plan is the Hacı Mahmud Mosque, which is known to be active for prayers in 1717.
Here a wooden ceiling rather than domes flanks the large dome in front of the mihrab. In front of the prayer hall is a
two-storey porch and the minaret is on the west side.

A further centrally planned mosque with a wooden upperstructure is the İkiçeşmelik Mosque. The two-storey building
beleived to have been built by Kurd Mehmed Paşa in 1734, though its history is uncertain. In the 19th and 20th centuries
the building underwent various restorations and enlargements. On the upper floor, the prayer hall of the mosque has
a rectangular plan with a central dome surrounded by a flat ceiling. To the north of the prayer hall is a porch, which
was added later. The minaret is beside the northern facade of this porch. The lower floor of this building is now used
for various purposes. 

The Damlacık Mosque also has a central plan and wooden upperstructure. A wooden dome is in the middle of the
square prayer hall and the space between the dome and the side walls has half vaults. The building is thought to date
from the beginning of the 18th century and has undergone much restoration to this day. A two-storey porch is at the
northern façade, with a minaret to the east.

In addition to these buildings, many other mosques in the city have flat wooden ceilings. They have either square or
rectangular prayer halls and some are without porches. These buildings include Abdülfettah (Fettah) Mosque, Kurşunlu



Mosque, Odunkapı Mosque, Abdullahefendi Mosque, Hacı Mehmet Mosque, Natırzade Mosque, Dolaplıkuyu Mosque,
Kameriye Mosque, and Hacı Ethem Mosque. Hoever, these mosques have lost their originality due to the restorations
over the years.

The Yalı (Konak, Ayşe Hanım) Mosque in Konak is notable for its unusual plan. It was once the classroom and prayer
room of the madrasa built by Ayşe Hanım, daughter of Kaptan Mehmet Paşa in 1162/1748-49. The madrasa was de-
molished at the beginning of the 20th century and the mosque gained its present appearance after major restoration by
the architect Tahsin Sermet in 1336/1917-18. Further restorations followed. The building consists of an octagonal
prayer hall with a minaret adjacent to its northern façade. Adorned with Kütahya tiles on its façades, a marble portal, a
marble mihrab, a wooden minbar, and painted decoration, it is now example of the First National Architectural style.

The mosques in Izmir with traditional plans are most notable for the unique designs of their façades. The structures
otherwise display the general features of the period when they were built or restored, are mostly plain in appearance.
Some mosques have an eclectic style such as Baroque, Rococo, Empire and/or Neolassical features.

Other incorporate orientalist elements: an indication of how the architecture of the city was influenced by its cosmo-
politan population. The interiors of these buildings, especially the monumental ones, are richly adorned, revealing the
eclecticism of the 19th century (Figs. 2, 4). Much of the decorations consist of stucco ornamentation, and the character-
istics of late-period stuccowork are observed. Such motifs as flowers, curved branches, C and S curved acanthus leaves,
seashells and curtains are applied to the mihrabs, windows, arches, column capitals domes and the transition zones of
domes. The stucco curtain-motif, rendered with care, is one of the defining characteristics of the mosques of İzmir. The
colorful curtain designs adorning mihrabs, which have the appeararance of real velvet curtains, are not only a common
decorative element but also found beyond Izmir. 

Paintings are to be seen in many buildings. However, the landscape paintings that decorate the dome of the Şadırvanaltı
Mosque are important as the only example of this type among the mosques of İzmir. The squinch of the corridor between
the fountain and the bazaar on the lower floor, and the dome surface of the şadırvan are also decorated with paintings.
Marble and wooden works among the pulpits, minbars and preaching lecterns in the mosques of İzmir attract notice
with their craftsmanship of high quality. 

Although a number of madrasas were built in İzmir, most of these have not survived to the present day.11  They included
the Abdülfettah Madrasa, Ahmet Ağa Madrasa, Kurşunlu Madrasa, the Hatuniye Madrasa and the İsmail Efendi Madrasa.
The Yalı Mosque has already been mentioned; it was once the classroom-prayer room of the Ayşe Hanım Madrasa,
which no longer exists. 

Khans played a crucial role in the Ottoman city life, providing accommodation on the one hand, and forming trading
centers in the cities, with warehouses and merchant offices. In the Ottoman period, İzmir, with the second biggest har-
bour after Istanbul, had a vigorous business life, and a number of khans were built. Records tell us that 103 khans were
built in the city between the 17th century and the beginning of the 20th century. Nevertheless, only eighteen of these
buildings have survived, partially or wholly.12 Nearly all are located within the Kemeraltı area. When we examine the
existing khans and available sources, it can be seen that two types of plan were implemented: khans with an open court-
yard and khans of the arasta type. 

The most important khan with an open courtyard plan is the two-storey Kızlarağası Khan. It was built by Kızlarağası
Hacı Beşir Ağa in 1156/1744. While reflecting the general layout of Ottoman khans, this khan also possesses some orig-
inal features (Fig. 6). By the northern façade of the structure was the Copper Bazaar.  Three of the four doors of the
khan connected with the ‘U’ plan of this bazaar, which surrounded the courtyard, while the other door gave access to
the street by the western façade. The rooms on the lower floor of the khan are barrel vaulted, while a cloistered vault

11 See Aktepe 1972 for madrasahs.
12 See Aktepe 1971; Müller- Wiener 1982; Ersoy 1988; Ersoy 1991 for further information about khans.

- 286 -



- 287 -

was used for the upper storeys. A two-storey structure in the middle of the courtyard, thought to be a masjid, was
present after the initial construction but removed during restoration in the 1990s. Similarly, the eastern, western and
southern wings of the building were also reconstructed. The main (western) façade was articulated by three protruding
sections supported by stone consoles, one at the entrance and the others at the northern and southern ends of the struc-
ture. The fountain, located at the southern part of the western entrance, dates from 1068/1675 according to its inscrip-
tion. The khan is unique for having a riwaq only on the western wing of the upper floor, while the other wings have a
space-corridor-space arrangement. Morover, the khan also has an arasta, created by the U-shaped plan of the bazaar on
the lower floor.

By contrast, the two-storey Mirkelamoğlu Khan, which was built in the last quarter of the 18th century with an open
courtyard plan, is asymmetrical due to the irregularity of the terrain. It has no riwaq on the lower floor, through contains
one on the upper floor. The entrance to the khan was through a corridor in the western façade, and the stair to the
upper floor is on the southern side of this corridor. The first floor rooms and the second floor riwaqs are covered with
barrel vaults, and the second floor rooms with cloistered vaults. A marble fountain dated 1231/1815-16 is located at
the eastern wing of the open courtyard’s southern wall.  

Another example of the same two-storey plan is the Büyük Karaosmanoğlu Khan, which dates from the 1810s. Half of
the structure was demolished during the opening of the Fevzi Paşa Boulevard. The remains show that the lower floor
did not have a riwaq but there were riwaqs on the upper floor. The two rooms in the western wing on the lower floor
and the rooms on the upper floor have cloistered vaults, while the other rooms and the upper-floor riwaqs were barrel
vaulted. 

Paintings are rarely seen on the walls of khans, but in this khan an architectural depiction adorned the western wing of
the upper floor, though unfortunately was hidden behind plaster. 

Examples of two storey khans that have partially or entirely survived include the Fazlıoğlu Khan (third quarter of the
17th century), the Küçük Demir Khan (end of the 17th - 18th centuries), Selvili Khan (end of the 17th - 18th century),
Abacıoğlu Khan (beginning of the 18th century), Yeni Khan (18th century), Kadıoğlu Khan (second half of the 19th cen-
tury) and Manisalıoğlu Khan (19th century). 

It is known that the Büyük Vizier Khan dated 1675-1677, and the Küçük Vizier Khan of 1675-1678, both no longer
extant, were two-storey khans with open courtyards. The Büyük Vizier Khan with 104 rooms, built by Fazıl Ahmet
Paşa, the son of Köprülü Mehmet Paşa, was the most monumental khan in the city; its upper storey was covered with
domes. 

The Küçük Demir Khan and Selvili Khan are the two khans among those named above that are notable for their domed
roofs.

The Girit Khan (18th century) and Arap Khan (second half of the 19th century) are two- storey structures with open
courtyards, while the Sulu Khan, thought to have been built in 1671, has a single storey with an open courtyard; it
holds an exclusive place among the khans of Izmir. 

The second group of Izmir khans, those with arasta- like plans, is located within the reclaimed area of the inner port
and usually date from the 19th century or later. They typically have rooms located on either side of a long narrow vaulted
corridor. This type of plan can be seen only in Izmir.  

The most outstanding example of this group in the city is the Çakaloğlu Han dated 1805-6. According to the restitution
plan, the rectangular building, aligned north to south, consists of a corridor with barrel vault supported by arches. Nine
barrel-vaulted rooms are located on both sides of the corridor. The structure has two main entrances, located at the
northern and southern façades, and barrel-vaulted shops on the eastern and western façades. A fountain and a sebil are
on either side of the northern entrance. Another important feature of this building is the painted wooden ceiling in one
of the rooms, a rare feature in Ottoman khans. 



Other examples of khans with plans similar to Ottoman arastas are the Esir Khan (end of the 18th century - beginning
of the 19th century), Abdurrahman Khan (1802), Musevit Khan (beginning of the 19th century) and Cambaz Khan (sec-
ond half of the 19th century). 

The water was brought to the city through differetnt systems, as in the past. The most important of these was the
Yeşildere Aqueduct, known as the Vezir Suyolu built by Köprülü Fazıl Ahmet Paşa in 1674. The second most important
was the Osmanağa Suyolu, which is mentioned in an endowment of 1730. When the Vezir Suyolu and Osmanağa
Suyolu came into service, new fountains were built all around the city, and old fountains began to operate again. The
fact that more that 150 fountains and sebils were built in Ottoman Izmir is directly attributable to these water routes13.
Unfortunately, almost none of the structures named in the sources are in use today. 

The most prominent surviving fountains and sebils can be listed as follows: the Kızlarağası Khan Fountain, Kemeraltı
Mosques Fountain, Mirkelamoğlu Khan Fountain, Damlacık Mosque Fountain, Salepçioğlu Mosque Fountain and the
Kemeraltı Sebil; the Gaffarzade Fountain and Sebil, Dönertaş Sebil and the Katipzade Sebil. Most are built of marble
with an abudance of relief decoration.

The fountain, situated in the western side of Kızlarağası Khan and dating from 1086/1675-76 according to its inscription
with abjad calculation, belongs to another structure. The Mustafa Efendi Fountain, thought to have been built in
1210/1795-1796 on the basis of its currently displaced inscription, is on the courtyard wall of the Damlacık Mosque.
The fountain of the Mirkelamoğlu Khan, made of marble and located on the southern wing of the courtyard of the
Mirkelamoğlu Khan, dates from 1231/1815-1816. There is no information on the foundation date of the fountain on
the northern courtyard wall of the Kemeraltı Mosque, but on the evidence of its decoration, it is thought to have been
added during one of the restorations of the mosque. Another fountain that has similar features of ornamentation was
added to the southern side of the stairs on the western façade of Şadırvanaltı Mosque. The fountains of the Salepçioğlu
Mosque are part of the Salepçioğlu building complex, consisting of a mosque, school and madrasa. These fountains are
placed symmetrically on the both sides of the entrance of the building’s ground floor, and are thought to have been
built between 1313/1895 and 1323/1906. 

The Kemeraltı (Sinanzade) Sebil is a dome covered building said to have been built by Sinanzade Hacı Ahmet Ağa in
1184/1779-71. According to its inscriptions, the two-storey Katipoğlu Ahmet Reşit Efendi’s Sebil was ordered to be
built by Ahmet Reşit Efendi of Katipoğulları in 1192/1778, and due to destruction over time was rebuilt by Harputluoğlu
Ali Hüseyin Ağa. The marble-covered main façade on the lower floor opens to the street with a cusped arch and a
window with a round arch. The Gaffarzade Sebil and Gaffarzade Fountain located on either side of the main entrance
of the Çakaloğlu Khan are, according to their inscriptions, dated 1220/1805-1806. Marble decoration adorns Gaffarzade
Fountain and two sides of the pentagonal Gaffarzade Sebili. Dönertaş Sebil, built in 1229/1814 by Seyyid İsmail Rahmi
Efendi of the Osmanzade, is a domed square planned building (Fig. 7). 

The depiction of cities, mosques with single or double minarets with curtain designs, compositions of fruits and flowers,
branches and leaves with C- and S- curves, and reliefs of curtains, scarves and medallions that are seen on fountains
and sebils indicate there was a common decorative programme. This programme, seen not only in Izmir but also in the
region around the city, indicates the presence of an active group of artists working in Izmir in late 18th and early 19th

centuries. 

The Kızlarağası Khan Fountain (1675-76) and the Katipoğlu Ahmet Reşit Efendi Sebil (1778) have ornamentation that
reflects the features of their period. The Kızlarağası Khan Fountain is decorated with palmettes and flower patterns and
has an oyster- shaped niche. Among the western motifs in the decoration of Katipoğlu Ahmet Reşit Efendi Sebil are de-
formed palmettes and various types of leaves. 

13 See Aktepe 1976; Ürer 2013 for waterways and fountains. 
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Another monumental example of water-related architecture is the octagonal Ali Paşa Square Şadırvan, named after the
square in which it is situated. Its inscriptions, between the eaves and the baldachin arches, state that it was ordered to
be built for Hacı Salih Paşa by his servant, the Ayan of Izmir, Çeşmeli Ahmet Reşit, in 1821-22. Another inscription,
placed on the side of the depot, indicates the Şadırvan was repaired by Abdulhamid II in 1312 / 1894. The depot is
covered with a dome and placed in the center of the baldachin. The columns carrying the baldachin arches have capitals
shaped like volutes, decorated with designs of flowers placed in scarve motifs. Each one of the spandrels on the baldachin
is decorated with a flower bouquet, a medallion with the seal of Solomon, or a flower motif. One of the spandrels has
an eye-catching mosque pattern on it in relief.

Among the baths in the city, fifteen have survived.14 These buildings, which followed the traditional architectural form,
were built over a long period of time from the 16th to the 19th century. They can be grouped as baths with a caldarium
(sıcaklık) omitting the private room (halvet); baths with private rooms surrounding a square caldarium; and baths with
double private rooms surrounding a rectangular caldarium.

Basmane Bath, Hoşgör Bath, Çukur Bath, Yeni Şark Bath, İstanköy Bath, Kıllıoğlu Hacı İbrahim Vakfı Bath, are examples
of baths with a caldarium and without a private room. Ali Bey Bath, Tevfik Paşa Bath, Karantina Bath have a square cal-
darium with a private room; and Lüks Bath and Namazgah Bath have double private rooms surrounding a rectangular
caldarium.

Some of those baths are still in service, while some of them have different functions. The Kıllıoğlu Hacı İbrahim Vakfı
Bath, the Salepçioğlu Family Bath and the Kara Mustafa Paşa Bath are re-purposed buldings, used for coal storage, print-
ing house and as a marketplace, respectively. The Kara Mustafa Paşa Bath, known as Yeşildirek Bath is known to belong
to the Vizier Merzifonlu Kara Mustafa Paşa Endowements. Although the building is now used as a marketplace, the
plan of the building as a bath is clearly visible. The changing room (apodyterium/ soyunmalık) is a large space covered
by a dome. The rectangular tepidarium (ılıklık) consists of three sections each is covered by a dome. The caldarium has
a domed hall in the middle and four corners have private rooms (halvet). Each private room is covered by a dome and
the iwans between the private rooms are covered by a cloistered vault. 

14 See Ürer 2002 and Ürer 2013 for information about baths.
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Resim 1 / Figure 1:  Başdurak Mosque / Başdurak Camisi

Resim 2 / Figure 2: Kemeraltı  Mosque / Kemeraltı  Camisi
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Resim 3 / Figure 3: Salepçioğlu Mosque / Salepçioğlu Camisi

Resim 4 / Figure 4: Hisar Mosque / Hisar Camisi



- 294 -

Resim 5 / Figure 5: Kestanepazarı Mosque / Kestane pazarı Camisi

Resim 6 / Figure 6: Kızlarağası Khan / Kızlarağası Hanı Resim 7 / Figure 7: Dönertaş Sebil
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TÜRKİYE’DE LE CORBUSIER: 1939-1949, İZMİR ŞEHİR PLANLAMA ŞEMASI

Jean-Luc Maeso & Didier Laroche

Özet

Le Corbusier 1939’da İzmir’de yeni bir şehir planlaması yaratmakla görevlendirilmiş ve ortaya koyduğu proje gerek
Fransa ve gerekse Türkiye’de çok az sayıda uzman tarafından bilinmektedir. Dönemin uluslararası ortamı ve İzmir Şehir
yönetimi ile süre gelen çetin pazarlıklar Fransız mimara ait çalışmanın uygulanmasını ertelemiş, sonunda proje 1949
yılında tamamen rafa kaldırılmıştır. Projenin İzmir yöneticileri arasında huzursuzluk yaratmasını engellemek üzere
dosya arşivlerden “yok edilmiş” olsa da, şehir planına ait orijinal çizimler ve ozalit baskıyı içeren ikinci bir kopya şans
eseri Fondation Le Corbusier tarafından saklanmıştır. Bu belgeler 2009 yılının Mayıs ve Temmuz aylarında İzmir ve
Strasburg’da sergilenmiştir. Türkiye, Le Corbusier’in hem mimari hem de şehir planlama alanlarındaki teorilerinin ol-
gunlaşmasında önemli bir yere sahiptir. Şüphesiz 1911’de doğuya yaptığı yolculuk kendisine ilham kaynağı olmalıydı.
O dönemde Mr. Jeanneret adıyla tanınan mimar ölümünden birkaç hafta önce çalışmasını yayınlamıştır.

Giriş

İzmir şehir planlama şemasının oluşturulmasıyla ilgili olarak İzmir belediyesi ve mimar arasında ilk irtibatın kurulduğu
1939 yılının başları ile Le Corbusier’nin İzmir’i 5 Ekim ile 9 Ekim 1948 yılındaki ziyareti arasında neredeyse 10 yıl
geçti. Bu zaman süreci içerisinde gelişen bu projenin hikâyesi bir romana eşdeğerdir ve hiçbir unsur eksik olmamıştır:
heyecan, entrika, rekabet, muhalefet, değişim ve dönüşüm hissiyatı - hepsi kent plancısı ve belediye arasında karşılıklı
atışmalar ile vurgulanmıştır.1 Le Corbusier’nin keşfetmiş olduğu kent talep edilen planların varlığına rağmen hala sancılı
yaralar barındırmaktadır. Eylül 1922’deki korkunç yangının sebep olduğu tahribat sonrasında (kentin yarısı, toplamda
yaklaşık 300 hektarlık bir alan tahrip olmuş,  bazı mahallelerde yıkımın ulaştığı düzey %50 - %70 civarına ulaşmıştı)
kendi meseleleri ve entrikaları ile göz korkutan kentin yeniden ayağa kaldırılması görevi ortaya çıkmıştı.

Her ne kadar İzmir istisnai bir vaka olmasa da - batıdaki kentlerin çoğu Yunan ordularının geri çekilmesi sırasında mey-
dana gelen yıkımdan nasibini almıştı - kentin durumu özellikle sembolikti çünkü antik bir kentin kalıntıları üzerine
modern bir kent kurulması söz konusuydu ve süreç içerisinde Türkiye’nin kesin bir şekilde çok kültürlü geçmişine
sırtını çevirerek ve bir ulus olarak azimle geleceğe baktığını kanıtlamaktaydı. Türkiye tarihinin ilk şehir planlama şe-
masını eyleme geçirmek için mükemmel bir vesileydi.2

O zamanlar İzmir Türkiye’nin en yoğun nüfusa sahip ikinci kenti ve en büyük ihracat limanıydı (Fig. 1), ancak kısmen
tahrip olmuştu ve ayrıca Balkan Savaşlarında nüfusunun büyük bir bölümünü kaybetmişti. Bu insanlık dramı 1923’te
nüfus mübadelesi ile sonuçlanacaktı.3 Kent aynı zamanda ekonomiyi ve uluslararası ticaret ilişkilerinde aslan payını

1 Konu hakkında bkz. Jean-Luc Maeso, “Izmir et Le Corbusier, ou les dessous d’une correspondance de 1939 à 1949,”  Le Corbusier
en Turquie: le plan directeur d’Izmir (1939-1949), Fransa’da gerçekleşen Saison de la Turquie’nin bir bölümü olarak yer alan sergi
kataloğu.
2 Stéphane Yerasimos, “Urbanistes sans urbanisme, le cas de la Turquie,” in Cultures et milieux urbanistiques dans le sud de la Mé-
diterranée, vol. 2,  Part 1 (Paris: CNRS, January 2004). 
3 Lozan Antlaşması ile karara bağlanmıştır.
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kontrol eden Hristiyan nüfusun ayrılmasından dolayı ekonomik bir yıkım yaşamaktaydı. Kentin yeniden ayağa kaldı-
rılması sorunu yalnızca yıkıma uğramış mahalleleri değil aynı zamanda ekonomik canlanma ve toplumun yeniden ya-
pılanmasını da kapsamaktaydı.4

Kontekst

Türkiye Cumhuriyetinin (1923) yetkilileri İzmir kentiyle ilgili olarak çoktan Fransız kent plancılarına başvurmuştu
(Henri Prost5 ve René Danger6). Danger - Prost projesi 1925’te başlatılmıştı ancak ekonomik ve yönetimsel zorluklar
konu dışına çıkılmasına ve dönüşümlere sebep olmuş, dolayısı ile 1930ların başlarında proje kullanılmaz hale gelmişti.7

Ardından İzmir’in yeni ileri görüşlü belediye başkanı Dr. Behçet Uz (Fig. 2), Bayındırlık Bakanının rekabetçi bir sürecin
organizasyonunu talep etmesi üzerine çözüm arayışına girdi.8 1938 yılının sonunda belediye başkanı önce yeni başkent
Ankara’nın kent plancısı olan ve Fransız planına eleştiriyle yaklaşan Herman Jansen’e9 danıştıktan sonra, Le Corbusier
ile görüştü. Alman kent plancılarının Türkiye’deki nüfuzu göz önünde bulundurulduğunda bu cesur tercihin tam sebebi
bilinmemektedir. Belki Rue de Sèvre atölyesinde çalışan ve Le Corbusier ile dost kalan mimar Halit Femir’in10 bu tercihte
rolü olduğu önerilebilir. Her halükarda başta Towards a New Architecture olmak üzere yayınları kendisine mimar ve
kent plancısı dünyasında, özellikle de genç nesil arasında, çok büyük bir şöhret kazandırmıştı. İzmir belediye başkanının
iyileştirici ve modernist inançları da Le Corbusier’nin geliştirdiği önermelere olan yakınlığını açıklayabilir. Mimar uzun
yıllar Cezayir kentinin şehir planlaması üzerine çalışmaktaydı ve iki kent benzerlikler göstermekteydi, örneğin İzmir’e
çok benzer bir şekilde burada kentleşme hem antik hem Avrupalı temellere dayanmaktaydı. Belediye Fransız kent plan-
cısı ile mühendis Cahit Çeçen11 aracılığıyla irtibat kurdu.

Bu görev Le Corbusier’ in zor bir döneminde tam zamanında geldi. Bu dönemdeki durumuna bakarsak (geç 1930’lardan
1943-1946’ya kadar) Le Corbusier kuramlar geliştiriyor, yazıyor, çiziyor ve araştırma yapıyordu fakat hiçbir şey inşa
etmiyordu.

Le Corbusier’nin maddi sorunları vardı bu nedenle İzmir kentinden büyük bir ücret talep etti. Dolayısı ile sonraki be-
lediye başkanları ile olan çok sayıdaki yazışmanın da gösterdiği gibi, görüşmeler uzadı ve karşılıklı ithamlara sebep
oldu. Hikâyenin tuzu biberi olarak Türkiye’deki Fransız otoriteler Le Corbusier’ ye karşı gizlice komplo kurmaktaydılar
ve daha geleneksel bir mimar olan ve o sırada Ankara’daki Fransız Büyükelçilik binasının son rötuşlarını yapmakta olan
Alpert Laprade’yi övmekteydiler.12 1940’da nihayet belediye başkanı ile bir uzlaşmaya varılmış ancak Türkiye’ye gelmeyi

4 Cânâ Bilsel, La reconstruction de la ville d’Izmir à la première moitié du 20e siècle: trois projets d’urbanisme et les scenarii de mo-
dernisation, Masters Thesis, DEA (Paris: Ecole d’Architecture de Paris-Belleville, 1993).
5 Henri Prost (1874 - 1959) Fransız kent plancısıydı. Türkiye’ye ilk yolculuğunu 1904’te gerçekleştirdi ve Bursa’daki camilerin
ölçülü çizimlerini yaptı. 1905 - 1907 yılları arasında Hagia Sophia’nın eksiksiz çalışma çizimlerini yaptı. 1940’ların sonunda hala
Türkiye’de çalışan tek yabancı kent plancısı olduğunu not edilmelidir. Yerleştiği İstanbul’un Pera semtinde 1951’e kadar yaşadı.
Henri Prost’un çalışmaları için bkz. Académie d’architecture (Paris: 1960).
6 Réne Danger (1872 - 1954) Fransız topograf ve kent plancısıydı. 1919’da kardeşi Raymond, mimar ve kent plancısı olan oğlu Paul
ve Ecole Centrale’de mühendis olan kızı Thèrése ile birlikte Société des Plans Régulateurs de Villes’i kurdu. Fonds Danger için bkz.
I.F.A. arşivi.
7 1922’de görevlendirilen René Danger tarafından 1924’te önerilmişti. 1935’te belediye tarafından reddedildi. 
8 Behçet Uz 1931’den 1941’e kadar İzmir’in belediye başkanıydı. Doktor ve politikacıydı, milletvekili oldu ve birçok kez bakan
olarak görev yaptı. Güçlü bir idealist olarak yeni Türkiye’ye temel bir inanç besliyordu.
9 Kent Planlaması üzerine Profesör olan Hermann Jansen, (Aix-la-Chapelle 1869 - Berlin 1945) Berlin, Dresden, Leipzig, Prag ve
Budapeşte kent planlarını yarattı. 1928’de Ankara için düzenlenen mimarlık yarışmasını kazanmıştır. 
10 Girit’te 1910’da doğan Femir eğitimini Galatasaray’da tamamladı ve 1937’de mimarlık diplomasını aldı. İki yıl boyunca İsveç’te
Le Corbusier ile birlikte çalıştı. Çok sayıdaki çalışması modernizm ve geleneği detaylara büyük bir özen göstererek harmanlamayı
hedeflemekteydi. 
11 1938 Aralığında Le Corbusier kendisini Rue de Sèvres’de bulunan dairesinde kabul etti.
12 Albert Laprade (1883 - 1978) Fransız mimar, bahçıvan ve kent plancısıydı. 1933 yılında Dışişleri Bakanlığı tarafından Ankara’daki
Fransız Büyükelçiliğini inşa etmesi için görevlendirildi; yapı 1939’da tamamlandı. Aynı zamanda İstanbul’da Taksim Meydanı (1933)
ve Ankara’da Sümerbank’ın genel merkezini yapmıştı. Ankara Meclisi için düzenlenen yarışmada üçüncü oldu (1937).
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planladığı gün olan 10 Mayıs’ta Fransa Alman ordusu tarafından işgal edilince ayrılması mümkün olmamış ve proje ge-
lecekte belirsiz bir tarihe kalmıştı.

Bu sırada İzmir’in söz konusu proje için depozito vermesinin de etkisiyle irtibat çok seyrek olsa da tamamen kesilmemişti.
1946’da İzmir’in yeni Belediye Başkanı Reşat Leblebicioğlu (Fig. 2) ustayı Paris’te ziyaret ederek işbirliği teklifini yeni-
ledi.13

Ancak savaş sonrasında Le Corbusier’nin kariyeri New York’ta bulunan Birleşmiş Milletler kürsüsünün uzman danış-
manlığı gibi pozisyonlar ile öne çıktı. 1947 Ekim ayında temelleri atılan ve 1952 gibi geç bir tarihte açılışı yapılan (İzmir
şehir planlama şemasını yarattığında henüz inşa edilmemişti) Unité d’Habitation de Marseille (Marsilya Konut Üniteleri)
görevine getirilmesi sayesinde uzun yıllardır kentsel barınma üzerine geliştirdiği fikirleri kısa süre içinde uygulamaya
geçirebilecekti. Her ne kadar sadece bir kısmı hayata geçirilmiş olsa da görevlendirmeler hem mimari hem de kent plan-
laması alanında bol miktardaydı. Le Corbusier savaş yıllarını Athens Charter başta olmak üzere şehirleşme üzerine çok
sayıda yayın yaparak değerlendirmişti. Mimar, kent plancısı, mühendis, coğrafyacı vb. bir araya getiren bir kuruluş olan
ASCORAL aracılığıyla İzmir olmak üzere, devamındaki tüm projelerinde kapsamlı bir şekilde uyguladığı bir analiz ve
proje aracı olan CIAM çizim şemasının düzenlemelerini oluşturmuştu. 

O zamanki meşguliyetlerinden biri standardizasyondu dolayısıyla çabalarının bir sonucu olarak gelişmiş bir oran öl-
çeklendirmesi olan Modulor’u yarattı (1943). Mimari’ye yönelik esnek ve hassas yaklaşımının aksine kuralcı bir yakla-
şımın ortaya çıkmasının sebeplerinden biri İkinci Dünya Savaşının ardından saplantı haline gelen bir konu olan kalkınma
şartlarıydı.

Ancak Türkiye’de durumlar değişmişti. 1930, 1933 ve 1935 yıllarında belediyeleri etkileyen çeşitli kanunların kabulü
ile belediye başkanlarının şehir planlamacılığı konusunda yetkileri kısıtlanmış, kent planlarının kabul veya reddi ile
gözden geçirilmesi konusunda nihai yetki Bayındırlık Bakanlığı kurul üyelerine verilmişti. Genç nesil mimar ve yerel
kent plancıları her ne kadar büyük oranda 1930’ların sonlarında Türkiye’ye yerleşmiş olan Alman ustaların yanında ye-
tişmiş olsalar da ülkenin artık yabancı uzmanların danışmanlığına ihtiyaç duymadığını düşünmekteydiler.

Le Corbusier’nin şehir planlama şemasının reddedilmesine sebep olan etmenlerden bir diğeri İkinci Dünya Savaşı son-
rasında Türk kent plancılarının Türkiye’deki kentlerin planlanmasını konusunda kontrolü ele geçirmeleridir. Bu dö-
nemde kırsal göç ile Liberal hükümetin toplumsal gerilimi rahatlatmak amacıyla taşrayı kendi mekanizmalarına
bırakması bir araya gelerek şehir plancılığını imkânsız hale getirmişti. 

Jean-Luc Maeso

Le Corbusier’nin İzmir belediyesine sunmuş olduğu proje mimarlık tarihçileri tarafından neredeyse hiç bilinmemektedir.
Bu konudan söz etmiş olanlara göre proje, bundan bahseden bireylerden, gerek Fransız gerekse Türklerin onayını al-
mamıştır. Bu durumun mutlaka geçerli bazı tarafsız sebepleri vardır ancak yine de şemanın bazı dikkate değer nokta-
larının da olduğunu sunmaya çalışacağım. Bu proje Le Corbusier’nin külliyatının ilk basımlarında yer aldı ve ilginç bir
şekilde başarısızlığına dair doğrudan kinayeler ile birlikte sunuldu. Buna rağmen projenin yerel yetkililer tarafından ka-
bulüne veya projeye karşı yapılan net itirazlara değinen günümüze gelen herhangi bir resmi belge yoktur. Yalnızca ağız-
dan ağıza dolaşan ve örneğin Rauf Beyru ve Doğan Tekeli gibi belediye yetkililerini tanıyan şehir plancılarının anlatımları
gibi bazı öyküler bulunmaktadır. 

13 İzmir’de 1900 yılında doğan Reşat Leblebicioğlu Behçet Uz’un Meclis’e seçilmesinin ardından onun yerini aldı. 1941 - 1949 yılları
arasındaki Belediye Başkanlığı sırasında su, havagazı, elektrik ve toplu taşıma (ESHOT) için kamu hizmetleri oluşturdu. Ayrıca
senfoni orkestrası ve tiyatro kurdu. 1960 - 1972 yılları arasında Ticaret Borsasının Başkanıydı.
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Le Corbusier’nin orijinal şablonları kaybolmuştur. Neyse ki, Rauf Beyru kayboluşlarından önce fotoğraflamayı başardı
ve neredeyse eksiksiz bir kopyaları Paris’te bulunan Le Corbusier Foundation’da korunmaktadır. Öncelikle mimarın
çalışma yöntemleri geleneksel şehir plancıları için rahatsızlık vericiydi. 

Külliyatının girizgâhında şöyle yazmaktadır: “ Le Corbusier kendisini kabul eden belediye yetkililerine […] kendisinin
bir hastanın başucuna gelen ve bir bakışta doğru teşhisi koyabilen bir çeşit ‘danışman hekim’ olduğunu açıklamakta
epey sıkıntı yaşadı.” Bu yorum Le Corbusier’nin kendisi hakkında görüşlerini belli ederken aynı zamanda kendi imzası
haline gelen şehir planlamacılığına dair özgün yaklaşımını da ortaya koymaktadır. 

İlk zamanlarda Le Corbusier havacılığa büyük bir hayranlık duyuyordu ve 1935’te yayınlanan ve az bilinen bir çalışması
olan Aircraft’de uçaklarla ilgili gözlemlerin insan yapımı yapılarda yeni bir bakış açısı oluşturduğunu ifade etmektedir.
Kendisi söze şöyle devam etmektedir: “ Şu anda, mimari ve kentleşme alanlarında daha yenilikçi olma isteğimizde haklı
olduğumuz uçaklar ile kanıtlanmıştır.” 

1948’de gerçekleştirdiği seyahat ve konaklama sırasında gerçekleştirdiği çizimler ne yazık ki kaybolmuştur ancak “kör-
fezin çevresinde düzgün bir şekilde konumlanmış kent”e atıfta bulunduğunda İstanbul’dan kendisini getiren uçağın
penceresinden gözlemlemiş olduğu kentin coğrafi kontekstine verdiği önemi anlayabiliyoruz. 

Konaklaması boyunca asıl rehberi belediyenin baş mimarı olan Rıza Aşkan Ünlü idi ve mühendis çalışma arkadaşı Cahit
Çeçen ile birlikte sürecin projeleri sırasında her ikisi irtibat kurduğu asıl kişilerdi (Fig. 3). Projesine şehir plancıları ta-
rafından yapılmış başlangıçtaki belli bazı tercihleri de dahil etmiştir. Bunlar arasında kentin üst ve alt kısımlarını birleş-
tiren ve limanı daha kuzeye, şu anda bulunduğu noktaya taşıyan Varyant Bulvarının yapılması yer almaktadır. 

Sunduğu belgeler büyük oranda mimarın o dönemde Rio de Janeiro, Cezayir veya Marsilya gibi kentler hakkında ince-
lediği teorilerin bir uygulaması şeklindeydi. 

Projelerden hiçbiri gerçekleştirilmeyecekti ancak konferans ve yayınlar aracılığıyla geniş bir şekilde yaygınlaşacaktı.
Ancak İzmir projesi o kadar şanslı değildi. Bergamo kentinde 1949’da gerçekleşen Uluslararası Modern Mimarlık Kon-
grelerinde (CIAM) sunulduğunda daha çok ünlü CIAM ızgara sisteminin örneklendirilmesi için kullanılmıştı. Söz konusu
ızgara plan dört temel işlev üzerine kurulmaktadır: barınma, çalışma, beden ve zihin gelişimi ve ulaşım. Planın temel
ilkeleri CIAM tarafından ifade edilmiş ve çeşitli kentsel modellerin analizi için bir yardımcı unsur olarak düşünülmüş-
lerdir.

1911’de İstanbul’u ziyaretinden sonra Le Corbusier kentlerdeki yeşil alanlar konusu ile ilgilenmeye başlamıştı. Bu durum
kendisi de yeşil kentsel alanlar taraftarı olan belediye başkanı Behçet Uz’un onu seçmesinin sebeplerinden biri olabilir.
Le Corbusier’nin Turan bölgesinde (Fig. 4) yeşil bir sanayi alanı yapılması önerisi Çiğli’de yer alan Organize Sanayi Si-
tesi’nin habercisiydi. Karataş tepeleri boyunca yerleşim alanları inşa edilmesi ve toprak seviyesinin yeşil alana ayrılması
önerisinde bulunmuştu (Fig. 5). Bu konutlar hiç inşa edilmedi ancak sonraki yıllarda çok sayıda mimara ilham kaynağı
olacaktı. Fakat şüphesiz Le Corbusier’nin projesinin en önemli noktası tepeleri kentsel gelişim için tercih ederek deniz
kıyısını boş zaman ve spor faaliyetlerine ayırmasıydı (Fig. 6). Bu strateji varolan mahallelerin artan yoğunluğu ve deniz
kenarındaki kentsel gelişimin devam etmesi sayesinde 1950’lerde başlayan ve spekülasyonlara sebep olan gayrimenkul
gelişimi ile tamamen zıt olacaktı. 

Anladığım kadarıyla bu günlerde kentin iç kısımlarındaki semtlere esinti sağlamak için sahil boyunca yer alan kesintisiz
cepheyi açmaya yönelik bir proje önerisi bulunmaktadır. Le Corbusier’nin 1925 Danger Kardeşlerin planından söz et-
memesi merak uyandırıcıdır. Eğer sebep sadece söz konusu planın zamanın şartlarına uymadığını düşünmesi değilse,
neredeyse kesin olarak kent plancıları çevresi ile bir anlaşmazlığa düşmekten kaçınmayı istemekteydi. Her halükarda
günümüzde belediye binasının bulunduğu yer için yeni bir kent merkezi önerisinde bulundu ve projenin bu yönü
1950’lerdeki sırasıyla gerçekleşen çok sayıdaki mimarlık ve şehir planlaması yarışmasında uyarlanacaktı. Doğan Tekeli’ye
göre her ne kadar eleştirilmiş olsa da Le Corbusier’nin önerileri yine de İzmir’in savaş sonrası şehir planlama komisyo-
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nunda yer alanlar tarafından çok iyi biliniyordu. 1922 yangınından kurtulmuş olan eski kent merkezinin dik açılı bir
planda yeniden inşa edilmesi projesi de geniş çapta eleştirilmişti. Kentin bu bölümü için dama tahtası planının önerilmesi
(Fig. 7) Hellenistik ve Roma kentçiliğini hatırlatmaktadır ancak yine de bu zamanda kimse bu plan tipine aşina değildi.
1948’de kent mirasına yönelik kentsel koruma politikaları yoktu ve Yenilik adına tüm Avrupa’da kentlere ait semtler
bütünüyle yıkılmaktaydı. Dolayısıyla genel anlamda Le Corbusier’nin fikirleri bu kontekste dahil edilmelidir. Her ne
kadar Le Corbusier tarafından kent yetkililerine sunulan bazı şablonların çok şematik olması gerçekten hayranlık uyan-
dırıcı olsa da projenin başarısızlığının ardındaki gerçek sebep çağdışı olmasıdır. Türkiye’nin ekonomik ve politik libe-
ralizme yöneldiği bir dönemde sıkı bir planlama politikası tavsiyesinde bulunmuştu. 

Rauf Beyru’ya göre planın başlıca muhaliflerinden olan kent plancısı Memduh Say Türk Yeni Asır gazetesine 1946’da
aşağıdaki açıklamada bulundu: “ Le Corbusier’nin fikirlerinin bir yüzyıl sonra uygulanabilmesi mümkün olabilir. Ancak,
günümüz dünyasında uygulanabilme ihtimallerinin olduğunu düşünmüyorum.” Söz konusu çok yerinde olan eleştiri
yetmiş yıl önce yazılmıştı. Nadiren tahmin edilebilen gelecek Le Corbusier’nin fikirlerinin kesinlikle demode olup ol-
madığını gösterecektir.

Didier Laroche
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LE CORBUSIER IN TURKEY: THE IZMIR CITY PLANNING SCHEME, 1939 - 1949

Jean-Luc Maeso & Didier Laroche

Abstract

Le Corbusier was commissioned in 1939 to create a new urban planning scheme for Izmir. The resulting project was
known to only a few specialists in France and Turkey. The work of the French architect fell by the wayside as a result
of the international situation and arduous negotiations with the Izmir city authorities, and came to a halt in 1949, and
the presentation of the project engendered a great deal of perplexity among the authorities of Izmir. The dossier disap-
peared from the city archives. As luck would have it, a double was preserved by the Fondation Le Corbusier, along
with original blueprints and sketches regarding the city plan. These pieces were presented in exhibitions in Izmir and
Strasbourg in May and July of 2009. Turkey holds a significant place in the elaboration of Le Corbusier’s theories, both
architectural and urban. Clearly his journey to the Orient in 1911 was a revelation for the man who then was still Mr.
Jeanneret since he remained committed to publishing this work only a few weeks before his death.

Introduction 

Almost a decade passed between early 1939 when the first contact was made between the architect and the municipality
of Izmir regarding the preparation of a city planning scheme and Le Corbusier’s visit to Izmir from October 5th to Oc-
tober 9th, 1948. The story of this project which evolved over the course of this period is worthy of a novel, and no in-
gredients were lacking: suspense, intrigue, competition, opposition, change and a sense of transformation - all
punctuated with recurrent recriminations between the city planner and the municipality.1 The city that Le Corbusier
would discover still harbors many painful scars despite the existence of the requested plans. Since its destruction in the
terrible fire of September 1922 (half the city was destroyed, a total of around 300 hectares, in some quarters the level
of destruction attained 50% to 75%), the daunting task of reconstruction, with its share of issues and intrigues, emerged. 

While Izmir was not an isolated case - most of the western cities suffered their share of destruction during the retreat
of the Greek armies - its situation was “particularly emblematic since it was a matter of founding a modern city upon
the ruins of an ancient one, and in the process proving that the new Turkey had definitively turned its back upon its
multicultural past and was resolutely looking towards its future as a nation. It was the perfect occasion to commission
the first city planning scheme in the history of Turkey.2

At the time, Izmir had been the second most populous city and the largest port for export in Turkey (fig. 1), but was
partially destroyed and also emptied of a large portion of its inhabitants during the Balkan Wars. This human drama
would result in an exchange of populations in 1923.3 The city was also experiencing an economic catastrophe due to
the departure of the Christian population which controlled the economy and the lion’s share of international commercial
relations. The problem of reconstruction did not only apply to the destroyed quarters of the city, but also concerned
economic revitalization and social reconstruction.4

1 Regarding this, please see Jean-Luc Maeso, “Izmir et Le Corbusier, ou les dessous d’une correspondance de 1939 à 1949,” in Le
Corbusier en Turquie: le plan directeur d’Izmir (1939-1949), exhibition catalogue as part of the Saison de la Turquie in France.
2 Stéphane Yerasimos, “Urbanistes sans urbanisme, le cas de la Turquie,” in Cultures et milieux urbanistiques dans le sud de la
Méditerranée, vol. 2,  Part 1 (Paris: CNRS, January 2004). 
3 Decided by the Treaty of Lausanne.
4 Cânâ Bilsel, La reconstruction de la ville d’Izmir à la première moitié du 20e siècle: trois projets d’urbanisme et les scenarii de mod-
ernisation, Masters Thesis, DEA (Paris: Ecole d’Architecture de Paris-Belleville, 1993).
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Context

The authorities of the new Turkish Republic (1923) had already approached French urban planners regarding the city
of Izmir (Henri Prost5 and René Danger6). The Danger-Prost project was implemented in 1925, but financial and ad-
ministrative difficulties led to digressions and transformations which, in the early 1930s, made the project obsolete.7

Then the new Progressive mayor of Izmir, Dr. Behçet Uz (fig. 2), sought a solution as the Turkish Minister of Public
Works demanded the organization of a competitive process.8 At the end of 1938, after having consulted with Hermann
Jansen,9 the city planner of the new capital of Ankara, who was particularly critical of the French plan, the mayor then
approached Le Corbusier. The exact reason for this audacious choice was not known given the context of the influence
of German city planners in Turkey. It might be supposed that the architect Halit Femir,10 who worked at the Rue de
Sèvres workshop and remained friends with Le Corbusier, played a part in it. At any rate, his publications - notably To-
wards a New Architecture - had earned him immense renown in the world of architects and city planners, especially
the younger generation. The mayor of Izmir’s sanitarian and modernist convictions might also explain his affinity for
the theses developed by Le Corbusier. The architect had been working on the city planning of Algiers for several years
and the two cities shared affinities such as an urbanization which was derived from both the ancient and the European,
much like Izmir. The City Hall established contact with the French city planner through the intermediary of the city
engineer Cahit Çeçen.11

This commission came at just the right moment during a difficult time for Le Corbusier. If one looks at his situation
during this period (the late 1930s until 1943-1946), while Le Corbusier was theorizing, writing, painting and research-
ing, he was not constructing anything.

Le Corbusier had financial problems so he demanded a large fee from the city of Izmir. Consequently the negotiations,
which are attested by the abundant correspondence exchanged with successive mayors, which dragged on, giving rise
to many recriminations on both sides. To add spice to the story, we might add the underhanded intriguing against Le
Corbusier by the French authorities in Turkey, who touted a more traditional architect, Albert Laprade, who, at the
time, was putting the finishing touches onto the French Embassy at Ankara.12 An accord was finally reached with the
mayor in 1940, but the very day he planned for his departure for Turkey, May 10th, was the day France was invaded
by the German army, effectively preventing him from leaving and the project was relegated to an uncertain future.

5 Henri Prost (1874-1959) was a French city planner. He undertook a first journey to Turkey in 1904, and he created measured
drawings of the mosques of Bursa. From 1905 to 1907, he made complete as-built drawings of Hagia Sophia. It should be noted
that, at the end of the 1940s, he was the only foreign city planner still practicing in Turkey. Installed in the quarter of Pera in
Istanbul, he lived there until 1951.  See the work of Henri Prost, Académie d’architecture (Paris: 1960).
6 René Danger (1872-1954) was a French surveyor and urban planner. In 1919, he founded the Société des Plans Régulateurs de
Villes with his brother Raymond, along with his son Paul, an architect and city planner, and his daughter Thérèse, an engineer from
the Ecole Centrale. See the Fonds Danger at the I.F.A archive.
7 Commissioned in 1922, it was submitted by René Danger in 1924; in 1935 the municipality turned it down.
8 Behçet Uz, mayor of Izmir from 1931 to 1941. A doctor and politician, he became a deputy and served several times as a minister.
An energetic idealist, he had a fundamental belief in the new Turkey.
9 Hermann Jansen (Aix-la-Chapelle 1869-Berlin 1945), a Professor of Urban Planning, created the city plans for Berlin, Dresden,
Leipzig, Prague, Budapest. He won the architectural contest for Ankara in 1928.
10 Born in Crete in 1910, Femir pursued his studies at Galatasaray, and received his diploma as an architect in 1937. For two years,
he worked in Sweden and with Le Corbusier. His many works sought to conciliate modernism and tradition with a great attention
to detail.
11 In December 1938, Le Corbusier received him at his agency on the Rue de Sèvres.
12 Albert Laprade (1883-1978) was a French architect, gardener and city planner. In 1933, he was commissioned by the Ministry of
Foreign Affairs to build the French embassy at Ankara; it was completed in 1939. He was also responsible for Taksim Square in Is-
tanbul (1933), the head offices of Sümerbank in Ankara (1934). He came in third in the competition for the Ankara Parliament
(1937).
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During the way, contact was sporadic but not broken, partly because the city of Izmir had provided a deposit down for
the work. In 1946, the new mayor of Izmir, Reşat Lebleblicioğlu (fig. 2) visited the master in Paris and renewed the
offer of collaboration.13

However, after the war, Le Corbusier’s career came to the fore with such positions as expert advisor for the seat of the
United Nations in New York. Thanks to his commission for the Unité d’Habitation de Marseille (Marseille Housing
Unit) which broke ground in October of 1947 and was inaugurated as late as 1952 (it was not yet constructed when he
created the city planning scheme for Izmir), he would soon be able to put the ideas he had developed over decades on
urban housing into practice. The commissions abounded - although few were actually realized - in both architecture
and city planning. Le Corbusier had used the war years to publish a great deal on urbanism, notably the Athens Charter.
Through the intermediary of ASCORAL, an association which brought together architects, city planners, engineers, ge-
ographers, etc., he had established the regulations for the CIAM drafting template, a tool for analysis and projects of
which he made extensive use in all his subsequent projects, including that of Izmir.

One of his preoccupations of the time was standardization, hence the creation of the Modulor (1943), a sophisticated
scale of proportions, which was the result of his efforts. The conditions of reconstruction, a theme which obsessed him
in the wake of the Second World War, were one of the reasons for this normative approach, in contrast with his plastic,
sensitive approach to architecture.

However, in Turkey, things had evolved. A variety of laws governing municipalities had been passed in 1930, 1933,
and 1935 which cut down the prerogatives of mayors in terms of city planning, and the councilors at the Ministry of
Public Works now had the ultimate authority to approve or refuse urban plans and their revisions. Although they had
in large part trained with German masters who had established themselves in Turkey at the end of the 1930s, the young
generation of architects and local city planners felt that the country no longer needed the assistance of foreign experts.

Another factor in the refusal of Le Corbusier’s city planning scheme can also be found in the fact that, from the Second
World War on, Turkish city planners took control of city planning in Turkey. It was a time when the rural exodus and
the policy of the Liberal government to leave the urban periphery to its own devices to appease social tensions combined
to make city planning impossible.

Jean-Luc Maeso

The project Le Corbusier presented to the municipality of Izmir is almost unknown to historians of architecture. For
those who did mention it, the project was not greeted with approval by either the French or Turkish individuals who
referred to it. There are surely some objective reasons for that, nevertheless I will attempt to show that this scheme had
some noteworthy aspects. This project figured in the first editions of Le Corbusier’s complete works and it is interesting
to note that it was presented with a direct allusion to its failure. However, we have no extant official document which
refers to the project’s reception by the local authorities, or the exact objections which were raised about it, only some
narratives by word of mouth, such as those from city planners who knew the municipal officials of Izmir, such as Rauf
Beyru and Doğan Tekeli, among others.

Le Corbusier’s original blueprints have been lost. Fortunately, Rauf Beyru managed to photograph them before their
disappearance, and a nearly complete copy is preserved at the Le Corbusier Foundation in Paris. To begin with, the ar-
chitect’s working methods were unsettling for traditional city planners. 

13 Born in Izmir in 1900, Reşat Leblebicioğlu succeeded Behçet Uz when Uz was elected to Parliament. Mayor from 1941 to 1949,
he created public services for water, gas, electricity and public transport (ESHOT), as well as the symphony orchestra and the theater.
From 1960 to 1972, he was President of the Stock Exchange.
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In the introduction to his complete works, we see that “Le Corbusier had a great deal of trouble explaining to the mu-
nicipal authorities who received him […] that he was a sort of ‘consulting physician’ who arrives at a patient’s bedside
and, in one look is capable of making the right diagnosis.” This comment shows both Le Corbusier’s view of himself
but also reveals the original approach to city planning which was his signature.

Early on, Le Corbusier became an aviation enthusiast and, in a little-known work published in 1935 entitled Aircraft,
he states that aerial observation created a new perspective on man-made structures. As he resumes: “Now, the airplane
has provided us with proof that we were right to have wanted to innovate in the fields of architecture and urbanism.”

The sketches he made during his journey and stay in 1948 are unfortunately lost, but when he refers to “the city, well
situated around its gulf,” we can see the importance he credits to the geographical context of the city, which he observed
from the window of the airplane which brought him from Istanbul.

During his stay, his main guide was the chief municipal architect Rıza Aşkan Ünlü who, in tandem with his engineer
colleague Cahit Çeçen, would be his main contacts during the projects of the process (fig. 3). He integrated certain
initial choices made by the city planners into his project, such as the creation of Varyant Boulevard, which linked the
upper and lower parts of the city, and moving the port north, to its current location.

The document he presented is in large part an application of theories which the architect was exploring at the time re-
garding several cities, such as Rio de Janeiro, Algiers, or Marseille, to cite a few comparable examples.

None of these projects would be realized, but they would be widely disseminated through conferences and publications.
However the Izmir project was not so lucky. Upon its presentation at the International Congresses of Modern Architec-
ture (CIAM) in Bergamo in 1949, it was mainly used to illustrate the famed CIAM grid. This grid identifies four basic
functions: living, working, cultivating body and mind, and circulation. The fundamental principles of the grid were
formulated by the CIAM and were intended as an aid in the analysis of a variety of urban designs.

Since his visit to Istanbul in 1911, Le Corbusier became preoccupied by the question of green spaces in the cities. This
was perhaps one of the reasons for which the mayor, Behçet Uz, who was also a partisan of green urban spaces, had se-
lected him. Le Corbusier’s proposal for a green industrial area in Turan (fig. 4) was a precursor for Çiğli’s Organize
Sanayi Sitesi. He proposed the construction of residential areas along the heights of Karataş, allotting the ground levels
as green space (fig. 5). These residences were never constructed but they would inspire many architects in later years.
But undoubtedly, the most important point in Le Corbusier’s project resides in his choice of the heights for urban de-
velopment while reserving the seaside for leisure and sports activities (fig. 6). This strategy would be in total opposition
to the speculative real estate development which began in 1950, thanks to the increasing density of the existing quarters
and the continued urban development of the seaside.

It is my understanding that, there is currently a project proposal to open up the continuous facade along the seafront
in order to provide some air in the districts of the inner city. It is curious that Le Corbusier makes no mention of the
1925 Danger Brothers plan. He almost certainly wanted to avoid a conflict within the milieu of the city planners, unless
he merely thought that this plan was in any case outdated. In any case, he proposed a new civic center on the site where
the city hall now stands, and this aspect of the project would be adapted over the course of several architectural and
city planning competitions in the 1950s. According to Doğan Tekeli, despite being criticized, Le Corbusier’s propositions
were nevertheless well-known by the various players of Izmir’s postwar city planning commission. The project of re-
constructing the old city center, which had been spared in the fire of 1922, on an orthogonal plan, was also widely crit-
icized. The proposal of a checkerboard plan for this part of the city (fig. 7) is reminiscent of Hellenistic and Roman
urbanism, and yet, at this time, no one was familiar with this type of plan. In 1948, policies of urban conservation of a
city’s heritage were nonexistent and, in the name of Renovation, entire city districts throughout Europe were being torn
down. Consequently, one must place Le Corbusier’s ideas in their context, generally speaking. Even if one might be
truly astonished by the ultra-schematic format of some blueprints presented by Le Corbusier to the city officials, the
main reason for the failure of his project is its anachronism. He had prescribed a policy of stringent planning at a moment
when Turkey was taking a turn towards economic and political liberalism.



- 304 -

According to Rauf Beyru, one of the major opponents of the plan, city planner Memduh Say, made the following state-
ment in the Turkish paper Yeni Asır in 1946 : “It is possible that Le Corbusier’s ideas might be applicable in one century.
However, I don’t think there is any chance that they could be created in our world today.” This very pertinent criticism
was written seventy years ago. The future, which is rarely predictable, will reveal whether Le Corbusier’s are definitively
obsolete.

Didier Laroche
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Resim 1 / Figure 1:  İzmir 1. Kordon, 1948 / Izmir maritime waterfront, 1948.

Resim 2 / Figure 2: İzmir Belediye Başkanları , Dr. Behçet Uz (1931-41) and Reşat Leblebicioğlu (1941-1949) / Izmir Mayors Dr. Behcet Uz and
Reşat Leblebicioğlu (1941-1949)
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Resim 3/ Figure 3: Le Corbusier yerli şehir plancısı Aşk Rıza ile birlikte Şehir Oteli inşaat sahasının (şimdiki Orduevi) önünde, 1948 / Le
Corbusier with local urban planner Aşk Rıza in front of the Şehir Oteli (now Orduevi) construction site, 1948.
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Resim 4 / Figure 4 : 'L'usine verte', plan, FLC IZM 4032.

Resim 5 / Figure 5: Yerleşim alanlarındaki konutlar için öneri, FLC IZM 4035. / Proposal for dwellings in the residential areas, FLC IZM 4035.



- 308 -

Resim 6 / Figure 6 : Eski Türk Mahallesi için önerilen plan , FLC IZM 13.283 / Proposal scheme for the old Turkish neighborhood, FLC IZM
13.283.

Resim 7 / Figure 7: İzmir kentinin geliştirilmesine yönelik genel plan FLC IZM 13.278 / General plan for the development of the city of Izmir,
FLC IZM 13.278.
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İZMİR’İN ÇOK DİNLİ YAPISI

Hale Okçay

Özet

Bu araştırmanın amacı sekizbin yıllık şehrimizin çok dinli yapısını tartışmaktır. İzmir’in Neolotik yerleşimi olan Yeşilova
Höyüğü’ndeki Ana Tanrıça kültünden başlayan dinler tarihi yolculuğumuz, Bayraklı’daki Hellen uygarlığı ve Kadifeka-
le’den Basmane’ye uzanan Roma uygarlığındaki çoktanrılı dinlerin izleriyle devam etmektedir. Ardından, Hristiyan tek-
tanrılı dinlere sahip halklar olan Rumlar, Ermeniler, Levanten Avrupalılar ve bir başka tektanrılı dine inanan Yahudilerin
İzmir’in sakinleri olduğuna şahit olmaktayız. Müslümanların İzmirle tanışması ile giderek genişleyen bir cemaate dö-
nüşmesi ve Cumhuriyet döneminden sonra Müslüman İzmir’den söz edişimiz, İzmir’in çok dinli yapısının sosyolojik
gerekçelerini ortaya çıkarmaktadır.

Giriş

Sekizbin yaşını aşmış İzmir’i kat kat bir pasta dilimi gibi düşünürsek, Neolitik dönemden başlayarak günümüze kadar
kent çok çeşitli topluluklara ve bu nedenle çok çeşitli dinlere evsahipliği yapmaktadır. Bu durum yüzyıllarca bu toplu-
lukların bir arada yaşamayı başarabildiğini bize göstermektedir. Batılı tarihçilerin anlatımına göre, doğunun en batısı
olan İzmir, dinler tarihi açısından eşsiz bir hazinedir, bu bakımdan İzmir nev-i şahsına münhasır bir kent olma özelliği
taşır.1

Neolitik Dönemde Doğa Dinleri

Doğa dinlerinde ilk karşılaştığımız kutsal motif “Ana Tanrıça Kültü” dür.2 Ana Tanrıça erkek tanrılardan önce ortaya
çıkmış ve doğurganlık, bereket, bolluk, üreme ve çoğalmayı temsil etmektedir. Anadolu’nun bereketli, ürün veren top-
raklar olarak tanımlanması, aslında bir anlamda kadınlar üzerinden yürütülen toplum yapısını da bizlere gösteriyor. İz-
mir’in “dişi” bir kent olmasının/değerlendirilmesinin altında bu figürün yattığını hatırdan çıkarmamalıyız. 

2005 yılında kazı çalışmalarına başlanan Yeşilova Höyüğü, Batı Anadolu’da geniş alana yayılan ve Bornova’da bulunan
bir yerleşim merkezidir. Yangın ve sel felaketleriyle terk edilen bölgede bulunan, yine, kaplardan biri üzerinde yer alan
“Anadolu Parsı” figürü, 1950’lerde soyunun tükendiğine inanılan bir tür olarak sekiz bin yıldır İzmir’in tanıdığı bir hay-
van olma özelliğini taşıyor ve vahşi hayvan kabartmaları Neolitik dönemin başlangıcından itibaren kutsal bir öneme sa-
hiptirler. Güç ve çeviklik sembolü olarak kutsal bir işlev de yüklenmektedir. Bölgenin önemli bir buluntusu olarak
kabul edilen dört santim boyundaki “Ana Tanrıça figürini”, dönemin totemistik kutsalını gündeme getirir. Ana Tanrıça
figürü doğurganlığın dinsel anlamda kadını kutsallaştırıyor olması, İzmir tarihi açısından önemlidir; Ana Tanrıça hey-
kelini evlerine koyarak çocuklarının daha sağlıklı ve uzun yaşaması için istekte bulunmuş olabilirler. Prehistorik çağda
doğurganlık çok önemli olmalıdır, kadın ne kadar çok doğurursa işgücü o kadar artıyor ve üretim yükseliyordu, böylece
doğurganlık kadını kutsallaştırıyordu. Doğa dinlerindeki en belirgin özelliğin “Ana Tanrıça kültü” olması, diğer bir de-
yişle, kadın bedeninin doğurganlık ve bereket sembolü olması (toprak gibi-toprak ana) bu heykelciğin önemini artırı-
yor.3

1 Buradaki araştırma Okçay 2014’a dayanarak yayına hazırlanmıştır.
2 Mellaart 1999.
3 Derin 2012.
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Anadolu adının bir görüşe göre Ana Tanrıça’nın kutsallığından geldiği düşünülüyor. Yine nadir bulunan bir eser olan
8500 yıllık bir mama kaşığının annenin boynunda asılı durduğunu ve her an çocuğunu beslemek için kullandığını ve
dinsel-kutsal bir özelliği olduğunu, kaşığın ana tanrıçayı temsil ettiği düşünülebilir. Kazıdan elde edilen özel kaplarda
kullanılan boğa figürü erkeği, cinsel gücü ve üremeyi temsil ediyor olmalıdır. Boğa kültü anaerkil bir toplulukta ataerkil
bir yapıyı ifade ediyor. Kil üzerinde parmak izlerinin de kadınlara ve çocuklara ait olması, toplumsal cinsiyete dayalı iş-
bölümünün ilk örnekleri olma özelliğini göstermektedir.4 Tüm bu veriler, İzmir’in dinsel tarihinde totemistik ve natu-
ristik verilerin Yeşilova Höyüğü’nde somutlaştığını bize kanıtlıyor: Ana Tanrıça kutsalı ve pars, boğa gibi hayvanların
korku ve güç, üreme sembolü oluşu, kutsal simgesel objelerin tapınma aracı olması din kültünün evrimsel değişimine
ışık tutmaktadır. 

Çok Tanrılı Dinler İzmirde

Çok tanrı fikri, toplulukların ihtiyacına cevap veren bir sosyal süreçtir. Küçük topluluklar gelişip şehir devletlerine (Site)
evrildikçe, din ve toplum ilişkisin karmaşıklaşmasıyla ortaya çıkıyor. Çok tanrılı toplumlarda kadınlar, dinsel-kutsal
ana tanrıça figüründen ev kadını ve fahişe figürüne doğru bir dönüşümü yaşıyorlar. 

Bayraklı Smyrna’sı: 

Akurgal’a göre, İzmir Hellen tarihinde çok önemli bir yeri olan tanrı kral Tantalos’un mezarının İ.Ö. 620 - 590 yılları
arasında yapılmış olup, günümüzde yıkıntı halinde ve gecekondulara temel taşı olarak hizmet vermektedir.5 Dört dönem
on yerleşim bölgesi halinde gelişen Smyrna, tarım ve ticaret yapan, surlarle iyi korunmuş bir liman kenti olmaktadır.
Kutsal Athena tapınağına evsahipliği yapmaktadır.

Roma İzmir’i: 

Çok tanrılı dinlerin en önemli köşetaşlarından biri olan Roma İmparatorluğu çok tanrı inancını siyasal yönetimiyle en
iyi biçimde birleştiren bir toplum düzenine sahipti. Gelişip güçlenen ve organize olan imparatorluk, bir politeist - çok
tanrıcı dinin çeşitliliğine ihtiyaç duyarak gücünü sürdürmeye çabalıyor. Roma tanrıları ve tanrıçaları çeşitli dinlerin bir
harmanıdır, her doğal veya sosyal olay için ayrı tanrı ve tanrıçalar vardır.

Agora arkeolojik kazıları 1932 yılında başlamıştır, 1941 yılına kadar İzmir Arkeoloji Müzesi adına aralıklarla devam
etmiş, günümüzde halen daha kazı çalışmaları sürmektedir. Smyrna, Bayraklı’daki yerinden, Kadifekale ile onun kuzey
ve batı yamaçları boyunca bir yandan bugünkü Çankaya-Basmane eksenine, diğer yandan Kemeraltı- Bahribaba eksenine
taşınmıştır6. Mitosa göre, Alexandros (Büyük İskender) Smyrna’yı uykusunda gördüğü bir rüya üzerine kuruyor, Ne-
mesisler ona Pagos tepesi üzerinde bir kent kurmasını ve İzmir halkını eski kentten çıkarıp oraya getirmesini söylüyorlar.
Bu nedenle, Klaros’daki kehanet (biliciler) merkezine danışılıyor, tanrının kutsal Meles’in yakınında oturmakla halkın
daha çok mutlu olacağını teyid etmesi üzerine Bayraklı boşaltılıyor ve bu yeni kente yerleşmeye başlıyor. Bu da bize
gösteriyor ki, tanrıların gücü bir kentin yerini değiştirecek oranda yüksek ve mutlaktır.

Su kemerleri ve su kanallarıyla ünlü Roma Smyrna’sında, Agora üzerindeki yamaçta tespit edilen “Süt Veren Anne
Kanalı” adı verilen kanal Hristiyan İzmirlilerin yerel inanışını yansıtan Süt veren Anne inancı için mistik-kutsal bir işlev
üstlendiği, kanalın içinde Meryemana tasvirinin olduğu söylenmektedir.7 Bu kanalın suyundan içen kadınların doğur-
ganlıklarının arttığına, sütlerinin bollaştığına inanılırdı.

4 Derin 2012.
5 Akurgal 2000.
6 Gültekin 1951; Ersoy 2012.
7 Ersoy 2012.
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Üç kez Neokoros, yani imparator tapınağını-kültünü koruma ünvanı elde eden Smyrna hem dinsel ve hem de politik-
idari anlamda önemini ortaya koymaktadır. Neokoros yazıtı, batı stoanın bodrum katında bulmaktadırr. Adalet ve İn-
tikam Tanrıçası Nemesis Tapınağı’nınvarlığı da biliniyor ve bugün çevredeki bir okulun altında kaldığı düşünülüyor. 8

Smyrna’nın yeni yayılmaya başlayan Hristiyan inancındaki önemi, Meryem Ana ve St. John’ı ağırlamış olması, Antak-
ya’dan sonra en eski Hristiyan topluluklara ev sahipliği yapmasıdır. Bu dönemde bir Yahudi cemaate sahip olan Smyrna,
bu topluluğun içinden Hristiyanlık inancına geçen bir potansiyel oluşturmuştu. 1. Constantinus ile başlayan yeni dö-
nemde, Smyrna’da ve diğer kentlerde politeist inançlar devam etse de Hristiyanlık kimliği ön plana çıkmıştı. M.S. 380’de
Theodosius tüm halkın Hristiyan dinini kabullenmeye zorladı.9 Bu durum Doğu ve Batı Roma’nın ayrılışını sağlamıştır.
Hristiyanlıktaki bu ilk ve en büyük ayrılık, Ortodoks mezhebinin ortaya çıkışı anlamına da gelmektedir.

Pagan (politeist) dini yapının üzerine gelen tek tanrı fikri elbette hemen benimsenip eski dinin izleri kolayca silinmiyor.
Nitekim, St. John’ın öğrencilerinden olan Polikarpos, Smyrna Hristiyan cemaatinin lideri olmasıyla, yeni dinin iman
edenlerine baskılar söz konusu olmuş ve öldürülmesine sebep olmuştur. Henüz gün ışığına çıkarılmasa da, St. Polikar-
pos’un öldüğü yer, ilk önceleri tanrıça Kibele tapınımı için kullanılmış ardından “Yusuf Dede” adlı bir Müslüman ermişin
mezarı konumlanmış, bu gün ise hepsinin üzerinde gecekondular, altlarında yatan dinsel- tarihsel mirastan habersiz
yaşam sürmektedirler.10

Tektanrılı Dinlere Mekan Olan İzmir

Osmanlı İmparatorluğu’nda gayrimüslim (ekalliyet) toplulukların yaşam düzenleri “Millet” sistemi içinde örgütleniyor.
Millet sistemini kısaca şöyle açıklayabiliriz: Osmanlı toplumu, Muhammed Peygamber dönemindeki ehli kitap toplu-
lukları yani, Hristiyanları ve Yahudileri, konulan kurallara uyduğu müddetçe belli haklar elde etmesi temelinde İslam
dünyasında varlıklarının kabul etmektedir. Zımmi’ler yani İslam yönetimine hukuki açıdan zimmetli olanlanlar, Harac
(arazi -ürün vergisi), Cizye (erkelerin askerlik hizmetinden muafiyeti için ödenen kelle vergisi) ve Uşür (ticaret mallarının
1/20’sinden alınan vergi) ödeyerek, kendi dinsel kurallarını yaşayabilme imtiyazı elde ederler. Dini ibadetlerini yapa-
bilme, dini eğitim verebilme, evlenme, doğum, ölüm, vaftiz, sünnet vb. gibi sosyo-dinsel gereksinimlerini yerine geti-
rebilme, dini sosyalizasyonu yerine getirme, topluluk içi hukuk ve ceza uygulamalarını yürütebilme gibi dini
toplulukların ihtiyaçlarını bu vergileri ödeyerek karşılamak imtiyazını elde etmektedirler. İmparatorlu’ğun mutlak yö-
neticisi padişah fermanlarıyla sık sık düzenlen bu imtiyazlar, bir idari pratik olarak adlandırılmaktadır. Öte yandan,
gayrimüslim topluluklar kendi içlerinde çözemedikleri adli, ticari, vb anlaşmazlıklarda şer-i hukuk sisteminin kurallarına
uymak durumundaydılar. Altı yüzyıl süren Osmanlı İmparatorluğu döneminde  Hristiyanların (Rumlar ve Ermeniler)
ve Yahudilerin  zımmi sosyal statüsü Lozan Antlaşması ile fiili olarak ortadan kaldırılmış ve Türkiye Cumhuriyeti gay-
rimüslim yurttaşlarını eşit vatandaş statüsüne taşımıştır.11

İzmir çok dinli çok dilli, farklı toplulukları ve nüfus yapılarını barındıran bir kent. Özellikle, 17. yüzyıldan itibaren bu
renkli yelpaza kendini açıkça gösteriyor: İzmir’de Müslüman Türkler ile gayrimüslimlerin ayrı mahalle ve semtlerde
oturduğunu görüyoruz. Evliya Çelebi’ye göre, Türkler, Kadifekale’den aşağı doğru Tilkilik, Namazgah, İkiçeşmelik, Ke-
meraltı bölgesinde, Yahudiler Mezarlıkbaşı’nda, Ermeniler Basmane’de, Rumlar Alsancak’ta, Frenkler diye bilinen Le-
vantenler ise, Birinci ve İkinci Kordonun Alsancak yönündeki Frenk Mahallesi’nde oturuyorlardı. Buca’da İngilizler,
Rumlar ve az sayıda Hollandalılar yerleşmişti. Bornova ve Karşıyaka’da İngiliz ve Levantenlerin yerleştiğini,  Rumların
varlığını görüyoruz, az sayıda Yahudi ve Müslüman aileler vardı. Şimdi kısaca bu cemaatlerle tanışalım:

8 Ersoy 2011.
9 Ersoy 2012.
10 Okçay 2015.
11 Kastoryano 1992; Levi 1992; Okçay 2013.
12 Galante 1937.
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Yahudiler İzmir’de

İlk tek tanrılı din olarak kabul edilen Yahudilik, bu gün Yahudi takvimine göre 5777 yaşında. Doğuşu itibariyle Yahudilik
belli bir soya, belli bir topluluğa gelmiş, kapalı geçirgen olmayan, anne soyundan ilerleyen bir dindir. Peygamberleri
Musa ile İsrailoğulları/İbranioğullarına göderildiğine inanılır. Çoktanrılı Mısır kültünün içine doğmuştur.  

Yahudiler M.Ö. 4. yüzyıla kadar uzanan bir geçmişe sahipler İzmir’de. Bu tarihle öncelikle, İzmir’deki ilk tek tanrılı din
olma ayrıcalığını elinde bulundurmaktadır. Avram Galante’ye göre, 2. ve 3. yüzyıllarda İzmir’de Yahudilere ait bir havra
vardı.12 Ancak, bir minyan oluşturacak- yani dua edebilecek on yetişkin erkeğin bulunması - cemaat yapısı için 1605
yılını beklemek gerekmektedir. İspanya-Portekiz göçmenleri (Sefarad’lar)  Agora çevresi, Havra Sokağı çevresi, İkiçeş-
melik, Keçeciler ve Karataş çevresine yerleşerek mahalleler oluşturuyorlar.13 İzmir ticaretinin gelişmesiyle büyüyen
şehre, Selanik ve İtalyan Birliği şehirlerinden, ayrıca Batı Anadolu’dan Yahudi göçleri oluyor. Günümüzde ise, cemaat
çoğunlukla Alsancak’ta ikamet ediyor, yazları ise adres Çeşme’dir.14 İzmir Yahudilerinin dinsel-kutsal mekanlarını Ha-
hamhane, sinagoglar ve kabristanlar olarak ele alacağız.

Hahamhane - Konsilyo: 1840 Yılında Behor Yomtov Danon İkiçeşmelik’de Hahamhaneyi inşa ettiriyor.15 1997 yılıda
boşaltılıncaya kadar İzmir cemaatinin dinsel ve yönetimsel görevlerini yerine getiren bina, bugün harap halde restore
edilmeyi bekliyor.

Sinagoglar: Sinagog kelimesi Yunanca toplanma yeri anlamına gelen “Siynagoge” den gelir. Sinagog anlamına gelen bir
başka sözcükse, duaevi “Proseukhe”dir. Türkçe’de Havra sözcüğü, İbranice’de de “Hevra” sözcüğü buna karşılık gelir.
İzmir sinagogları, Osmanlı sanatının ve çevresel kültürün etkisini yansıtmaktadır, örneğin tavan ve sütunlardaki süsle-
meler İzmir’e özgüdür. Bugün İzmir’de bulunan her havranın kendi yönetim kurulu bulunmaktadır ve bu kurul havra-
ların bakımını üstlenir.16 1940’lı yıllara kadar 49 havra ve dua evi bulunan İzmir’de günümüzde 12 tane havra bulunuyor.
Bunların 8 tanesi eski yerleşim bölgesi olan Kemeraltı’nda Havra sokağı ve civarındadır. Örneğin, Ets Ha Hayim (Hayat
Ağacı) Havrası, Portekiz Havrası, Algazi Havrası, La Sinyora (Giveret) Havrası, Bikur Holim Havrası,  Karşıyaka Mezaket
Arabim Havrası ve  Beth İsrael Havrasıdır.17

Yahudi Mezarlıkları: Gürçeşme-Kançeşme Eski Mezarlığı, Bornova eski Mezarlığı, halihazırda gömü yapılan Altındağ
Kokluca Mezarlığıdır.

Levanten Hristiyanlar

“Osmanlı Sultanının topraklarında bulunan Avrupa’dan gelmiş Hristiyanlara verilen ad olan Franklar veya  Frenkler;
Fransızlar, İngiliz, Hollandalı, Venedikli ve Cenovalıdırlar” diyor Antoine Galland. 18

Levantenlerin, diğer bir anlatımla Avrupalı tüccarların çoğunlukla, Katolik ve Protestan olduklarını bilmeliyiz. Günü-
müzde İstanbul dışında çoğunlukla İzmir’li ya da İskenderunludurlar. İzmirli Levantenler, hem “Frenk” yani Avrupalı,
hem de “azınlıkların” yani Hristiyan ve Yahudilerin özelliklerini taşıyan, her iki tarafa da ait olan bir topluluktur. Osmanlı
hükümetinden  “beratlılar” diye nitelendirilen, “fermanlı” ya da “neferli” adını alan, elçiliklerde ve konsolosluklarda ça-
lışan tercümanları ile çoğunlukla tüccarlık yaparlar. Bu gün  pek azı erişebilmiş olsa da, İzmir’in kentleşme sürecine
çok önemli katkıları vardır.19 Alsancak’ta  “Frenk Caddesi”,  Bornova, Buca, Seydiköy (Gaziemir) ve Karşıyaka’da yazlık
/ kışlık muhteşem köşkler yaparak kentin çehresini değiştirmişlerdir.

13 Hazan 2004.
14 Okçay 2013.
15 Pardo 2007.
16 Galante 1937; Pardo 2007.
17 Okçay 2013.
18 Bauden 2003.
19 Yılmaz 2006.
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Rauf Beyru, İzmir Levantenleri’nin kendi ülkelerinde olduklarından  daha fazla  dinlerine bağlı olduklarını ya da ken-
dilerini öyle gösterdiklerini, Müslüman ülkelerde bulunan Hristiyanların dini törenlerine daha fazla önem gösterdiklerini
ve bunun bir nevi vatan hasretini giderme aracı olduğunu gezginlere dayanarak söylüyor.  İzmir’deki Hristiyanların dini
bayramları da tıpkı bir Avrupa kentinde kutlanışı gibi görkemli olmasına dikkat edilirdi. Noel, Easter (Paskalya), Karnaval
gibi dini bayramlarda sokakların ve caddelerin  süslendiği geceleri fişeklerin atıldığı anlatılıyor.  Çocuklarını dini ritüelleri
öğrenmeleri için bu bayramların önemli bir araç kabul edildiği biliniyor. Kiliselerdeki törenlere tüm ailenin katılımına
özen gösteriliyor ve Müslümanların bu dini günlerde Hristiyanları kutladıkları ayni biçimde Müslümanların dini gün-
lerinde de Hristiyanların gereken hassasiyeti gösterdiklerini söylüyo.20 Her milletin dini bayramlarını ayrı ve özgür bi-
çimde kutlaması, birbirlerinini kutsal değerlerine saygılı olmaları İzmirin çok önemli bir imtiyazıydı.

Bugün Levantenler’in  eski toprakları ile formel bağlarını İzmir’de bulunan fahri ve legal konsolosluklar aracıyla yürüt-
tüklerini biliyoruz. Şimdi bu toplulukların dinsel mekanlarına21 kısaca değinelim: St. Polikarp Kilisesi, Bayraklı St. An-
tuan Katolik Kilisesi, St. John Evangelist-Aziz İncilci Yahya Anglikan  Katedrali, St. Rosario (Kutsal Tespih)  Gül  Katolik
Kilisesi, Alsancak  Dom  Kilisesi, Alsancak Santa Maria Katolik  Kilisesi, Notre Dame de Lourdes Katolik  Kilisesi, Buca
Aziz Vaftizci Yahya Katolik Kilisesi, Bornova Santa  Maria Magdelena Anglikan Kilisesi, Buca Protestan Kilisesi ve Kar-
şıyaka St. Helen Katolik Kilisesi’dir. 

İzmir’de Rumlar

İzmir’in en eski sakinlerinden olan Rum cemaati genellikle kendi içinde kapalı bir yapı benimsemiştir. Bazı kaynaklardan
19. yüzyılda  İzmir Rumları’nın dini tutuculuklarının yoğun olduğunu, başka bir Hristiyan mezhebinden evliliğ bile
onaylamadıklarnı, dinin Rumların pusulası olduğunu öğreniyoruz. Cenaze törenleri tıpkı Levantenlerin ve Ermenilerin
cenaze merasimine benzer biçimde yapılıyor. Vaftiz törenleri bir dinsel formalite olmaktan öte vaftiz babasının çocuğun
iktisadi desteği de olduğunu, Paskalya bayramını büyük bir heyecan ve coşkuyla kutladıklarını görüyoruz.22 Bu örnekler
bize dinin toplumsal birleştirici yanını teyid ediyor.

Bugün  eser miktarda kalan Rum İzmir’li, kentin renginden kaybettiğinin bir göstergesi olarak düşünebiliriz. 1922’deki
Büyük Mübadele ile Yunanistan’a göçü, ardından 1942 deki  Varlık Vergisi Kanunu, 6-7 Eylül 1955 olayları, 1963-
1974 Kıbrıs Harekatı23 genelde Türkiye, özelde İzmir Rumları için göç tarihleri olarak hafızamıza kazınır. Bugün İzmirli
Rumlardan kalan  fakat  dinsel işlevini yerine getirmeyen bir kaç dini mekanı paylaşalım: Aya Voukla Kilisesi, Propetis
İlias  (İlyas Peygamber) Kilisesi, Doğanlar  Şapeli/Rum Ortodoks-Timios Stavros Kilisesi. 

Ermeniler İzmir’de

Ermeniler yüzyıllardır İzmir ve çevresinde yaşamışlardır, 1261 tarihli ticari bir anlaşmada Ermenilerin varlığı kayda
geçmiştir. İzmir’de çoğu Ermeni tüccar ithalat-ihracat ve zenaat ile uğraşıyordu, Eylül 1922’den önce İzmir, İstanbul’dan
sonra Anadolu’daki Ermeni kültürünün ikinci en önemli merkezi idi. Haynots olarak bilinen Ermeni mahallesi, bugün
Basmane Garı’nın sağ tarfında kalan Fuar alanının bulunduğu bölgedir. İzmir Ermenilerinin en önemli dinsel yapısı,
1922 İzmir yangınında kül olan Surp Stephanos (Saint Stephen) Kilisesidir. Kilisenin doğu yakasında, 1551-1567 yıl-
larına kadar uzanan eski mezar taşlarıyla kabristan bulunuyordu.24 Bugün, bir kaç aile dışında İzmir’de Ermeni cemaati
yaşamıyor.

20 Beyru 1992; Baltazzi 2006; Zandi - Sayek 2012.
21 Okçay 2015.
22 Bauden 2003; Beyru 1992.
23 Okçay 2015.
24 Sami ve Hüsnü, 2000; Hewsen 2012; Georgelin 2012; Maranci 2012; Okçay 2015.
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Hristiyan Mezarlıkları

İzmir’de 19. yüzyılın ortalarına kadar yalnızca Müslümanların ve Yahudilerin müstakil mezarlıkları vardı. Hristiyanlar
cenazelerini kiliselerinin ve hastane bahçelerine üst üste gömmekteydiler. 1865 yılında çıkarılan bir yasa ile bu gömü
usulü yasaklanmış ve  Hristiyanlara ait mezarlıklar ortaya çıkmıştır. Kent nüfusunun hızlı artışı mezarlıkların şehrin or-
tasında kalmasına ve içme sularına yakınlıkları nedeniyle salgınlara neden olmaları ve imar planları yüzünden Müslüman
mezarlıklarıyla beraber Cumhuriyet döneminde şehir dışına taşınmıştır.25 Bunlar, Altındağ  Kokluca Rum  Ortodoks
Mezarlığı, Bornova İngiliz Mezarlığı, Paşaköprüsü-Karabağlar Hristiyan/ Katolik Mezarlığı, Soğukkuyu Hristiyan Me-
zarlığı ve Buca İngiliz/Anglikan  Mezarlığı’dır.

Müslümanlar İzmir’de

Müslümanlık İzmir’e en son erişmiş tek tanrılı din olmaktadır. 1308’de Smyrna’nın akropolisi olan Kadifekale’nin Ay-
dınoğlu Mehmet Bey’in eline geçiyor ve bir kale mescidi inşa ettiriyor. Bu İzmir’in bilinen ilk Müslüman ibadet yapısıdır.
1424’de 2. Murad döneminde İzmir tümüyle Osmanlı/ Müslüman liman kenti haline gelmiştir. İzmir şehri, Kadifeka-
le’den başlayarak aşağıya denize doğru ilerleme gösteriyor.  İzmir’in Türkleşmesi ve Müslümanlaşması 16. yüzyıldan
itibaren kesintilerle ama artarak devam etmektedir. Haliyle İslam dininin gereklerini yerine geitrebilmek için artan nü-
fusun dini ihtiyaçlarına cevap verebilmek üzere ibadethanelerin yapımı hız kazanıyor.26

Bu gün İzmir’de Müslüman halkın dini ihtiyaçlarına cevap veren ibadethanelerinin bazıları orijinal halinde bazıları da
kimi değişikliklere uğrayarak günümüze değin gelmişlerdir. Bunları: Camiler, Yatır ve Türbeler, Mescitler, Cemevleri,
Mezarlıklar olarak ayıracağız. 

Bir çatı altında topluca namaz kılma ihtiyacına yönelik ortaya çıkan camiler ayni zamanda, cemaat kavramını ortaya çı-
kardığı gibi, siyasi ve kültürel mekan anlamında da birer kamusal alan işlevini de görmektedir. İzmir’de “Selatin Camileri”
denilen padişahların yaptırmış olduğu bir cami bulunmuyor.27 Şimdi tarihsel değeri yüksek olan camilerden birkaçına
değinelim: Yukarı Kale Cami  (Hacı İlyas Camii-Kale Mescid), Hisar Cami (Molla Yakup Bey Cami), Şadırvanaltı  (Şa-
dırvan - Niflizade - Bıyıklıoğlu) Cami, Kestanepazarı (Kızıl İbrahim  Ağa - Eminzade Ahmet Ağa) Cami, Başdurak (Baş-
oturak - Hacı Hüseyin) Cami, Kemeraltı (Musa Bali Yakası - Yusuf Çavuşzade Ahmet Ağa) Cami, Salepçioğlu Cami, Ali
Ağa Cami, Bornova Büyük - Çarşı Cami, Karşıyaka Soğukkuyu (Çömezzade Hacı Mehmet Efendi)  Cami’dir. 

Müslüman Mezarlıkları

Mezar taşlarından ölen kişinin cinsiyetini, dini grup aidiyetini, hangi sosyal sınıftan geldiğini, mesleğini, memleketini,
aile yapısını, yaşarken sahip olduğu hususiyetlerini, ölüm nedenini, öğrenebilmek olanaklıdır. Diğer bir deyişle, mezar
taşları yaşayanlar için bir iletişim aracı işlevi de görmektedir. İzmir mezarlıkları bu yüzden pek çok mezar yapısıyla geç-
mişi tarihi ve dinsel kültür öğeleleriyile  ve bu yüzden bir kültür mirası olarak korunmayı hak etmektedirler.28 Bugün
İzmir’de eski-yeni 31 adet Müslümanlara ait mezarlık bulunmaktadır. Eski mezarlıklara şu örnekleri gösterebiliriz: Agora
Müslüman Mezarlığı, Karşıyaka Dedebaşı (Kayalar) Mezarlığı, Karabağlar Paşaköprüsü Kabristanı ve Altındağ Kokluca
Kabristanıdır. 

Hazireler ise, cami, mescit, türbe gibi dini mekanların bahçelerinde bulunan küçük mezarlıklar demektir. Bu açıdan,
hazireler şehrin merkezinde bulunan mezarlık anlamını da taşır. İzmir Hazireleri, mevcut mezar kitabeleriyle, şehrin

25 Toprak ve Karakurt 2009; Okçay 2015.
26 Baykara 1974; Gültekin 1952.
27 Kuyulu - Ersoy, 2013;Taşkıran  2008; Okçay 2015.
28 Okçay 2015.
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ileri gelen aileleri hakkında biyorgrafik bilgiler veren mühim birer tarih hazineleridir. İzmir’de 17 tane hazire bulun-
maktadır.29 Bu Hazirelerin kimi 3-4 mezar alacak ölçüde küçükken, kimileri oldukça büyük mezar sayısına sahiptir.
Birkaçını sayalım: Emir Sultan Haziresi (Seyid Mükremeddin Haziresi), Ali Ağa Cami Haziresi, Hacı Mahmut Cami Ha-
ziresi, Esnaf Şeyh Cami Haziresi, Basmane Çorakkapı Cami Haziresi, Baladur Hacı Mehmet Cami Haziresi gibi.

Yatır ve Türbeler:

İslam dininde kutsal kabul edilen şahıs ve bulunduğu şehrin ileri gelenlerine ait kişilerin mezarları dini ziyaret yeri
olarak kabul ediliyor ve özellikle kadınlar tarafından bu mekanların kültürel - folklorik anlamda bir işlev gördüğüne ta-
nıklık ediyoruz.30 Genellikle sandukadaki yatanın kimliği bilinmemekle beraber, ona kutsal değer atfetmekle  dilekle-
rin-duaların kabul olacağı inancı sandukanın sahibine uhrevi bir misyon yükler.  İzmir bu bakımdan oldukça zengin
bir mirasa sahip. Örneğin, Emir Sultan Türbesi, İmam Cafer Sadık Tayyar Türbesi ve Susuz Dede Yatırı.

Sonuç olarak, bugün İzmir her dinden çeşitliliğini kaybettiği gibi,  dinsel anıtsal-sanatsal kültür varlığının çoğunu da
kaybetmiştir (yangınlar, depremler, amacı dışında kullanılıp yok olmasına hizmet edilerek, vb). Kimileri hala ayakta,
bazıları bakımsız virane olmuş, kimilerinin ise kullanım işlevi değişmiştir. Bazıları İzmir Büyükşehir Belediyesinin ya
da ilçe belediyelerinin, kimi resmi kurumların hizmet binaları olarak, işlev görmüşler/görüyorlar. Oysa toplumsal-kül-
türel hafızamızın önemli mirasları olarak, orijinal hallerini koruyarak geleceğe bırakmamız gereken yapılardır.

29 Ülker 2008; Çakmak 2005.
30 Ülker et al., 2008; Ülker 2008.
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MULTI-RELIGIOUS STRUCTURE OF IZMIR

Hale Okçay

Abstract

The aim of this paper is to discuss the structure of the multi- religious city has a history that dates back to 8000 yeras.
The long history of religion starts with the cult of mother goddess at the Neolithic settlement, Yeşilova Hoyuk in Izmir
and proceeds with the evidence of politheistic religions of Greek (Bayraklı), and the Roman (from Kadifekale to Basmane)
civilizations. Therefore, we witness the existence of communities that follow monotheistic Christian cults, such as
Greeks, Armenians, Levantine Europeans and Jews as inhabitants of Izmir. Following the initiation of Muslims in Izmir
the Muslim community later expanded gradually. This enlargment and along with the naming of the city as a Muslim
Izmir after the Republic Period reveal the sociological conditions of mutlireligous structure of the city.

Introduction

Let us start by considering Izmir, a city more than eight thousand years old, just like a multi-layered slice of cake. The
city of Izmir has hosted a large variety of communities and thereby a large variety of religions from the Neolithic era to
the present time, and those communities have managed to live together for many centuries. According to Western his-
torians, Izmir, the westernmost part of the east, is a unique treasure in terms of the history of religions; in this respect,
Izmir is a city that is one of a kind.1

Nature Religions in the Neolithic Period

The very first sacred motif we encounter in nature religions is the Mother Goddess Cult.2 Mother Goddess is a sacrament
symbolising fecundity, abundance, reproduction and propagation that appeared before male gods. The fact that Anatolia
is described as a land bringing abundance and products in fact, in a sense, shows us the social structure carried on via
women. We should always remember that this figure underlies the fact that Izmir is a “female” city. 

The Yesilova Mound is located in Bornova. The four centimetre long Mother Goddess figurine, which is considered to
be the most important finding of the area, brings up the totemistic sacrament of the period. The fact that the Mother
Goddess figure’s fecundity sanctifies the woman in religious terms is important from the standpoint of the history of
Izmir; by placing the statuette of the Mother Goddess in their homes, people probably make wishes that their children
may be in better health and for a longer time. Fertility is important in the prehistoric period. The more a woman gave
birth, the more the workforce increased and the more production rose, and fertility sanctified the woman. The fact that
the most distinctive feature of the nature religions is the Mother Goddess cult-in other words, that the body of a woman
is the symbol of fecundity and abundance (just like earth: Mother Earth)-enhances the significance of this figurine.3 It
is also considered that the 8,500 year old Baby Food Spoon-a rare work which was found hanging from a mother’s
neck: she used it to feed her baby any time-has a religious or sacred significance and that the spoon symbolises the
Mother Goddess. The fact that the fingerprints on the clay belong to women and children displays the characteristic of

1 This study is based on Okçay 2014.
2 Mellaart 1999. 
3 Derin 2012. 
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being among the very first examples of gender-based task division.4 All these data prove that totemistic and naturistic
data concretise in the Yesilova Mound in Izmir’s history: the Mother Goddess sacrament and the fact that such animals
as leopards and bulls were the symbols of fear, power and reproduction and that sacred symbolic objects were means
of worship cast some light on the evolutionary change of the religious culture.

Polytheistic Religions in Izmir

The idea of polytheism is a social process which responds to the needs of communities. As small communities developed
and evolved into city states, polytheism appears through the complexification of the relationship of religion and society.
In polytheistic societies, women experience a transformation from the religious-sacred Mother Goddess figure to the
housewife and prostitute figure. 

Smyrna at Bayrakli

According to Akurgal, Izmir is a very important city in Hellenic history.5 Having developed in the form of ten settlements
over four periods, Smyrna was a port town involved in agriculture and trading, which was well protected by a fortification
wall. Smyrna hosts the sacred temple of Athene. 

Roman Smyrna

One of the most important cornerstones of polytheistic religions, the Roman Empire had a social order which combined
the polytheistic faith with political government in the best way. Having developed, strengthened and organised, the
empire endeavoured to maintain its power in light of the diversity of a polytheistic religion. Roman gods and goddesses
are a blend of various religions; there are separate gods and goddesses for each and every natural or social event. Smyrna
was moved from her site at Bayrakli to the Kadifekale and its northern and western slopes in the Cankaya-Basmane axis
on one side and the Kemeralti-Bahribaba axis on the other.6

It is said that in the Roman Smyrna, famous for aqueducts and water channels, the channel called the Suckling Mother
channel, located on the slope above the Agora, assumed a mystical and holy function for the Suckling Mother faith, ref-
lecting the local faith of the Christian Smyrneans, and that there is a Virgin Mary image in the channel.7 It was believed
that the fertility of those women drinking water from this channel would increase and their milk abound. 

Having been awarded the title of Neochorus-i.e. warden of the imperial temple-three times, Smyrna reveals her impor-
tance in both religious and political-administrative terms. The Neochorus inscription-the inscription honouring Smyrna-
is now located in the basement of the western portico of the Agora. The existence of a temple dedicated to the goddess
of justice and revenge, Nemesis, is also known.8

Smyrna’s importance in the Christian faith which had just started to spread is that she entertained the Virgin Mary and
Saint John the Evangelist, and that she hosted the oldest Christian communities next to Antioch. Having had a Jewish
community in that period, Smyrna created a potential to convert that community to the Christian faith. In the new
period which started with Constantine I, the Christian identity came to the fore, although polytheistic faiths continued

4 Derin 2012. 
5 Akurgal 2000. 
6 Gültekin 1951; Ersoy 2012. 
7 Ersoy 2012. 
8 Ersoy 2011.
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in Smyrna and other cities. In AD 380, Theodosius I urged all the people to accept the Christian religion.9 This led to
the division of the Western and Eastern Roman Empires. 

The idea of monotheism which superseded the pagan (polytheistic) religious structure was not, of course, immediately
adopted, nor the traces of the former religion easily erased. As a matter of fact, when Polycarp, a disciple of Saint John
the Evangelist, became the leader of the Christian community in Smyrna, there were pressures upon the believers of
the new religion and such pressures led to his murder. Although it has not yet been unearthed, the site where Saint
Polycarp was martyred was first used for the worship of the goddess Cybele, and then the tomb of a Muslim saint, Yusuf
Dede, was constructed there. In the present time, people in shanties lead a life unaware of the religious and historical
heritage lying under them. Here is another example of Izmir’s polytheistic past.10

Izmir, Site of Monotheistic Religions

Living orders of the non-Muslim communities (minorities) were organised within the Millet system in the Ottoman
Empire. We may briefly explain the nation system as follows. The Ottoman society accepted the existence in the Islamic
world of communities with holy books-i.e. Jews and Christians-in the period of the Prophet Muhammad, providing
them with certain rights as long as they complied with the imposed rules. Dhimmis-i.e. those who were legally protected
by the Islamic government-were granted the privilege of practising their own religious rules by paying Harac, Jizya and
Ashar. Religious communities obtained the privilege to satisfy such needs as being able to practise their religion, to pro-
vide religious education, to perform such socio-cultural rites as marriage, delivery, death, baptism, circumcision, etc.,
to achieve religious socialisation and to implement intra-community legal and criminal practices, etc. by paying such
taxes. These privileges were frequently regulated by the edicts of the sultans who were absolute rulers of the empire,
and were designated an administrative practice. On the other hand, non-Muslim communities had to comply with the
rules of the sharia law system in any judicial, commercial, etc. disputes which they could not settle within themselves.
During the Ottoman period, which lasted six centuries, the dhimmi social status of the Christians (Greeks and Arme-
nians) and Jews was actually abrogated by the Lausanne Treaty and the republic of Turkey elevated its non-Muslim
subjects to the status of equal citizens.11 Izmir is a city accommodating multi-religious and multi-lingual communities
and demographic structures. Let us meet these communities briefly.

Jews in Izmir

Jews have a background which goes back to the 4th century BC in Izmir. Thanks to this date, they primarily possess the
privilege of being the very first monotheistic religion in Izmir. According to Avram Galante, there was a synagogue be-
longing to Jews in Izmir in the second and third centuries.12 However, we would wait until 1605 for a community struc-
ture to establish a Minyan-i.e. the existence of ten adult men who may pray. Migrants from Spain and Portugal
(Sepharads) settled in the Agora neighbourhood-the Ikicesmelik, Kececiler and Karatas districts-and created quarters.13

Jews migrated from Salonica and the cities of the Italian union, as well as from Western Anatolia, to the city, which
grew through developing trade. At present, the community usually resides at Alsancak, and Cesme is their address
during the summer.14 We will address the religious-holy sites of the Jews of Izmir as Rabbinate synagogues and ceme-
teries. 

9 Ersoy 2011.
10 Okçay 2015.
11 Kastoryano 1992; Levi 1992; Okçay 2013.
12 Galante 1937.
13 Hazan 2004.
14 Okçay 2013.
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Rabbinate-Consiglio: Behor Yomtov Danon had the Rabbinate constructed in Ikicesmelik in 1840.15 The building per-
formed the religious and administrative duties of the Izmir community until it was abadoned in 1997. Today, it is in a
state of disrepair and awaits restoration. 

Synagogues: The synagogues of Izmir reflect the influence of the Ottoman arts and local culture. For instance, the or-
namentations on the ceilings and columns are specific to Izmir. At present, each synagogue located in Izmir has its own
board of governors and this board undertakes the upkeep of the synagogue.16 There are now 12 synagogues in Izmir.
Of these synagogues, eight are located in and around Havra Street in Kemeralti, which is the former settlement of the
Jews.17 Let us introduce some of them: Ets Ha Hayim (Tree of Life) synagogue, Portuguese synagogue, Algazi synagogue,
La Signora (Giveret) synagogue, Bikur Holim synagogue, Karsiyaka Mezaket Arabim synagogue and Beth Israel synago-
gue.

Cemeteries: Gürcesme Old Cemetery, Bornova Old Cemetery and Altındağ Kokluca Cemetery are open as burial pla-
ces.

Levantine Christians

Antoine Galland says, “They are Franks, which is a name given to the Christians from Europe, who live in the territories
of the Sultan, i.e. Frenchmen, Englishmen, Dutchmen, Venetians and the Genoese”.18

We should know that the Levantines-in other words, European merchants-are usually Catholics and Protestants. In the
present day, they usually live in Izmir or Iskenderun rather than in Istanbul. Levantines of Izmir are a community which
bears the characteristics of both the Franks-i.e. Europeans-and the minorities-i.e. Christians and Jews-and which belong
to both sides. Those who are designated as “beratlı” by the Ottoman government, also called “fermanlı” or “neferli”,
usually work as merchants through their interpreters, employed by consulates and embassies.19 Even if very few have
survived, they have made a great contribution to the urbanization process of Izmir. 

Relying on travellers, the Levantines of Izmir adhered, or pretended to adhere, to their religion more than in their own
countries; Christians in Muslim countries placed more importance on religious ceremonies and it was a means to satisfy
their longing for their homeland. Attention was paid to the fact that Christian religious holidays were celebrated in a
magnificent way in Izmir, just like their celebration in a European city. It is related that streets and avenues were deco-
rated and fireworks set off at night on such religious holidays as Christmas, Easter, etc. It is known that these holidays
are a significant means by which children learn the religious rituals. Attention was paid to the attendance of the whole
family at ceremonies in churches; Muslims congratulated Christians on those religious holidays and Christians likewise
showed the same sensitivity towards the Muslims on their religious holidays. Each nation’s celebration of religious ho-
lidays in a separate and free manner, and their respect for one another’s sacred values, was an important privilege of
Izmir.20

We know that Levantines maintain their formal bonds with their old land through their honorary and legal consular of-
fices located in Izmir at present. Let us now name the religious sites of these communities:21

15 Pardo 2007.
16 Galante 1937; Pardo 2007. 
17 Okçay 2013.
18 Bauden 2003. 
19 Yılmaz 2006. 
20 Beyru 1992; Baltazzi 2006; Zandi-Sayek 2012.
21 Okçay 2015.
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St. Polycarp Church, Bayrakli St. Antoine Catholic Church, St. John the Evangelist Anglican Cathedral, Holy Rosario
Catholic Church, Alsancak Dom Church, Alsancak Santa Maria Catholic Church, Notre Dame de Lourdes Catholic
Church, Buca St. John the Baptist Catholic Church, Bornova Santa Maria Magdelena Anglican Church, Buca Protestant
Church, Karsiyaka St. Helen Catholic Church.

Greeks in Izmir

One of the oldest residents in Izmir, the Greek community, has often adopted a closed structure. We learn from some
sources that the Greeks of Izmir were intensively conservative in religious terms, that they did not even consent to mar-
riage with someone from another Christian sect and that religion was the compass of the Greeks in the 19th century.
Funeral ceremonies were carried out in a manner similar to that of the Levantines and Armenians. We observe that
baptism ceremonies were more than a religious formality and that the godfather financially supported the child; they
also celebrated Easter with great excitement and emotion.22 These examples confirm the socially coalescent aspect of
religion to us. 

We may consider Greek Smyrneans who have remained in a trace number at present to be an indication that the city
has lost something of its colour. Let us share a few religious sites remaining from the Greek Smyrneans, which fail to
perform their religious functions today:23 Hagia Voukla Church, Propetis Ilias (Prophet Elijah) Church, Doganlar Cha-
pel/Greek Orthodox, Timios Stavros Church.

Armenians in Izmir 

Armenians lived in and around Izmir for many centuries. The existence of the Armenians was recorded in a commercial
agreement dated 1261. Most Armenian merchants were engaged in imports and exports in Izmir. Before September
1922, Izmir was the second most important centre of the Armenian culture in Anatolia next to Istanbul. The Armenian
quarter, known as Haynots, is the area where the fairgrounds are now located to the right of Basmane Railway Station.
The most important religious building for the Armenians of Izmir was Surp Stephanos (Saint Stephen) Church, which
was burnt to ashes in the 1922 Izmir conflagration.24 At present, no Armenian community lives in Izmir other than a
few families. 

Christian Cemeteries

Up to the middle of the 19th century, only Muslims and Jews had separate cemeteries in Izmir. Christians buried their
dead one on top of the other in the courtyards of their churches and hospitals. With a law passed in 1865, this type of
burial was prohibited and Christian cemeteries appeared. Due to the fact that cemeteries remained in the middle of the
city because of the rapid increase in the city’s population, and their proximity to drinking water sources led to epidemics,
and due to development plans, they were moved outside the city, together with the Muslim cemeteries, in the Republic
period.25 These are Altindag Kokluca Greek Orthodox Cemetery, Bornova British Cemetery, Pasakoprusu-Karabaglar
Christian/Catholic Cemetery, Sogukkuyu Christian Cemetery, and Buca British/Anglican Cemetery.

Muslims in Izmir

Islam was the last monotheistic religion to reach Izmir. Kadifekale, which was the acropolis of Smyrna, came into the
hands of Aydinoglu Mehmet Bey in 1308. He had a fortress (masjid) built there. This is the first known Muslim building

22 Bauden 2003; Beyru 1992.
23 Okçay 2015.
24 Sami and Hüsnü, 2000; Hewsen 2012; Georgelin 2012; Maranci 2012; Okçay 2015.
25 Toprak and Karakurt 2009; Okçay 2015.
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of worship in Izmir. Izmir became an Ottoman/Muslim city entirely in 1424 during the reign of Murad II. The city of
Izmir displays a progression from Kadifekale down towards the sea. Izmir became Turkish and Muslim continued in-
termittently but increasingly from the 16th century. Naturally, the construction of places of worship gathered speed to
be able to respond to the religious needs of the increasing population so that they may perform the requirements of
Islam.26

Some of the places of worship responding to the needs of the Muslim people in Izmir have survived in their original
state and some with some changes. We will categorise them as mosques, saints’ tombs and shrines, mesjids, djemevis
and cemeteries. 

Mosques were created to fulfil the need to perform prayers as a congregation under the same roof, whilst also functioning
as a public area in the sense of a political and cultural place, as revealed by the community concept. There are no
mosques built by sultans which are called Sultan’s Mosque in Izmir.27 Let us now address several of the mosques with
a high historical value: Upper Fortress Mosque (Hadji Ilyas Mosque-Kale Mesjid), Hisar Mosque (Molla Yakup Bey Mos-
que), Sadirvanalti (Sadirvan-Niflizade-Biyiklioglu) Mosque, Kestanepazari (Kizil Ibrahim Aga-Eminzade Ahmet Aga)
Mosque, Basdurak (Basoturak-Hadji Huseyin) Mosque, Kemeralti (Musa Bali Yakasi-Yusuf Cavuszade Ahmet Aga) Mos-
que, Salepcioglu Mosque, Ali Aga Mosque, Bornova Grand Market Mosque, Karsiyaka Sogukkuyu (Comezzade Hadji
Mehmet Efendi) Mosque.

Muslim Cemeteries

It is possible to learn from the tombstones the gender of the dead person, the religious group he belonged to, the social
class to which he belonged, his occupation, his hometown, his family structure, features he had during his life, cause
of death, etc. In other words, tombstones serve as a means of communication for the living. Izmir’s cemeteries therefore
deserve protection for a great many tombs because of their background, history and religious cultural elements, and
thereby their cultural heritage.28 There are 31 old and new Muslim cemeteries in Izmir in the present day. We may give
the following examples of old cemeteries: Agora Muslim Cemetery, Karsiyaka Dedebasi (Kayalar) Cemetery, Karabaglar
Pasakoprusu Cemetery and Altindag Kokluca Cemetery. 

Hazire (Mosqueyard) 

Hazires are small cemeteries located in the courtyard of such religious structures as mosques, mesjids, shrines, etc. In
this respect, hazire also means a cemetery located in the centre of a city. Izmir’s hazires are historical treasures, providing
us with biographical information about the leading families of the city on the existing epitaphs.29 There are 17 hazires
in Izmir. While some of these hazires are too small to contain three or four tombs, some of them have a rather large
number of tombs. Let us list some of them: Emir Sultan Hazire (Seyid Mukremeddin Hazire ), Ali Aga Mosque Hazire,
Hadji Mahmut Mosque Hazire, Esnaf Sheikh Mosque Hazire, Basmane Corakkapi Mosque Hazire, Baladur Hadji Mehmet
Mosque Hazire, etc.

Saints’ Tombs and Shrines

The tombs of those people who are considered holy in Islam and of the dignitaries of the cities where they live are con-
sidered places worthy of visit. We witness that such places especially attract women, thus functioning in a cultural and
folkloric sense.30 The belief that wishes and prayers will be accepted by attributing a holy value to the one lying in the
coffin, although his identity is not usually known, assigns him an ethereal mission. Izmir has quite a rich heritage in
this respect-for instance, Emir Sultan Shrine, Imam Cafer Sadik Tayyar Shrine, Susuz Dede Tomb, etc.

26 Baykara 1974; Gültekin 1952.
27 Kuyulu-Ersoy, 2013; Taşkıran 2008; Okçay 2015.
28 Okçay 2015. 
29 Ülker 2008; Çakmak 2005.
30 Ulker et al. 2008; Ulker 2008.
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Consequently, Izmir has lost most of her religious monumental-artistic cultural assets, as she has lost her religious di-
versity in the present day (due to conflagrations, earthquakes, misuse, etc.). Some of them are still standing, some have
been ruined due to lack of care, and the function of some has changed. Some of them have served and are still serving
as service buildings for the Izmir metropolitan municipality, or town municipalities and governmental organizations.
However, they are buildings which we have to be left for the future, maintaining their original condition as important
heritages of our social-cultural memory. 
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İZMİR- KASABA DEMİRYOLU İNŞASININ 

İZMİR KENT İÇİ ULAŞIM AĞINA ETKİSİ ÜZERİNE YAKLAŞIMLAR (19. YÜZYIL)

Cihan Özgün

Özet

Demiryolları, 19. yüzyıl Osmanlı dünyasında uzun mesafeli ulaşım sisteminde yarattığı etkiler nedeniyle hayli önemli
bir yapılaşmayı ifade eder. Üstelik demiryolları bölgesel pazarları uluslararası pazarlara bağlaması, geçimlik ekonomileri
çözmesi, güvenliğin sağlanması, vergi ya da asker toplamak konularında da önemlidir. İnşa edilen demiryolları kent ya
da kasabaların mevcut ulaşım ağı ve sistemini de doğrudan ya da dolaylı olarak etkilerler. İzmir- Kasaba Demiryolu da
İzmir kent içi ulaşım ağı dokusunda bir takım değişimleri beraberinde getirmiştir. Özellikle bu değişim ölçeğinde kent
içinde yol ağının yeniden düzenlenmesi yeni yatırımları beslemiş, İzmir’in fiziki kent kültüründe bir kompozisyon de-
ğişikliği meydana gelmiştir. Bu çalışma İzmir- Kasaba Demiryolunun İzmir kent içi ulaşım ağında meydana getirdiği
değişimler üzerine yeni yaklaşımları ortaya koymayı hedeflemektedir. 

Giriş

Tarih içinde İzmir’in kentleşmesi ve bu şehrin kıyı bandında sürekli fiziki değişimlerin yaşanmasının ekonomik, politik,
kültürel ve toplumsal nedenleri vardır. İzmir’in mekân örüntüsü bu tarihsel faktörlere bağlı olarak şekillenmiştir.1

Kentsel dokuların oluşumu ve özellikleri konusunda yaygın çalışmalar bulunmasına karşın yol ağlarının kentsel trafiğin
işleyişi üzerindeki etkilerini inceleyen az sayıda çalışma bulunmaktadır. Ulaşım planlaması alanında arazi kullanım
planlanması yolu ile ulaşım sorunlarının aşılmasına yönelik yaklaşımlar 1950’li yıllardan bu yana dile getirilmektedir.2

Bu tarihi gerçek, başta tarihçiler olmak üzere çok sayıda araştırmacı için cazip bir inceleme konusu olmuştur. Bu çalışma
İzmir- Kasaba demiryolunun inşasının İzmir kent içi ulaşım ağında meydana getirdiği değişimleri incelemektedir. Yak-
laşık son on içerisinde gerçekleştirilen projelerde, yazılan kitaplarda ve makalelerde, sunulan bildirilerde İzmir kent içi
ulaşımıyla ilgili bilgi, veri ve kaynaklar bu çalışmada kullanılmıştır.3

İzmir kenti, hinterlandında bulunan Bakırçay, Gediz, Küçük ve Büyük Menderes havzalarının bereketli ürünlerini ken-
dine çeken cazip bir alışveriş kentiydi. Bu yüzden İzmir’in kentsel dokusunun şekillenmesi ile ticari ulaşım ağı örüntüsü
arasında sıkı bir ilişki vardır. Demiryolları da, bir kentin kalitesini artıran “kentsel koridor”4 faktörü içinde hayli önemli
bir ulaşım ağı yapısıdır. Demiryolları kentlerin gelişmesinde, kentsel mekânların ve mimari yapıların oluşmasında etkin
rol oynamıştır.5

Osmanlı coğrafyasında demiryolları yabancı sermaye sahiplerine imtiyazlar verilerek inşa edilmeye başladı.6 İngilizler
Osmanlı devletinden aldıkları imtiyazla ilk demiryolunu Kahire-İskenderiye hattı boyunca 1851- 1856 tarihleri arasında

1 Topal 2001, 24.
2 Zorlu 2008, 81- 82.
3 Özgün 2006; Özgün 2008a, 227-258; Özgün 2008b; Özgün et al.2011a, 59- 71; Özgün et al.2011b, 527-549, Sürgevil 2011,
Özgün 2014.
4 Yerli et al.2009, 1-15.
5 Başar et al.2009, 29.
6 Karal 1995, 469; Özdemir 1998, 1-2.
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inşa etti.7 Osmanlı devletinde demiryolu yapım imtiyazlarının yabancı yatırımcılara verilmesi Kırım Savaşından sonra
da devam etti. Bu imtiyazların verilme nedeni Osmanlı devletinde yeterli sermayenin olmaması ve teknik açıdan uz-
manların bulunmaması idi.8

19. yüzyıl Osmanlı dünyasında ulaşım imkânları yetersiz, mevcut yollar bakımsızdı. Bu yüzden ülke içinde üretilen
malların bir bölgeden diğer bölgeye ulaştırılmasında güçlükler yaşanıyordu. Üstelik bu durum Levant dünyasının en
önemli liman kentlerinden biri olan ve art alanındaki zengin vadileriyle beslenen İzmir için de geçerliydi.9

İzmir- Kasaba Demiryolu İnşasının İzmir Kent İçi Ulaşım Ağına Etkisi Üzerine Yaklaşımlar (19. Yüzyıl)

Yerleşim yerlerinin ölçekleri, üretim ve tüketim ilişki düzeyleri, bölgesel ve ülkesel konumları, fiziki ve doğal çevre ko-
şulları, ulaşım sistemlerinin oluşmasını belirleyen temel nedenler arasında yer alır.10 Bu yüzden Ege bölgesinin iç ke-
simlerindeki tarımsal ürünleri İzmir’e daha kolay aktarmak ve İzmir’e dış ülkelerden gelen malları daha geniş tüketici
kitlesine ulaştırmak için, İngilizler 1856 tarihinde İzmir- Aydın demiryolu imtiyazını, 1863 tarihinde İzmir- Kasaba de-
miryolu imtiyazını aldılar.11 İzmir ve çevresinde inşa edilen demiryolları hem güney Marmara ve hem de İç Batı Anadolu
bölgelerini İzmir’e sıkı bir şekilde bağladı. Demiryolunun inşa edildiği tarihe kadar deve kervanlarıyla gerçekleştirilen
uzun mesafeli ulaşımın hem maliyeti yüksekti ve hem de uzun süren kervan yolculuğu sırasında tarım ürünleri tazeliğini
kaybediyor, çürüyebiliyor ve maddi kayıplar yaşanıyordu.12 Bu yüzden demiryollarının bölgedeki inşası üretim ve tü-
ketim ilişkilerinde zaman ve maliyet açısından ciddi karlar da sağlamaya başladı.13

İzmir- Kasaba (Turgutlu) demiryolunun inşa edilmesiyle İzmir’in Bornova, Bayraklı ve Karşıyaka yerleşimleri hızla bü-
yüyen birer banliyö özelliğine kavuştu. Ayrıca demiryolu istasyonları ticari ürünlerin toplanma merkezi ve çekim alanı
haline geldi.14 İzmir’den art alanına uzanan demiryollarının inşasından sonra, yabancı girişimciler, bölgede tarım ve ti-
caretin gelişeceği ve kâr oranlarının yükseleceği düşüncesiyle İzmir ve çevresinden büyük miktarda topraklar satın
almaya başladı.15 Bu da bölge tarımının kapitalistleştirilmesinde önemli bir rol oynadı.16 19. yüzyılda sanayileşen Avrupa
ülkeleri iktisadi örgütlenme ile ekonomilerinde büyük dönüşüm ve büyüme yaşamıştır. Bu dönüşüm ve büyümenin en
önemli etkenlerinden biri tarımsal ürün talebinde görülmüştür. Bu bağlamda Batı Anadolu tarımsal üretim ve ihracı ba-
kımından batılı ülkelerin ihtiyaçlarına cevap veren cazip bir bölge olarak, Batı Avrupa temelli dünya ekonomisinin etki
alanına girmiştir. Batı Anadolu bölgesinde Avrupa’nın tarımsal ürün talebinin artmasına bağlı olarak büyük bir ekonomik
büyüme ve değişim yaşamıştır. Pamuk, meyan kökü, tütün, üzüm, incir, zeytinyağı, palamut vb. bu ürünlerden başlıca
olanlarıdır. Patates, gül gibi yeni ürünler de bölge tarımında önemli bir rol oynamaya başlamıştır. Bu değişim Batı Ana-
dolu’da daha önce mevcut olamayan bazı yapısal ve kurumsal faaliyetleri de beraberinde getirmiştir. Demiryolu, karayolu,
İzmir Limanı inşaatları, hızla ticarileşen tarıma dayalı sanayi tesislerinin kurulması, modern tarım teknik ve makinelerinin
kullanılmaya başlanması, asayiş, kredi faaliyetleri, tarım ürünlerini tehdit eden hastalıklarla mücadele gibi pek çok ko-
nularda hızlı bir gelişim ve değişim söz konusu olmuştur. Demiryollarının inşa edilmesi bölge ekonomisini canlandırdı,
üretim ve tüketim ilişkilerini hızlandırdı.17

7 Şahin 2002, 315; Başar et al.2009, 30.
8 Shaw et al.1983, 157.
9 TZTB 1938, 105.
10 Oral et al.2013, 231.
11 Başar et al.2009, 21.
12 Arundell 1834, 193; Issawi 1980, 262.
13 Rıfat 1997, 24-25.
14 Barnes et al.1996, 357- 359.
15 Uzuntepe 2000, 97. 
16 Kurmuş 1982, 79.
17 Özgün 2014.
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İzmir- Kasaba demiryolunun inşa edilmesi bu demiryolu hattının sahil yoluyla olan bağlantısını besleyen cadde ve yol-
ların da büyük önem kazanmasına neden oldu. Kemerkapı’dan İzmir içine uzanan Basmane- Mezarlıkbaşı arasındaki
ticaret yolu daha da önem kazandı. Gerçi bu yol İzmir- Kasaba Demiryolu inşa edilmeden önce de önemli bir ticari
ulaşım güzergâhıydı. Kemerkapı, İç Anadolu’dan gelerek Nif, yani bugünkü Kemalpaşa üzerinden İzmir’e uzanan yolun
bitiş noktasındaydı.18

Bugünkü Anafartalar Caddesi üzerinde bulunan ve Tilkilik’ten Basmane’ye uzanan ticaret yolu, demiryolu hattını takip
ederek, şehrin girişindeki Kemer Çayı üzerindeki Kemer köprüsüne ulaşıyordu. Bu yol kent içinden şehir dışına uzanan
ve en eski zamanlardan beri İzmir’i Anadolu’ya bağlayan ana yollardan biriydi. Sözü geçen köprüye de Kervan Köprüsü
denirdi. Anadolu’dan gelerek, İzmir’e ulaşan bu yol, sözü edilen kent içi güzergâh aracılığıyla, şehir içinden geçerek
rıhtıma bağlanır ve 17. yüzyıl İzmir şehrinin ana aksını meydana getirirdi. Şimdi Anafartalar caddesinin Şadırvan Ca-
miinden sonra Tilkilik’e yönelişinin anlamsız gibi görünen nedeni budur. Bu yola alternatif olarak Basmane’den Rıhtıma
uzanan şimdi Gazi Bulvarı denen yolun da önemi hızla büyüdü.19

Zengin Türklerin oturduğu üstü kapalı Tilkilik Caddesi, Mezarlıkbaşı Karakolu civarında İkiçeşmelik’ten inen yolla ke-
sişirdi. İkiçeşmelik yolu Kadifekale yamaçlarındaki semtleri eski kent, yani düzlükteki, yer leşme alanına bağlıyordu.
19. yüzyılın ikinci yarısından sonra Tilkilik Caddesi aracılığıyla İzmir’in kıyı bandına ulaşan bu yol ve bu güzergâh üze-
rinde bulunan Faik Paşa yolu ticari önemini korumaya devam etti. Çünkü Faik Paşa yolu İzmir’deki Kasaba demiryolu
istasyonuyla buluşuyordu ve bu caddeler üzerinde çok sayıda kahvehane, lokanta, otel ve hamam bulunuyordu. Ayrıca
İzmir kent içi ulaşım ağında Kemer İstasyonunun önemi de hızla arttı. Bu istasyondan Basmane’ye ve Basmane’den Fa-
sulya, Kordon, Alsancak, Göztepe, Paralı Köprü, Kokaryalı, İkiçeşmelik ve Kemeraltı’na ulaşan çok sayıdaki yol işlek
birer cadde haline geldi.20 İzmir- Kasaba Demiryolu’nun İzmir kent içine ulaşmasından sonra da Kadifekale- Eşrefpaşa-
İkiçeşmelik- Mezarlıkbaşı ve Çorakkapı hattı önemini korumaya devam etti. Ayrıca Karataş- Göztepe- Konak- Kemer-
altı- Basmane ulaşım güzergâhı üzerindeki caddelerin ve özellikle de Osmaniye Caddesinin ıslah edilmesine ilişkin resmi
talepler de artmaya başladı.21

Sözü geçen bu ulaşım güzergâhları 19. yüzyılın sonlarına kadar dar ve bakımsız durumlarını korudular.22 20. yüzyılın
ilk çeyreğinde bile İzmir şehrinin çoğu sokak ve çarşıları dar ve caddeleri de araba kullanımına pek uygun durumda
değildi. Demiryolu istasyonlarından iskelelere eşya nakli deve ve diğer hayvanlarla yapılmaktaydı. Üstelik Kemeraltı
caddesinin döşeme taşları aşınmış, İzmir Kasaba demiryolu istasyonuna ulaşan yollar sokak denemeyecek kadar bozuk
durumdaydı. 1890’ların sonlarında İzmir- Kasaba Demiryolu’nun yapımından sonra önemi hızla artan Tilkilik cadde-
sinden demiryolu istasyonuna ulaşan yol ve kaldırımlar kesme taşlarla döşenmeye başladı.23 Tilkilik Caddesi Basma-
ne’den Mezarlıkbaşı’na giden yol ile Anafartalar Caddesi ve İkiçeşmelik’ten gelen yolun kesişme noktasında bulunuyordu.
Bu yüzden sözü geçen caddenin kent içinde önemi daha da arttı ve bu cadde üzerinde han veya dükkân gibi çok sayıda
ticari yapı gittikçe yoğunlaştı.

İzmir ve çevresinde demiryollarının inşasıyla birlikte, İzmir Limanı’na rıhtım yapma girişimleri de başlamıştı. İzmir Rıh-
tımının imtiyazı 1867 yılında alındı ve rıhtım 1880 yılında tamamlandı. Böylece İzmir- Kasaba demiryoluyla gelen ticari
ürünler limana aktarılıp, yükleme ve boşaltmada büyük kolaylık sağlayan rıhtımın yarattığı olanaklarla, gemilere nak-
ledilmeye başlandı. Demiryolu- liman bütünleşmesi, İzmir’in dış ticaretini daha düzenli hale getirdi.24

18 Özgün 2008a, 227-258.
19 Kıray 1998, 34.
20 Sürgevil 2011, 8, 39-41.
21 Serçe 1998, 61-64; Yıldırım 2008, 136; Arıkan 1986, 145-155.
22 Hizmet 1891.
23 Anadolu 1929.
24 İzmir Ticaret Odası Tarihi 2002, 22-23.
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Bu gelişmeler İzmir- Kasaba Demiryolu ile İzmir’e getirilen ticari ürünlerin İzmir limanına ulaştırılması için gerekli
olacak düzgün yolların ihtiyacını ortaya çıkardı. Üstelik İzmir’in kıyı bandından Basmane istasyonuna ulaşan güzergâh-
ların yönleri de zamanla değişmeye başladı. Kasaba demiryoluyla İzmir’e gelen ticari ürünlerin kent içine dağıtılmasında
bazı cadde, sokak ve ticari yapılar hızla önem kazandı. Bu caddeler içinde Osmaniye Caddesi de vardı. Kentin ticari ha-
yatında önemli bir yeri olan Keçeciler Caddesi de kente giren kervanların kullandığı önemli bir yoldu. Bu cadde kentin
Valilik binası yanından başlayarak Arasta, Keçeciler, Hatuniye ve Çorakkapı’dan geçerek Basmane semtinde Çorakkapı
Camii yanına bağlanan Anafartalar caddesinin önemli bir aksını ifade ediyordu.25

Keçeciler caddesi Havraların (ve Musevi mahallelerinin) bulunduğu alandan kent merkezine girerdi. Sonuçta İzmir Ka-
saba Demiryolunun İzmir’deki istasyon binasının önünden kent merkezine inerek Demir Han’da düğümlenen yola ara-
cılık yapıyordu. Bu istasyon binasından kent içine ulaşan yollar Demir Han’ın önünden geçerdi. Bu han, kumaş ile iplik
ticaretini kontrol eden Türk tüccarlarının borsa binası olarak bilinirdi. Buraya ulaşan yol boyu pek çok uzun mesafe
hanı yerleşmişti ve Demir Han’a erişmeden önce bu hanların önünden geçilirdi.26 Demirhan’a ulaşmak için Osmaniye
Caddesi olarak da bilinen sağında ve solunda hanların bulunduğu bir yoldan geçilmesi gerekiyordu. Demir Han’ın üze-
rinde bulunduğu eski kent içi ulaşım güzergâhı, kentin kıyı bandından Kemeraltı’na girmekte, Başdurak camiinin hemen
yanından ilerleyerek Demir Han’a uğramaktaydı. Bu yol, sözü geçen hanın bulunduğu güzergâh üzerinden Havra So-
kağına sapıyor, bugünkü Eşrefpaşa Caddesinin Anafartalar Caddesiyle kesiştiği güzergâhtan geçerek Tilkilik caddesi
boyunca ilerliyor ve İzmir-Kasaba Demiryolu istasyonuna ulaşıyordu. 

Bu tarihi yol, İzmir Kasaba Demiryolunun İzmir’deki istasyon binası ile İzmir kıyı bandı arasında dolambaçlı ve mesafe
açısından da uzun bir yoldu. İzmir- Kasaba Demiryolu inşasından hemen sonra sözü geçen bu yola alternatif olarak
bugün Fevzi Paşa Bulvarı olarak bilinen caddenin açılması için çalışmalar başladı. Basmane’den Konak’a daha kısa me-
safede ulaşmak için 6 metrelik eni olan Osmaniye Caddesinin genişletilmesi düşünüldü. Bu yolun açılması ile ilgili ilk
girişim Osmanlı’nın büyük reformcusu, 1880’lerde İzmir’de Aydın Valiliği görevinde bulunan Mithat Paşa zamanında
oldu. Mithat Paşa İzmir Rıhtımının inşa edilmesinden sonra kentin iç kısımlarını, kentin kıyı bandına bağlayacak yeni
caddelerin açılması konusunda hükümete öneriler sundu.27 Bu ve benzeri önerilere rağmen 1940’lara kadar İzmir- Ka-
saba demiryolu hattıyla Basmane Garına getirilen Ege bölgesinin ihraç ürünlerini limana aktaracak dolambaçlı yol kul-
lanılmaya devam etti. 1910’larda ve 1930’larda Basmane Garı’ndan Hükümet Konağı’na kadar uzanan bulvarın açılması
ve bu sayede kentin kuzeyi ile batısını birbirine bağlayan yolun yapılması için çok sayıda girişim oldu.28

Bu girişimler sayesinde, Fevzi Paşa Bulvarı’nın Basmane Garından Kavaflar çarşısı yönündeki kısmı (yani bu yolun
yangın alanlarında kalan kesimi ve liman karşısındaki giriş bölümü) parçalar halinde açılmış olsa da yol üzerinde hanların
yoğunlaştığı alanlar kapalıydı. Başlayan yıkım çalışmaları sonunda güzergâhı tamamlanan Fevzi Paşa bulvarının yüzey
kaplaması da yapılarak 1941 yılında açılabildi.29 Böylelikle İzmir kentinin hemen hemen ortasına kadar ilerlemiş olan
İzmir- Kasaba demiryolu hattıyla kentin kuzeyi ve şehrin deniz kıyısı arasındaki ulaşım ağını yeniden ve daha modern
bir şekilde sağlama çabasının sonuçları Cumhuriyet Türkiye’sinde alınmış oldu.30 1955 yılında tasarlanan bir projeyle
Anafartalar Caddesi Konak’tan Basmane’ye kadar genişletilerek Gazi ve Fevzi Paşa bulvarlarına paralel üçüncü bir arter
haline getirildi.31

Anafartalar Caddesi üzerinde yer alan Tilkilik semti, 20. yüzyılın başlarında İzmir’deki Kasaba Demiryolu İstasyonu ile
şehrin kıyı bandı arasında hayli önemli bir ticaret güzergâhıydı. 1940’ların başlarında Anafartalar caddesine paralel şe-
kilde uzanan ve adı geçen istasyon ile İzmir limanı arasındaki mesafeyi kısaltan Fevzi Paşa bulvarının işlerlik kazanması,

25 Ürük 2008, 31.
26 Atay 1998, 175; Aktepe 2003, 137.
27 Arıkan 1986, 136; Atilla 2002, 110; Bilsel 2008, 155.
28 Cama Yazılan Tarih 2007, 138; Atilla 2002, 110.
29 Cama Yazılan Tarih 2007, 139.
30 Serçe 1998, 245-249, 317, 297-298; Cama Yazılan Tarih 2007, 139.
31 Ürük 2008, 7.



- 329 -

Tilkilik semtinin ticari ulaşım ağı içindeki konumunu değiştirdi. 20. yüzyılın ortalarından itibaren Fevzi Paşa Bulvarı,
İzmir Anafartalar caddesi üzerinde bulunan ve günümüzde 1301, 1302, 1303 ve 1304 numaralı sokakların hemen ar-
kasından Gazi Osman Paşa Bulvarına ilerleyen yola rakip olarak hayli önem kazanmış oldu. Fevzi Paşa bulvarının işlerlik
kazanması İzmir’in art alanıyla, Kemalpaşa üzerinden bağlantısı olan, kent içi ulaşım yolunun aksının da değiştiği an-
lamını taşımaktadır. İzmir’in ilk yerleşim yerlerinden biri olan Faik Paşa Mahallesi içinden ilerleyen ve Akıncı Mahallesi
ile Altınordu Mahallesi, Hurşidiye Mahallesi ile Kurtuluş mahalleleri arasından geçerek kentin kıyı bandına yönelen bu
eski kent yolu Fevzi Paşa bulvarının gölgesinde kaldı.
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APPROACHES TO THE EFFECTS OF THE İZMİR-KASABA RAİLWAY 

CONSTRUCTİON ON THE İZMİR URBAN TRANSPORTATİON NETWORK

(19th CENTURY)

Cihan Özgün

Abstract

‘Railways’ refers to a very important structure, due to the resulting impact on long-distance transport systems in the
19th century Ottoman world. Moreover, railways are important for many reasons: they link regional markets to inter-
national markets, solving subsistence economies, ensuring security, collecting tax and recruiting soldiers. Railways that
are built also-directly or indirectly-affect the transportation network and the railway system in cities and towns. The
İzmir-Kasaba railway has brought a number of changes to the texture of İzmir’s urban transportation. In particular, re-
organization of the road network in İzmir has nourished new investments; in addition, a change of composition has oc-
curred in the physical culture of the city. This study aims to demonstrate new approaches to the changes caused by the
İzmir-Kasaba railway on the urban transport network in İzmir. 

Introduction

There are political, economic and cultural reasons behind the process of urbanization in İzmir and the series of physical
changes experienced along its coastline throughout history. The locational pattern of İzmir has been shaped in accor-
dance with these historical facts.1 Despite widespread studies on the formation and the nature of urban textures, there
are just a few studies investigating the effects of road networks on the operation of urban traffic. Approaches aimed at
overcoming transportation problems through land use planning have been expressed since the 1950s.2

This has been an area of interest for many researchers, historians in particular. The present study investigates changes
brought about by the construction of the İzmir-Kasaba (Turgutlu) railway line within the intercity transport network of
İzmir. Included in this study are information, data and sources I have used in various projects to which I was assigned;
books I have authored; presentations I have made; and the articles I have written during the course of the last ten years.3

The city of İzmir was an appealing commercial town which attracted abundant products from the Bakırçay (Caicus),
Gediz (Hermos), Küçük Menderes (Little Meander) and Büyük Menderes (Meander) basins located in İzmir’s hinterland.
Therefore, there is a close relationship between the construction of the urban texture and the commercial transport net-
work pattern of İzmir. Railways are also quite an important part of the transport network within the “urban corridor”4

of a city, and ultimately the urban quality of a city. Railway lines have always played an important role in the development
of cities and the creation of their urban sites and architectural constructions.5

Railway construction in the Ottoman geography started though the issuance of special concessions to foreign capital
holders.6 The first railway line, from Cairo to Alexandria, was constructed between 1851 and 1856 by the British who
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had been granted a working concession by the Ottoman State.7 Issuance of railway construction privileges to foreign
investors also continued after the Crimean War. Lack of adequate capital and absence of qualified technical experts in
the Ottoman State were the main reasons for the issuance of such concessions.8

In the 19th century Ottoman world, transport facilities were inadequate and roads were in a bad condition due to poor
maintenance. Therefore, there were serious problems in the shipment of goods produced in the country from one region
to another. This was also true for İzmir, which was one of the most important Levantine port cities thanks to fertile
valleys in its hinterland.9

Approaches to the effects of the İzmir-Kasaba railway construction on the İzmir urban transportation
network (19th century)

Basic determinants that shape the development of transport systems include factors such as scales of residential areas;
levels of relationship between production and consumption; regional and national locations; and physical and natural
environmental conditions.10 The British were granted special privileges for the construction of the İzmir-Aydın railway
line in 1856 and for the İzmir-Kasaba line in 1863 so as to ship agricultural products from the inner regions of the
Aegean to İzmir and to deliver important goods to a wider variety of consumers.11 Railways built in and around İzmir
connected İzmir closely with both the inner Aegean and the South Marmara regions. Camel caravans-used for long dis-
tance shipments until the construction of railways-were an expensive means of transport, and agricultural products
would lose their freshness and become stale during the long caravan journeys, eventually causing considerable financial
losses.12 Therefore, construction of railway lines in this region improved production-consumption relationships and
achieved considerable profit growths with respect to time and cost.13

Settlements such as Bornova, Bayraklı and Karşıyaka became booming suburban districts in İzmir with the construction
of the İzmir-Kasaba (Turgutlu) railway line. Moreover, railway stations became collection centres and points of attraction
for commercial goods.14 Expecting that agricultural and commercial activities would escalate in the region and profit
margins would increase after the construction of the railway lines extending from İzmir to its hinterland, foreign investors
started buying great quantities of land in and around İzmir.15 This eventually played an important role in the capital-
ization of the region.16 A great transformation and growth was experienced in the economical organization and economies
of industrializing European countries in the 19th century. Demand for agricultural products was one of the most impor-
tant factors in this transformation and growth. In this context, West Anatolia, being an attractive region responding to
the Western countries’ requirements for agricultural production and export, entered the effective area of the world econ-
omy which was centred on Western Europe. Major economic growth and change were experienced in the West Anatolia
region, depending on increasing demand for agricultural products in Europe. Cotton, liquorice, tobacco, grapes, figs,
olive oil, and cereal were basics of these products. New products such as potatoes began to take on an important role
in regional agriculture. This change carried with it some structural and corporate activities not previously existing in
West Anatolia. Such rapid development and change can be seen in many areas, such as railroads, highways, construction
of İzmir port, the establishment of industrial plants based on agriculture quickly becoming commercial, the use of mod-

7 Şahin 2002, 315; Başar and Erdoğan 2009, 30.
8 Shaw and Shaw 1983, 157.
9 TZTB 1938, 105.
10 Oral and Gülhan 2013, 231.
11 Başar and Erdoğan 2009, 21.
12 Arundell 1834, 193; Issawi 1980, 262.
13 Rıfat 1997, 24-25.
14 Barnes and Whittaw 1996, 357-359.
15 Uzuntepe 2000, 97. 
16 Kurmuş 1982, 79.
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ern agricultural techniques and machines, public security, credit activities, and the struggle with diseases threatening
agricultural products. Construction of the railway line revived the regional economy and intensified production-con-
sumption relationships.17

The construction of İzmir-Kasaba railway line largely increased the importance of main streets and by-streets feeding
into the connection between the railways and the coast roads. The Basmane-Mezarlıkbaşı trade route, extending from
Kemerkapı to İzmir, gained great significance, too. In fact, this road was an important trade route even before the con-
struction of the İzmir-Kasaba railway line. Kemerkapı was at the terminal point of the road extending from Central Ana-
tolia to İzmir through Nif (modern day Kemalpaşa).18

The trade route located on modern day Anafartalar Street, extending from Tilkilik to Basmane, followed the railway
line and reached the Kemer Bridge over the Kemer Stream located at the entrance to the city. This was one of the main
roads extending from the city centre to the suburbs and connecting İzmir to Anatolia from ancient times. The bridge
was also called the Caravan Bridge. This road, extending from Anatolia to İzmir, was connected to the harbour by means
of this intercity route and constituted the main axis of the city of İzmir in the 17th century. This is the seemingly irrelevant
reason why Anafartalar Street changes its course to Tilkilik after the Şadırvan (Fountain) Mosque. Alternatively, the
road called Gazi Boulevard in modern day İzmir, extending from Basmane to the harbour, rapidly gained importance.19

Tilkilik Street, where wealthy Turks resided, intersected with the road coming down İkiçeşmelik around the Mezarlıkbaşı
Police Station. İkiçeşmelik Road connected the districts located on the slopes of Kadifekale to the settlements on the
flat grounds in the old town. The Faik Paşa Road located on this route, reaching İzmir’s coastal strip through Tilkilik
Street, maintained its significance in the second half of the 19th century as Faik Paşa Road met with the Kasaba Railway
Station in İzmir and there were many coffee houses, restaurants, hotels and Turkish baths on these streets. Moreover,
the significance of the Kemer Station within İzmir’s intercity transport network rapidly increased. Many streets reaching
from this station to Basmane and from Basmane to Fasulya, Kordon, Alsancak, Göztepe, Paralı Köprü (Toll Bridge),
Kokaryalı, İkiçeşmelik and Kemeraltı became highly frequented main streets.20 The Kadifekale-Eşrefpaşa-İkiçeşmelik-
Mezarlıkbaşı-Çorakkapı route maintained its significance even after the İzmir-Kasaba railway line reached the central
part of the city. Besides, formal requests for improvement of the streets on the Karataş-Göztepe-Konak-Kemeraltı-
Basmane transport route, and especially Osmaniye Street, had started to increase.21

The above-cited transport routes maintained their narrow and poor conditions until the end of the 19th century.22 Even
in the first quarter of the 20th century, many streets and markets of the city of İzmir were narrow and the main streets
were not suitable for vehicular traffic. Transportation of goods from the railway stations to the harbour was conducted
using camels and other pack animals. Moreover, the cobblestones on Kemeraltı Street were worn out and the roads
leading to the Kasaba Station were in such poor condition that they could hardly be called streets. In the late 1890s,
hewn stones were used to pave the roads and the pavements of streets connecting the railway station to Tilkilik Street,
which had started to gain greater importance following the construction of the İzmir-Kasaba railway line.23 Tilkilik
Street was at the intersection of the road leading from Basmane to Mezarlıkbaşı and the road coming from Anafartalar
Street and İkiçeşmelik. Therefore, the significance of said street became even greater within the city and the number of
commercial buildings, such as inns or stores on this street, increased. 

Projects for the construction of a landing pier at İzmir Port started with the construction of the railway lines in and
around İzmir. Permits for the İzmir landing pier were obtained in 1867 and the construction work was completed in

17 Özgün 2014.
18 Özgün 2008a, 227-258.
19 Kıray 1998, 34.
20 Sürgevil 2011, 39-41.
21 Serçe 1998, 61-64; Yıldırım 2008, 136; Arıkan 1986, 145-155.
22 Hizmet 1891.
23 Anadolu 1929.
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1880. Thus, commercial goods arriving by way of the İzmir-Kasaba railway line were carried to the harbour and then
loaded onto ships, thanks to the pier facilities for loading and unloading. The railway-port integration paved the way
for more organized foreign trade activities in İzmir.24

These developments required the construction of suitable roads that would enable smooth and safe delivery of incoming
goods to İzmir harbour. In fact, directions of the routes leading to Basmane Station from the coastline of İzmir started
to change over time. Certain main streets, by-streets and commercial buildings rapidly gained importance for the dis-
tribution of commercial goods arriving in İzmir via the Kasaba railway. These included Osmaniye Street in particular.
Keçeciler Street, another crucial road in the commercial life of the city, was one of the important routes used by incoming
caravans. Starting from the Governor’s Office and passing through Arasta, Keçeciler, Hatuniye and Çorakkapı, this road
constituted an important axis of Anafartalar Street near the Çorakkapı Mosque in Basmane.25

Keçeciler Street reached into the city through the area where synagogues (and Jewish districts) were located. Conse-
quently, this road was an extension of the road stretching from İzmir station on the Kasaba railway line into the city
centre, and entwined with other lines at Demir Han inn. All the roads extending into the city centre from this station
passed in front of Demir Han. This inn was known as the Turkish merchants’ stock market, as it controlled the fabric
and yarn trade. Many other inns for distant travellers were located along these roads and one had to pass in front of
these inns before reaching Demir Han26 A road known as Osmaniye Street, flanked by inns, had to be used to reach
Demir Han. The old intercity route where Demir Han was located extended from the coastline to Kemeraltı and passed
in front of the Başdurak Mosque before reaching Demir Han. This road took a turn to Havra Street along the route
where the inn was located and passed through the route where present day Eşrefpaşa Street and Anafartalar Street in-
tersect and extend along Tilkilik Street before reaching the İzmir-Kasaba Railway Station.

This historical road was a long and winding street between the İzmir-Kasaba Railway Station and İzmir’s coastline. Right
after the construction of the İzmir-Kasaba railway, work was started for the opening of a new road, the present day
Fevzi Paşa Boulevard, as an alternative to this road. To get from Basmane to Konak in a shorter period of time, plans
were made to widen the six-metre Osmaniye Street. The first initiatives for the opening of this road were made by the
great Ottoman reformer Mithat Pasha, who was serving as the governor of Aydın Province in the 1890s. After the con-
struction of İzmir Pier, Mithat Pasha submitted recommendations to the Ottoman government for the opening of new
roads connecting the central parts of the city with the coastline.27 Despite such recommendations, the old winding road
continued to be used to deliver the Aegean region’s export products, shipped along the İzmir-Kasaba railway to İzmir
harbour. Many initiatives were taken for the opening of a boulevard leading from Basmane Railway Station to the gov-
ernment office building in Konak in the 1910s and 1930s so as to connect the northern and western parts of the city.28

Although the section of the Fevzi Paşa Boulevard from Basmane Railway Station to the Kavaflar “Shoemakers” Market
(the section of this road within the area where it faced fire and the entrance section across from the harbour) was partly
open to traffic thanks to such initiatives, the sections where inns were abundant were closed. Following the demolition
work, the route was opened following completion of the surface paving and Fevzi Paşa Boulevard was finally opened
in 1941.29 Thus, the results of long-term efforts to redesign and modernize the transport network between the İzmir-
Kasaba railway line and the seaside in the northern section could be obtained during Turkey’s Republican period.30 Ac-
cording to another project undertaken in 1955, Anafartalar Street was widened between Konak and Basmane,
constituting a third artery running parallel to Gazi and Fevzi Paşa Boulevards.31

24 History of Izmir Chamber of Commerce 2002, 22-23.
25 Ürük 2008, 31.
26 Atay 1998, 175; Aktepe 2003, 137.
27 Arıkan 1986, 136; Atilla 2002, 110; Bilsel 2008, 155.
28 History Written on Glass 2007, 138; Atilla 2002, 110.
29 History Written on Glass 2007, 139.
30 Serçe 1998, 245-249, 317, 297-298; History Written on Glass 2007, 139.
31 Ürük 2008, 7.
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Tilkilik District, located on Anafartalar Street, was a very important trade route between the Kasaba Railway Station in
İzmir and the coastal strip in the 20th century. The fact that Fevzi Paşa Boulevard, which extended parallel to Anafartalar
Street and shortened the access route between the station and İzmir harbour, gained considerable viability at the begin-
ning of the 1940s changed the status of Tilkilik District within the commercial transport network. As of the beginning
of the 20th century, it gained significance as an alternative to the road extending towards Gazi Osman Paşa Boulevard
located at modern day İzmir Anafartalar Street right behind Streets 1301, 1302, 1303 and 1304. The increased viability
of Fevzi Paşa Boulevard indicated a change in both the intercity transport axis and İzmir’s hinterland, with access to
Kemalpaşa. One of the first settlements of İzmir-stretching through Faik Paşa District and passing between Akıncı
District and Altınordu District as well as between Hurşidiye District and Kurtuluş District before reaching the coastal
strip of the city-this old intercity road remained in the shadow of Fevzi Paşa Boulevard.
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2000’LERİN BAŞINDAN GÜNÜMÜZE TRANSİT GÖÇ AKIMLARI VE İZMİR:

GÖRÜNMEZ ULUSLARARASILAŞMA

Jean-François Pérouse

Özet

Temmuz 2015’in başlarında Yunanistan üzerinden Avrupa Birliği’ne ulaşmak isteyen yüzlerce göçmen adayının Türk
emniyetince toplu olarak yakalanmaları İzmir şehrinin uluslararası göç akışında Türkiye’deki transit noktası haline gel-
diğini ortaya koymaktadır. Her yıl binlerce “kaçak” göçmen için çıkış kapısı ve kimi zaman da giriş kapısı görevini gören
İzmir bir tür küreselleşme ile karşı karşıya bulunmaktadır. Bu araştırmada söz konusu olguyu değerlendirdikten sonra
dernekler ve yerel yönetim tarafından kabul görme koşullarını inceleyeceğiz.

Her ne kadar Türkiye’nin Ege kıyısının göçmenler için transit bölge oluşturması olgusunu başlatan “Suriye krizi“ (genel
kullanımda bu tabir mevcut kaotik yapıyı tanımlamaktadır) olmasa da, son dönemde bu bölgedeki transit göçmenlerin
sayısı önemli ölçüde artmıştır. (Resim 1). Yapılan en son araştırmalar,1 on yıllardır göç alan2 ve Avrupa’ya açılan kapı3

rolünü üstlenen İzmir’in göçmenler için bir “transit merkezi” haline geldiğini göstermektedir.  Aslında, bölgenin tamamı
bu olgunun etkisindedir; ancak İzmir gerek büyüklüğü gerekse barınma/iş piyasası fırsatları açısından ön plana çık-
maktadır. Bu çalışmada, rakamlar üzerine fazlaca odaklanmadan,4 İzmir’de yaşanmakta olan transit göç olgusunun farklı
boyutları ele alınacak ve görünmez uluslararasılaştırma sürecine katkısı incelenecektir.

Bunu yaparken, henüz bu statüyü almamış kimseler için “sığınmacı” terimini kullanmamaya özen gösterdik. Benzer şe-
kilde, Türk hükümetinin toplum içinde yaygınlaştırmaya çalıştığı “misafir” terimini de kullanmadık. Damgalayıcı “kaçak”
sözcüğü yerine daha tarafsız olan “göçmen”, “düzensiz göçmen” veya “transit göçmen” terimleri tercih edilmiştir.

Özellikle 13/11 Paris saldırısını düzenleyen kişinin Suriye’den batı Avrupa’ya geçiş sürecinde birkaç gün İzmir’de kal-
dığının ortaya çıkmasının ardından Suriyeli göçmenlere karşı sürekli bir suç unsuru teşkil etme eğilimi de önüne geçil-
mesi gereken bir risktir.

Unutulmuş, Göz Ardı Edilmiş Tarihsel Derinlik 

Tarihsel Yaklaşım

Aslında bu olguya- yerel seviyede yaşanan günlük trajedilerin ötesinde - tarihsel bir bakış açısıyla yaklaşıldığında ne
kullanılan göç yolları ne de İzmir ve çevresinin transit bölge olması yeni bir gelişmedir.  Hiç değilse 1970’lerin sonundan
itibaren Türkiye bir yandan sığınmacılar için bir hedef ülke olurken, diğer yandan düzensiz göçmenler için transit ülke
konumuna gelmiştir. 1990’ların sonu-2000’lerin başında, bugün unutulmuş olsa da, çok sayıda dramatik olay yaşan-

1 Wissinck 201, 1087-1088.
2 Işık 1999, 387-388; ayrıca bkz. “İzmir’e Göç Neden Azaldı ?”, Hürriyet, 28 05 2013.
3 Gökalp Aras 2013, 369.
4 Dürüst olmak gerekirse, gazetelerde yayınlanan veyahut politikacıların demeçlerindeki “İzmir’de en az 100,000 Suriyeli var” şeklinde
belirlenen rakamlar, transit göçmenler gibi hareket halinde ve düzensiz bir nüfus açısından hiç bir anlam ifade etmemektedir. Ağustos
2015’te İzmir valisi kategorik olarak 500,000 rakamını reddetmiş, 69,000 transit göçmene geçici kimlik verildiğini açıklamıştır.
Murat Erdoğan (2014, 13) Aralık 2014 itibarı ile valiliğin İzmir’deki Suriye’li göçmenler için benimsediği tahmini rakam yalnızca
13,000 civarıdır.
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mıştır. “Bilinen” ya da “kayıtlara geçen” ilk olay 1990 yazında 20 kişinin Kuşadası açıklarında boğularak yaşamını
yitirdiği kazadır. Sığacık/Seferihisar bölge halkı ise, Eylül 1991’de 6 İranlı’nın açıklarda boğulduğunu hatırlamaktadır.

Yeni olan, Suriye’de patlak veren savaşla birlikte dünya çapında yaşanan olayların bu olguyu Avrupa’nın insani günde-
mine taşımış olmasıdır ve aynı zamanda, Türk güvenlik kuvvetleri tarafından tespit edilen deniz kazalarının sayılarının
artması ve gözaltına alınma olaylarının sıklığıdır. Bir başka değişiklik de, transit göçmenlerin menşei ülke veya uyruk-
larıdır: Geçmişte daha ziyade Irak, Burma, Filistin ve Afganistan vatandaşları Yunan adalarına ulaşma savaşı verirken
bugün transit göçmenlerin büyük çoğunluğunu Suriyeliler oluşturmaktadır.

Seferihisar’daki  “Büyük Facia” (09 Aralık 2007) Bir Dönüm Noktası Mı?

Suriye dramının başlamasından çok önce, 9 Aralık 2007’de yaşanan Seferihisar/Sığacık faciasında 70 göçmenin hayatını
kaybetmesi gerek ulusal gerekse uluslararası basında büyük yankı uyandırmıştır. Bu kazada hayatını kaybeden göçmenler
Filistin, Somali, Nijerya, Irak ve Moritanya vatandaşları idi.5 Aslında basına yansıyan haberler incelendiğinde, 2007’nin
gözaltına alınan göçmen ve ölümle sonuçlanan kazaların sayısı açısından oldukça karanlık bir yıl olduğu söylenebilir.  

Son Yıllarda Medya Görünürlüğündeki Artış ve Gündemde Olma Yoğunluğu

2011 sonundan bu yana transit göçmen nüfusunda gerek sayısal gerekse milliyet kompozisyonu açıcından bir değişim
başlamıştır.6 Suriye’de başlayan savaş, 4 milyonun üzerinde insanı ülkeden kaçışa sürükleyerek geçtiğimiz on yılların
en büyük sığınmacı krizine neden olmuştur. Bildiğimiz üzere Türkiye, (muhtemelen Irak’la birlikte) en fazla göçmen
alan ülke oldu. 2014’ün aynı dönemi ile karşılaştırıldığında Yunanistan’a giriş yapan göçmen sayısı Temmuz ayı itibarı
ile üç katına, 2015 Ağustos ayı itibarı ile ise dört katına ulaşmıştır. Yunan adalarına Haziran-Ağustos arasındaki üç aylık
dönemde 190,511 göçmen giriş yapmış ve bunların neredeyse tamamı Türkiye’den (büyük bir kısmı Ege kıyılarından)
ülkeye ulaşmıştır.  

Bu bağlamda “ikinci büyük facia“ 6 Eylül 2012’de Menderes (Ahmetbeyli)’te yaşandı ve bu kez Filistin, Irak ve Suriye
vatandaşı 61 kişi yaşamını yitirdi. Üç yıl sonra, bu büyük facia bile unutulmuş görünüyor.

“Yukarıdan Aşağıya Doğru bir Uluslararasılaşmanın”Eksikliği

Yerel/bölgesel otoritelerin ve ekonomik paydaşların defalarca İzmir’in “uluslararası bir şehir” olma yönünde ilerlediğine
ilişkin verdiği demeçler, sergiler ve etkinlikler gibi uluslararası girişimlere rağmen göç faktörü bir uluslararasılaştırma
vektörü olarak kullanılmamaktadır. Büyümekte olan bu akımlar, resmi yönetimin genellikle olgunun minimalize edilmesi
ve görünüşü kurtarmak adına güvenlik üzerine yoğunlaşma uygulamaları ile nadiren de olsa sokaklarda yaşayan göç-
menlerin defedilmesi üzerine yoğunlaşmaktadır. Kaymakamlıktan yapılan 12 Ağustos 2015 tarihli açıklamaya göre, söz
konusu tarih itibarı ile 370 Suriyeli Mardin’de kurulan çadır kampına gönderilmiştir.7

Göç, uluslararasılaştırma aracı olarak kullanılabilecek bir olgudur. Öte yandan, baskın toplum görüşüne göre “iyi ya-
bancılar” - yani zengin turistler ve yatırımcılar - ile görünmez olması gereken, utanç verici “kötü yabancılar” arasında
su götürmez bir algı çatışması, bir zıtlık bulunmaktadır.  Bu uluslararası göç olgusunu çok sayıdaki üniversiteler bile
gereğince dikkate almamaktadır (Gören, Aksoy, Alp, Akıncı, Boğdu ve Akan hariç.)8

5 Bkz. İnsan Hakları Gündemi Derneği, Mülteci Gözlem Raporu, Seferihisar/İzmir Raporu. 
6 “Dünyada İltica Salgını”, Radikal, 21 06 2011.
7 Bkz. Ege’de Sonsöz, 13 08 2014.
8 Eğitim Fakültesi çerçevesinde yürüttükleri kısa çalışmanın 6 sayfalık raporu (Türkçe) için bkz. http://egitimarastirmacilari.org/wp-
content/uploads/2014/12/Bizden-Kalan-ULKEMIZE-GOC-EDEN-SURIYELI-MULTECILERIN-IZMIRDEKI.pdf
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Kaybolan veya Hayatını Kaybeden Göçmen Sayısı 

Sene Ölü Kayıp

2000 38 ?

2001 71 17

2002 10 ?

2003 59 ?

2004 35 7+6

2005 70 ?

2006 62 (7+…) 53

2007 191  79

2008 39 120 

2009 20 ?

2010 ? ?

2011 ? ?

2012 63 4

2013 35 15

2014 34 ?

Tablo 1 : 2000-2014 arası Ege Denizi Türk Karasularında (Kaynak: Jean-François Pérouse tarafından derlenmiştir) 

Kaybolan veya Hayatını Kaybeden Göçmen Sayısı 

Tarih Yer Ölü/Kayıp 

13 09 2015 Didim 3 /5 

14 09 Seferihisar/Sığacık Doğanbey 2 

15 09 2015 Datça 22 

20 09 2015 Ayvacık/Midilli 13 

Tablo 2  Eylül 2015’te Ege Denizi Türk Karasularında

“Tabandan Yukarıya Doğru Uluslararasılaşma” Biçimleri

A.Tarrius’den9 yola çıkarak kullandığımız “tabandan yukarıya doğru uluslararasılaşma” kavramı ile ulusal veya yerel
toplum otoriteleri tarafından kontrol edilmeyen, herhangi resmi bir çerçeve dışındaki aktörler tarafından geliştirilen
uluslararasılaştırma biçimlerini kastediyoruz.  Bu bakış açısı ile çeşitli aktör ve süreçler aracılığı ile çoğunlukla gayri
resmi düzeyde gerçekleşen yerel bir entegrasyondan bahsedebiliriz.

9 Tarrius 2002.
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Yerel bir Transit Ekonomisinin Oluşumu

Öncelikle, transit göçmenlerin İzmir’de (Basmane vb. mahallelerde oldukça görünür biçimde) geçici olarak ikame ettiği
“bekleme odası” (ya da Kutlu’nun değimi ile “ante-chamber”)10 yıllardır tanık olduğumuz bir uygulamadır. Bu göçmen-
lere yönelik gelişen ekonomi barınma hizmetlerinden (kiralık oda, kamp alanları, pansiyonlar vb.) çok çeşitli
yolculuk/sınır geçme hizmetlerine (kaçakçılık, sahte belge düzenleme vb.) kadar uzanmaktadır. Yine Basmane bölge-
sinde, Fevzipaşa Bulvarı’ndan Çankaya’ya kadar uzanan bölgede can yeleğinden şişme botlara deniz yolu ile Yunanistan’a
geçiş yapmaya yarayacak birçok malzeme kolaylıkla bulunabilmektedir. Ayrıca, sahil köy ve kasabalarında insan ka-
çakçıları tarafından kullanılan barınma noktaları da yer almaktadır.

Buna ek olarak, transit göçmenlerin yerel ekonomiye entegre olma biçimlerini de gözlemliyoruz - en azından kayıt dışı
çalışma yolu ile kalifiye işgücü kullanımı şeklinde. Örneğin 2013 başlarında, yaklaşık 5000 Suriye vatandaşı çok düşük
ücretlerle “İzmir Deri ve Ayakkabı İmalat Sanayisinde” çalışmaktaydı.11 Küresel “transit göçmen” damgasının da ötesinde,
bu topluluk içinde sosyal profil ve satın alma gücüne bağlı çok güçlü bir sosyal ayrımcılık söz konusudur.  Farklı hiz-
metlere erişim, elbette ki büyük ölçüde bu faktörlere bağlıdır. 

Uluslararası ve ulusal ifade bulan Suriyeli-Kürt görece entegrasyonu: 

Bu gayrı-resmi yerel entegrasyon biçimi çoğunlukla etnik ya da dini kanallar üzerinden gerçekleşir. Suriyeliler, Kürtler,
Türkmenler, Çingeneler, Araplar, Kafkaslar ve Hristiyanlar farklı kanallardan İzmir’e girmektedirler. Bu açıdan bakıldı-
ğında Suriyeli-Kürtler, yıllardır Agora bölgesi civarında ve Kadifekale’de yerleşmiş olan Türk vatandaşı Kürtlerin varlı-
ğından kaynaklanan avantajı kullanıyor. Ancak yine de bu etnik entegrasyon (ve dayanışma), yerel nüfusun küçük bir
segmenti ile sınırlı kaldığından gereğinden fazla abartılmamalıdır.  En azından, Kürtler arasındaki ortak dil ve kimi
zaman var olan aile bağları sayesinde göçmenler günlük yaşamın zorluklarına karşı destek bulabilmektedir. Mahalle se-
viyesinde düzenlenen “Çocuklar-mülteciler-fotoğraflar”12 projesi ile bu dil/etnik yakınlık ögesi ön plana çıkartılsa da
“korumacı” davranışların tümüyle önüne geçmek mümkün olmamıştır. 

Bazı Yerel Aktörlerden Gelen Küçük ancak Önemli Onaylama ve Önemseme Davranışları  

Başka bir dahil olma kanalı ise yerel sivil toplum aktörleridir. Transit göçmenlere destek amacı güden ilk yerel (hükü-
metten bağımsız) dernekler 2000’li yılların başlarında kurulmuştur. 2003 yılında  “İnsan Hakları Gündemi” (Agenda
Human Rights) bu alandaki ilk çalışmaların öncüsü olmuş,  İzmir’de kurulan bu dernek zamanla daha genel bir “İnsan
Hakları” perspektifi ile odak merkezini göçmenlere çevirmeye başlamıştır. Dernek Aralık 2007’de, korkunç kazadan
birkaç gün sonra, Seferihisar Deniz Faciası konulu ilk raporu hazırlanmıştır.13 Daha sonra, 2008 başlarında yine İzmir
merkezli “Mülteci-Der” (Mültecilerle Dayanışma Derneği) kurulmuştur. Uluslararası Af Örgütü gibi uluslararası insan
hakları savunucuları ile Mazlum-Der gibi ulusal derneklerle işbirliği içinde çalışan Mülteci-Der transit göçmenlere ilişkin
raporlar hazırlamakta ve göçmenlerin günlük yaşamda en sık karşılaştıkları sorunlara çözüm üretmeye çalışmaktadır.
İzmir Müzisyenler Derneği, Akademi Lisan ve Araştırma Derneği gibi diğer oluşumlar Suriyeli göçmenlere eğitim ala-
nında, Halkların Köprüsü Derneği ise sağlık sektörüne yönelik destek sağlamaktadır. Son olarak Eylül 2013’te kurulan
İzmir’deki Suriyeli Mültecilerle Dayanışma Derneği yoğun olarak Facebook14 üzerinden yürüttüğü çalışmaları ile yardıma
muhtaç Suriyelilere destek sağlamak amacı ile yerel nüfusu harekete geçirmektedir. Suriye vatandaşlarının Türkiye’de

10 Kutlu 2015.
11 Berdoulat 2016, 14.
12 Bkz, www.childrensrefugeesphotographers.wordpress.com; Fransızca için bkz., http://dipnot.hypotheses.org/1037.
13 Bkz, İnsan Hakları Gündem iDerneği. Mülteci Gözlem Raporu (2007), Seferihisar/İzmir. Olay tarihi: 9 Aralık 2007, Rapor tarihi:
11 Aralık 2007. URL (İngilizce versiyonu) için bkz., http://madde14.org/images/5/5d/%C4%B0hgdseferihisareng.pdf
14 Bkz., https://www.facebook.com/Izmirde-suriyeli-m%C3%BCltecilerle-dayani%C5%9Fma-derne%C4%9Fi-646585155366750/
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kurmuş oldukları ilk resmi yardım kuruluşu niteliğindeki bu derneğin İzmir’de kurulmuş olduğunun altını özellikle
çizmek istiyoruz. Kısa bir süre için AKP’li bir milletvekili tarafından desteklenen derneğin en temel amaçlarından biri
Suriyeli çocuklar için okullar açılmasıdır.15 USAID destekli bir mülteci yardım kurumu olan ASAM (SGDD) yerel şube-
sinin16 geçtiğimiz iki yıl içinde Suriyeli çocuklara yönelik faaliyetlerini de burada hatırlatmak isteriz.17

Yerli Halkın Tepkileri ve Yerel Düzeyde “Sığınmacı” Sorununun Yaratılması 

Sözü geçen dernekler, transit göçmenlerin maruz kaldıkları klişeler ve kalıp yargılarla mücadele etmektedir; zira bu açı-
dan İzmir’in diğer şehirlerden pek de farklı olduğunu söyleyemeyiz: göçmenlere karşı alışılageldik tepkiler ve şüpheli
yaklaşımları (sosyal düzeni bozan, suça meyilli kişiler) İzmir’de de gözlemliyoruz. Ne yazık ki zaman zaman, 2012
Ağustosunda yerel ve ulusal basında Çiğli’de kurulması planlanan “ultra-lüks” Suriyeli göçmen kamplarına yönelik ha-
berlerde olduğu gibi, yerel yönetimlerin göçmen-karşıtı söylemleri destekleme eğiliminde olduğu görülmüştür. O dö-
nemde bazı politikacıların söylemi, kendi vatandaşlarına böyle bir olanağı sunmayan merkez hükümetin Suriyeli
göçmenler için kurulacak modern yaşam alanlarına yatırım yapmasını eleştirmişti. Çoğunlukla olumsuz ya da karamsar
bir tablo çizen gazete manşetleri göçmenleri yerli nüfus için bir tehdit olarak göstermekteydi.

Sonuç olarak şunu söyleyebiliriz ki, İzmir’de yıllardır sessiz sedasız devam eden bir uluslararası ara yüz oluşumuna ta-
nıklık ediyoruz. Bir yanda trajik, diğer yanda ticari boyutları olan bu ara yüz geçmişten bu yana göç almakta olan şehri
fiilen muazzam büyüklükte bir göç hinterlandı - Pakistan ve hatta Çin’e kadar uzanan - ile varış noktası olarak görülen
Avrupa ufuklarına bağlıyor. Göçmenleri belirsizliğe sürükleyen geçicilik, bu uluslararasılaşma rejiminin belirleyici özel-
liğidir.  Çoğu İzmir’den bir an önce ayrılmak istese de, kimi zaman şehirde uzun bekleme dönemleri geçiren transit
göçmenler şehrin uluslararasılaşma kaygılarını besleyen fırsatlar veya yeni sosyal düzenlemelerin kaynağı haline gele-
bilmektedir. Bu açıdan bakıldığında, uluslararasılaşmanın temel ve beklenen biçimleri ile gerçekleşen ve genellikle de
politik kabul edilebilirliği olmayan biçimleri arasında çarpıcı bir çelişki görülmektedir. Ayrıca İzmir’de, metropolitan
bölgelerdeki göçmenlere ilişkin “bakış açısının tersine çevrilmesi”18 zamanı kesinlikle gelmiştir.

15 2011-2015 arası AKP milletvekili, Haziran 2015 seçimlerinde AKP’den aday gösterilmemiştir.
16 SGDD (ASAM)’nin Türkiye’de İzmir haricinde 19 ilde 24 alan ofisi bulunmaktadır (özellikle G.Antep, Sakarya, İstanbul). 
17 Bkz., http://www.sgdd.org.tr/en/Toy-Campaign-for-Syrian-Children-Due-Date-November-28-2014-i102.
18 Fioretti 2015, 124. 
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IZMIR AND MIGRATORY TRANSIT FLOWS SINCE THE EARLY 2000’S:

THE INVISIBLE INTERNATIONALIZATION

Jean-François Pérouse

Abstract

Early July 2015, the unprecedented mass capture by the Turkish security forces of hundreds of candidates for emigration
to the European Union via Greece recalled how Izmir - in the broad sense that includes the whole province - had become
a major hub for international transit migrations. Exit gate and also, to a lesser extent, gateway to thousands of “undoc-
umented” migrants each year, Izmir is coping with a form of globalization from below. After measuring the phenomenon,
we will endeavor to assess the terms of its recognition by local authorities such as local associations.

While the “Syrian crisis” (the common euphemism used to designate the current chaos) did not ignite the phenomenon,
the transit of migrants through the Aegean side of Turkey has recently taken striking proportions (Fig. 1). Following
recent researches,1 Izmir has become a “transit migration hub”, along with having been for decades a city of immigration2

and a gateway.3 Although the entire region is concerned, the function of the metropolis of Izmir appears to be quite dif-
ferent, due to its size and housing / labour-market opportunities. Without focusing on figures,4 this paper aims at un-
derstanding the various dimensions of this transit phenomenon in Izmir and to which extent it constitutes an unknown
or unused means of internationalization.

In doing so, care should be taken not to use the term “refugees” for people who do not have this status or have only
taken the first step to get it. We will also not use the term “guest” (misafir) that the Turkish government has sought for
some time to promote for public use. Rather than the stigmatizing term “illegal” (kaçak), the more neutral terms migrants
(göçmen) or “irregular migrants” or “transit migrants” will be preferred here.

The constant tendency to criminalize Syrian migrants is also a risk to avoid, especially after the discovery that one of the
men responsible for the 13/11 Paris attacks had stayed in Izmir a few days, on his route from Syria to Western Europe.

                             

A Forgotten and Not Assumed Historical Depth

The Historical Perspective

In fact, when looking at the situation with a historical perspective - beyond the tragic daily events - and at the local
level, the transit phenomenon through the Izmir region, as well as the routes taken are not new. At least, since the late
1970s, Turkey has increasingly become a destination country for asylum-seekers, besides being a transit country for ir-
regular migrants. Already in the 1990s and early 2000s, many dramatic incidents were deplored, even if most of them
have been forgotten today. The first “known” or “registered” accident goes back to the summer 1990, when 20 people

1 Wissinck 2013, 1087-1088.
2 Işık 1999, 387-388; see also “İzmir’e göç neden azaldı ?”, Hürriyet, 28 05 2013.
3 Gökalp Aras 2013, 369.
4 To be honest, the figures reproduced in newspapers or in politicians discourses such as “at least 100’000 Syrians in Izmir” don’t
mean anything for such a labile and instable “population” as transit migrants. In August 2015, the governor of Izmir province,
refusing categorically the figure of 500’000 migrants, declared that 69’000 “temporary titles” had been issued to transit migrants.
Murat Erdoğan (2014, 13) estimates for his part the number of Syrians in Izmir (for December 2014) at only 13’000.
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drowned off the shore of Kuşadası. In September 1991, local memories recall the drowning of 6 Iranians off the coast
of Sığacık/Seferihisar.

What’s new are the powerful world events taking place in parallel, with the war in Syria, placing the phenomenon on
the European humanitarian agenda; as well as the frequency and number of sea-accidents or captures by Turkish security
forces. Another change is the origin or main nationalities of transit migrants: yesterday they were mostly Iraqi, Burmese,
Palestinian and Afghans who were trying their luck at reaching the Greek islands; now they are mostly Syrian.

The “Great Catastrophe” of Seferihisar (09 December 2007), A Missed Turn?

Long before the Syrian drama began, Seferihisar / Sığacık had witnessed a great catastrophe on the 9th of December
2007, when about 70 migrants died, an event that captured the headlines both in the national and local press. At this
time, the victims were Palestinian, Somali, Nigerian, Mauritanian and Iraqi.5 Actually, when looking at the press in
2007, that year appears to have been a black year during which many migrant captures and many deadly accidents oc-
curred.  

Acceleration, Amplification and Growing Media Visibility in Recent Years

Since the end of 2011, there has been a change both in terms of numbers and in terms of the national composition of
transit migrant populations.6 Having triggered the worst “refugee crisis” - to use the courant qualification of the phe-
nomenon - of the last decades, the war in Syria has pushed out of the country over 4 million people. As we know,
Turkey has received the largest number (probably with Iraq). The transit migrant arrivals in Greece tripled in July and
quadrupled in August in 2015 when compared with the figures of the same months in 2014. The Greek islands received
190’511 transit migrants in only three months (June-August) and almost all of them arrived from Turkey (and mostly
from the Aegean coast).

In this context a “second great catastrophe” took place on the 6th of September 2012, in the district of Menderes (Ah-
metbeyli) where 61 people - Palestinians, Iraqis and Syrians - succumbed. And even this second great catastrophe seems
to be forgotten nearly three years later.

The Lack of Any “Internationalization from the Top” 

Despite the often repeated claims by local/regional authorities or local/regional economic stakeholders that Izmir is be-
coming an “international city”, and various initiatives like international exhibits or great events, the international mi-
gration factor isn’t used as an internationalization vector. The official management of these growing flows consists both
in minimizing the phenomenon, and focusing on security in order to save appearances, and more rarely expelling mi-
grants living in the streets. According to the declaration of the province governor issued on the 12th August 2015, up
until this date 370 Syrians have been sent back to a tent-camp in Mardin.7

Whereas the migration factor could be used as a means of internationalization, in the dominant mind-set there is an
unquestioned opposition between “good foreigners” - that means wealthy tourists and investors - and the (shameful)
“bad foreigners” that have to remain invisible. Even the numerous universities don’t take into account as it should be
this international migration phenomenon (except Gören, Aksoy, Alp, Akıncı, Boğdu & Akan, n.d.8)

5 See İnsan Hakları Gündemi Derneği, Mülteci Gözlem Raporu, Seferihisar/İzmir Raporu. 
6 “Dünyada iltica salgını”, Radikal, 21 06 2011.
7 See Ege’de Sonsöz, 13 08 2014.
8 For their short survey conducted in the framework of the Education Faculty, see the 6 pages report (in Turkish), http://egitimara-
stirmacilari.org/wp-content/uploads/2014/12/Bizden-Kalan-ULKEMIZE-GOC-EDEN-SURIYELI-MULTECILERIN-IZMIRDEKI.pdf
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Year Dead Disappeared

2000 38 ?

2001 71 17

2002 10 ?

2003 59 ?

2004 35 7+6

2005 70 ?

2006 62 (7+…) 53

2007 191  79

2008 39 120 

2009 20 ?

2010 ? ?

2011 ? ?

2012 63 4

2013 35 15

2014 34 ?

Table 1: Number of dead and disappeared migrants in the Turkish Aegean Waters between 2000 and 2014 (Source:
Compilation Jean-François Pérouse)

Date Place Dead/disappeared 

13 09 2015 Didim 3 /5 

14 09 Seferihisar/Sığacık Doğanbey 2 

15 09 2015 Datça 22 

20 09 2015 Ayvacık/Midilli 13 

Tab. 2 Number of dead and disappeared migrants in Turkish Aegean Waters only in September 2015

Various forms of “Internationalization from Below”

By “internationalization from below”, following A. Tarrius,9 we mean ways of internationalization that are not controlled
by national and local public authorities and that are developed by “informal” actors outside of any official framework.
In this perspective, we can speak of a type of integration at a local and mostly unofficial level, through various actors
and processes.

The Local Making of an Economy of Transit

Firstly, we have been witnessing for years the making of a provisional “waiting room” (or “ante-chamber”, to quote
Kutlu10) for transit migrants in Izmir, that is quite visible in some neighbourhoods like Basmane. This local migrants-
targeted economy goes from accommodation facilities (room renting, camping, hostels…) to various travelling / bor-

9 Tarrius 2002.
10 Kutlu 2015.
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ders-crossing facilities (smugglers, fake papers forgers, etc…). In Basmane again, all along the Fevzipaşa Avenue up to
Çankaya, we can easily find lifejackets, boats, and all the gear necessary to reach the Greek shores by sea. In addition,
in all the coastal villages there are shelter-spots that are used as relay by smugglers.

Moreover, we notice forms of economic integration of transit migrants into the local economy, at least into the labour
black-market which is using this sometimes qualified migrant manpower. For instance, in the beginning of 2013, there
were about 5 000 Syrians working for relatively very low wages in the “Izmir Leather and Shoes Manufacture Zone”. 11

In fact, beyond the global stigmatization as “transit migrants”, there is a strong social differentiation among these mi-
grants, according to their variable social profiles and purchasing power. Access to the different facilities strongly depends,
of course, of these factors. 

The Syrian-Kurdish Relative Integration: at the Articulation between International and National Migra-
tions

This form of informal local integration is often carried out through ethnic or religious channels. Syrian Kurds, Turkmens,
Gypsies, Arabs, Caucasians, Christians are entering Izmir through different channels. In this respect, Syrian-Kurds are
taking advantage of the presence of Kurds who are Turkish citizens and established in Izmir for many years in the Kad-
ifekale neighbourhood and around the Agora. But this ethnic integration (and solidarity) should not be exaggerated,
because of the limited / narrow size of this segment of the local population. At the very least, a common language among
Kurds, sometimes family ties, helps migrants cope with daily life issues. The neighbourhood based project entitled “chil-
drensrefugeesphotographers”12 has highlighted this linguistic/ethnic proximity that doesn’t however entirely prevent
“protectionist” behaviours. 

A Very Small but Important Recognition and Consideration by Some Local Actors

In addition, there is another channel of inclusion through local civil society actors. The formation of local (non-govern-
mental) associations working in favour of transit migrants goes back to the beginning of the 2000s. In 2003, the asso-
ciation “İnsan Hakları Gündemi” (Agenda Human Rights) launched its pioneer activities in the field. Over time, from a
general “Human Rights” perspective, this Izmir-based association increasingly turned its attention to migrants. In De-
cember 2007, a few days after the incident, it published a report on the first Seferihisar catastrophe at sea.13 Afterwards,
at the beginning of 2008, the association called “Mülteci-Der” (Mültecilerle Dayanışma Derneği / Association for solidarity
with Refugees) was founded in Izmir. Related both to international human rights associations - like Amnesty International
- and national human rights associations such as Mazlum-Der, Mülteci-Der produces reports on transit migrants and
works to find solutions to the main issues faced by migrants in their daily life. Other associations such as the İzmir
Müzisyenler Derneği and the Akademi Lisan ve Araştırma Derneği are also active, providing assistance to Syrians in the
education field, while Halkların Köprüsü Derneği provides assistance in health sector. Finally, the “Association for Sol-
idarity with the Syrian Migrants in Izmir” (İzmir’deki Suriyeli Mültecilerle Dayanışma Derneği) has been trying since
September 2013 - mostly through Facebook14 -  to mobilize the local population in order to help the most needy Syrians.
We have here to stress the fact that the first official “Association for Solidarity with Syrian Migrants” founded by Syrian
citizens in Turkey was founded in Izmir. One of the major aims of the association, supported during a short time by an

11 Berdoulat 2016, 14.
12 See their blog www.childrensrefugeesphotographers.wordpress.com and in French, http://dipnot.hypotheses.org/1037
13 See İnsan Hakları Gündemi Derneği. Mülteci Gözlem Raporu (2007), Seferihisar/İzmir. Olay tarihi : 9 Aralık 2007, Raportarihi:
11 Aralık 2007. URL (for English version): http://madde14.org/images/5/5d/%C4%B0hgdseferihisareng.pdf
14 See https://www.facebook.com/Izmirde-suriyeli-m%C3%BCltecilerle-dayani%C5%9Fma-derne%C4%9Fi-646585155366750/
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AKP-Parliament Member,15 was the opening of schools for Syrian children. Let’s also mention the local branch16 of
SGDD (or ASAM for the English contraction), an USAID funded organisation specialized in migrants assistance, that
has organized in Izmir some activities for Syrian children in the last couple of years. 17

Local Reactions and Local Construction of a “Refugee” Problem

The associations mentioned above are trying to struggle against the stereotypes and stigmatization that transit migrants
are subject to. In this respect, Izmir is no exception: we notice the same reactions and suspicions against migrants, ac-
cused of being a source of social disorder and criminality. Unfortunately, local politicians are inclined toward such anti-
migrants discourses, as we witnessed in August 2012 when both the national and the local press made believe that a
luxurious Syrian camp would be established in Çiğli. At that time, some politicians argued that such investments carried
out by the central government for Syrians, in terms of modern accommodations, were not available for Turkish citizens.
And the headlines of local newspapers were mostly very negative or ambiguous, representing migrants as a threat for
the local population…

To conclude, let’s just say that for years we have been witnessing in Izmir the silent making of another international in-
terface which has both tragic and commercial dimensions, but which is connecting de facto Izmir, a not-so-new recipient
city, with both a huge migration hinterland - expanding towards Pakistan and even China - and a European horizon
perceived as a final destination. This internationalization regime is marked by temporariness, putting migrants in limbo.
Even if most of them want to leave Izmir, the sometimes long stay of transit migrants in the city generates opportunities
and new social configurations that could be better used for feeding the internationalization concerns of the city. In this
respect, there is a striking contradiction between the main and expected form of internationalization, and the invisible,
politically non-accepted forms. In Izmir also, it’s obviously time to “reverse the perspective” 18 on immigrants in metro-
politan areas.

15 He was an AKP member of Parliament between 2011 and 2015 but has not been chosen again as an AKP-candidate for the June
2015-elections.
16 Outside of Izmir, SGDD has 24 field offices in 19 Turkish cities, especially G. Antep, Sakraya and Istanbul. 
17 http://www.sgdd.org.tr/en/Toy-Campaign-for-Syrian-Children-Due-Date-November-28-2014-i102
18 Fioretti 2015, 124. 
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Resim 2 / Figure 2: En sık kullanılan çıkış noktaları / The mainly used exit gates

Resim1 / Figure 1: Aralık-Eylül 2015 tarihleri arasında deniz yolu ile İtalya ve Yunanistan’a ulaşan göçmen sayısı (Kaynak: UNHCR) / Number of
migrants who have succeeded in reaching Italy and Greece by sea between January and September 2015 (Source: UNHCR)
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Resim 3 / Figure 3: Basmane, Fevzipaşa Bulvarı, Suriyeli transit göçmenler (Kasım 2015) (Kaynak: Jean-François Pérouse) / Basmane, Fezipaşa
Avenue, Syrians in transit (November 2015) (Jean-François Pérouse)

Resim 4 / Figure 4: Basmane, canyeleği satışı (Kasım 2015) (Kaynak: Jean-François Pérouse) / Basmane, life jackets for sale (November 2015)
(Jean-François Pérouse). 
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Resim 5 / Figure 5: Basmane, bekleyen Suriyeliler (Kasım 2015) (Kaynak: Jean-François Pérouse) / Basmane, Syrians waiting (November 2015)
(Jean-François Pérouse). 
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İZMİR LİMANI’NIN HİNTERLANDINDA

TİCARET YOLLARI VE TİCARET MEKÂNLARI1

Olcay Pullukçuoğlu Yapucu

Özet

Ticaret, Osmanlı ekonomik sisteminin dayandığı en yaşamsal bileşendir. Özellikle 19. yüzyıla gelindiğinde uluslararası
deniz ticareti geçmişe oranla çok daha gelişmiş bir görünümdedir. Osmanlı ülkesinde öncelikle başkent olmak üzere,
liman kentleri kendi özellikleri ölçüsünde ticaretin gelişmesine katkıda bulunmuşlardır. Liman kentleri arasında İstan-
bul’dan sonra en önemli uluslararası deniz ticareti merkezi İzmir’dir. İzmir limanı 18. yüzyılın ikinci yarısından sonra
büyüyen kapasitesiyle hem bulunduğu kentin hem de bölgenin ticaret hayatında önemli bir rol oynamıştır. Limanın
gelişmesi bereketli bir hinterlandın varlığını ve üretimin kolaylıkla limana taşınabilmesini de zorunlu kılmaktadır. İzmir
ve daha önceleri çevredeki başka limanların iç bölgelerle bağlantısının sağlanması yüzyıllar boyunca mümkün olmuş
ve bu eski güzergahlar üzerinde değişik amaçlara hizmet eden ticaret mekanları ortaya çıkmıştır. Bu bildiride limana
ulaşan yolların 19. yüzyıldaki durumu ve güzergahlarda bulunan ticaret mekanları incelenecektir. Çalışmanın en önemli
kaynakları bölgede yapılan alan araştırması ve Osmanlı Arşivi belgeleridir.  

Klasik söylemle, Anadolu kıtaları ve uygarlıkları bağlayan bir köprüdür. Bu köprü çağlar boyunca çeşitli yerli ya da dı-
şarıdan gelen kültürlerin de ev sahibidir. Bu ev sahipliği Anadolu’da izlerini bugün dahi bulmanın mümkün olduğu bir
çeşitliliği olanaklı kılmıştır. Uzun bir geçmişten itibaren çeşitli imparatorluklara başkentlik yapmış metropolleri yanında
her biri farklı bir kültür tarafından şekillendirilen irili ufaklı kentleri, zaman zaman korsanların ve kaçakçıların sığınağı
zaman zaman da denizcilerin, tüccarların ekmek kapısı limanları ve bu limanları besleyen verimli toprakların bulunduğu
özel bir coğrafyadır Anadolu. 

Batı Anadolu sahilinde uygun konumda ve kullanışlı bir körfeze sahip olan İzmir, kuruluşundan itibaren Anadolu’nun
hemen her bölgesiyle ticari ilişkiye girebildi. İyonya’nın en önemli yedi kentinden biri olan İzmir sahip olduğu uygarlığın
zengin olanaklarından da yararlandı ve Anadolu’nun önemli bir ticaret merkezi oldu.2 Kent 8. yüzyıla kadar Akdeniz
ticareti için de önemliydi. 178 yılındaki depremle ağır yara aldıysa da Marcus Aurelius tarafından yeniden inşa edildi.3

İzmir Antikçağdan itibaren Akdeniz ve Anadolu’yu birleştiren ticaret yollarının başlangıç noktasıydı,4 Bizans çağında
13. Yüzyılda kültür ve ticaret merkezi olan kent Aydınoğullarının bölgede hakim konuma gelmesiyle beyliğin önemli
kentleri olan Birgi ve Balat’ın gölgesinde kaldı.5 14. yüzyıla gelindiğinde çeşitli siyasal otoritelerin güç mücadelesine
sahne olan bölgede süren çatışma ve güvenlik sorunu nedeniyle İzmir ticaret açısından birincil önemini yitirdi. Çevredeki
başka limanlar; Ayasuluğ (Selçuk), Balat, Foça ve Kuşadası daha önemli hale geldi. Özellikle Çeşme limanı Akdeniz ti-
caretinin merkezi olan Sakız adasının karşısında olması nedeniyle yeni bir dış ticaret merkezi olarak tanındı.6 Anado-
lu’nun tamamına ve Balkanlara hakim olarak güçlenen Osmanlı Beyliğinin 14. yüzyılda bölgede hakim Türkmen

1 Bu çalışma 2003- 2011 yılları arasında Cihan Özgün ve Murat Yapucu ile birlikte oluşturduğumuz bir ekip tarafından yapılan alan
araştırmasının verilerine dayanmaktadır. Bu konuda yaptığımız çalışmalar daha önce de yayınlanmıştır.  
2 İzmir’in yükseliş için bkz. Ülker 1974; Goffman1995 ve 2003; Kasaba 1993.
3 Merlijn 2014, 20.
4 Kurmuş 1982, 15. 
5 Goffman 1995, 2. 
6 Goffman1995, 2.
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unsurlarından Aydınoğulları ile giriştiği mücadele, Haçlılar ve Timur’un ordularının yarattığı belirsizlik ve güvensizlik
kentin erken yükselişine engel olacak sonuçlar doğurdu. İzmir 15. ve 16. yüzyıllar boyunca da ticari açıdan yerel bir
nitelik gösteriyordu.7

İzmir 16. yüzyılın büyük bölümünde de küçük bir kıyı kasabası olarak varlığını sürdürdü. Bölgenin önemindeki bu
göreli azalış,  artı ürünün bölge dışından denetlenmesi ve gelişen uluslararası ticaret eksenleri dışında kalmasıyla açık-
lanabilir. Liman kentlerinin ortadan kalkışında da bölgenin eksen dışında kalmasının etkisi görülür. Geçmişin önemli
kentleri olan Efes ve Milet limanlarının kapanmasıyla bu kentler önemini yitirdi ve terk edildi, İzmir de göreli önemsiz
bir yerleşme haline geldi.8 Osmanlı başkentinin bitmez tükenmez ihtiyaçlarının karşılanmasında İzmir ve hinterlandının
önemi oldukça büyüktür. Bu yüzyılın son çeyreğine kadar İzmir, İstanbul’a mal sevkiyatı yapılan bir iç limanın kapasi-
tesine sahiptir. Ayrıca İstanbul’u doyurmak için gerekli tarım ürünlerinin İzmir ve çevresinde yetiştirilmesini devlet
bizzat teşvik etti. Böylelikle bölge tarım karakterli bir iç ticarete sahip olan niteliğini korudu.9

Tarihi İpekyolu Anadolu genelinde yol ağının ve ticaretin örgütlenmesinde pay sahibidir. Özellikle Ortaçağda Selçuklu
düzeninin ticareti ve tüccarı koruyup destekleyen tavrı yol ağının güvenliği yanında Anadolu’nun ticaret hacmi için
büyük yarar sağladı. Ancak İpekyolu’nun Halep üzerinden Anadolu’nun güneyine ulaşarak Güney Anadolu limanları
aracılığıyla Akdeniz limanlarına sağladığı bağlantı doğal olarak Batı Anadolu’daki limanları devre dışı bırakabiliyordu.
1588- 1628 yılları arasında meydana gelen Osmanlı İran savaşları bu dönemde Ermeni tüccarların tekelinde bulunan
ipek ticaretini olumsuz yönde etkiledi, savaş ortamı ekonomik dengeyi bozdu, ihracat vergilerinin de artması bütün bu
gelişmelerin ticaret üzerinde de olumsuz etki bırakması kaçınılmazdı. İpek ticaretinin tekelini ellerinde tutan Ermeni
tüccarlar kısa bir süre sonra işlerini Halep’ten İzmir’e taşıdılar. Böylece İpek Yolu güzergâh değiştirerek İzmir’e yöneldi
ve aslında antik çağlardan beri var olan eski İpek Yolu yeniden önem kazandı. İran’ın Kaşan kentinden yola çıkan ker-
vanlar; Kum, Tahran, Razvin, Tebriz, Erivan, Kars, Erzurum, Tokat, Ankara, Afyon şehirlerini izleyerek asgari 6 ay süren
bir yolculuktan sonra İzmir’e ulaşabilmekteydiler. İpek ticaretinin Halep’te önemini yitirmesi üzerine İzmir; İran dış ti-
caretinin Avrupa’ya açılan kapısı durumuna geldi. Osmanlılar bu durumu siyasi yönden değerlendirerek, zaman zaman
İran’a karşı bir baskı unsuru olarak kullandılar. İpek Yolu’nun Anadolu üzerinden İzmir’e yönelmesi Anadolu’da- ki
ticari faaliyetlerin artmasına ve böylece devlet gelirlerinin fazlalaşmasına da katkı sağladı10. Avrupa- Güney Afrika- Hin-
distan deniz yolu, Anadolu’dan geçen kadim ipek yoluna alternatif olarak düşünülmüşse de İpek Yolu üzerinden yapılan
kervan yolu ticaretini etkileyememiştir. İpek Yolu 1870’lerde Süveyş Kanalının açılışına kadar önemini korudu.11

Zaman zaman ticari önemi azalsa da bölge, Anadolu’nun iç bölgelerinden gelen uzun mesafe ticaret kervanlarının son
limanı ve zamanının ulaşım, haberleşme, artık ürün imkânlarına, politik-ekonomik örgütlenmesine göre belirlenmiş
bölgenin uzmanlaşmış bir zanaat ve dış ticaret merkeziydi. Bu yoğun ticari aktivite iyi örgütlenmiş bir yol ağını da her
dönemde gerektirmiştir. 19. yüzyıldaki büyük değişim öncesinde kendi iç dinamikleriyle var olan bölgede tarımsal
olanla tarım dışı üretim ayrılıyor ve belli noktalarda sanayi ortaya çıkıyordu.12 18. yüzyıl ve sonrasında gittikçe artan
dış ticaret ulaşım ağı iç dinamiklerin etkisiyle belirginleşti.  

Osmanlılar’ın bölgeyi henüz hâkimiyetleri altına almadıkları dönemde, her beyliğin denetleyebileceği artı ürünün sı-
nırlamaları içinde oluşmuş göreli olarak küçük bir başşehri vardı. Kervan yollarının oluşturduğu bu yol sistemi bu
beylik merkezlerini de birbirine bağlayıcı nitelikteydi.13 Bölgede belirgin tarzda tarımsal üretimin geliştiği, köylerin bağ-
landığı, tarımsal ürünlerin toplandığı kısmen işlendiği dolayısıyla bazı küçük sanayi kuruluşlarının yerleştiği, öte yandan
işlenmiş malların daha büyük yerleşimlerden getirilip kendisine bağlı alt yerleşimlere dağıtıldığı bir kent grubu vardır.

7 Kütükoğlu 2000, 34-35.
8 Tekeli 1992, 78.
9 Kasaba 1993; Goffman 2003. 
10 Özgün 2008, 3.
11 Ülker, 1991,  327.
12 Kıray,1998, 20.
13 Tekeli 1992, 78.
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İzmir, Aydın, Denizli Akhisar,  Nazilli, Bergama, Manisa, Tire, Urla,  Ödemiş, Foça, Turgutlu Kula, Gördes, Salihli,
Söke, Alaşehir, Menemen Tavas, Buldan,  M. Kıray’a göre bu örümcek ağı görünümündeki yapının merkezinde aslında
Manisa vardı ve Osmanlı İmparatorluğu’nun derbent örgütü tarafından korunan ve bakımı yapılan bu ağ çeşitli ulaşım
unsurları sayesinde yüzyıllar boyunca varlığını korudu.14

Yol Ağı15 ve Yolcular

İzmir limanını iç bölgelere bağlayan ticaret yolları doğal koşulların etkisiyle ortaya çıkan bazı “kolaylıklar” üzerinde şe-
killenir. Dağların arasından geçen Büyük Menderes nehrinin kolları doğal vadiler ve geçitler oluşturur, ulaşımı olabil-
diğince kolaylaştırır. İzmir limanına ulaşan ve ticaret için kullanılan yolların genel karakteri, doğu-batı doğrultusunda
bir hat çizmesidir. Pazarlanacak ürünü Nazilli, Aydın, Tire ve Kuşadası limanı ve en önemlisi16 İzmir limanı gibi belli
toplanma merkezlerine ulaştırmak bu yolların ana hedefidir. Yollar, içe dönük ve örümcek ağı benzeri bir yapılanmayı
yüzyıllar boyunca korudu. Bu, ekonominin kendine yeten ve içe dönük yapısının da kanıtıdır. Braudel’in de altını çizdiği
gibi karayolları yüzyıllar boyunca doğanın sunduğu biçimde veya buna yakın bir şekilde kaldı, bunun nedeni yetersiz-
liklerdir.17 Bölgede yolculuk, dönemin koşulları içinde zorluklarla doludur, çünkü bütün yollar tekerlekli trafik için
son derece elverişsizdi. Köprülerin yapılmamış veya yapılanların çoğu kez seller tarafından sürüklenmiş olması sonucu,
tekerlekli araçlar, ki bunlar ilkel kağnılardan başka bir şey değildi, yerleşim ve üretim merkezleri arasında gidip gele-
miyor, bu yüzden de yolcu ve mal taşınması yalnız deve kervanlarıyla yapılıyordu.18

Bir ticaret kervanında yolcular ve tüccarlar dışında, kervanbaşı, kervanın güvenliğini sağlayan atlılar ve hizmetliler bu-
lunurdu. Devenin dışında katır, at, eşek ve öküzlerin de yük ve yolcu taşıdıkları bilinir ama, kervanın temel unsuru de-
vedir, bu yük hayvanları dönemin koşulları içinde oldukça pahalıdır19 bu nedenle özellikle deve yetiştiriciliği 19. yüzyıl
ortalarında kervan güzergahlarında oldukça karlı bir iştir.20

Büyük ve Küçük Menderes’in yarattığı kolaylıklar yanında, taşkınları geçtikleri vadiler üzerindeki yolları olumsuz etkiler.
Arazi ne kadar düz ve kervanlar için elverişli olsa da, taşkınlar yüzünden yaz mevsimi gelene kadar bataklığa dönüşür,
bu andan itibaren deve kervanları için geçiş artık mümkün değildir. Bu yüzden Denizli, Sarayköy ve Dinar üzerinden
gelen yollar Aydın Dağlarının izin verdiği ölçüde bu dağlar üzerinden geçer ve buradan eskinin önemli kenti ve ticaret
merkezi Tire’ye bağlanır. Yollar-nehir taşkınları arasındaki tersine işleyen bu denklemin etkisi öylesine büyüktür ki,
kentlerin ve bölgenin kaderinin de yüzyıllar boyu çok fazla değişmeyen bir görüntüye sahip olmasına neden olur. Kervan
güzergâhları da bu yüzden doğanın elverdiği ölçüde gelişebildi veya hiç değişmedi. Demiryolunun geldiği 19. yüzyıl
ortalarına kadar, yol üzerindeki kentler de böylelikle önemini korudu. İzmir-Aydın demiryolunun zaman zaman ana
kervan yolunun paralelini, hatta antik yolların benzerini izlediği görülüyor. Bir farkla, demiryolu hattı dağların etekle-
rinden değil daha düzlük araziden geçer. 

En eski çağlardan beri Anadolu sahilinin iç kesimlere bağlandığı ana yollar Büyük Menderes ve Gediz havzalarını izle-
miştir. Ayrıca bu iki yolu birbirine bağlayan daha küçük ara yollar da vardır. Yol güzergâhları yüzyıllar boyunca çok
büyük boyutlarda değişime uğramadı. Antikçağda bölgedeki önemli yolların başlangıç noktası Ephesos (Efes) limandır,
bu önemli kentten çıkan yol Menderes havzası üzerinden Anadolu içlerine ulaşıyordu. Bu yoldan Güneye gidilecekse,
Panonium’dan21 Miletos ve Ortaçağlarda onun yerini alan Balat’a ulaşılabilirdi. Aynı yoldan Magnesia at Meandrum’a22

14 Kıray 1998, 20.
15 Bu bölümde anlatılanlar ile ilgili ayrıntılar için bkz. Yapucu 2007; Özgün 2008. 
16 Daha eski dönemler için bu merkezlere Balat ve Ayasuluğ’ da dahil edilebilir.  
17 Braudel 1993, 306. 
18 Kurmuş,1982, 53. 
19 Faroqhi 1994, 80.
20 Örneğin 1840’larda Aydın Güzelhisarı’nda 35 deve üreticisi bulunur Tozduman 1992, 52.
21 Samson Dağları üzerindedir. 
22 Ortaklar-Söke arasında Tekin Köyü yakınlarında önemli antik kent. 
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da gidildiği tahmin ediliyor.23 Güneye inmeksizin Efes-Magnesia yolu, Çamlık yakınlarından ilerler ve buradan Doğuya
dönerek önemli kentlere sırasıyla; Tralles (Aydın), Nysa (Sultanhisar), Mastavra (Nazilli) ve Laodikeia (Denizli)’ya ve
uzaklarda Sezare (Kayseri)’ye ulaşır. İzmir Aydın arasındaki yol deve kervanlarıyla 9 günde,24 Efes-Laodiceia arasındaki
yolu 1147 yılında İmparator III. Konrad ve Kral VII. Louis’in orduları dört günde geçmişlerdi.25 Bu yolların Antikçağ
öncesinde de kullanıldığına dair kesin bilgi olmamakla birlikte Hititlerin Batı Anadolu’ya düzenledikleri seferler sırasında
bu güzergâhların benzerini kullanmış olmaları gerekir.26 Aydın-Denizli arasındaki yol 19. yüzyılda demiryolunun dö-
şenmesiyle birlikte 24 saatte geçilebilir hale geldi.27 Art alandan gelen yolların çıkış noktası olan limanlar, yüzyıllar
içinde değişikliklere uğradı, Miletos ve Ephesos limanlarının Menderes’in getirdiği alüvyonlarla dolması bu çevrede Ku-
şadası Çeşme, Urla ve nihayet İzmir gibi başka limanların önem kazanmasına neden oldu. 

Antikçağda, önemli merkezlerden Sardis’i Ephesos’a bağlayan yol Küçük Menderes havzasından geçerdi Küçükkale28

altında bulunan bir mesafe taşı sayesinde bu iki önemli merkez arasındaki uzaklığın 500 station (yaklaşık100km) olduğu
anlaşılır,29 sahil bölgesini iç kesimlere bağlayan bir başka yol da, İzmir’den başlayarak, Gediz havzasını izler, Afyon’un
güneydoğusunda Büyük Menderes üzerinden gelen yollarla birleşerek Orta Anadolu’ya bağlanır. Orta Anadolu’da önemli
ticari merkez Bizans çağında Kayseri’dir. Roma döneminde de bilinen bu yol Bizans’ın son dönemlerinde biraz kan kay-
bına uğramış olmalı. Türklerin Anadolu’daki ticari hayata katkılarıyla bu eski yollar yeniden önem kazandı. Geçmişte
Kayseri’den gelerek İstanbul ve Halep’e uzanan bu yol Yeniçağlardan itibaren önemini artırdı, bağlandığı liman İzmir’di.
Bu hat üzerinde Aydın-İzmir, Aydın-Kuşadası arasında Kayserili tüccarların faaliyetlerini Osmanlı belgelerinde yüzyıllar
boyunca kolaylıkla izleyebiliriz. 19. yüzyılın sonlarında bile bölgeler arası ticaretin en uzak noktalarından biri Kayseri’dir. 

Güneyden gelen yolların izini sürmek daha zordur, yolun Aydın yakınlarından Çine Çayı vadisi boyunca güneye indiği
bilinir.30 Ama kervan yolunun Güneye inen bölümünde, Menderes’in Kuzeyine oranla çok sayıda gelişmiş ticari mer-
kezden söz edilemez. Beylikler döneminde gelişen Balat ve Milas kentlerini bunun dışında saymalıyız, Burada yol, Aydın,
Bozdoğan, Çine üzerinden gelip Milas ve Beçin’e bağlanıyor olmalıdır31 Romalılar, Bizanslılar, Beylikler, Selçuklular ve
Osmanlılar döneminde bu yollar küçük değişikliklerle kullanıldı ve gitgide gelişen ticaretin etkisiyle yeni yollar açıldı
ve işlek hale geldi. 

Batı Anadolu genelinde yüzyıllar içinde gelişen ticaret ağı, bazı güzergâhların görece önemini arttırdı. Beylikler döne-
minde dış ticaret açısından önem taşıyan Çeşme Limanı 16. yüzyılda önemini koruyordu, ancak Osmanlı döneminde
önemi azaldı. 17. yüzyıla kadar Kuşadası32 ve bir süre sonra, İzmir limanının önem kazanmasıyla birlikte denizaşırı
ticaret yol ağının da etkisiyle büyüdü ve gelişti. 19. yüzyılda, İzmir’den başlayarak Orta Anadolu’ya uzanan yollar Ku-
şadası yakınlarından Aydın Dağları’nı geçerek doğuya dönüyor ve Büyük Menderes vadisini izleyerek Sarayköy’e, orada
aniden kuzeye dönerek Dinar’a ulaşıyordu. İzmir-Aydın-Dinar ana ekseni üstünde toplanmış olan yollar ağı bölgenin
fiziksel konumu yüzünden güney yörelerine yayılmadı ve kuzeydoğudaki düz alanlar sayesinde yumaklaşma olanakları
buldu.33 Ephesoslu bir tüccar ile yüzyıllar sonra İzmirli bir tüccar iç bölgelere uzanabilmek için, Büyük Menderes vadisi
üzerinde hemen hemen aynı güzergahı izledi. Osmanlı döneminde haberleşme amacıyla kurulan menziller de yol gü-

23 Journal of American Oriental Society Bulletein, 1868. VII-XII, ayrıca Charles Texier’de aynı yolu kullanmıştır. 
24 Arrundel 1934, 193. 
25 Demirkent 2002, 7. 
26 Ramsay 1960, 40-44; Akdeniz 1999, 160. 
27 BOA. A. MKT. MHM 429 /57 1285 1868. 
28 Küçükkale günümüzde Tire-Selçuk arasında varlığını koruyan bir köydür. 
29 Meriç 1988, 208. 
30 Akdeniz 1999, 3.
31 Faroqhi 1979, 66. 
32 Izmir’in onem kazanması Kuşadası limanının tamamen önemini yitirdiği ve kullanılmadığı anlamına gelmez. Liman 19. yüzyılda
da ticari amaçla kullanılıyordu. 
33 Kurmuş 1982, 52. 
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zergahları hakkında bilgi verir. Tire-Güzelhisar arası menzil 6 saat, Güzelhisar-Nazilli arasında 8 saat, Nazilli-Kuyucak
3 saat, Kuyucak-Sarayköy arasında 4 saatlik mesafede menziller vardır.34

Uzak-yakın mesafe kervanların geçtiği güzergahlar belirgin özellikleriyle dikkat çeker. Öncelikle çınar35 ağacı kervan
yollarında mutlaka bulunur, uzun ömürlü bir bitki olan çınar ağaçları günümüzde de genellikle varlığını sürdürdüğü
için yolların izlerini bu ağaçlar sayesinde görebilmek mümkündür. Geçmişte gelip geçen kervanlar, yalnız seyahat eden
yolcular bu büyük ve yaşlı ağaçların gölgesinde dinlenirlerdi. Bu işlevi dolayısıyla çınar hayır sahipleri tarafından yol
kenarlarına dikilirdi. Su ise bütün yolcular, binek ve yük hayvanları için gereklidir, bu nedenle güzergahların temel un-
surlarından bir diğeri de su sağlayacak kaynaklardır. Hayır sahiplerinin özellikle Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin’in ruhları
için yaptırdıkları çeşmeler yollar boyunca belli aralıklarla görülebilir. Çeşmenin yapılmadığı yerlerde su kuyuları açılır,
bunların olmadığı kurak ya da ulaşımın zorlu olduğu bölgelerde suyun depolanıp hizmete sunulması için hayır küpleri
kullanılırdı.36

Yol güzergahlarının doğanın izin verdiği ölçüde şekillendiği dönemlerde, akarsuların yardığı vadiler, sarp dağlardaki
doğal geçitler, su basmayan dağ yamaçları gibi doğal yollar aynı zamanda güvenlik ile ilgili sorunların yaşanacağı yer-
lerdir, görece ilkel yolların çevresinin dağlarla kuşatıldığı güzergahlarda sorun daha da büyüyecektir. Uzun yolculularda
işlek kervan yollarını izleyen tüccarlar için güvenlik büyük bir sorundur, kervanların alabileceği en önemli tedbir asgari
güvenliğin sağlanamadığı yollardan uzak durmaktır.37 Hemen bütün yollarda tüccarlar tehlike altındadır, bu nedenle
gruplar halinde seyahat ederler, kendilerini korumak için uzun kafileler oluşturup, grup halinde konaklar büyük işaret
ateşleri yakarlardı.38 Anadolu kırsalında hemen her dönemde eşkıya çetelerine ve haydutlara rastlamak mümkündü.
Dağ ve vadi yollarında gidip gelen seyyar satıcılar,39 tüccarlar ve kervanlar zaman zaman kanun kaçaklarına av olurdu.
Yolcuların geceyi güvenli biçimde geçirmesi kervanların herhalde en önemli hedeflerinden biridir. Kervansaray ağı bu
gezginlere yiyecek, koruma ve yatacak yer sağlarken derbentçiler40 yolcuların geçtiği dağ ve akarsu geçitlerini korurdu.
Osmanlılar da yolların güvenliği için derbent teşkilatından yararlandı, derbentçiler, yollar üzerinde güvenlik konusunda
sorun çıkması olasılığı yüksek yerlerde örneğin dağ geçitlerinde, köprülerde görev yaparlardı, Aslında yolcuların ve tüc-
carların binek hayvanlarının dahi değeri41 düşünüldüğünde kervanda bulunan ticari yük dışında canlı hayvanların da
eşkıya için önemli olduğu ve ticaret yollarında yuvalanmak için iyi birer neden oluşturdukları düşünülebilir. Bir de yol-
cuların ve kervancıların kaliteli ve değerli silahları eşkıya için başka önemli bir ganimet olmalıdır.42

İzmir’i de içine alan eski Aydın Sancağının 1850’lere kadar merkezi olan Aydın Güzelhisarı, Nazilli ve Tire İzmir’deki
limanı besleyen bölgede en önemli kentler ve ticaret merkezleridir. Bu kentler ticaret hayatının gerektirdiği mekanları
doğal olarak barındırıyordu. Aydın Güzelhisarı’nın önemli ticari alanları Sultaniye Caddesi üzerindeydi bu cadde ve
çarşı aynı zamanda İzmir’e gidecek yolun da başlangıcıydı. Aynı çarşıda Gümrükönü caddesinde konsolosluk ve banka
binaları, büyük bir bedesten Cihanoğulları Hanı ve Zincirli Han 19. yüzyılda varlığını koruyordu.43 Kent içindeki hanlar
konaklama için değil daha çok takas ve ticari döngüyü sağlamak amacına hizmet eder. Burada da küçük ve büyük çaplı
alış-verişler devam eder, yola devam edecek tüccar ve yolcular çarşıdan çıkar, Kemer kavşağının kuzeybatı köşesindeki
Cihanoğlu Mehmet Bey Çeşmesi yakınında dinlenen deve kervanlarına katılırdı. Aydın-Karapınar (İncirliova) arasında

34 Halaçoğlu 2002, 127. 
35 Çınar ağacı yaklaşık aynı adla Anadolu’dan Hindistan’a kadar olan bölgede bilinir. 
36 Özkan 1997, 256-257. 
37 Faroqhi 1994, 65.
38 Braudel 1990, 70. 
39 Başbakanlık Osmanlı Arşivi (BOA)  A. MKT 168/45 (1265).
40 Yolları koruyanlar derbentçi, geçit bekçisi, mortolos, bendar, pandor gibi adlarla anıldılar bu konuda geniş bilgi için bkz. Orhonlu
1990 ve Halaçoğlu 1980,  97-102.
41 16. Yüzyılın sonlarında Ankara civarında niteliksiz bir at bile birkaç yüz akçeye satılıyordu, daha iyi bir atın fiyatı 20 altına kadar
ulaşabiliyordu. Sadece atlar değil ona yakın değerdeki katırlar da bu yolculuklarda kullanılıyordu.  Ayrıca özellikle varlıklı yolcuların
değerli koşum takımları dizgin ve mahmuzu da soyguncular için hayli çekici olabilir bkz. Faroqhi 1994, 60. 
42 BOA C. ZB 41/2029 (1215). 
43 Özbalkan 2003, 225. 
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daha birçok çeşme, sebil, kahve ve kuyu vardı. Yol üzerindeki kentlere ulaşan kervanlar, şehrin içinde konumlanmış
çok sayıda mekanda, hanlarda, bazen kentin girişinde kuyu başlarında ve kahvelerde mola verirlerdi, buralarda alış-
veriş, takas yapılır hayvanlar ve yolcular dinlendikten sonra, kervanlar arasında İzmir’e doğru devam edecek olanlar
yeniden develerini yükler ve yola çıkarlardı. Sancak merkezi Güzelhisar’dan çıkan yollar dağılırdı. Güneye inen yol Çi-
neçayı (Marsyas) vadisiyle Muğla ve Milas’a veya Cihanoğulları’nın yerleştiği Koçarlı -Sobice yolu ile Söke’ye, oradan
Sampson dağları üzeriden Çanlı köyünde küçük limanlara ve Kuşadası’na bağlanabilirdi. Görece büyük bir toplanma
merkezi olan Söke’den daha güneye Milas-Muğla-Yatağan’a bağlanmak mümkündü. Güzelhisar-Karapınar arasında Kı-
zılçay’dan geçilerek, Kızılcaköy yolundan Dereağzı köyüne ulaşılır ve İkizdere bir çatma köprüyle geçilerek44 kuzeydo-
ğudan Osmanbeleni-Kazaklıtepe-Arapkahvesi-Arapdere köyü hattından Aydın dağlarını yarar ve buradan Tire’ye
ulaşılabilirdi. Bu güzergâh Tire üzerinden Manisa- Alaşehir’e ve doğal olarak İzmir’e de ulaşırdı. Torbalı-Tire hattı eski
merkez Tire’nin önemini de açıklar,45 bu yolla Büyük Menderes’in orta çığırı denize bağlanmış oluyordu. Kuşadası’na
gidecek yol, Reşadiye (Ortaklar) -Selatin-Şirince-Ayasuluğ (Selçuk) hattını izlerdi. Bunlardan başka Değirmencik ve Re-
şadiye’den de Tire’ye bağlanan birçok yol vardır. Bunların bir bölümü günümüzde halen kullanılır. 

Yolcuların rahatlığı ve güvenliği için kervanların, bir günde kat edebilecekleri mesafe sonunda, geceyi güven içinde ge-
çirebilecekleri yeni hanların yapılması da gereklidir. Bu gerçekler dikkate alınarak, kervan yolları üzerine kervanların
bir gün içerisinde kat edebilecekleri mesafeler arasına (takriben her 30-40 kilometrede bir) hanlar ve kervansaraylar
inşa edilmişti. Han ve kervansaraylarda, güven içinde konaklamanın yanında kervanın tüm ihtiyaçlarının da giderilmesi
söz konusuydu. Buralarda, yolcuların gecelemelerine mahsus yer döşekli, ocaklı odalar, malların muhafazası için mah-
zenler, hayvan ahırları, araba tamirhanesi, nalbant, demirci dükkânı, aşevi, hastane, eczane ve bir de mescit bulunmak-
taydı. Arrundell daha mütevazı hanları “halk kervansarayı” olarak niteler. Onun mobilyasız, aynı odanın içinde tek
gözlü barınaklar şeklinde tarif ettiği bu hanlarda, yolcular içerde uyurken, develer ve deveciler de hanın dışında açık
havada uyurlardı.46 Tüccarlar hanlardan başka ve Selçuklu Döneminden itibaren var olan anıtsal kervansaraylarda da
geceleyebilirdi, Tavernier büyük kervanların hanlara gerek duymadan malların ortaya denkler halinde yığılarak etrafının
yolcu ve tüccarlar tarafından çevrilmesiyle güvene alındığını ve kervanların açıkta gecelediğini belirtir, hanların ve ker-
vansarayların olmadığı yerlerde kentin nispeten daha dışında kalan zaviyelerde de her zaman barınma mümkündür
ancak güvenlik burada da sorun yaratır. Zaviye sakini olan dervişlerin silahlı gücünün sınırlı olması bir yana eşkıya ve
soyguncuların dervişlerin manevi gücünden korkması belki de saldırıları engelleyen asıl nedendir. Buna rağmen zavi-
yelerde konaklayan yolcuların da eşkıya saldırısına uğradığı görülebilirdi.47

Kent dışındaki hanlarda konaklayacak parası olmayan yolcular daha ucuz  yöntemlere başvurabilirdi, hemen her yol
üzerinde bulunan kahveler de gecelemek isteyen yolcuların hizmetindeydi. Kahvede geceleyen yolcunun yatarak uyuması
elbette mümkün değildi ama büyükçe bir ocağın etrafına toplanan yolcular, arada uykuya da dalarak sabahı karşılaya-
bilirdi. Aydın’dan çıkan yolcular sırasıyla “Çiftlik kahvesi, Savrandere kahvesi, Derviş kahvesi, Emiroğlu kahvesi, Saraçlar
kahvesi ve nihayet uzaklarda yeşillikler arasından minaresinin âlemi ve evlerinin damları seciler, müteva, Çine kasabasını
görürlerdi. Kerpiç veya çitten yapılmış olan bu kahveler, bütün yolcuların belli başlı durak ve dinlenme yerleri idi.”48

19. yüzyılın ikinci yarısında demiryolunun kullanılmaya başlanması kentler ve yol ağı için en büyük yeniliktir. Osmanlı
yöneticileri ve demiryolu şirketi arasında yapılan sözleşmeye göre hattın birinci aşamasında demiryolu İzmir’den Tor-
balı’ya ulaşacaktı, ikinci aşamada Aydın Dağlarından Selatin’e kadar devam edilerek dağlar bir tünelle delinecek ve
üçüncü aşamada Küçük Menderes vadisi Büyük Menderes vadisiyle birleşerek, Aydın’a ulaşılacaktı. Bu güzergâhta in-
şaatın görece kolay olacağı hesaplandı. Çünkü demiryolu şirketi bütün bunları düşünmek zorundaydı. İlk yıllarda maddi
zorluklarla boğuşan şirket en rahat ulaşılabilecek güzergâhları seçmek zorundadır. Ayrıca ilk güzergâh seçilirken bölgenin

44 Özkan 1997, 257-265. 
45 Baykara 1966, 43. 
46 Arrundel 1934, 194-195. 
47 Faroqhi 1994, 80
48 Gökbel ve Şölen 1936, 262- 263.
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üretimi ve üretimin kapasitesi de iyi hesaplanmış ve doğal yollar, eski ticaret merkezleri göz önüne alınmış olmalıdır.
İlk demiryolu hattı, Büyük Menderes boyunca uzanan ve bu konumları dolayısıyla yüzyıllardır önemini hiç kaybetmemiş
eski ve önemli kentlerin, ticaret merkezlerinin bulunduğu güzergâh üzerindeydi. Frigyalı tüccarlar da, Xerxes ve Kyros’un
orduları da iç bölgelerden gelirken Büyük Menderes güzergâhını kullanmışlardı. Romalıların Docimian’ın49 mermer
bloklarıyla süslediği bu yollar şimdi Aydın Demiryolu’nun güzergâhı olarak seçilmişti.50 Antik yollarda eskiçağdan beri
ticaret merkezi olmuş kentler, 19. yüzyıla gelindiğinde aynı zamanda Avrupa’dan gelen ithal ürünlerin yeniden dağıtı-
mının yapıldığı ve üretim bölgelerinden gelen ham ve yarı mamul maddelerin de toplandığı yerlerdi. Bu yüzden demir-
yolunun özellikle Büyük Menderes havzasındaki güzergâhı zaman zaman antik yollarla çakışır. Aynı zamanda bu
güzergâh oldukça düzlüktür engebelere rastlanmaz. Bu yüzden hattın döşenmesi nispeten kolay olacaktır. Ancak bu
planlar tam olarak uygulanamadığı özellikle Aydın dağlarının bir tünelle delinmesinin mümkün olmadığı inşaat sırasında
ortaya çıktı ve demiryolu hattının bugünkü güzergahı üzerine inşa edildi.  İzmir-Aydın Osmanlı Demiryolu, imparator-
luğun Anadolu topraklarındaki ilk demiryolu hattıdır. İzmir’den Aydın’a ulaşım ilk kez 1866 tarihinde sağlanmıştı son-
radan Nazilli 1881, Sarayköy 1883, Dinar 1889 ve 1890’da Söke hatlarının tamamlanmasıyla Büyük Menderes vadisinin
İzmir limanıyla demiryolu bağlantısı sağlanmış oldu.  

Demiryolunun yapılması bölgedeki ilişkiler ağının yönünü de doğal olarak etkiledi. Bölgedeki üretimin öncelikle istas-
yonlara getirilmesi gerekliydi. Bu yüzden bu yollara en kısa ve çabuk ulaşabilecek yeni yollar kullanılmaya başlandı, ya
da eski bazı yolların önemi daha da arttı. Özellikle Menderes’in güneyinde kalan bölgeden demiryoluna gelen metanın
geçtiği yollar önem kazandı. Örneğin Sobice pamuğu ve zeytininin taşındığı Koçarlı-Karapınar yolu bunlardan biridir.
Benzer konumdaki Çine’nin durumu biraz farklı oldu, daha güneyde kalarak Muğla ile bağlantısını sürdüren Çine, me-
tanın toplandığı merkezlerden biri olmaya devam etti. Çine-Muğla arasında kervanların geçtiği yol daha önemli bir hale
geldi. Hatta Aydın Valisi Hasan Fehmi Bey bölgeye yaptığı gezide “dağlar arasındaki yolların ulaşım için büyük engel
olduğunu buralara yeni şoseler yapılması ve Menteşe’nin de Aydın Demiryolu’na bağlanması gerektiğini”51 bildiriyordu.
Bu olamadı ne yazık ki; ama Çine hem Aydın, hem de Muğla ile ilişkisini biraz düzelen yollarla sağlamaya devam etti.
Yine Menderes’in güneyinde kalan bir başka kaza olan Bozdoğan ise Nazilli ve Sultanhisar’dan gelen iki güzel şose ile
demiryoluna bağlandı ve böylelikle Bozdoğan’ın gelecekte ekonomik açıdan gelişmesi sağlandı.52 Demiryolunun ta-
mamlanmasından sonra, hep gündemde olan; üretim bölgelerinin istasyonlara bağlanması üzerinde durulduğu bu gi-
rişimlerden de anlaşılabilir. Yüzyılın sonuna kadar önemli yollar yönünü istasyonlara çevirmişti. 1890’lı yıllarda şose
yapımı oldukça hızlandı. Kuyucak-Karacasu, Nazilli-Bozdoğan, Aydın-Çine, Balatçık-Söke, Ayasuluğ-Kuşadası, Ayasu-
luğ-Söke şoseleri bu yıllarda tamamlandı veya tamir edildi.53

Demiryolu istasyonları önceden çok gelişmiş olmayan bazı yerleşimleri de kalabalıklaştırdı. Örneğin Aziziye (Çamlık)
istasyonun bulunduğu köyün nüfusu % 80’i Havutçulu ve Sultaniye’den gelenlerle oluştu.54 Yüzyıl ortasında Kırkıca’nın
(Şirince) gölgesinde kalan Ayasuluğ buradan dahi göç almaya başladı ve büyüdü. Kuşadası limanı doğu-batı yol ekseninin
yön değiştirmesiyle biraz daha önemini yitirse de hiçbir zaman tamamen âtıl kalmadı. 20. yüzyılda bambaşka bir gerekçe
ile gelişti. 

Bütün bunlar, Mübeccel Kıray’ın bölgesel bütünleşme biçimi55 savını destekler niteliktedir. Üretim fazlasının toplama
merkezlerinin yönü demiryolu istasyonlarına doğru dönmesi, doğal olarak yerleşim merkezlerinden istasyonlara doğru
eski-yeni yolların da kullanılmaya başlanması, böylelikle doğu-batı ekseninde varolan eski yollara Menderes Nehrini
geçen kuzey-güney doğrultusunda yeni yollar eklenmesi ve yolların öneminin artması bunun kanıtıdır. İhraç ürünlerinin
ulaşacağı hedef aslında İzmir limanıydı, ama birinci aşama yani demiryolu istasyonlarına ulaşmak, ürünü pazarlayanların

49 Afyon yakınlarında İscehisar ilçesi. 
50 Wilson 1884, 305-324. 
51 BOA Y. PRK. UM 31/ 28 (1310) . 
52 Gökbel ve Şölen 1936, 254. 
53 Aydın Vilayeti Salnameleri 1313 ve 1307. 
54 Deniz- Kürüm1997, 320. 
55 Kıray 1998, 45. 
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başlıca hedefi haline geldi. Bu yollarda ürünü istasyona taşıyacak olan deve kervanlarıydı. Çağın modern teknolojisiyle
başlangıçta çatışsa da, kervanlar yeni ulaşım sistemiyle bütünleşti ve bu sistemin tamamlayıcısı oldu. Daha da ileri gi-
dilirse, bu bütünleşme 19. yüzyılın ikinci yarısında bölgenin dışa dönük ve bağımlı yapısını temellendirdi.56

M. Kıray’ın da belirttiği gibi bu yeni yollar eskinin örümcek ağına benzeyen içe dönük yapısından hayli farklıydı. Yönü
değişen yollar, bir ağacın dallarını andıran karmaşık bir yapıya sahip hale geldi. Bu yapılanma kapitalist sistemin ön
koşullarından biriydi. Demiryolu güzergâhı üzerinde kalabalıklaşan yerleşimler, aynı güzergâhın dışında ise-ürünün
toplandığı yerler de olsalar- tenhalaşma belirtileri gösteren yerleşimler vardı. Örneğin güzergâhın üzerinde bulunan
Sultanhisar 20. yüzyıl başlarında kalabalıklaşmış ve zenginleşmişti bu idari ünite içindeki yerini de etkiledi ve Sultan-
hisar’ın “…varidatının kesretine ve mevkiinin ehemmiyetine binaen ikinci sınıf kazaya dönüştürülmesine karar verildi.”57

Kentlerin büyümesi ve gelişmesinde, aynı zamanda idari bakımdan konumlarının da yükselmesinde vergi çokluğunun
yanında, bulunduğu yerin de önemli olduğu bu örnekten de anlaşılıyor. 

Yüzyılın ortalarında kentsel gelişme ve tarım potansiyeli bakımından umut verici özellikler gösteren Koçarlı ve Sobice
gibi yerleşimler, tarımsal potansiyelini elbette korudu. Yine bölgedeki en iyi kalitedeki pamuk burada üretilmeye devam
etti,58 ama kentsel açıdan beklentileri gerçekleştiremedi. Bölgedeki değişimin somut örneklerinden biri olan demiryo-
lundan uzakta ve Menderes’in güneyinde kalmak bu tarz gelişmenin aleyhindeydi. Çağının en modern ulaşım aracına
varabilmek için üretici hâla bu büyük nehri geçmek zorundaydı. Oysa nehrin karşısındaki Karapınar ve Değirmencik
gibi yerleşimler, sahip oldukları demiryolu istasyonları sayesinde büyüme ve değişme fırsatını yakaladı. Her iki kasaba
ulaşım sisteminin kentleşmeye etkisini görmek için iyi örneklerdir. Büyük olasılıkla zamanla nüfusu da azalan Sobice
kazası, yolu buraya döndürerek kaza merkezi Koçarlı’ya istasyon yapma fikri,59 Menderes’in geçilebilmesi için gerekli
para kaynağının yokluğu yüzünden sonuçsuz kalınca çekim merkezi, ürün toplama merkezi özelliğini yitirmeye başladı.60

Yüzyılın sonlarında Sobice idari bakımdan da küçüldü ve nahiyeye dönüştürüldü. Modern teknolojinin ulaşım siste-
minden yeterince yararlanamamanın sonuçlarını bir kent üzerinde görmek için Koçarlı ve Sobice iyi bir örnektir. Küçük
Menderes vadisinde Ortaçağdan itibaren önemli bir kent olan Birgi için de durum benzerdir. Demiryolu hattının uğra-
madığı kent günümüzde bir köye dönüşmüştür.

Menderes’in güneyinde kalan ve demiryolu hattı olmayan bölgede pazaryerleri de görece daha azdır. Çine dışındaki pa-
zarlar sadece kaza ve nahiyelerde kurulur ve bu pazaryerleri doğu-batı doğrultusundadır, geleneksel sistemin gerekle-
rinden çok da farklılaşmış bir pazar ağı burada görülmez, hatta burada ağdan bile söz edilemez. Buradaki pazaryerleri,
yüzyılın sonlarında yeni yollar doğrultusunda, kuzey-güney ekseninde çoğalmış görünmez. Yani yerel pazaryerleri klasik
düzendeki gibi daha çok çevre koşulları ve ihtiyaçlarıyla şekillenmeye devam ediyordu. Menderes’in güneyindeki yerel
üretimin, büyük boyutta ve uluslararası bir pazar endişesi taşımadan ve kapitalist ilişkilerin çok fazla yönünü değiştir-
mediği -ama sayılarını arttırdığı- pazarlarda satışa sunulmaya devam ettiğini düşünmek yanlış olmasa gerek. Çine civa-
rındaki pazarların bir özelliği de civar köylerin içinde değil yakınlarında kurulmasıdır. Bunlar belki hayvan pazarları,
belki de daha uzak köylerin ihtiyacı için kurulan pazarlardı. 

Ulaşım ve haberleşmede yenilikler ve teknolojinin kullanımı yeni ilişki kanalları açtı. Bu, yeni istasyon binaları ve pos-
taneler demekti.61 Özellikle istasyon çevreleri kentlerin popüler mekânları haline geldi buralardaki “istasyon kahveleri”
birer ticaret mekânı olmanın dışında aynı zamanda sosyalleşme mekânı haline geldi. Bu gelişmelerle başka bir alt yapı
türü de ortaya çıktı. Yeni ve hızlı ulaşım sistemi, malların naklinde antrepoların kurulmasını, yolcuların konaklaması

56 Kıray 1998, 27. 
57 BOA DH. MUİ 124/22 (1328) 1910. 
58 Frangakis- Syrett 1998, 101. Frangakis- Syrett’in Subatça olarak adını verdiği yer Sobice’dir. 
59 Ahenk, 20 Nisan 1909. 
60 Sobice’yi çevreye bağlayan yolların günümüzde bile çok fazla değişmediğini söyleyebiliriz. Bu özellik bile bir yerleşimin önemini
yitirmesine tanıklık edebilir. 
61 Tekeli 1980, 57. 
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için otellerin açılmasını gerektirdi, 16. yüzyılın kervansaray ve hanları farklılaşarak, istasyon, antrepo ve otellere dön-
üştü.62 Sadece büyük kentlerde değil kaza merkezlerinde de oldukça lüks görüntüleriyle dikkat çeken oteller açıldı,
oteller geçmişteki han ve kervansarayların yerini aldı.  

Kent merkezlerindeki önemli bir başka yenilik de yeni ekonomik ilişkiler içinde batı kültürüne yönelmenin de getirdiği
yaşam biçiminin tüketim kalıpları lüks tüketim dükkânları, tiyatrolar, eğlence yerleri ve gibi yeni kuruluşlardır.63 Örneğin
sarraf dükkânları, kuaförler, hazır giyim mağazaları, restoranlar, avukat yazıhaneleri, eczaneler, Gureba dışında hasta-
neler, mobilyacılar64 batılı tarz hayatın yansımasıdır. Çeşitli finans kuruluşları da birer ticaret mekânı olarak kentlerdeki
yerini aldı Ziraat Bankası’nın kuruluşundan sonra 1890’larda nerdeyse bütün kaza merkezlerinde şubeleri açılmaya baş-
landı, ayrıca sigorta şirketleri ve komisyoncular gibi ticaret ile ilgili işler de büyük kaza merkezleri olan Nazilli ve Söke’de
dikkat çekecek kadar arttı ve yenilenen kent kültürünün parçası haline geldi.65

Modern çağın ulaşım teknolojisinin ürünü olan demiryolunun gelişi İzmir limanının hinterlandında kentleşme başta
olmak üzere, nüfus, yol ağı, üretim, ticaret ve sosyal hayat üzerinde önemli etki bırakmıştır. 

62 Tekeli 1980,57. 
63 Tekeli 1980, 58. 
64 Annuaire Oriental Commerce 1905, 1578-83. 
65 Annuaire Oriental Commerce 1905, 1578-83. 
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TRADE ROADS AND COMMERCIAL PLACES IN THE HINTERLAND OF IZMIR

Olcay Pullukçuoğlu Yapucu

Abstract

Trade is the most vital component of the Ottoman economy. Compared to the past, international maritime trade became
increasingly sophisticated in the 19th century. Port cities of the Ottoman Empire, including the capital, have largely
contributed to the development of trade within the empire. Izmir is the second most important international maritime
trade center after Istanbul. Port of Izmir has played a significant role in the commercial activities of the city and Western
Anatolia after the second half of the 18th century. With the development of the port, it became much easier to transport
the production of the fertile hinterland for trade purposes. The aim of this study is to analyze the characteristics of the
old trade routes and commercial spaces. The most important sources of this study are our own surveys and documents
of the Ottoman Archive.

Izmir city has a suitable and convenient location on the western Anatolian coast, surrounded by fertile valleys and rivers,
and has been able to establish commercial relations with almost every region since its founding. İzmir took advantage
of the rich resources of Western Anatolian civilizations1 and, thanks to its harbour, became an important market and
trade centre. As a Roman city, extending from the fortified district on Mount Pagus down to the seashore, Izmir gained
prominence as the centre of a civil diocese in the province of Asia Minor. The city was also important for Mediterranean
trade until the 8th century. In the year 178 AD, a severe earthquake destroyed the city, killing many inhabitants, de-
stroying temples, agora, the harbour, etc. and was rebuilt by Marcus Aurelius.2 However, during the 14th century, when
there was conflict in the sense of power struggles and political authority in the region in relation to security issues, the
commercial function of Izmir lost its primary importance.3 Other ports nearby-Ayasuluğ (Selcuk) Balat, Foca, and Ku-
sadası-became more important.4 Particularly Çeşme, which is located across the island of Chios, took advantage of being
at the heart of the trade centre and became a new worldwide trade centre. Silk and textiles in particular came from
Iranian to Chios via Çeşme town.5

Izmir’s port was used as a launchpad for Muslim expeditions to the Archipelago and this time-unlike under Çaka Bey-
also to the Greek mainland and the Black Sea coast. Over time, the depredations of the Turkish emirates, and particularly
those of the Ottomans and the Aydınoğlus, became a threat to Byzantines, Venetians, Genoese and Crusaders’6 natural
trade activities. The Aegean Sea was politically and geographically fragmented, but also of enormous strategic importance.
It is this combination that made control of the region such a great aspiration, but also so difficult to achieve. Without
the control of the Aegean Sea, no state could establish itself as the supreme power in the eastern Mediterranean. Byzan-
tium had done so before 1204, and the Osmanoğulları Principality was strengthened as a mediator between Anatolia
and the Balkans and was powerful after 1453.7

1 For the rising of Izmir as a trade centre, see Ülker 1974; Goffman 1995, 2003; Kasaba 1993.
2 Merlijn 2014, 20. 
3 Kütükoğlu 2000, 34-35. 
4 Goffman 1995, 2.
5 Goffman 2003, 97. 
6 Merlijn 2014, 22. 
7 Carr 2015, 18. 
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When the Ottomans took Izmir, it had been a Genoese commercial entry point for more than a century. Its institutions
and economy had been geared to generate profit from the supply and demand of the horizontal axis of Mediterranean
trade (which carried luxury goods from the East to the West). Its orientation, therefore, was westward. Afterwards, as
the city’s economy was increasingly integrated into the economy of the expanding Ottoman state, this orientation
changed. In 1453, Mehmed II the Conqueror (r. 1444-1446, 1451-1481) annihilated the Byzantine Empire by seizing
the dwindling city of Constantinople and establishing it as the new Ottoman capital, Istanbul. To support the ensuing
policy of repopulation of the new political centre- which within a mere fifty years would develop into the largest city in
Europe-and the imperial ambitions directed from it, the Ottoman economic system had to undergo fundamental re-
structuring. From that moment onwards, the prime objective of the Ottoman economic enterprise would be to guarantee
the feeding of the capital. In the provisioning economy that was the result, Izmir’s function was that of a staging point
for the collection of surplus regional produce and its redirection to the imperial centre (along the vertical axis of Mediter-
ranean trade), competing for the acquisition and marketing of that surplus.8 At the same time the Ottomans were strug-
gling to prevail in the region, one of the entries with Aydınoğulları was a Turkmen element, and insecurity and
uncertainty created by Crusaders and Timur’s army put a stop to the city’s early rise in the 14th century. When Timur
captured Izmir in 1403, commercial activity in the city’s port changed.

Izmir was local in terms of trade till the 16th century; operating as a small coastal town with an economy based on
farming activities, it survived a large part of the 16th century. It was an inner harbour for goods shipped to Istanbul
until the last quarter of the century. The crops necessary to feed Istanbul came peripherally to Izmir: that was encouraged
by the government9and they had insisted on that inducement until the 19th century.10 Western Anatolian products,
such as cereals, cotton, dried figs, leather, wool, etc., were shipped to the Ottoman capital city. Manufacturing and the
marketing of regional produce was slowly but surely internationalized, regional commodities being exported along with
the extraregional luxury commodities from the caravans. This change in economic orientation brought with it a shift of
focus from the inner harbour and the crossroads to its west towards the shore along the outer harbour. Although this
process was still in its beginnings in 1575, there is no doubt that it was already reflected in the exceptional growth of
the community of non-Muslims-after all, the main facilitator of the city’s Ottoman-European trade.11 Under classical
Ottoman rule, while Izmir lost its importance as a city, towns in the hinterland of the Great Menderes basin protected
its position as a major market centre and the first meeting place for products. On the other hand, Izmir was the starting
point and terminus of Anatolian caravan routes.

The intense commercial activity required a suitable road network, so roads were organized in western Anatolia from
the early period. The road network has not changed much over the centuries for natural and administrative reasons.
Ancient trade routes emerged as a natural shaping of “opportunities” of the region. Arms of Menderes created some
natural valleys and gorges to make it as easy as possible for transportation. The main roads which connected the Ana-
tolian coast connected with inlands followed the Büyük Menderes, Küçük Menderes and Gediz.12 At the same time,
these valleys are tectonic corridors and serve as a natural gateway, offering favourable conditions for transportation
which simplified the connection of Izmir with the interior of Anatolia.

For that reason, the accessible natural road systems, which can be called heritage roads, led to the establishment and
development of some ancient kingdoms or civilizations in Anatolia. Transportation, depending mainly on trade activities,
occurred along the roads and travelling in terms of shipments of military was also important during ancient times. In
Anatolia, one of the main factors in the establishment of an ancient kingdom was the permanent development of a high-
way system. Some of these lost their importance over time, but some did not. It has been noted that in ancient times

8 Carr 2015, 18. 
9 Kasaba 1993, 13.
10 Goffman 2003, 96. 
11 Goffman 1995, 103.
12 For more details of roads in western Anatolia, see Pullukçuoğlu-Yapucu 2007, 28-37.
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settlements were established at the edge of rivers, trade routes and ports, areas defensible against the enemy attacks.
These settlements dominated in all periods of history.13 Also, there were plenty of other smaller roads. Before the Ot-
toman domination, in medieval times, some principalities in Anatolia had capital cities. The basic purpose of these
roads was to link those cities and markets in medieval times, such as Birgi, Ayasuluğ and Tire. Roads that crisscrossed
Anatolia were vital for the commercial, administrative, military and religious mobility of the empire. Even though land
roads were notoriously dangerous (home to robbers, bandits, abusive tax collectors, administrators, madrasa students
called suhte, and rebels), Ottoman administrators took great care of their safety and their maintenance. For this reason,
the inhabitants of certain villages were located off the main roads in return for exemption from certain taxes and holding
the privilege of carrying firearms. On the presumably safe and well maintained web of roads, local, regional and long
distance trade flourished in Ottoman Anatolia, starting in the second half of the 16th century.14

Road construction of good quality in Anatolia began during the Roman period. In this period, old villages developed
into cities and new colony settlements were set up. The Romans not only repaired all the roads: they also gave importance
to the construction of new military roads in order to control the territory and to organize the trade. The road construction
in the Roman period in Anatolia took place towards the end of the 2nd century BC. At first, the Via Sebaste was con-
structed to contribute to communications and transportation between the Roman colony and West and East Anatolia.
The roads were decorated with large cobbles that were more durable for their needs in the Roman period. In addition,
there were milestones showing distances between the cities on the Roman roads. The Roman Empire would check its
colonies away from the centre thanks to the highly developed road network and it would finance its military forces
from trade on these roads. The people of the state supplied horses and carts for the transport of official passengers.
There were also accommodation stations, which were established at 40-45 kilometre intervals along the Roman roads.
The accommodation stations were passed easily in some parts, but other parts saw transportation difficulties due to the
rugged topography. For that reason, convoy trade transportation on the routes was carried out more slowly.15

Routes did not change much over the centuries. The starting point for major roads in ancient times in the region was
Ephesus (Efes) harbour. Going south from Panonium to Miletos and Balat in the Middle Ages, it is estimated that this
route was also used to go Magnesia and Meandrum,16 while another route was from Efes to Magnesia, turning eastwards
to reach some important cities-respectively, Tralles (Aydın), Nysa (Sultanhisar), Mastavra (Nazilli), Laodikeia (Denizli)
and Sezare (Kayseri), which were in the centre of Anatolia. Caravans covered this route between Izmir and Aydın in
nine days.17 The distance between Efes and Laodicia was walked by armies of Emperor Conrad III and Louis VII in four
days.18 Although there is no precise information on the use of these routes in early antiquity, it is estimated that when
Hittites came from their land to Western Anatolia, they used the same paths.19 From Izmir to Aydın, the journey was
accomplished in 24 hours.20

The road between Sardis-Ephesus passed through the Küçük Menderes basin. This road was about 500 stadion21 (around
100km). Another road connected the Western Anatolian coastal region with the centre of Anatolia on the Gediz Basin
and it joined with the road coming in from Menderes. This path was also known in Roman times. The old ways again
gained importance due to their contribution to the commercial life of the Turks in Anatolia, though this may have lost
its importance in the late Byzantine period. In central Anatolia, Kayseri was an important commercial centre of the

13 Yıldırım and Oban 2011, 91.
14 Varlık 2015, 176. 
15 Yıldırım and Oban 2011, 93.
16 Journal of American Oriental Society Bulletein, 1868. VII-XII. In addition, Charles Texier used the same road. 
17 Arrundel 1934, 193. 
18 Demirkent 2002, 7.
19 Ramsay 1961, 40-44; Akdeniz 1999, 160.
20 Başbakanlık Osmanlı Arşivi (BOA). A. MKT. MHM 429/57 (H.1285) 1868.
21 Meriç 1988, 4-208.
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Byzantine era. One of the most distant points for inter-regional trade was Kayseri, towards the end of the 19th century.
Nazilli was a crossroads for the inner region and the Küçük Menderes Basin via Aydın Mountain. There were several
cols on Aydın Mountains, called geçit.

It is more difficult to track the path from the south. It is known to have gone near Aydin through the Çine river valley
southward, reaching from Bozdoğan and Çine to Milas and Beçin. In addition, the north of Meander was more developed
than the south in terms of commercial relationships, except for Balat and Beçin. This route was used by Romans, Byzan-
tines, Principalities, Seljuk and in the Ottoman period with few changes.22

From Izmir, the road over the caravan bridge to Urla was in existence well before the 6th century. Before the renewed
rise of Ottoman Izmir at the turn of the century, these two roads meeting in the city had been a single thoroughfare
connecting the western Anatolian caravan routes to Chios, as an overland alternative to the sea-lane running from
Aleppo to Chios. From Izmir, the caravan road crossed the river, where an arm branched off to follow the Meles upstream
around Mount Pagus and towards the town of Buca, while the main road passed in between the ancient ruins of the
bath of Diana and from there continued on to the towns of Bornova and ancient Hacılar, from where it continued to
central and northwestern Anatolia. The Urla road was not only a remnant of the old caravan route, but also Izmir’s sole
landward connection with the district capital (at Urla) and the wider Karaburun peninsula that defines and guards the
city’s seaward approach. Since accessibility by road was a precondition for the formation of administrative entities
throughout history, and since both Byzantine and Ottoman Izmir were part of maritime provinces centred on Chios
and the Karaburun peninsula, it is certain this road’s importance went far back and had not only been commercial, but
political and military as well.23

According to Braudel, “if nature allows them, highways will develop.”24 For western Anatolia, this theory is certain:
Büyük Menderes and Küçük Menderes were not the most effective elements in the road network, because they caused
floods. In Anatolia, a journey from the inner region to the coast of western Anatolia was not easy, for roads were not
suitable for wheeled traffic and there were no bridges on the river-or the ones that had been there had been destroyed
by floods-so passengers and goods were transported by camel caravans only. In general, caravans travelled in the dry
season because of floods and swamps, and so they preferred to go via the Aydın Mountain rather than the Menderes
Basin.

The towns and cities in Anatolia were connected with a web of maritime or overland roads to the capital or commercial
ports. There were merchants accompanying caravans loaded with goods going back and forth between provinces and
the centre. Travellers, envoys, pilgrims and imperial troops also followed these roads. All this movement and mobility
could only be possible on a well-maintained network of roads.25 The general character of the trade routes was that they
ran in an east-west direction and their basic purpose was to arrive at the product trade centre and active ports. These
commercial centres were Nazilli and Aydin cities: they were the meeting points of commercial networks coming from
the inner regions. The port of Kusadasi was active, but the most important port in the 19th century was Izmir. There
were also shorter roads connecting small producing centres. The road network was introverted and looked like a spider’s
web until the building of the Ottoman railway in 1866. 

Commercial activities were done via caravans in Anatolia and the Near-Far East thanks to caravan trading. A caravan
consisted of leaders of caravans, merchants and security men with their horses and servants. Not all roads were suitable
for wheeled traffic, so camels were a basic element of caravans and transportation, carrying both loads and passengers.
Mules, donkeys and oxen were also used to carry people or cargo. Camels, horses and mules were expensive in this pe-

22 For more details, see Pullukçuoğlu Yapucu 2007, 28-37; Özgün 2008. 
23 Merlijn 2014, 94
24 Braudel 1993, 306.
25 Varlık, 2015, 175. 
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riod.26 On caravan routes, raising camels was profitable work. In Aydın Güzelhisarı, 35 producers were raising camels
in the 1840s.27 Caravan roads also joined capital cities of Anatolian principalities28 and big markets.

There are some distinct characteristics of the caravan route. Firstly, there are the oriental plane trees.29 Anatolia was not
the homeland of these trees, but it is known that they lived in Anatolia for centuries. It is a long-lived tree, extremely
large and sublime; it can survive for centuries. In Anatolia this tree was traditionally planted at the side of roads by
prayerful people for tired travellers, enabling them to rest and eat their meals in the shade of the trees. Secondly, water
was more important than anything for travellers, so a lot of fountains (or sebil) were also built by prayerful men or
women, including Hz. Hasan and Hz. Hüseyin.30 If there were no fountains, inhabitants of cities could dig a well. Wells
also served caravans and travellers. By the water source was a cube named a charity bowl (hayır küpü). It was sometime
in the shade of a plane tree, sometimes in the garden of a kahvehane or inn. When travellers arrived at those points,
they rested and had an opportunity to carry out their worship.31

The caravans did not stop everywhere for passengers and camels or other animals. In the Ottoman period, the govern-
ment established menzil hanes for communication. On the caravan roads, it established a kind of structure called a der-
bent: it was like a little castle, and sometimes the important menzils could be derbents, like Keçi kalesi or Öküz Mehmet
Paşa Kervansarayı. Derbents32 were built near bridges, cols and crossroads because of the danger for caravans. Passengers
of caravans and their animals stayed in inns named han for resting in general. Hans were on the outskirts of cities or in
uncomfortable places. Arundell describes han as “public caravansary” and “unfurnished shelter in a single room”. Some-
times caravans also took a break in kahvehanes, fountains and wells. In these places, they shopped and changed pas-
sengers and traders. Hans could be found outside the city or in urban areas. Some travellers or traders who did not
have enough money could not stay in hans: they had to spend the night without little sleep in kahvehane in rural areas,
because security was still the most important problem for caravans and all travellers in the 19th century. There were nu-
merous bandits in rural areas of Anatolia. 

Bandits and robbery were a real risk for caravan merchants, since the organization of the caravan itself was no insurance
against them. If the caravan was expected to pass through an especially notorious area, extra precautions might be taken
under the leadership of the head of the caravan without any appreciable interference with the travel plans. In the case
of a large caravan, it was a matter of the careful positioning of those travellers who were armed at regular intervals along
the procession.33 The danger was maybe greater for smaller caravans because of the lack of security men. On the other
hand, big caravans with costly cargo were in danger from bandits, suhtes and thieves, not only at sea but inland, so
travellers created a convoy in addition to lighting a big fire.34 Caravans stopped over in a zaviyes sometimes: dervishes
in zaviye were a deterrent for bandits, but not every time.35

There were big cities like Aydın Güzelhisarı, Nazilli and Tire along caravan roads from inner region to ports. In these
cities, there were big and important trading centres named Han, Kapan Hanı Tahtakale, etc. Traders did not want to
enter the city because they refused to pay taxes in the Middle Ages and so they established small market places outside
the city walls. In the long run, markets were developed and expanded to a big market, Bedesten. 

26 Faroqhi 1994, 60. 
27 Tozduman 1992, 52.
28 Tekeli 1997, 78.
29 These trees were known in Asia and from Anatolia to India, called chinar, chenar or related names.
30 These were grandsons of Hz. Mohammed and before their death they suffered from a lack of water. 
31 Özkan 1997, 256-257.
32 See Orhonlu 1990; Halaçoğlu 1980, 97-102.
33 Steensgaard 1973, 60. 
34 Braudel 1990, 70. 
35 Faroqhi 1994, 80. 
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The centre of the big cities had a commercial region-for example, Aydin Güzelhisarı was the administrative centre of
Aydın Vilayeti and the centre of a big exchange in the hinterland of Izmir port. The commercial region of this city was
in Sultaniye Street, the starting point of a caravan road. On this street there were consulates, banks, Gümrükönü Hanı,
Zincirlihan, Cihanoğulları Hanı and numerous kahvehane. Maybe there were also other places related to commerce in
Gümrükönü, like the customs house, inns, warehouses and brokers’ apartments. The marketplace was the most impor-
tant commercial place for inhabitants of this region and it was essential that to become a city, it was traditionally de-
scribed as “Cuma kılınır pazar durur” (“the Friday namaz is practiced, the market stops”).

The greatest change in the network in the hinterland of Izmir port was the railway. Aydin Railway followed the route
of the Eastern commercial road (Silk Road) in the Büyük Menderes Basin. The railway cut the caravan routes and after
this time the agricultural products grown on the surrounding settlements were transported by train to Izmir.36

The most significant development in the 19th century was the Ottoman railway from Izmir to Aydin. Built in 1866, this
line was the first in Anatolia, and after the start of travel via trains, the social and economic position of Western Anatolia
changed. Urbanisation, trade, population, industrialisation-everything began to change in this region. The railway af-
fected towns and markets. When the railway was being built, engineers planned short routes because of cost. For ex-
ample, engineers had to deal with a tunnel for trains on Aydın Mountain, but it was not a successful activity: they had
to make another plan and the railway was turned towards Ayasuluğ (Selçuk). Selatin Tunnel was built in the 20th century,
part of the İzmir-Aydın line. Later, commercial routes were changed: they were in the north-south direction and their
basic purpose was to arrive at the railway stations. Railways affected urbanization and the modern road network. After
the railway came, some cities or towns which had stations developed, such as Ayasuluğ and Karapınar, while others de-
teriorated-for example, Koçarlı and Birgi. Even today, the economy of these towns depending on agriculture in addition
to urbanisation is slow. 

There were some new roles for inhabitants in commercial areas. Firstly, railway stations were very popular and station
cafes arose. These cafes were social and no doubt commercial areas. Secondly, in the 19th century, a new kind of han
was constructed by some clever entrepreneurs-the hotel. Not only in Izmir, but also in the hinterland of Izmir, hotels
were widespread; almost every town had at least one hotel. Hotels were noticed thanks to luxury images and were rem-
iniscent of hotels in London, Paris or Vienna. These hotels served European wealthy traders, agents of international
companies, local businessmen and eminent members of society as a fashionable entertainment. 

Warehouses were built near railway stations where previously they had been near ports. So, the commercial regions
and roads of cities relocated, and the cities’ evolution was redirected. In cities with railway stations, urbanization grew
thanks to the new road network. Commercial areas of cities, like bazaars, moved, because railway locations were very
popular. The late 19th century saw the financial establishment of commercial places such as insurance companies and
agents of international trade companies: Ziraat Bank was established in 1888; later, branches of Ziraat Bank were estab-
lished in every town. 

A developed economy required international relationships and new actors. The new actors came to Izmir and its pe-
riphery with their lifestyles and habits. New lifestyles, fashions, foundations and social relations all moved to the pe-
riphery of Izmir via the roads.

36 Yıldırım and Oban 2011, 95.
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Resim 1 / Figure 1: Kervanyolu/Caravan road,
Ayasuluğ-Tire

Resim 2 / Figure 2: Sardis, Metropolis ve Smyrna’dan Ephesos’a ulaşan yol
lar/ Roads from Sardis, Metropolis and Smyrna to Ephesos 
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Resim 3 / Figure 3: Büyük Menderes Vadisinde Kervanyolları /
Caravan roads in Büyük Menderes Basin (map by the author)

Resim 6 / Figure 6: Nazilli kırsal kesimindeki sebiller / Charity bowls
in rural region of Nazilli

Resim 5 / Figure 5: Menderes’in Güneyi, Cincin (Koçarlı) / Cincin
(Koçarlı) to the south of Menderes.

Resim 4 / Figure 4: Menderes’in kuzeyi
Nazilli, Ocaklıkuyu / Nazilli, Ocaklıkuyu

to the North of Menderes       

Resim 7 / Figure 7: Soğucak köyünde (Osmanlı dönemimdeki
Anya)bulunan karavan yolundaki bir çeşme /A fountain on caravans

route, in Soğucak (Ottoman’s Anya) village 

Resim 8 / Figure 8: Nazilli’den Beydağ’a giden yol üstünde yer alan
Sinekçiler köyündeki bir kuyu / A well in Sinekçiler Village, Nazili

(from Nazilli to Beydağ)
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Resim 9 / Figure 9: Salihli-Bozdağ yolu üzerinde yer alan Bozdağ’daki
Karavan Kahvehanesi /A Caravan Kahvehane in Bozdağ (route from

Salihli to Beydağ)

Resim 11/ Figure 11: Zincirli Han, Aydın Resim 12 / Figure 12: Aydın istasyonu/station

Resim 13 / Figure 13: Söke, Aydın’daki Marsilya Oteli / Hotel Marsilya
in Söke, Aydın

Resim 10 / Figure 10: Gümrükönü Hanı/Han, Aydın
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II. MEŞRUTİYET DÖNEMİNDE İZMİR’DE ETNİK YAPI VE SİYASET

Erkan Serçe & Mustafa Özbaş

Özet

Osmanlı Devleti’nde siyasal hayatın çok sesli hale gelmesinde 2. Meşrutiyet son derece önemli bir yer tutar. Bir yandan
Batı’daki ideolojik yapılanmanın yansımasıyla siyasal partiler ortaya çıkarken, diğer yandan etnik çeşitliliğin getirdiği
çatışmalar hızla yayılır. Bu oluşumların kendini gösterdiği en önemli merkezlerden biri İzmir’dir. İzmir Batı’yla değme
noktalarından biri olduğu gibi kozmopolit yapısıyla da ilgi odağıdır. II. Abdülhamit rejiminin en güçlü muhalefet mer-
kezlerinden biri olan İzmir, 2. Meşrutiyet’in siyasi çatışmalarına da sahne olmuştur. 2. Meşrutiyet’in ilanıyla ortaya çıkan
“ittihad-ı anasır” kısa sürede yerini çatışmaya terk eder. Osmanlı Devleti’nin dış ilişkileriyle birebir etkilenen bu çatışma,
en yoğun şekilde Türklerle Rumlar arasında gözlemlenmektedir. Kısa süre sonra bu çatışmaya Ermeniler de eklemlen-
miştir. Özellikle Balkan Savaşları sonrasında, Türkler arasındaki siyaset İttihat ve Terakki çevresinde tek sesli bir yapıya
bürünürken etnik temele dayalı çatışma ön plana çıkacaktır. Basının kent ileri gelenlerinin teşvik edici tavrı, çatışmanın
günlük hayatın parçası haline gelmesi ve geri dönülemez bir noktaya taşınması sonucunu doğurmuştur.

II. Meşrutiyet’in ilanı imparatorlukta siyasetin temel olduğu yeni bir toplumsal hareketlilik yarattı. Siyasetin kamusal-
laşması, Tanzimat Fermanı, en azından 1876 anayasası ve 1877-1878 meclislerinden beri izlenebilmektedir. Ancak II.
Meşrutiyet’in yarattığı ortam, siyasetin o güne kadar olmadığı şekilde insanların hayatına girmesini sağlamıştır. Bu bildiri,
II. Meşrutiyet dönemi İzmir’inde siyasetin etnik yapı üzerinden nasıl bir gelişme izlediğini ana hatlarıyla ortaya koymayı
amaçlamaktadır.

II. Meşrutiyet’in ilanının İzmir’de duyulması üzerine Müslim ve gayrimüslim halk derhal Meşrutiyet lehine gösteriler
yapmaya başlar, 24-25 Temmuz 1908 gecesi Kordon, Karataş ve diğer semtlerde bir araya gelerek sevinç gösterilerinde
bulunurlar. Ertesi gün Kemeraltı, rıhtımdaki mağaza ve gazinolar bayraklarla donatılır, binlerce kişi ellerinde Osmanlı
bayrakları bulunduğu halde Sarıkışla önünde toplanır, nutuklar atılır, marşlar söylenir “Padişahım çok yaşa” ve “zito”
sesleriyle Meşrutiyet’in ilanı kutlanır ve daha sonra kutlamalar Kordon’da devam eder.1 30 Temmuz’da Rumlar, kentin
çeşitli yerlerinde ayinler düzenledikleri gibi, Metropolit öncülüğünde bir heyet valilik önüne gelerek Meşrutiyet’in ila-
nından duydukları memnuniyeti dile getirirler. Meşrutiyet’in ilanı üzerine Cemiyet yetkilileriyle görüşmek üzere Selanik’e
giden Dr. Nazım ve arkadaşlarından oluşan heyetin İzmir’e dönüşü de yine tüm cemaat liderlerinin ve mensuplarının
katılımıyla bir bayram havasında kutlanır. Heyetin, Rum, Ermeni ve Musevi cemaat liderlerini ziyaret etmesi ve buralarda
yapılan konuşmalar hiç kuşkusuz Meşrutiyet’in ilanını izleyen günlerde hâkim olan “Osmanlı Birliği” umudunun bir
göstergesidir. 

İzmir ve Etnik Yapı

Osmanlı Devleti’nde, bugün anladığımız şekliyle düzenli nüfus sayımı hiçbir zaman yapılmadı. Ancak özellikle 19. yüz-
yılın ikinci yarısında İzmir’deki nüfus artışı dikkati çekecek kadar yoğundur. 1840’da 50000 civarında olduğu tahmin
edilen kentsel nüfus, Osmanlı resmi rakamlarına göre yüzyılın sonunda yaklaşık dört kat artışla 210.000’e yaklaşmış,

1 Ahenk, 27 Temmuz 1908; Arıkan 1994, 219-220.
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Büyük Savaş arifesinde 350.000 sınırına dayanmıştır.2 Diğer Osmanlı şehirlerine oranla nüfusun büyüklüğü yanında dikkat
çeken asıl özelliği etnik ve dinsel çeşitliliğidir. Türkler, Rumlar, Ermeniler ve Yahudiler şeklinde yapılan bir tasnif, bize
sadece kabataslak bir fikir verebilir. Her etnik/dinsel topluluk kendi altında farklı grupları barındırmaktadır.

Dört grup içinde nüfus olarak en az olan Ermeniler, 19. Yüzyıl ortalarından itibaren dinsel olarak üç farklı cemaate bö-
lünmüştür. Apostolik Ermeni Cemaati’ne eklenen Katolik ve Protestan Ermeni cemaatleri nüfus olarak büyük bir ço-
ğunluk oluşturmasalar da Batılı düşünce tarzının Ermeni topluluğu içinde yayılmasında etkili olurlar. 1850’lerden
itibaren İzmir, Ermeni aydınlanmasının merkezi haline gelir. İzmirli Ermeni entelektüeller Batı yazınının pek çok eserini
Ermeniceye çevirir. 19. yüzyıl sonunda başlayan Ermeni milliyetçi hareketi İzmir’de de yankısını bulur. 1905 yılında
ortaya çıkarılan İzmir Ermeni İhtilal Komitesi’nin birçok terör eylemi hazırlığı içinde olduğunun anlaşılması İzmir Er-
menilerinin üzerindeki baskı kurulmasının başlangıcını oluşturur.

Diğer cemaatlere göre daha türdeş bir görüntü sunan Musevi cemaati, siyasi muhalefet konusunda da daha sessizdir.
Alyans öğretmenlerinin II. Abdülhamit rejimine yönelik eleştirileri geniş kesimler tarafından benimsenen bir durum
değildir. Musevilere göre Sultana bağlılık, Osmanlı vatanına bağlılıkla eşittir. Dünyanın diğer yerlerinde yaşayan Mus-
evilerle kendi yaşayışları karşılaştırıldığında büyük bir rahatlık içinde olduklarını düşünmektedirler.3

Rumlar, cemaatler içinde en karmaşık yapıya sahip topluluktur. Vital Cuinet 1894’te yayınlanan kitabında İzmir’de Os-
manlı vatandaşı olarak 55.000, Yunan vatandaşı olarak da 25.000 Yunanın yaşadığını yazmaktadır.4 Topluluk büyük
ölçüde, merkezi İstanbul’da bulunan Ortodoks kilisesinin yerel temsilcileri tarafından yönlendirilmektedir. Ancak Er-
meniler de olduğu gibi, Protestan ve daha küçük bir grup olarak Katolik Rum toplulukları da zikretmek gerekir. Özellikle
Protestan topluluk Ortodoks Yunan eğitim ve dinsel uygulamalarının sorgulanmasına yol açmıştır.5 Buna karşı İzmir
Rumlarının politik konumlarında asıl belirleyici olan 1829’dan itibaren bir Yunan Devleti’nin kurulmuş olmasıdır. İzmir
1860’lı yıllardan itibaren Yunan Devleti ve İstanbul’daki seçkinlerin Helenleştirme projelerinin en güçlü olduğu yerlerden
biridir.6 Bu süreçte İzmir Helen yayılmacılığının merkezinde yer alır.

Hakim unsur olan İzmir Müslüman-Türk unsurunun II. Meşrutiyet öncesi siyasi tavrı hakkındaki bilgilerimiz daha bu-
lanıktır. 1877-1878 meclisleri yoluyla siyasetle doğrudan tanışan İzmirli seçkinlerin II. Abdülhamit’in baskıcı uygula-
malarına karşı tavrı belirsizdir. Tevfik Nevzat, Abdülhalim Memduh gibi sürgün edildiğini bildiğimiz birkaç muhalifin
dışında rejime karşı takınılan tavır hakkında elimizde pek bir şey yoktur. Döneme ilişkin yazılanlar, II. Meşrutiyet’in
ilanından sonra kaleme alınmıştır ve belli bir şüpheyle karşılanmalıdır. 

1906’da İzmir’deki az sayıdaki Abdülhamit muhalifi Fırka-i Ahrar adında bir örgütte bir araya gelerek Paris’teki İttihat
ve Terakki merkeziyle ilişki kurmaya çalışmışsa da bu girişimin nasıl sonuçlandığı konusunda bir bilgi bulunmamak-
tadır.7 Ancak İttihat ve Terakki’nin İzmir’e ayrı bir önem verdiği de gözden kaçmamaktadır. Örgütün önemli isimlerinden
ve ülke içindeki muhalefetle Avrupa’daki muhalefetin bütünleşmesinde önemli rol oynayan Dr. Nazım’ın 1907 yılında
İzmir’e geldiği, Yakup Ağa takma adıyla İkiçeşmelik’te bir tütüncü dükkânı açtığı ve Cemiyet’in örgütlenme çalışmalarını
yürüttüğü bilinmektedir. Halil Menteşe’nin verdiği bilgilere göre Dr. Nazım, bir seneden fazla İzmir’de faaliyet göstermiş,
birçok subay ve sivili cemiyete kazandırmıştı. Bursalı Tahir, Kuşçubaşı Eşref, Halil Menteşe ve Çerkez Reşit gibi İttihat
ve Terakki’nin önde gelen isimleri de bu sıralarda İzmir’de bulunuyordu.8 Temmuz 1908’de Makedonya’da başlayan
ihtilal hareketini bastırmak amacıyla İzmir’den bölgeye sevk edilen taburların, ayaklanmayı bastırmak yerine ayaklan-
macılara katılmalarının arkasında İttihat ve Terakki’nin İzmir’deki elemanları tarafından yürütülen çalışmaların etkili
olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır.

2 Karpat 2003, 162-193.  Shaw 1980, 191-205.
3 Nahum 2000, 72-73.
4 Cuinet 1890, 440.
5 Kechriotis 2008, 76.
6 Kechriotis 2008, 78.
7 Kansu 1995, 65.
8 Emiroğlu 1999, 125.
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“Hürriyet” Zamanı

Meşrutiyet’in toplumsal uyum konusunda yarattığı olumlu hava fazla uzun sürmez. “Hürriyet”in Osmanlı toplumunda
harekete geçirdiği ilk kesim işçilerdir: Ağustos 1908’de, İstanbul ve Selanik’le birlikte İzmir’de de grevler başlar. Büyük
bölümü Rum, İtalyan ve Ermeni olan İzmir - Aydın Demiryolu işçilerinin talepleri, ücretlerin artırılması, işgününün
7.5 saate düşürülmesi, emeklilik hakkının tanınması, yılda 15 gün izin kullanılması, hastalık döneminde yevmiye öden-
mesine devam edilmesi gibi noktalarda toplanmaktadır. Grevin özellikle meyve hasadını izleyen günlerde meydana gel-
mesi, ürününü İzmir’e getirmek isteyen tüccarı zor durumda bırakır. Valiliğin greve müdahalesi çatışmalara,
yaralanmalara ve bir kişinin ölümüne yol açar.  Grev, aralıklarla üç ay boyunca İzmir gündemini belirleyen olaylardan
biri oldu. 5 Ekim’de grev sona erdirildiğinde işçiler isteklerinden çok küçük bir bölümünü kabul ettirebilmişler, ancak
örgütlülüğün ve grevin, seslerini duyurabilecekleri bir araç olduğunu anlamışlardır. Nitekim Meşrutiyet’i izleyen yıllarda
farklı iş kollarında çalışan işçiler isteklerini elde etmek için grev silahına zaman zaman başvurmayı sürdürür. Özellikle
yükleme-boşaltma, taşımacılık ve ulaştırma sektörlerinde çalışan işçiler, hasat dönemini izleyen günlerde isteklerinin
daha kolay kabul edilebileceği düşüncesiyle harekete geçerler. Eylül 1913’de liman işçilerinin gerçekleştirdiği grev kısa
sürede, diğer sektörlerde çalışan işçilere de yayılma eğilimine girdiğinde hükümet “uzlaştırmacı” bir rolle, ama daha
çok işverenden yana ağırlığını kullanarak olaya müdahale etmekten geri durmaz.9

II. Meşrutiyetin zengin siyasal atmosferinin en canlı ve zengin biçimde yaşandığı merkezlerden biri olan İzmir’de işçi
hareketleri hiçbir zaman gündemi uzun süre belirleyecek nitelik kazanmaz. 1908 - 1914 sürecine, siyasal partiler arasında
zaman zaman çatışmaya dönüşen tartışmalar, seçimler, savaşlar, savaşlara bağlı olarak gündeme gelen iktisadi boykotlar,
göçmenler ve en nihayet kentin etnik-dinsel yapısının yarattığı sorunlar damgasını vurur. 

Partiler ve Seçimler

Meşrutiyet’in ilk yıllarda İzmir’in siyasal hayatına damgasını vuran olayların başında, İstanbul’daki gelişmelere paralel
olarak siyasal partilerin İzmir teşkilatları arasındaki çatışmalar gelmektedir. “Cemiyet-i Mukaddese” olarak nitelendirilen
ve hemen hemen bütün II. Abdülhamit muhaliflerini bünyesinde toplayan İttihat ve Terakki Cemiyeti’nin birleştirici
rolü de fazla uzun sürmez; ortak hedefe ulaşıldıktan sonra, geleceğin nasıl şekillendirileceği konusunda beliren farklı
yaklaşımlar, yeni siyasal örgütlenmelerin ortaya çıkmasına yol açar. Bunların ilki olan ve 14 Eylül 1908’de kurulan Os-
manlı Ahrar Fırkası, İzmir’deki örgütlenmesini tamamlayamadan 31 Mart Ayaklanması’nı izleyen günlerde kapatılır.

Bezmi Nusret ve Hamit Suphi’nin de yer aldığı Osmanlı Demokrat Fırkası İzmir teşkilatı “Feryat” adıyla bir gazete ya-
yınlanmasına rağmen da İttihat ve Terakki’ye karşı etkili olamaz. Osmanlı Demokrat Fırkası İzmir teşkilatı, bir süre
sonra kurulan ve İttihat ve Terakki’ye karşı en güçlü muhalefet partisi haline gelen Hürriyet ve İtilaf Fırkası’na katılır.
Hürriyet ve İtilaf Fırkası’nın İzmir örgütünün başında Uşakizade Muammer bulunmaktadır. 

Başlangıçta İttihat ve Terakki’nin “en inkılâpçı üyelerinden” biri olarak nitelendirilen Uşakizade Muammer, Temmuz
1909’da yapılan belediye seçimlerinde en fazla oyu alarak belediye meclisine girer ve İzmir Belediye Başkanı seçilir. Be-
lediyeyi valilik yönetiminden bağımsızlaştırmaya çalışan Muammer Bey, Ağustos 1909’da Aydın valiliğine atanan Mah-
mut Muhtar Paşa ile sert bir çatışmaya girer, bir süre sonra da belediye başkanlığından ayrılır. Valiyle yaşadığı çatışmada
İttihat ve Terakki’den beklediği desteği bulamayan Muammer Bey, Cemiyet’ten de kopar ve kendisi gibi düşünen arka-
daşlarıyla Hürriyet ve İtilaf saflarında yerini alır. Hürriyet ve İtilaf’ın İzmir örgütünde Muammer Bey dışında Kapanizade
Tahir, Salepçizade Refik, Hacı Hasanzade Doktor Edhem, Tavaslızade Osman gibi kentin önde gelen kişileri de bulun-
maktadır.10 Müsavat adında bir gazeteyle seslerini duyurmaya çalışan Hürriyet ve İtilafçılar da, çok daha güçlü örgüt
yapısına sahip İttihat ve Terakki karşısında etkili olamaz ve katıldığı tek seçim olan, İttihat ve Terakki’nin seçimleri ka-
zanmak için her yolu denemesinden dolayı “Sopalı Seçim” olarak adlandırılan 1912 seçimlerinde önemli bir varlık gös-

9 Berber, yayınlanmamış makale.
10 Serçe 1998a, 101-110.
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teremez. Hürriyet ve İtilaf, Ahmet Reşit Bey’in Aydın Valiliği sırasında kısa süreli bir canlanma göstermişse de, İttihat
ve Terakki’nin Bab-ı Ali Baskını ve Mahmut Şevket Paşa’nın öldürülmesi sonrasında uygulamaya başladığı baskı politikası
sonucunda tamamen etkisizleşmiş ve bir süre sonra dağılmıştır. 1913-1918 arası İttihat ve Terakki’nin tek parti olarak
egemen olduğu yıllardır. Bu süre içinde hiç bir muhalefet hareketine tahammül göstermeyecek olan İttihat ve Terakki,
devleti ve ülkeyi yeniden biçimlendirme programını istediği gibi uygulama olanağını bulur.

İttihat ve Terakki, Meşrutiyet’in heyecanlı ilk günlerinde “İttihad-ı Anasır” anlayışını yaymak ve korumak amacıyla yola
çıkmış, bu anlayışı seçimlerde Meclis-i Mebusan’a da yansıtmak istemiştir. Nitekim 1908 seçimlerinde İzmir’den seçilen
altı mebusun içinde hiçbir Ermeni adayın bulunmaması üzerine, beşinci sıradan seçilen Doktor Taşlızade Edhem istifa
ettirilir, yerine İstepan Efendi’nin Meclis-i Mebusan’a girmesi sağlanır.11 Seçilen altı mebustan ikisi Türk, ikisi Rum, biri
Musevi ve diğeri de Ermeni’dir. Bu yolla seçilen mebusların, bölgenin etnik yapısını yansıtması amaçlanmıştır. 1912 se-
çimlerinde de aynı politikanın devam ettirildiği görülmektedir. Ancak Hürriyet ve İtilaf’ın da katıldığı 1912 seçimlerinde,
her ne kadar İttihatçı adaylar seçilmiş olsa da aradan geçen dört yılda “İttihad-ı Anasır” heyecanının kaybolduğu anla-
şılmaktadır. 

Ulusçuluk Canlanıyor…

II. Meşrutiyetin yarattığı özgürlük ortamında Türk ulusçuluğu canlanır, gelişen siyasi olaylar da bu akımın güçlenmesini
sağlar. Bosna-Hersek’in Avusturya-Macaristan İmparatorluğu tarafından ilhak edilmesi, Girit’in Yunanistan’a katılma
kararı alması, Bulgaristan’ın bağımsızlığını ilan etmesi, Arnavutluk’taki bağımsızlık girişimleri, Trablusgarp ve ardından
Balkan Savaşları, Türkler arasında milliyetçiliğin keskinleşmesini sağlayan siyasi gelişmeler olur. Her gelişme, Osmanlı
Devleti’nden bir parça daha toprağın kopmasına yol açarken Türkler’in etnik olarak kenetlenmelerini sağlayan birer
unsur haline gelir. 

Bosna - Hersek’in ilhakına karşı Avusturya - Macaristan menşeli mallara karşı geliştirilen iktisadi boykot daha sonraki
olaylarda Yunanistan’a ve İtalya’ya uygulanır. Boykot, İzmir gibi Rum nüfusun yoğun olduğu bölgelerde,  öncelikle
Türkler ile Rumların karşı karşıya gelmesine yol açar. Bu durum özellikle, Balkan Savaşları sırasında daha açık bir şekle
bürünür. Boykot Yunan mallarının yanında, hatta daha da öncelikli olarak imparatorluk içinde yaşayan Rumları hedef
alır12. Rumlar, İzmir’de Türk nüfusuna en yakın etnik gruptur, ayrıca İzmir’de kalabalık bir Yunan Krallığı vatandaşı
bulunmaktadır. Balkan Savaşları sırasında yapılan bir inceleme İzmir’deki Yunan Krallığı vatandaşının yaklaşık 45.000’i
bulduğunu göstermektedir13. 19. yüzyılda İzmir’in yabancı sermaye ile bütünleşme sürecinde Rumlar, İzmir’de küme-
lenmiş yabancı büyük tüccarların çevre ile olan bağlantısını sağlayan aracıları olarak yükselmişlerdir. 19. yüzyılın son-
larından itibaren kendi ticaret ağlarını kurmaya başlayan ve İzmir ticaretinde gittikçe daha büyük bir paya sahip olan
Rumlar, İzmir Ticaret Odası’nda ve İzmir Ticaret Borsası’nda etkin bir konuma yükselir. Rumlar, aynı dönemde çeşitli
sanayi sektörlerinde de yatırımlara girişir. I. Dünya Savaşı’nın hemen öncesinde İzmir’deki sanayi alanında Rum ağırlığı
daha belirgin hale gelir. Birkaç örnek, tabloyu daha rahat görmemizi sağlayabilir: Gıda sanayiinin en büyük sektörü
olan değirmenciliğe, yani un fabrikalarına bakalım. 1913’te mevcut 9 un fabrikasından 7 tanesi Rumlara aittir. Bunların
içinde Darağacı’nda bulunan Karmonyola, Tuzakoğlu, ve Çinçini un fabrikaları İzmir’in en büyükleridir. 1918’de un
fabrikalarının sayısı 20’ye yükselir. Bunlardan ancak 4 tanesi Türklere aitken 9 tanesi de Rumların mülkiyetinde bulun-
maktadır. Şeker imal eden büyük imalathanelerin de neredeyse tamamı Rumlarındır. Bunların içinde Hacı Yanaki ve
Lipovac’ın fabrikaları öne çıkmaktadır. İzmir’in en büyük buz fabrikası (Keşişdağı Buz Fabrikası) yine bir Rum olan
Atanasula’ya aittir. Diğer sektörler için de durum pek farklı değildi. 42 rakı fabrikasının 20’si, 10 sabun fabrikasının
4’ü, 67 yağhanenin 22’si, 17 matbaanın 10’u, 5 helva fabrikasının 3’ü, 17 demir fabrikasının 5’i Rumlarındır. Geri kalan
fabrikaların büyük çoğunluğu İzmir’deki “Ecnebiler”e aitti ki, bu ecnebilerin içinde de İngiliz, Fransız veya diğer Avrupa
devletlerinin pasaportuna sahip olan Rumlar bulunmaktadır.

11 1908 ve 1912 seçimleri için bkz. Demir 1994-1995, 137-156;  Demir 1991, 154-182.
12 Çetinsaya 2004; Elmacı 1996.
13 Rıfat 1914, 31.
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Savaş, Ulusçuluk ve İzmir

Balkan Savaşları, “Osmanlı Milleti” yaratma düşüncesinin büyük yara almasında ve buna karşın Türk milliyetçiliğinin
de güçlenmesinde önemli bir etmen oluşturur. O güne kadar ekonomiyi yabancıların elinden kurtarıp Osmanlı uyru-
ğunda bulunanları hâkim duruma getirmek olarak algılanan “milli iktisat”, Balkan Savaşları ile birlikte Türkleri ekonomik
hayata hâkim kılmak olarak algılanmaya başlanır. Bab-ı Ali Baskını ile siyasal iktidarı tamamen ele geçiren İttihat ve Te-
rakki, bu hedefe ulaşmak için devletin sahip olduğu olanakları kullanma şansına da kavuşur. 19. yüzyılın son çeyreğin-
den itibaren ticaret ve sanayi alanında yavaş yavaş Türkler de yer almaya başlamışlardır. Özellikle Balkan Savaşları Türk
tüccar sayısında hissedilir bir artış sağlar.14 Ancak dıştan bir müdahale olmadan yabancıların ve diğer etnik grupların
ulaştığı seviyeyi yakalayabilmeleri mümkün değildir. Eşref Kuşçubaşı, 1914 yılı başlarında İzmir’e yaptığı bir seyahat
sonrasında Enver Paşa’ya sunduğu raporda şu satırlara yer vermektedir: “İzmir-Kasaba ve temdidi ile Aydın Demiryolları,
tamamen Rum kadronun elindeydi. Her istasyonda bulunan bir Rum bakkalı, sureti katiyyede muhitinin casusu idi. Bu
bakkallar, merkezleri İzmir ve Aydın’da olan Rum ticarethanelerinin şubeleri mahiyetinde idiler. Mahalli zürraya ikrazat
yapıyorlar, alivre satışları tanzim ediyorlar, fiyatları istedikleri gibi tespit ediyorlardı. Büyük Türk çiftliklerini satın alı-
yorlar, Rum halkına dağıtıyorlardı. Bütün iktisadi hayata mutlak olarak hâkim idiler”.15

İşte bu noktada İttihat ve Terakki, örgütsel yapısı ve devletin olanaklarıyla Türklerin iktisadi alanda desteklenmesine
yönelik çalışacaktır. Ancak bu, hiç de kolay değildir. İttihat ve Terakki İzmir’de amaca uygun bir kadrolaşmaya gider.
Bu kadronun merkezinde yer alan isim cemiyetin İzmir katib-i mesullüğüne getirilen Celal Bayar’dır. Aynı çerçevede,
İzmir valiliğine de yine cemiyetin önemli isimlerinden Rahmi Bey atanır. Bu ikili 1913-1918 yılları arasında İzmir ve
çevresindeki bütün gelişmelere damgalarını vurdular.

Celal (Bayar) Bey’in İzmir’deki uygulamaları, yabancı ve gayrimüslimlerin tepkisini çekmekte gecikmez. Ancak hiçbir
şikâyet ve engelleme Celal ve Rahmi beylerin bu alandaki çalışmalarının önüne geçemez. Bu çerçeve içinde Rahmi Bey,
İzmir Ticaret ve Sanayi Odası’nın yapısına el atmakta gecikmez. 1914 yılı yönetim kurulu seçimlerinin bizzat valilikte
yapılmasını sağlar ve yönetim kurulunun oluşumuna doğrudan müdahale eder16. İddialara bakılırsa, yine bizzat Rahmi
Bey’in müdahalesiyle17 İzmir Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu 8 Mart 1914 günü yaptığı toplantıda, Alaiyelizade
Mahmut Bey’i Oda riyasetine getirir.18 Yine Vali Rahmi Bey’in desteği ile 1914’de İslam Tüccar ve Esnaflarına Mahsus
Rehber yayınlanır. Bu kitapçıkta İzmir’de faaliyet gösteren ve Türklere ait eczaneler, ecza ve baharat depoları, otel ve
misafirhaneler, doktorlar, emanetçiler ve çeşitli ürünlerin ticaretiyle uğraşanlar sıralandıktan sonra, Türklerin birbirleriyle
iş yapması tavsiye edilmektedir.19 İzmir’de iktisadi hayata Türkleri hâkim kılma çabaları doğrultusunda “milli sermaye-
den” teşekkül eden banka ve şirketler kurulur. 

İttihat ve Terakki’nin bölgedeki çalışmaları sadece iktisadi hayatın Türkler’in eline geçmesi çabasıyla sınırlı kalmaz. Bal-
kan Savaşı sonrasında Makedonya’nın ve Ege Adalarının büyük kısmının kaybedilmesiyle on binlerce Müslüman göç-
men, başta İstanbul olmak üzere Osmanlı’nın büyük şehirlerine yığılır. Ayrıca bu felaket İttihat ve Terakki için,
gayrimüslim nüfusun yoğun olduğu Anadolu şehirleri için de bir uyarı etkisi yaratır. Anadolu’yu herhangi bir şekilde,
üzerinde tartışma yapılan bir coğrafya olmaktan çıkarmak gerekmektedir. Bu çerçevede, Batı Anadolu’nun Rum nüfustan
arındırılması, hiç değilse azaltılması yönünde bir politikanın uygulamaya konduğu anlaşılıyor.20 Mayıs 1914’den itibaren
Türk çeteleri, özellikle sahillerdeki Rum yerleşimlerine saldırılar düzenlemeye başlar ve oluşan güvensizlik ortamında

14 Ege Tecim ve Endüstri Büyük Kılavuzu, İzmir, 1937, 530.
15 Kutay 1999, 31.
16 Ahenk, 3 Şubat 1330 (16 Şubat 1914).
17 Gürsoy 1993, 228; Ege Tecim ve Endüstri Büyük Kılavuzu, 529.
18 Ahenk, 23 Şubat 1330 (8 Mart 1914).
19 Rehber’in Latin harflerine çevrilmiş metni için bkz. Berber 2008, 115-135.
20 Ulutan 1982, 279.
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Rumların Yunan adalarına ve anakarasına göç etmesi teşvik edilir. Mayıs-Haziran arasında 150 bin civarı Rum, yerlerini
terk ederek ya Yunanistan topraklarına göç etmiş ya da İzmir’e yığılmıştır. Yunanistan sınırları içinde kalan Türkler de
benzer uygulamalarla karşı karşıyadır.21

Suyun iki yakasında yaşanan ve artık iki toplumun bir arada yaşamasının çok zor olduğunu gösteren olaylar karşısında
Yunanistan ve Osmanlı temsilcileri “Mübadele”  konusunu görüşmek üzere İzmir’de bir araya gelir. Ancak Yunanistan’ın
mübadelenin gönüllülük esasına dayanması düşüncesi, zorunlu göçte ısrarlı olan Osmanlı talebiyle çatıştığı noktada
görüşmeler tıkanır. Osmanlı Devleti’nin Büyük Savaş’a dâhil olmasıyla da mübadele görüşmeleri tavsar ve mübadele
konusu için oluşturulan komisyon, o zamana kadar gerçekleşen göçlerden kaynaklanan mal sorunlarına odaklanan bir
komisyona dönüşür. Bunun üzerine İttihat ve Terakki sorun olarak algıladığı Batı Anadolu’daki Rum nüfusun varlığını
farklı bir yöntemle çözmeye yönelir: Tehcir. 1914’de Adalar’a ve Yunanistan’a göç eden 150.000 civarındaki Rum’un
dışında, 50.000’e yakın Rum daha iç bölgelerde iskân edilir. 1917’de İzmir İstatistik Müdüriyeti tarafından yayınlanan
nüfus istatistiklerine göre, bir zamanlar ağırlıkla Rum nüfusa sahip Bergama, Çeşme, Foçateyn ve Karaburun kazalarında
tek bir Rum bile kalmamıştır. Buna karşılık İzmir merkez kazada 102.599 Müslüman-Türk, 94.787 Rum, İzmir’e en
yakın kaza olan Urla’da 9516 Müslüman/Türk, 22.383 Rum bulunmaktadır.22 Osmanlı Devleti’nin savaştan yenik çık-
masıyla bu nüfus yapısı yeniden değişir ve ilerleyen yılların en önemli tartışma konularından biri olur.

I. Dünya Savaşı’nın Osmanlı Devleti’nin yenilgisiyle sonuçlanması, İttihat ve Terakki’nin sonunu getirmiştir. Parti ken-
disini feshederken, mensupları kısa bir süre sonra kapatılacak olan “Teceddüt Fırkası” adı altında yeniden örgütlenir.
Bu arada yeni partiler ortaya çıkar, İttihat ve Terakki’nin baskısıyla kapanmış olanlar yeniden açılır. Dönemin en önemli
siyasal özelliklerinden birisi, İttihatçı düşmanlığıdır. Gerek siyasal partiler ve gerekse de birbiri ardına yayına giren ga-
zeteler politikalarını hep bu temel üzerine inşa eder. İzmir’de İttihat ve Terakki’nin sözcülüğünü üstlenmiş olan Anadolu
ve Duygu gazeteleri dışındaki bütün gazetelerin yaklaşımı bunu göstermektedir. Ancak gelişmeler siyasi yönelimin İt-
tihatçı-İtilafçı çatışmasının ötesinde bağımsızlığın kaybedilmesi noktasına geldiğinde İzmir ön plana çıkan bölgelerin
başında gelecektir. Bölgenin nasıl Yunanistan’a işgal ettirildiğini, İzmir’in işgali sonrasında M. Kemal Paşa’nın önderli-
ğinde örgütlenen Milli Mücadelenin nasıl İzmir’i bir sembol haline getirdiğini burada uzun uzun anlatmaya gerek yok.
15 Mayıs 1919’da başlayan Yunan işgali, İzmir için Osmanlı meşrutiyet rejiminin sonu olur. Geleceklerini Yunanların
bölgedeki varlığına bağlamış olan birkaç kişinin dışında tüm Türkler için İzmir’in kurtuluşu Türkiye’nin kurtuluşu ile
özdeşleşir, - İstanbul - Ankara çatışması bir yana bırakılacak olursa - siyasal parti çekişmeleri ikinci plana atılır, siyasal
çalışmalar ülkenin işgalci güçlerden arındırılması noktasına odaklanır. 

21 Bölgedeki Rumlar üzerine uygulanan politikalar iki çalışmada değerlendirilmiştir: Dündar 2008; Kerimoğlu 2009.
22 Serçe 1998b.
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ETHNICITY AND POLITICS IN İZMIR DURING 

THE SECOND CONSTITUTIONAL PERIOD

Erkan Serçe & Mustafa Özbaş

Abstract

Second Constitutional Period is very important in rendering Ottoman Empire’s political life to be polyphonic. While
political parties were established as a reflection of the ideological structuring of the West, conflicts spread rapidly due
to ethnic diversity. İzmir was one of the centers of such activity. She was the center of attention because of her cosmo-
politan structure as much as being neighbors with West. As one of the most influential opposition center of Abdul
Hamid II’s regime, İzmir had also witnessed political battles of the Second Constitutional Period. “Ittihad-ı Anasır”
emerged by proclamation of the Second Constitutional Period gave way to conflicts influenced directly by the Ottoman
Empire’s foreign affairs had observed most intensively between Turkish and Greek peoples.  Soon afterwards Armenians
were articulated to this conflict. Especially after the Balkan Wars while politics among Turks and around Ittihad Terakki
had become a monophonic structure, conflicts arising from ethnic basis came to prominence. Above all, promotive at-
titudes of press and notables of the city resulted in leading conflicts to become a part of everyday life and a point of no
return. 

The proclamation of the Second Constitutional Era created a new social mobility in the empire politically. Nationalization
of the politics had been seen since the Tanzimat edict, or at least from the Constitution of 1876 or parliaments of 1877-
1878. However, the atmosphere created by the proclamation of the Second Constitutional Era allowed politics to enter
people’s lives like never before. This paper aims to outline how politics developed across the ethnic structure in İzmir
in the Second Constitutional Era. 

Upon hearing the proclamation of the Second Constitutional Era, Muslim and non-Muslim people immediately began
to demonstrate in favour of the constitutional monarchy, and on the night of July 24-25, 1908 they came together in
Kordon, Karataş and other districts and cheered. The next day, Kemeraltı’s shops and casinos in the dock were decorated
with flags; thousands of people with the Ottoman flags in their hands gathered in front of the Sarıkışla; speeches were
sermonized and anthems sung; with the yelling of “Long live the Sultan” and “Zito”, constitutional monarchy was cel-
ebrated. Later, celebrations continued in the area of Kordon.1 On July 30, the Greeks, as they held ceremonies in various
locations in the city, came with a delegation led by a Metropolitan bishop and expressed their satisfaction with the
proclamation of the constitutional monarchy. The return of the committee was orchestrated by Doctor Nazım and his
friends, who went to Thessalonica after the proclamation of the constitution, to negotiate with the Committee of Union
and Progress authorities in İzmir, again with the participation of all community leaders, and members celebrating in a
festive mood. All the visits of this committee to Greek, Armenian and Jewish community leaders, and conversations
among them, were undoubtedly a sign of a hope of an ‘Ottoman Union’, which was prevalent in the days following the
proclamation of the constitutional period. 

1 Ahenk, 27 Temmuz 1908; Arıkan 1994, 219-220.
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İzmir and Ethnic Structure

In the Ottoman Empire, a census was never carried out regularly as we understand it today. However, the population
growth was remarkably intense in the second half of the 19th century in İzmir. The estimated urban population in 1840
was around 50,000 and this number, according to the Ottoman official registers, had quadrupled at the end of the cen-
tury to 210,000, approaching 350,000 on the eve of the Great War.2 However, compared to other Ottoman cities, the
main feature drawing attention, besides the size of the population, was its ethnic and religious diversity. The classifica-
tion, such as Turks, Greeks, Armenians and Jews, can give us only a sketchy idea, since every ethnic or religious group
contains within it different sub-groups. 

Armenians, whose population was the fewest of the four groups, were divided into three different communities from
the middle of the 19th century. Even though the Catholic and Protestant Armenian communities attached to the Apostolic
Armenian Community were not a majority of the population, they were very effective in spreading Western ways of
thinking among Armenian society. İzmir had become the centre of Armenian enlightenment since the 1850s. Armenian
intellectuals from İzmir translated many works of Western literature into the Armenian language. The Armenian na-
tionalist movement-which started at the end of the 19th century-was also perceived in İzmir. In 1905, the İzmir Armenian
Revolutionary Committee was revealed. It was understood that this Committee was in preparation for many terrorist
actions. This situation was the beginning of establishment pressure on Armenians in İzmir. 

The Jewish community, who presented a more homogeneous image compared to other communities, was also quieter
in terms of political opposition. “Alyans” teachers’ criticisms of the regime of Abdul Hamid II were not widely accepted.
According to the Jewish people, commitment to the Sultan was equal to loyalty to the Ottoman homeland. When they
compared their own lives with those of Jews living in other parts of the world, the Ottoman Jews thought that they
were in a position of greater comfort.3

Greeks have the most complex structure within all communities. In his book published in 1894, Vital Cuinet writes
that there are 55,000 people Ottoman citizens and 25,000 as Greek citizens in İzmir.4 The community was largely
driven by local representatives of the Orthodox Church centred in Istanbul. However, like Armenians, we have to men-
tion also the Protestant and Catholic Greek society as a smaller group. The Protestant community especially led to the
questioning of Orthodox Greek religious education and practice. In any case, the main determinant of the political po-
sition of Greeks in İzmir was the establishment of the Greek State in 1829. After 1860, İzmir became among the most
powerful places for Hellenization projects for the Greek State and elites in Istanbul,5 and İzmir was at the centre of Hel-
lenic diffusion. 

Our knowledge of the political attitudes of İzmir’s dominant Muslim-Turkish society before the second constitutional
monarchy is more blurred. The attitudes of the elites of İzmir who became acquainted with politics directly through
the 1877-1878 parliament against Abdul Hamid II’s oppressive practices are uncertain. Except for exiled opposition
like Tevfik Nevzat and Abdulhalim Memduh, there is not much we know about behaviour against the regime. Writings
about the period were written up after the proclamation of the second constitutional monarchy and therefore must be
approached with a certain scepticism.

Even if a few opponents of Abdul Hamid II from İzmir came together in an organization-namely, Firka-i Ahrar-and
tried to get in contact with Committee of Union and Progress situated in Paris in 1906, we do not know exactly in what
this initiative resulted.6 However, the importance ascribed to İzmir by the Committee of Union and Progress is obvious.

2 Karpat 2003, 162-193.  Shaw 1980, 191-205.
3 Nahum 2000, 72-73.
4 Cuinet 1890, 440.
5 Kechriotis 2008, 76.
6 Kansu 1995, 65.
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It is known that Doctor Nazım-who was one of the most important names in the organization, playing a significant role
in the integration of domestic and European opposition-came to İzmir in 1907, opened a tobacco shop in Ikiçeşmelik
under the pseudonym Yakup Aga and carried out organizing activities on behalf of the Committee. According to the in-
formation provided by Halil Menteşe, Doctor Nazım stayed in İzmir and carried out activities for more than a year, and
brought many officers and civilians into the party/Committee. Leading names of the Committee, such as Bursalı Tahir,
Kuşçubaşı Eşref, Halil Menteşe and Çerkez Reşit, were also in İzmir about this time.7 As is known, battalions from İzmir
were sent to Macedonia for the purpose of suppressing the revolutionary rebellion. However, it is not wrong to say that
instead of suppressing the uprising, these battalions joined the rebels because of the activities undertaken by members
of the Committee of Union and Progress in İzmir. 

Time of “Freedom”

The positive environment created by constitutional monarchy in terms of social harmony did not take too long. The
first class awoken by the “freedom” in Ottoman society was the workers. In August 1908, strikes were started both in
Thessalonica and in İzmir. The demands of workers on the İzmir-Aydin railway, who were largely Greek, Italian and
Armenian, concentrated on such things as increasing wages, lowering working hours to 7.5 hours a day, recognition of
pensionary rights, using permits 15 days per year and paying wages during sickness. The strikes which took place fol-
lowing the fruit harvest left merchants who wanted to bring their crops to İzmir in a difficult situation. The governor’s
intervention in the strikes caused conflicts, injuries and finally the death of one person. The strike was one of the events
that, at intervals, set the agenda of İzmir over the course of three months. When the strike ended on October 5th,
workers were able to impose only a very small proportion of their requests, but they understood the importance of or-
ganized acts and strikes as a vehicle for making their voices heard. Thus, in the following years of constitutional monar-
chy, workers from different branches of industry continued to use the strike as a weapon to obtain their demands. In
particular, workers from the cargo handling, carriage and transportation sectors stepped into action with the idea that
their demands would be accepted more easily after the harvest period. In 1913, when the dockers’ strike started to dis-
seminate to workers in other sectors, the government took on a ‘mediating’ role and interfered in events on behalf of
the employers.8

In İzmir, perceived as one of the most vivid and rich centres of the political atmosphere of the Second Constitutional
monarchy, the labour movement never obtained a long-term qualification which determined its agenda. From 1908 to
1914, when discussions sometimes turned to conflicts, elections, wars and economic boycotts based on wars, immigrants
and problems created by the İzmir’s ethnic and religious structure, were marked in history. 

Parties and Elections

One of the most important events that left a mark on İzmir’s political life in the first years of the Second Constitutional
monarchy was in parallel with developments in Istanbul: conflict between İzmir’s political organizations. The unifying
role of the Committee of Union and Progress, also known as “Cemiyet-i Mukaddese”, which embodied almost all Abdul
Hamid II’s opponents, did not last long; different approaches to shaping the future after reaching the common goal led
to the emergence of new political organizations. The first of them, the Ottoman Ahrar Party-established on September
14, 1908-closed down following the March 31 uprisings before being able to become completely organized in İzmir. 

Even the Ottoman Democratic Party’s İzmir organization, of which Bezmi Nursret and Hamit Suphi were members,
published a newspaper, Feryat; it had little influence against the Committee of Union and Progress. After a while, the
İzmir organization of the Ottoman Democratic Party joined the most powerful opposition party, Hürriyet and İtilaf (the
Freedom and Accord Party). The leader of the İzmir organization of this party was Uşakizade Muammer. 

7 Emiroğlu 1999, 125.
8 Berber, unpublished article.
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At the beginning, Uşakizade Muammer-who was described as “the most revolutionary member” of the Committee of
Union and Progress-received most of the votes in the municipality elections and got onto the municipal council, being
elected mayor of İzmir. He tried to liberalize the municipality from the governorship and this situation resulted in harsh
conflicts with Mahmut Muhtar Paşa, who had been appointed to the Aydın Governorship in August, 1909. Finally he
resigned from his mayor’s position. Since he could not find the support expected from the Committee in the conflict
with the Governorship, Muammer drifted away from the community and joined Hürriyet and Itilaf with friends whose
ideas were similar to his. Apart from Muammer, there were prominent names in the İzmir organization of Hürriyet and
Itilaf, such as Kapanizade Tahir, Salepçizade Refik, Hacı Hasanzade Doktor Edhem and Tavaslızade Osman.9

Trying to make their voice heard with the publication of Müsavat newspaper, Hürriyet and Itilaf protagonists were not
effective against the Committee of Union and Progress. In the elections of 1912-which were also known as “Sopalı
Seçim” because of the Committee making every effort for them to win the elections-Hürriyet and Itilaf could not obtain
a significant presence. Even if the party showed a short term revival during Ahmet Reşit Bey’s governorship of Aydın,
it became completely inactive and, after a while, dispersed following the policy of repression started by the Committee
after the Bab-ı Ali raid (the raid on the Sublime Porte/1913 Ottoman coup d’état) and the murder of Mahmut Şevket
Paşa. Between the years 1913 and 1918, the only ruling party was the Committee of Union and Progress. During this
time, the Committee never tolerated any opposition movement and found opportunity to apply its programme to re-
format the state and country. 

Starting out to spread and preserve the idea of “Ittihad-ı Anasır” in the exciting early days of the constitutional monarchy,
the Committee of Union and Progress wanted to reflect this understanding in the first parliament. Thus in the 1908
elections, due to the absence of any Armenian candidate among six deputies who were elected from İzmir, Doctor
Taşlızade Edhem, elected from the fifth rank, resigned and Istepan Efendi was elected for Meclis-i Mebusan in his
stead.10 Two of the elected deputies were Turkish, two of them Greek, one was Jewish and the other was Armenian.
The aim of this deputy composition was to reflect the ethnic structure of the region. It is also seen that same policy was
continued in the 1912 elections. However, in the 1912 elections, in which Hürriyet and Itilaf also participated, even
though Unionist candidates were selected, it is understood that excitement for Ittihad-ı Anasır was lost after four years. 

Nationalism Awakens…

In the free environment created by the second constitutional monarchy, Turkish nationalism awakened, and develop-
ments in political life strengthened this trend. Political events that sharpened nationalism among the Turkish people
were the annexation of Bosnia-Herzegovina by the Empire of Austria-Hungary; Crete’s decision to join Greece; the dec-
laration of Bulgaria’s independence; sovereignty initiations in Albania and Tripoli; and, later, the Balkan Wars. While
every development caused a land loss for the Ottoman Empire, Turkish people started to be drawn together ethnically. 

In later events, economic boycott of Austro-Hungarian products because of the annexation of Bosnia-Herzegovina also
applied to Greece and Italy. However, the boycott caused tensions between Turkish and Greek people in İzmir due to
the intense Greek population. This situation was especially apparent during the Balkan Wars. Besides Greek products,
the boycott targeted more primarily Greek people who lived in the empire.11 Greeks were the closest ethnic group to
the Turkish population in İzmir. Moreover, there were many citizens of the Greek Kingdom in İzmir. Research conducted
during the Balkan Wars shows that the number of Greek Kingdom citizens in İzmir was nearly 45,000.12

In the 19th century, Greeks arose in İzmir as broker agents for great foreign merchants, linking them with the region
during İzmir’s process of integration with foreign capital. From the end of the 19th century, they started to set up their

9 Serçe 1998a, 101-110.
10 For the elections in 1908 and 1912 see Demir 1994-1995, 137-156;  Demir 1991, 154-182. 
11 Çetinsaya 2004; Elmacı 1996.
12 Rıfat 1914, 31.
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own commerce networks and became prominent in İzmir’s trade. They also rose to an effective position in the İzmir
Chamber of Commerce and Exchange of Commerce. Greeks in the same period started to initiate investments in different
industrial brunches. On the eve of the First World War, the significance of Greeks for İzmir’s industry became more
apparent. A few examples may enable us to see the situation: let’s look at one of the most important food industries,
namely flour milling. In 1913, there were nine flour factories and seven of them belonged to the Greeks. Among these
factories, Karmonyola, Tuzakoğlu and Çincini, located in Darağacı, were the biggest flour factories in İzmir. In 1918,
the number of flour factories rose to 20, of which only four factories belonged to Turks and nine factories were owned
by Greeks. Almost all sugar factories were in the possession of Greeks, like Hacı Yanaki and Lipovac’s factories. The
largest ice factory, Keşişdaı Buz Fabrikası, also belonged to a Greek, Atanasula. The situation was the same for other in-
dustrial branches. Twenty rakı factories, ten soap factories, 22 rendering plants, ten printing houses, three halva factories
and five iron factories were in the hands of Greeks. The rest of the factories also belonged to “ecnebi”, or foreigners.
Moreover there were also Greeks who had European passports, such as British or French, among these foreigners.

War, Nationalism and İzmir

The Balkan Wars had a negative effect, wounding the idea of creating an Ottoman nation, but a positive effect on
strengthening Turkish nationalism. Until that day, the idea of a national economy had been perceived as saving the
economy from the foreigners and bringing Ottoman citizens to a dominant position; it changed its meaning with the
Balkan Wars and started to be understood as Turkish domination of the economy. Capturing political power completely
with the Bab-ı Ali raid, the Committee of Union and Progress found an opportunity to use state facilities to reach that
aim. From the last quarter of the 19th century, Turkish people also began gradually to become involved in commerce
and industry. The Balkan Wars especially increased the number of Turkish merchants.13 But it was not possible for
Turkish people to reach the point like foreigners of other ethnic groups without external interference. Eşref Kuşçubaşı,
on a visit to İzmir, wrote a report to Enver Pasha and stated that: “İzmir-Kasaba and Aydin railways were completely in
the hands of Greek staff. In every station, there is a Greek grocery which is definitely an agent of the area. These grocers
were the sub-branches of Greek businesses centred in İzmir and Aydın. They were giving loans to local farmers, regu-
lating delivered selling and determining prices as they wish. They buy big Turkish farms and distribute them to the
Greek population. They were dominant in all aspects of economic life.”14

At this point, the Committee of Union and Progress worked for the sake of the Turkish people and supported them in
the economic field with its organizational structure and state opportunities. But this task was not easy. To this end, the
Committee set up its own cadre in İzmir. The prominent name in this cadre was Celal Bayar, who had been appointed
as the İzmir secretary of the Committee. In the same context, Rahmi Bey was appointed to the İzmir governorship.
These two names affected all the developments in the İzmir region between the years of 1913 and 1918.

Celal Bey’s practices in İzmir drew reactions from foreigners and non-Muslims. However, no complaints or preclusion
efforts could succeed in preventing Celal and Rahmi Bey’s goals on this topic. In this context, Rahmi Bey started to in-
fluence the structure of the İzmir Chamber of Commerce and Industry and intervened in elections of the board of di-
rectors, changing the election location as part of the governorship.15 According to the claims surrounding Rahmi Bey’s
intervention, the İzmir Chamber of Commerce and Industry’s directory board appointed Alaiyelizade Mahmut Bey16

chairman of the chamber on March 8, 1914. 17 Again with the support of Governor Rahmi Bey, the Guidebook for the
Islamic Merchant and Tradesman was published in 1914. In this booklet, after a list of pharmacies, spice warehouses,

13 Ege Tecim ve Endüstri Büyük Kılavuzu, İzmir, 1937, 530.
14 Kutay 1999, 31.
15 Ahenk, 16 February 1914.
16 Gürsoy 1993, 228; Ege Tecim ve Endüstri Büyük Kılavuzu, 529.
17 Ahenk, 8 March 1914.
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hotels and guesthouses, doctors, custodians and various merchandizes belonging to Turkish people, it was advised to
do business with Turkish people.18

The work of the Committee of Union and Progress in the region was not limited to the Turkification of economic life.
With the loss of most parts of Macedonia and the Aegean Islands after the Balkan Wars, thousands of Muslim immigrants
gathered in the Ottoman Empire’s big cities, particularly in Istanbul. Moreover, this disaster created a warning effect
both for the Committee and for Anatolian cities, where the non-Muslim population was intense. Anatolia had to be
omitted from geography on which discussions were based. In this context, it was understood that a policy started to be
initiated to cleanse Western Anatolia of its Greek population, or at least to minimize their number.19 From 1914, Turkish
gangs began to organize attacks on Greek settlements, especially along the coast. When the environment of confidence
disappeared, Greeks were encouraged to migrate to the Greek islands and Greek mainland. Between May and June,
nearly 150,000 Greeks left their places, either migrating to Greek lands or conglomerating in İzmir. Turkish people
who stayed in Greek territories were faced with a similar situation.20

Under these circumstances, which showed that living together was nearly impossible for those two societies from dif-
ferent sides of the same sea, Greek and Ottoman representatives came together in İzmir to negotiate a “mübadele” (ex-
change). However, negotiations stopped due to a clash of ideas between Greece and the Ottomans, because whereas
Greece insisted on the idea that exchanges should be on a voluntary basis, the Ottomans insisted on forced migration.
After the Ottoman State got involved in the Great War, exchange negotiations slackened and the commission formed
for exchange transformed into a commission focused on problems of possessions acquired from the migrations by that
time. Thereupon the Committee, which perceived the existence of the Greek population as a problem, tried to find a
solution with a new method: deportation. In addition to 150,000 Greek people who migrated to the islands and to
Greece, nearly 50,000 Greeks were settled in more interior regions. According to demographic statistics published by
the İzmir Directory of Statistics in 1907, there was not even a single one in some districts where once upon a time
Greeks were the dominant population, such as Bergama, Çeşme, Foçateyn and Karaburun. In contrast, in the central
district of İzmir, there were 102,599 Muslim-Turkish and 94,787 Greeks and in Urla, the closest district to İzmir, there
lived 9,516 Muslim-Turkish and 22,383 Greeks.21 With the defeat of the Ottoman Empire, this population structure
changed again and it became one of the most important topics of the following years. 

As a result of the defeat of the Ottoman Empire in the Great War, the Committee of Union and Progress was brought
to an end. While the party abolished itself, its members reorganized again in the Teceddüt Party, which would soon
also close. In the meantime, new parties emerged, and some parties which had been shut down as a result of pressure
from the Committee reopened. One of the most important political features of the era was hostility towards Unionists.
Both political parties and newspapers built their politics on this basis. All the other newspapers, except Anadolu and
Duygu, newspapers which were protagonists of the Committee of Union and Progress, took this approach in İzmir.
However, beyond the political tendencies that resulted from conflicts between Unionists and non-Unionists, with the
problem of losing independence, İzmir would come into prominence among regions. It is unnecessary here to explain
at great length how the region was to be attributed to Greece, how the national struggle organized by the leadership of
M. Kemal Pasha turned İzmir into a symbol. The Greek occupation that started on May 15, 1919, was the end of the
Ottoman constitutional regime for İzmir. Except for a few people whose life depended on the Greek existence in the re-
gion, for all the Turkish people, the liberation of İzmir was identified with the liberation of Turkey. Discounting the
fact of conflicts between Istanbul and Ankara, conflicts among the political parties were pushed into the background,
and political affairs finally focused on cleansing the country of occupying powers.

18 For Rehber’s Latinized version, see Berber 2008, 115-135.
19 Ulutan 1982, 279.
20 Policies on Greek people were evaluated in two works: Dündar 2008; Kerimoğlu 2009.
21 Serçe 1998b.
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İZMİR MUSEVİLERİNİN AĞIZLARI VE SMİRNEİKA’DAN TÜRKÇEYE KATKILAR

Hatice Şirin

Özet

İzmir’deki Türk asıllı olmayan dinsel-etnik toplulukların konuşma dilleri üzerine ciddi bir araştırma bugüne dek yapıl-
madığından, bir zamanlar belirgin bir kültür çeşitliliği sağlayan bu azınlık dillerine ait birçok öge toplumsal yaşamda
ve akademik literatürde hemen hemen hiçbir iz bırakmadan yitip gitmeye başlamıştır. Eski İzmirlilerin konuşma dille-
rinden biri olan İzmir Rumcasının Atina Yunancasından farklı bir dil olduğu, hatta bu dilin özel bir adının (Smirneika)
bile olduğu, İzmirli Rumların bu dili konuştukları halde yazmadıkları ve okumadıkları, Yunancayı ise Latin harfleriyle
yazdıkları pek bilinmemektedir. İlk defa Chioslu (Sakız Adalı) Katolikler tarafından kullanılan bu yazıya da Fragiohiotika
denilirdi. Türkçe-Yunanca ögelerin bileşeninden müteşekkil bir dil olan Smirneika, günümüzde ne yazık ki sadece
“İzmir-Rum şarkıları” anlamında daralmaya yüz tutmuş bir sözcüktür. Oysa Smirneika dilinde “uzun boylu, yakışıklı
delikanlı” karşılığında levendis, meraklis “meraklı”, kurnazis “kurnaz”, spaso dalgadaki ha “dalga geçmek olmaz” gibi
son derece ilgi çekici melez yapılar bulunmaktadır. Bildirimizde, söz konusu Rumca (Smirneika) ile 15. yüzyıl sonunda
İspanya ve diğer Avrupa ülkelerinden gelip İzmir’e yerleşen Musevi mültecilerin dilinden İzmirli Türklerin diline yer-
leşen, ancak Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü’nde yer almayan sözcüklerin bir kısmı incelenecek ve bu sözcüklerin
Türkiye Türkçesi ağızları sözlüklerine dahil edilmesi önerilecektir.

Roma İmparatorluğu’nun ilk yüzyıllarında bölgenin en önemli kenti haline gelen İzmir’i, zor beğenmesiyle ünlü Strabon
bile “O bütün kentlerin en güzel olanıdır” diye över. Kaynaklarda “Asya eyaletinin ışığı”, “İonia’nın süsü”, “güzellikten
ve büyüklükten yana Asya eyaletinin birincisi” gibi sözlerle nitelenen İzmir, Hellen paganizminin temellerini atan iki
ozandan biri olan Homeros’un doğum yeridir.1

Yerli bir Anadolu dili olan Aiol lehçesinden geldiği düşünülen Symirnanın (Gr. Smyrna > Helen. Zmyrna > Zmyrne > İ
Zmirni > Tü. İzmir) Türkçeleşmiş biçimi İzmir’in gavur sıfatıyla anılması ilgi çekicidir. Bu deyimin İzmir’deki gayri-
müslimlerin çokluğundan doğduğu sanılır. Oysa İzmir’deki gayrimüslim nüfus 17. yüzyıldan sonra artmaya başlamıştır.
1402 yılında Temür’ün tarihçileri, o dönemde Hıristiyanların eline geçen Aşağı Kale’yi Gavur İzmir diye anarlardı. Bu
tabir, 1344’te Hıristiyanlarca ele geçirilen Aşağı Kale’yi Türklerin elinde bulunan Kadifekale’den ayırt etmek için kulla-
nılmıştır. Gavur İzmir deyimi sonradan yaygınlaşmış ve İzmir kenti Aşağı Kale kısmına inince de kullanımı sürmüştür.2

Kentte Türklük döneminin başlaması, 1080-1096 arasındaki Çaka Bey dönemini hariç bırakırsak, 1310’da Aydınoğlu
Umur Bey’in İzmir’i ele geçirmesinden sonradır. İzmir, Osmanlı İmparatorluğu’nun denetimine 1414’te geçmiştir.3 17.
yüzyılda İzmir’in ticaret kenti olarak hızla büyümesiyle kente Arap, Ermeni, Rum, Yahudi vb. topluluklar akın etmiş-
tir.4

1 Doğer 2010, 45, 46.
2 Baykara 1974, 21.
3 Goffman 1995, 3.
4 Goffman 1995, 69.
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Osmanlı İmparatorluğu’nun özellikle son yüzyıllarında gayrimüslimlerin toplumsal hiyerarşi sıralamasındaki Levantenler,
Rumlar, Ermeniler ve Yahudiler şeklindeki dizilişi, İzmir için de geçerliydi.5 

İzmir’deki Levantenleri bir yana bırakırsak, Türklerden sonraki en kalabalık nüfus Rumlarındı. Rumlar, yüzyıllardır bu
bölgede yaşamış ve Anadolu’nun yerli kültürü ile yoğrulmuş bir halktı.6 Günümüzde Anadolu coğrafyasında yaşayan
Yunanlılar için kullanılan bir etnik ad gibi algılansa da, Yunanistan tarihçilerinin bir kısmı Rumların yalnızca Yunanlıları
değil Bulgar, Romen, Arnavut, Sırp, Ulah gibi imparatorlukta yaşayan tüm Ortodoks Hıristiyanları kapsadığı fikrinde-
dirler.7 Musevi topluluklarının durumu da dikkat çekicidir. Osmanlı İmparatorluğunda Romanyotlar, Seferadlar, Aşke-
nazlar ve Mustaribalar olarak dört ana Yahudi topluluğu bulunmaktaydı. İzmir Yahudilerinin büyük bir kısmı 1492’de
İspanya ve Portekiz’den göç eden Seferadlardır. Seferadlar 16. yüzyılda Batı Anadolu ve İzmir’i önemsememişler; ama
17. yüzyılın ikinci yarısına gelindiğinde İzmir’de büyük bir Yahudi cemaati oluşmuştur.8

İzmir kentinin resmi nüfusuna dair ilk bilgiler Kanuni Sultan Süleyman döneminde 1528’deki tahrirle başlar. Bu tarihte
İzmir’in biri tamamen Rumlardan oluşan gayrimüslim beş mahallesi vardır. Bu mahallerde 225 Müslüman 31 gayri-
müslim hane bulunmaktadır. Bu sayımdan yaklaşık elli yıl sonra İzmir’deki gayrimüslim nüfusta %156 oranında artış
olmuştur. Bu artış İstanbul, Tire, Turgutlu ve adalardan, özellikle de Sakız adasından yapılan göçler ile Selanik’e yerleş-
tirilmiş olan İspanya Yahudilerinin İzmir’e gelmelerine bağlıdır.9 1661’de Vezir İsmail Paşa’nın Batı Anadolu’da yaptırdığı
gayrimüslim nüfusu sayımına göre, İzmir’deki Yahudi sayısının Manisa’dakinin altı katı olduğu görülmüş; kentteki Rum
nüfus ise 60 yılda üç kat artmıştır.10 17. yüzyılın ikinci yarısında İzmir’deki toplam nüfusun %51’ini Türkler, %23’ünü
Rumlar, %21’ini Yahudiler, %5’ini ise Ermeniler oluşturmaktaydı.11

1661’de İzmir’e gelen Evliya Çelebi “İzmir’in on Müslüman, on Frenk ve Yahudi, iki Ermeni, bir de Kıpti mahallesi bu-
lunduğunu ve İzmir’in yarısının adeta Frengistan olduğunu” yazar ve devam eder: “Bir kimse bir kafire tokat atsa, gü-
venlik kuvvetleri hemen onu yakalayıp aman zaman dinlemeden hakime götürürler. Ya hakim katleder yahut kefereler
katledip o Müslümanın ölüsünü o an kaybederler. Bir tarafı işte böyle karanlık Frengistan’a benzer bir yerdir. Amma
bu şehrin su ve havasından olacak öylesine afet-i devran kefere dilberleri vardır ki, kaküllerini savurdukça, gören aşık-
ların akılları, o güzelin dağılan saçları gibi perişan olur. Böylesine afet güzelleri vardır.”12

1893 yılı Osmanlı nüfus sayımına göre İzmir merkezde yaşayan Müslümanlar 79.288, Rumlar 53.086, Museviler 14.909,
Ermeniler 6.810, diğer yabancı uyruklular ise 51.520 kişi sayılmıştır.13 Buna göre 19. yüzyıl sonunda İzmir’de 126.325
gayrimüslime karşın 79.288 Müslüman yaşıyordu. Ancak İzmir şehri tarihini yazan Tuncer Baykara, bol kaynak ve ista-
tistik verilere rağmen, kent nüfusunun karanlık yüzyılının 19. asır olduğunu, siyasi etkiler yüzünden gerçek nüfusun
saptanmasının güçleştiğini söyler.14

5 Fransızcaya 1575’te giren Levanten sözcüğü, başlangıçta Ortadoğulu, Yakındoğulu ve Doğu Akdenizli denizciler için kullanılırken,
özellikle Tanzimat sonrasında büyük liman kentlerinde yoğunlaşan ve ticaretle uğraşan Hristiyanlara verilen ad haline gelmiştir (Şe-
nocak 2003, 165; TS). Levantenler için kullanılan ilgi çekici deyim olan tatlı su frengi, İstanbul, İzmir gibi liman kentlerine sonradan
yerleşen Avrupalı Protestan ve Katolikleri, Osmanlı uyruğundaki Ortodoks Rum, Yahudi, Ermeni gibi yerli azınlıklardan ayırt etmek
için kullanılmaktadır. İzmir’deki Levanten aileler genellikle Karşıyaka (Cordélio), Buca (Boudja) ve Bornova’da (Bournabad) oturur-
lardı. Bornova’da bulunan ve günümüzde Ege Üniversitesi rektörlük binası olarak kullanılan Charlton Whithall’a ait köşkte 21 Nisan
1863’te Sultan Abdülaziz ağırlanmıştır (Baykara 1974,  88).
6 Şenocak 2003, 180.
7 Clogg 1997, 23.
8 Goffman 1995, 70.
9 Kütükoğlu 2000, 11; Okçay 1997, 382.
10 Goffman 1995, 70, 72, 74.
11 Kütükoğlu 2000, 26.
12 Baykara 1974, 31.
13 Karpat 1985, 122.
14 Baykara 1974, 57.
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Kıyı bölgeleri başta olmak üzere tüm alanlarında görülen bu iç içelikle kültürlerarası etkileşim kaçınılmazdı. Özellikle
Osmanlı İmparatorluğu’nun son yıllarında farklı din ve etnik gruplar arasında geniş bir dil çeşitliliği vardı. Grek ve Or-
todoks Ermenilerin çoğu birincil dilleri olarak konuştukları Türkçeyi, Grek ve Ermeni alfabesiyle yazarlardı. İmpara-
torlukta Türk dilli Slavlar, Ermeni dilli Grekler, Grek dilli Yahudiler ve Levanten Katolikler de vardı. Bu grupların en
genişi, 15-16. yüzyıllardan beri kaynaklarda zikredilen Türkçe konuşan Karamanlı Hıristiyanlardı.15 Bu dil durumu,
yaşamın tüm alanlarına yansımıştır. Örneğin, hergün ezan sesini duyan Sefaradlar kendi sinagoglarında da aynı ma-
kamları kullanmaya başlamışlardı. Bu makamlarla duaları en iyi okuyanlara da Türkçe bülbülden “bilbil” adı verilmişti.
Birçok efsane, masal ve geleneksel fıkralar Türk, Bulgar ve Rum kültür hazinelerinden ödünç alındı. Müslüman Türkler
ve diğer toplumların paylaştığı batıl inançları Sefaradlar da paylaştılar. “Telli Baba” gibi kutsal sayılan kişilerin türbelerini
diğer din mensupları gibi Sefaradlar da ziyaret ettiler. Seferadların dilinde dini ilahiler jonk (< cönk); çoğunlukla Türkçe
söylenen şarkılar şarkas (< şarkı), kumaş işlemeciliğinde kullanılan altın ve gümüş renkli iplikler kilaptan (< kılaptan)
olarak adlandırılmış; bayramlarda ve cumartesi günleri giydikleri Türk hotozuna mendil adı verilmiştir.16

Türk-Rum kültürleri arasındaki alışveriş, Türk-Seferad / Aşkenazi arasındakilere oranla daha geniş, daha aktifti. Rumlar,
toprak sahiplerine agas (< ağa); bağlamaya baglamas (< bağlama); bakkala bakkalis; batakçıya bataxis, sarhoşa bekris (<
Bekri Mustafa’nın adından), hafif sarhoşa tsakir-kefi (< çakırkeyf), böreğe boureki, cacığa tzatziki, cimriye tsifoutis (<
çıfıt), sert, zorba adama kabadais (< kabadayı), eşcinsel erkeğe kolombaras (< kulampara) derler; erkeklerde unvan
olarak beis (< bey) sözcüğünü kullanırlar. İlber Ortaylı, İstanbulluların Dili adlı yazısında İstanbul’dan “yakın zamanlara
kadar her köşesinin Babil Kulesi olan bir şehir” olarak bahsetmesi biraz mübalağalı da olsa dil çeşitliliğini vurgulaması
açısından önemlidir.17 Bu dil çeşitliliği durumundan kaynaklanan kültür etkileşimleri, imparatorluğun son yıllarında
İzmir’de de kendisini göstermekteydi. Örneğin, sözcük anlamı “İzmir’e ait” olan, sonraları “İzmir Rumcası” için kullanılan
ve daha sonra “İzmir-Rum şarkıları” olarak anlam daralmasına uğrayan Smirneikadan, bu son anlamıyla ünlü Rembetiko
müziği doğmuştur.18 Rebetiko dansının iki türünün olması, bunların zeybekikos (Tü. zeybek) ve hassapikos (Tü. kasap)
olarak adlandırılmaları bu alışverişin leksikolojik kanıtlarıdır. 

***

İzmir ve Yöresi Ağızları başlıklı bir projeyi 2005’ten beri yürüten Bozkaplan, İzmir ağızları hakkındaki çalışmalara de-
ğinerek bunların yetersizliğine dikkati çekmiştir.19 Bu durum İzmir ağzına ait olduğu bilinen birçok sözcüğün TTAS’ye20

kayıtlanmamasından da anlaşılmaktadır. Örneğin İzmir ve çevresindeki pazarlarda her bahar bulabileceğimiz bir ot türü
olan cibez, TTAS’de “mısır filizi” anlamıyla sadece Turgutlu-Manisa’da; köklerinden ünlü bir etli İzmir yemeği yapılan
şevketibostan bitkisinin adı, Sarıcaeli-Çanakkale’de belgelenen sözcükler olarak geçer.  Sadece İzmir’de değil, Ege Bölgesi
kıyılarında bilinen kışkış, stifno, köremen, papucaki, koçinüsto vb. otların ve ot yemeklerinin adı, İzmir’de yaz aylarında
seyyar satıcılar tarafından satılan sübye, İzmirlilerin “sigorta” anlamında kullandıkları asfalya, “çamaşır suyu” anlamında
kullandıkları klorak, İzmir sokaklarında en çok satılan tatlı olan şambali, İzmir Karaburun’da enginar için kullanılan
sinar vb. birçok sözcük, TTAS’de kayıtlı değildir. Bu sözcükler arasında özellikle Girit mutfağından İzmir’e taşınan
stifno, papucaki, köçünüsto gibi bitki ve yemek adlarının Türkçe kökenli olmadıkları aşikardır. Şimdi bu sözcüklerden
birkaç tanesine değinmek istiyoruz. 

İzmirlilerin diline Seferad kültüründen geçen kültür ögelerinden en ünlü olanı boyoz (boyos)dur. Türkçe Sözlükte “kuş
yuvası biçimi verilmiş milföy hamurunun içine kıyma, patates, peynir vb. malzemeler konulduktan sonra üzerine pudra
şekeri veya tahin dökülerek hazırlanan bir çeşit börek” olarak tanımlanan, ama kökeni belirtilmeyen bu sözcük, Ladino
adı verilen Yahudi İspanyolcasında bulunan bollo “şişkin ekmek” sözcüğünün çoğul biçimi bollostur: “Ladino boyoz

15 Clogg 1999, 115, 117-19, 133 n. 3.
16 Pardo 2007, 68, 70, 85, 114.
17 Ortaylı 1987.
18 Pennanen 2004, 4.
19 Bozkaplan 2009.
20 Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü, Türk Dil Kurumu.
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[çoğ.] < Ladino boyo = İsp. bollo küçük ve yuvarlak hamurişi, çörek << Lat. bulla yuvarlak nesne, kabarcık, top”.21

1492’de Engizisyon mahkemesinin dinlerini değiştirme isteğine karşı çıktıkları için, İspanya kralı Ferdinand ve kraliçe
İsabel’in fermanıyla ülkelerini terk etmek zorunda kalan Museviler, Osmanlı topraklarına II. Bayezıt tarafından kabul
edilmişlerdi. Bu süreçte İzmir’e de yerleşen Sefaradlar, önceleri evlerinde imal ettikleri boyozu, 20. yüzyılda ticari bir
araç haline getirmişlerdir. İzmirli müslümanlar tarafından başlangıçta “Yahudi Böreği” olarak anılan boyoz, Seferadların
göç ettiği Arjantin ve Peru gibi Güney Amerika ülkelerinde de bilinmektedir. Sözcüğün Türkçe Sözlük’te kökenini be-
lirtilmesi ve TTAS’de İzmir ağzına ait gösterilmesi gerekir.

Kamus-ı Türkî’de “badem içi ve kavun çekirdeği gibi şeylerden yapılan beyaz şerbet” olarak tanımlanan sübye/subya/su-
biya de, boyoz gibi Seferad mutfak kültüründen İzmir ağzına intikal etmiş sözcüklerdendir. Redhouse’un 1890 baskı-
sında “sübiye” “ezilmiş badem, kavun veya hıyar çekirdeğinden yapılan tatlı bir içecek” olarak tanımlanmıştır. Fatih
Sultan Mehmet için kırmızı kuru üzümden sübye yapılması, bu içeceğin Osmanlı mutfağına 16. yüzyılda girdiğini gös-
termektedir. Ev Kadını adlı yemek kitabının 1882 baskısında sübye tarifi şöyle verilmiştir: “İçi dolgun kavun çekirdeğinin
gerek mevsiminde tazesi ve gerek kurusunu temiz yıkayup ıslak ıslak havanda dövdükden ve su ile karışdırup el ile oğ-
dukdan sonra süzmeli. Eğer çekirdeklerde iç kalmış ise tekrar dövüp yine bir mikdar su ile oğmalı bu suretle kamilen
kabuklardan içi elendikde şekerini karışdırup durdurmalı posası altına indikde üstünden sübyesini alup ve süzüp matlub
ise çiçek suyu karışdırmalı.” Aynı kitapta badem sübyesi “badem şurubu tertibinde olup fakat ateşe gösterilmeden su-
landırmakdan ibaretdir.” şeklinde tanımlanır.22 Musevilerin özel kahvaltı törenlerinin baş içeceği olan sübye, kutsal
günlerde oruç açmak için içilir.23 TS’de somata “Bademden yapılan bir şerbet, badem sübyesi” olarak açıklanır, ama bu
tanımda geçen sübyenin madde başı olarak yer almaması şaşırtıcıdır. Sübye, TTAS’de İzmir ağzına ait bir sözcük olarak
kayıtlanmalıdır.

İzmir ağzındaki Rumca ögelerden biri olan podye < Yun. ποδιές“iş önlüğü”, “okul önlüğü” anlamıyla, özellikle 1970’li
yıllarda Aydın ve İzmir’de siyah renkli okul önlükleri karşılığında çok yaygın kullanılırdı. Bu sözcüğün de TTAS’ye ek-
lenmesi gerekmektedir.

Türkiye Türkçesi ağızları sözlüğüne eklenmesi gereken bir başka İzmir ağzına ait sözcük asfalyadır. Kentin her yerinde
“sigorta” karşılığında kullanılan asfalya sözcüğünün. Yun. asfalía ασφαλία "güvence, güvenlik, sigorta" << EYun. asphalēs

ασφαλης “duş̈mez; emin, guv̈enli, sağlam" < EYun. an+ sphállō σφάλλω düşürmek, çelmek.24 İzmir’de asfalyaları atmak
deyimi “çok sinirlenmek, öfkelenmek” karşılığında yaygın olarak kullanılmaktadır.

Selluka (vigna caracalla), bir zamanlar İzmir’de hemen her bahçede yetişen, mor çicekler açan bir sarmaşık türüdür.
“İzmir kokusu” olarak nitelendirilen sellukanın fasulyeyi andıran tohumları, 2006 yılında Kemeraltını Koruma ve Ya-
şatma Derneği tarafından ücretsiz olarak dağıtılmıştır. Limon çiçeği ile yasemin arası enfes bir kokusu olan25 bu çiçeğin
adının kökenini ne yazık ki belirlemek mümkün olmadı. Selluka sözcüğünün TTAS’ye İzmir ağızlarına ait olarak kay-
dedilmesi gerekli bulmaktayız.

İstifno, İzmir ve çevresinde cibez, hardal, helvacık, koyu yeşil küçük Girit kabakları ile birlikte haşlanarak salatası
yapılan, bol limon ve zeytinyağı ile sofraya konan bir ot türüdür.26 Sözcük Rumca ς͓τιφνο kökeni belirtilerek TTAS’ye
kaydedilmelidir.

Sonuç olarak, Türk Dili Tetkik Cemiyeti tarafından 1933-1934 yılları arasında başlatılan Halk Ağzından Söz Derleme
çalışmaları, 1952-1959, 1962-1979 yıllarındaki ilave çalışmalarla çok ciddi bir boyuta ulaşmıştır. Derleme Sözlüğü’nün
katkılarla geliştirilerek 232.000 söz varlığından oluşan biçimi Türkiye Türkçesi Ağızlar Sözlüğü adıyla 2008 yılında

21 Nişanyan 2009.
22 İnaltong 2004.
23 Antebi et al. 2005, 26.
24 Nişanyan 2009.
25 Bilek 2005.
26 Yentürk 2010, 488.
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TDK’nın genel ağ sayfasıında kullanıma açılmıştır. Bütün bu çalışmalara rağmen, Prof. Nurettin Demir’in “Ağız Sözlük-
çülüğü” adlı çalışmasında belirttiği gibi, ağız sözlükçülüğünün teorisi, yöntemleri ve sorunlarıyla çok fazla ilgilenilmemiş;
ağız sözlükçülüğü dil uzmanlarından çok amatörlerin ilgi alanında kalmıştır.27 Ağız sözlükçülüğünün kaynaklarının
neler olduğu yine N. Demir tarafından anılan makalede ele alınmıştır. Biz burada Anadolu’daki Musevi ve Rum toplu-
luklarının dillerinden de yararlanılması gerektiğine birkaç örnekle dikkati çekmek istedik.  Podye örneğinde görüldüğü
üzere, söz konusu azınlıkların dillerinden geçen bazı ağız ögeleri unutulmuş olmasından hareketle ağız sözlüklerinin
amaçlarından birinin unutulmakta olan sözcükleri kayıt altına alma olduğunu hatırlatmalıyız.

27 Demir 1999, 68.
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CONTRIBUTIONS TO TURKISH FROM THE DIALECTS OF SEPHARDI 

JEWS AND SMIRNEIKA

Hatice Şirin

Abstract

There is no significant research on the spoken languages of the non-Turkish inhabitants of Izmir from distinct religious
and ethnic groups. Therefore, many components of the minority languages have disappeared almost without a trace,
both in the social life and academic literature. We don’t really know to what extent the language of the Greeks in İzmir
differed from that in Athens. Although the Greeks of İzmir spoke this language, they probably didn’t have the ability to
write or read. Moreover, they wrote Greek in Latin letters. This system of writing was initially used by the Catholics
from Chios (also called Fragiohiotika). Smirneika is a language that is composed of both Turkish and Greek
elements. Smirneika is a word that exposes a semantic restriction, and the meaning today is restricted to İzmir-Greek
songs. However, the Smirneika language contains interesting structures, such as levendis (tall, handsome young man),
meraklis (curious), kurnazis (shrewd) and spaso dalgadaki ha (not to ridicule). In this paper, some of the words in the
language of the İzmir Turks which stem from Greek (Smirneika) and the language of Jews coming from Spain will be
discussed. 

Strabo, who is famous for his finicky attitude, praises Izmir, the most important city of the region in the first centuries
of the Roman Empire, as “the most beautiful city among all cities”. Izmir, which has been defined as the “first of the
Asian states” for its size and as “la Perle de l’Ionie” and “light of the Asian state” for its beauty in resources, is the birth
place of Homer, one of the two poets who laid the foundations of Hellenic paganism.1

It is interesting that Izmir-which is the Turkish form of Smyrna, thought to come from the Aiol dialect of an Anatolian
language-has been characterized as a gavur (infidel) in Turkish. This expression emerged due to the non-Muslim majority
in İzmir: the non-Muslim population of Izmir started to increase after the 17th century. The historians of Temür in 1402
referred to Aşağı Kale, which was possessed by Christians, as the Gavur İzmir (infidel Izmir). This expression was used
to distinguish the Aşağı Kale, which was held by Christians in 1344, from the Kadıfekale, possessed by the Turks. The
expression Gavur Izmir became popular later on and continued to be used when the city of İzmir took Aşağı Kale.2

Izmir came under the rule of the Ottoman Empire in 1414. Arabs, Armenians, Greeks (Rum), Jews, etc. rushed into the
city with the rapid growth of İzmir as a trade city in the 17th century.3

The social hierarchy of non-Muslims in the last century of the Ottoman Empire, such as Levantine, Greeks, Armenians
and Jews, is also valid for İzmir.4

1 Doğer 2010, 45, 46.
2 Baykara 1974, 21.
3 Goffman 1995, 69.
4 Entering into the French in 1575, the Levantine word was used for the Middle Eastern, Near Eastern and Levantine sailors: it
became the name for those Christians who engaged in trade and centred on the big port cities after the Tanzimat (reforms). Tatlı su
frengi (Fresh Water Frank) an interesting idiom which was used for the Levantines, was used to distinguish European Protestants
and Catholics who settled in the port cities such as İstanbul and İzmir, from the local minorities such as Orthodox Greeks, Jews and
Armenians who were of Ottoman nationality. Levantine families in İzmir generally resided in Karşıyaka (Cordélio), Buca (Boudja)
and Bornova (Bournabad).
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Putting the Levantines to one side, the Greek population was the second most crowded after the Turkish. Greeks had
lived in this region for centuries and were a people growing with the local culture of Anatolia. Even though it is perceived
as an ethnic name used for the Greeks living in the Anatolia region, some of the Greek historians think that ‘Greeks’
covers all Orthodox Christians who were living in the empire, such as Bulgarian, Romanian, Albanian, Serbian and
Wallach.5 The status of the Jewish societies is noteworthy. There were four main Jewish societies-Romaniots, Sefarads,
Ashkenazis and Mustariba-in the Ottoman Empire. The majority of the Izmir Jews were Sefarads who had immigrated
from Spain and Portugal to İzmir in 1492. Sefarads were not of much importance to West Anatolia and İzmir in the
16th century, but a large Jewish community was formed in İzmir when it came to the second half of the 17th century.6

The first data about the official population of İzmir date back to cadastral records in 1528 of the Suleiman the Magnificent
period. There were five non-Muslim quarters, which consisted entirely of Ottoman Greeks in İzmir at that date. There
were 225 Muslims and 31 non-Muslim homes in these quarters. Fifty years after that census, there was a 156 per cent
increase in the non-Muslim population in İzmir. This increase was due to the immigration of Spanish Jews located in
Thessaloniki from İstanbul, Tire, Turgutlu and islands, and particularly from Chios to İzmir.7 According to the non-
Muslim population consensus in West Anatolia conducted by the Vizier İsmail Pasha in 1661, it was observed that the
Jewish population in İzmir was six times greater than that of Manisa; the Greek population in the city increased threefold
in 60 years.8 In the second half of the 17th century, the total population of İzmir consisted of 51 per cent Turks, 23 per
cent Greeks, 21 per cent Jews and five per cent Armenians. Evliya Çelebi, who came to İzmir in 1661, wrote that “there
are ten Muslims, ten Franks and Jewish, two Armenian, one Coptic quarter in İzmir and half of İzmir was just like a
Frank State. At the end of the 19th century, there were 79,288 Muslims against 126,325 non-Muslims.”9

Intercultural interaction was indispensable due to the close living in all areas, including the coastal regions. There was
a wide range of languages between the different religions and ethnic groups, especially in the later years of the Ottoman
Empire. Most of the Greeks and Orthodox Armenians wrote in Turkish, which was their first language, with Greek and
Armenian letters. The Empire had Turkish-speaking Slavs, Armenian-speaking Greeks, Greek-speaking Jews and Lev-
antine Catholics. The widest of these groups was the Turkish-speaking Karaman Christians, who are mentioned in the
sources between the fifteenth and sixteenth centuries.10 The language was reflected in all areas of life. For example, Se-
farads, who heard Azan every day, started to use the same mode in their own synagogue. The persons who said the
prayers best in this mode were called “bilbil”, derived from the Turkish word bülbül (nightingale). Many legends, tales
and traditional jokes were borrowed from the treasures of Turkish, Bulgarian and Greek cultures. Sefarads shared the
same superstitions as the Muslim Turks and other communities. Sefarads visited the shrines of persons deemed sacred,
such as Telli Baba, just like members of other religions. Sefarads call hymns jonk (Turkish cönk), Turkish songs şarkas
(Turkish şarkı), gold and silver thread used in fabric processing kilaptan (Turkish kılaptan) and the Turkish crest they
wore on festivals and every Saturday mendil (Turkish mendil).11

The exchange between the Turkish and Greek cultures was wider and more active than the cultural exchange between
Turks and Sefarads. Greeks call a landlord agas (Turkish aga), baglama baglamas (Turkish bağlama), grocer bakkalis
(Turkish bakkal), knocker bataxis (Turkish batakçı), drunk bekris (Turkish bekri), slightly drunk tsakir-kefi (Turkish
çakırkeyf), beurek boureki (Turkish börek), tsatsiki tzatziki (Turkish cacık), penny pincher tsifoutis (Turkish çıfıt),
rowdy kabadais (Turkish kabadayı), gay male kolombaras (Turkish kulampara), men beis (Turkish bey), etc. Ilber Or-
taylı, in his article on İstanbulite language refers to İstanbul as the “city with a Tower of Babel at each corner until re-
cently”: though hyperbolical, it is nevertheless important for emphasizing the language diversity.12 Cultural interactions

5 Clogg 1997, 23.
6 Goffman 1995, 70.
7 Kütükoğlu 2000, 11; Okçay 1997, 382.
8 Goffman 1995, 70, 72, 74.
9 Kütükoğlu 2000, 26.
10 Clogg 1999, 115, 117-19, 133 n. 3.
11 Pardo 2007, 68, 70, 85, 114.
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arising out of the language diversity also showed themselves in Izmir in the latter years of the empire-for example, Rem-
betiko music, born from Smirneika‘s last meaning, which had a semantic restriction as İzmir-Greek songs later on, was
used for the Izmir Romaic, which initially meant “of İzmir”. Lexicological proofs of this exchange are that Rembetiko
dance has two types, named zeybekikos (Turkish zeybek) and hassapikos (Turkish kasap). 

***

Carrying out a project called ‘İzmir and its Territory’ since 2005, Bozkaplan addresses studies of İzmir dialects and calls
attention to their inadequacy. This is obvious from the fact that a number of words known to belong to the İzmir dialect
are not registered in the dialect dictionary-for example, the names of vegetables and vegetable meals such as kışkış,
stifno, köremen, papucaki and koçinüsto in İzmir and its surroundings; sübye, which is sold by the peddler in İzmir in
summer; asfalya, which is used to mean “circuit breaker“ by the İzmir residents; klorak, which is used to mean “bleacher”;
şambali, a kind of dessert highly sold in the İzmir streets and sinar, used for artichoke in the İzmir Karaburun, are not
registered in the dictionary of Turkish dialects of Turkey.13 Vegetables and meal names such as stifno, papucaki and
köçünüsto are not of Turkish origin. We would like to deal to some of these words. 

Boyoz is the most famous cultural element passed from the Sefarad culture to İzmir residents. Defined as a “börek pre-
pared by pouring caster sugar or tahini over the materials after putting mince, potato and cheese in the puff dough
shaped like a bird’s nest” in the Turkish Dictionary, its origin, bollos (the plural form of the bollo-puffy bread-in the
Jewish Spanish called Ladino) is not referenced. Jews who left their country at the order of Spanish King Ferdinand and
Queen Isabella for challenging the will of the inquisition to change their religion in 1492 were accepted by Bayezid II
to Ottoman soil. Sefarads who settled in İzmir in this process turned boyoz, once produced in their homes, into a com-
mercial tool in the 20th century. Initially referred to as the “Jewish börek” by Izmir Muslims, boyoz is known in South
American countries such as Argentina and Peru where Sefarads immigrated. The origin of the word should be registered
in the Turkish Dictionary, indicating that this word belongs to the İzmir dialect.

Defined as white sherbet made with the kernel of an almond and a kernel of melon in the Kamus-ı Turki dictionary,
sübye, like boyoz, comes from the Sefarad cuisine culture to the İzmir dialect. Redhouse defines “sübiye” in its 1890
printing as the “sweet drink made of crushed almond, melon or cucumber”. The preparation of sübye from the Concord
grape for Fatih Sultan Mehmet shows that this drink entered into Ottoman cuisine in the 16th century. Being the main
drink in special Jewish breakfast ceremonies, sübye is used for breaking the fast on holy days. Somata in the Turkish
dictionary is explained as “sherbet made of almond, almond sübyesi”, but it is interesting that sübye is not mentioned
in the first place. Sübye should be registered in the dialect dictionary as belonging to the İzmir dialect.

Podye, one of the Greek elements of the İzmir dialect, is widely used for the black school apron in Aydın and İzmir, es-
pecially in 1970. This word should also be added to the dialect dictionary.

Asfalya is another word that belongs to the İzmir dialect and which should be added to the Turkish Dialect dictionary.
Asfalya, used as “insurance” at every corner of the city, is of Greek origin. Asfalyaları atmak is widely used to mean “be-
come very angry” in İzmir.

Selluka is a type of ivy that blossoms with purple flowers and grows in every garden in İzmir at some time. Selluka,
which is referred as the “scent of İzmir”, has a gorgeous scent somewhere between lemon flower and jasmine. I am not
able to specify the origin of this flower. Selluka should be registered in the dialect dictionary as belonging to the İzmir
dialect.

İstifno is a type of vegetable put on the table with olive oil and plenty of lemon; a salad is made of it in İzmir and its

12 Ortaylı 1987.
13 Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü, Türk Dil Kurumu.
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surroundings by boiling it with dark green small Cretan zucchinis, cibez, mustard and helvacık. This word should be
registered in the dialect dictionary, specifying the origin as the Greek ς͓τιφνο.

In conclusion, we would like to draw attention to the need to widen and organize the Turkish dialect dictionary, ben-
efiting from the language of the Jewish and Greek societies in Anatolia with a number of examples. As can be seen in
the Podye example, some of the dialectical elements which are passed from the relative societies have been forgotten.
We should remember that one of the objectives of the dialect dictionary is to register those words which are on the
verge of being forgotten. The most important point is that neglecting the reflections of the lexicological units and their
cultural interactions, which are the most important carriers of cultural elements which are accumulated over centuries,
is murder in terms of linguistics and philology, and it is necessary to observe them.
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17.-20. YÜZYILLARDA İZMİR’DE YAHUDİ CEMAATİ VE SEFARAD MİMARİSİ

Mine Tanac Zeren

Özet

Bu çalışma, Sefarad Yahudilerinin Osmanlı İmparatorluğu’na İspanya’dan getirdikleri kültürlerini, İzmir’in çok kültürlü
etnik yapısı içerisinde mekan üzerinden nasıl dönüştürdüklerini ortaya koymaktadır. Bu bağlamda, tarihsel süreçte ya-
şanan mekansal etkileşim ve dönüşümler, Yahudi Cemaatinin örgütlediği mahalleler, konutlar ve sinagog yapıları üze-
rinden tariflenecektir. 

İzmir Yahudi Cemaatinin Tarihi 

İzmir’de Sefarad Yahudilerinden oluşan Yahudi Cemaati 16. Yüzyılda bir araya gelmiştir. Osmanlılar 1424 yılında İzmir’i
fethettiklerinde, bu topraklarda yaşayan Yunanca konuşan ve bu yüzden Romaniyot (Romalı ) olarak adlandırılan birkaç
yüz kişilik bir Yahudi cemaati bulunmaktadır.1 Romaniot topluluklar; Anadolu’nun batısında, Bizans’ın başkenti Kons-
tantinopolis’te, Yunanistan’da ve bazı Balkan kentlerinde yaşayan ve Yahudi ilahi ve ayinlerinde Roma örfünü (Minhag
Romania) izleyen Yahudiler olup Roma İmparatorluğu döneminden itibaren bu topraklarda yaşamışlardır.2 1453 yılında
Fatih Sultan Mehmet İstanbul’u aldığında, Rumlardan boşalan yerlere Yahudileri getirmeyi düşünmüş ve Anadolu’da
yaşayan tüm Yahudileri İstanbul’a göçe zorlamıştır. 3 Buna paralel olarak da İzmir 15. yüzyılda Yahudilerden tamamen
boşaltılmış bir kent haline dönüşmüştür.4

İberya Yarımadasında yaşayan ve Sefarad Yahudileri olarak bilinen, Yahudi Nüfusu, 1492 yılında bu topraklardan ko-
vulmuş ve tüm Dünya’ya yayılım göstermişlerdir. Yeni gelişen Osmanlı İmparatorluğu, kültürel ve ekonomik bağlamda
güçleri olan Sefarad Yahudilerine, topraklarını açmıştır. 15. Yüzyıldan itibaren Osmanlılar Yahudi göçünü teşvik etmişler
İspanya’dan ve Portekiz’den kovulan Sefarad Yahudileri, gelişmekte olan limanlara sahip, Selanik ve İstanbul kentlerine
yerleştirilmişlerdir5. İzmir’in o tarihte küçük bir kasaba niteliğinde olması, Osmanlı Topraklarına gelen Sefarad Yahu-
dilerinin ilgisini çekmemiştir.6

İzmir’e Yahudi nüfusun ve beraberinde Rum, Ermeni ve Levantenlerin yerleşmesi 16. Yüzyılda gerçekleşmiştir.7 İzmir,
17. Yüzyılda; Osmanlı İmparatorluğu sınırları içerisindeki önemli limanlardan biri haline gelerek, Batı ve Doğu arasında
önemli bir ticaret merkezine dönüşmüştür.8 Bundan dolayı da bu tarihten itibaren, Anadolu’nun farklı yerlerinde yaşa-
yan, Kos veya Selanik’te yaşayan birçok Yahudi Cemaati İzmir kentine yerleşmiştir. 

Sürgün döneminde, Portekiz’den Akdeniz Limanlarına göç eden Marano’lar da o dönem de İzmir kentinin önemli bir
liman kenti olmasından haberdar olmuş ve bazı Marano Cemaatleri İzmir’e yönelmiştir. Farklı yerlerden gelen bu göç
olayları, 17. Yüzyılda İzmir’de büyük bir Sefarad Cemaatinin oluşumunu gerçekleştirmiş.9

1 Henri 1997, 31.
2 Lewis Bernard 1996, 40.
3 Bowman 1985, 234; Starr 1939, 26; Epstein 1980; Henri 1997, 32, Goffman 2000, 110.
4 Ahmad 2002; Gerber 1994; Nahum 1997; Sevilla-Sharon 1990.
5 Anastassiadou 1997; Galante 1947.
6 Barnai 1989.
7 Goffman 2002; Ülker 1994.
8 Frangakis-Syrett 1986; Ülker 1994.
9 Frangakis-Syrett 1986.



- 398 -

17. yüzyıldan başlayarak İzmir kentinde Tükler, Rumlar, Ermeniler ve birçok Avrupalı yaşamaya başlamış ve kentin
karakterini biçimlendirmiştir.10 Bu birbirinden farklı beş etnik grup, kent içerisinde, camileri, kiliseleri veya sinagogla-
rının etrafında kendi ürettikleri mahallerinde, kendi konut mimarilerini şekillendirdikleri beş farklı bölge de yerleşmiş-
lerdir.11 İzmir’deki bu beş etnik yapının kent içerisindeki konumları incelendiğinde, Müslümanların Kadifekale
eteklerinde, Avrupalıların (Levantenler) kıyı kesimde, Rum ve Ermeni nüfusun, Avrupalıların biraz arkasında ve Yahu-
dilerin ise Müslümanlar ile Rum ve Ermeni mahalleri arasında hemen Müslüman mahallesinin sınırından başlayarak
mahallelerini yapılandırdıkları görülmektedir. Mezarlıkbaşı, ve Havra Sokağı büyük birikim noktalarından birisi olmuş,
Süreç içerisinde, Kemeraltı’nın üst kesimlerine yerleşerek ticarete en yakın yerlere oturmuşlardır.

Yahudi Cemaati 17. Yüzyılda yerleştiği İzmir kentin’de; gerek kentte varlık bulan bu etnik karakterli yapıdan, gerek se
tarihsel süreçte yaşanan olaylardan etkilenmiş ve bu topraklarda yaşadığı süre boyunca İspanya’dan getirmiş olduğu
kültürel birikimde bir takım dönüşümler yaşamıştır. Bu dönüşümler sinagog mimarisine, konut mimarisine ve mahal-
lelerine de yansımıştır. Tarihsel süreçte yaşanan bu değişimler üç dönemde gerçekleşmiştir. Bu süreçler şöyledir; 

Birinci Dönem

İzmir Yahudi cemaati; Osmanlı İmparatorluğu kentlerinde en son gelişen Sefarad yoğun kent olarak 17. yüzyılda şekil-
lenmiştir. 17. yüzyılda kente göç eden Yahudiler, varlıklı, yabancı dil bilen ticaret sektöründe önemli katkılar koyan
ileri seviyede bir topluluktur. Beraberlerinde getirdikleri birikimleri ve yeni gelişmekte olan İzmir kentinin onlara sun-
duğu sonsuz imkânlarla, kentte yaşadıkları ilk yüzyılı refah içerisinde geçmiştir. Bu süreç 1580-1750 yılları arasındaki
periyodu kapsamaktadır ve Yahudilerin İzmir kentindeki “Yükseliş Dönemi” olarak kabul edilmektedir. Bu dönemde,
ticaret aksına yakın konumda örgütledikleri mahallelerinde, her cemaatin kendine ait sinagogunun etrafında bir yaşantı
sürdürmüşlerdir. 1666 yılında patlak veren kendisini Mesih olarak ilan eden Sabetay Sevi olayı ve beraberinde yaşanan
doğal afetler, Yahudilerin refah içerisinde yaşadıkları hayatı baltalamış, söz konusu bu negatif olayların etkisi ile Yahudiler
karanlık çağa girmişlerdir. Osmanlı İmparatorluğunun farklı farklı bölgelerinden gelerek İzmir’e yerleşen Sefarad Ya-
hudilerinin oluşturduğu bu yeni Cemaat; İspanya’dan getirdikleri kültürlerini, bu kültürün yansıması olarak şekillenmiş
Sinagog mimarilerini, konutlarının biçimlendirmişlerdir. Yükseliş Döneminde; Kadifekale’nin eteklerine kurdukları ma-
hallelerinde, sinagog merkezli, ticaret aksına çok yakın konumda, ticaretle uğraşarak, simsarlık yaparak veya arabulu-
culuk yaparak12 ticaretle iç içe bir yaşam sürmüşlerdir. Kente göç eden farklı Yahudi cemaati, kendi sinagogları etrafında,
bağımsız olarak örgütlenmiştir. Yahudi cemaatinin İzmir’e ilk yerleştiği yıllarda nüfusuyla, yaptırmış olduğu sinagog
sayısının oran olarak uymadığını, çok küçük alanlarda çok sayıda sinagog yapılandırmış olmalarının nedeni de her ce-
maatin kendine ait sinagogunu inşa etmiş olmasıdır. O dönemde birbirlerini hiç tanımayan farklı, örf ve adetlere hatta
dini ritüellere sahip birçok Yahudinin İzmir’e yerleşmek için gelmesi, bu cemaatlerin her birinin kendilerine özel sina-
goglar yapılandırmalarına sebep olmuş, bu anlamda da, Hevra, Algaze, Or hayim ve Sinyora havralarının oluşturduğu
doku olan, birbirine çok yakın konumda sinagoglar inşa edilmiştir.13

Kente 17. yüzyılın başında 6 farklı cemaat yerleşmiştir bu sayı daha sonar artmıştır ve 1660 yılında İzmir’in 9 alt cema-
atten oluşan bir Yahudi Cemaati vardır. Bu anlamda sinagoglar yani cemaatler köken olarak incelendiğinde, Shalom
havrasının Aydından gelen cemaat tarafından, Sinyora havrasının; Selanik’ten göç eden cemaat tarafından, Portekiz hav-
rasının Portekiz’den göç eden Maranolar tarafından, inşa edildiği ortaya çıkmaktadır. Her sinagog yapısı kendi cemaatini
simgelemektedir.14

10 Bashan 1988.
11 İnalcık 2002.
12 Levy 1992.
13 Tanaç Zeren 2010.
14 Barnai 1989; Tanaç Zeren 2010; Levy 1992.
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Birinci Dönemde Sinagog Mimarisi 

O dönemlerde inşa edilen sinagogların; planlama prensipleri incelendiğinde, Sefarad kültürünün yansıması olan merkezi
planlı sinagogların inşa edildiği gözlemlenmektedir Aydınlılar (Shalom), Sinyora Giveret, Hevra, Algaze, Bikur Holim,
Kedose, Portekiz sinagogları, Sefarad kültürünün biçimlendirdiği, merkezi planlama ile yapılanmışlardır.

Merkezi planlı İzmir Sinagoglarının iç mekân organizasyonunda, sinagogun ana mekânına bir giriş bölümünden giril-
mektedir. Bu giriş mekânına “Midraş”,15 adı verilmekte, “midraş”; merkezinde konumlanan küçük dua kürsüsü -“Bima”
,16 doğu duvarında yer alan “Aron Kodesh’i” 17 ve merkezi “Bima’yı” çevreleyen oturma sıralarıyla küçük bir ön ibadet
mekânıdır. Bu mekân, cemaatin kalabalık olmadığı günlerde kılınan namazlar için kullanılmışsa da, asıl olarak dini
eğitim veren küçük bir okuldur. Yahudilerin kente ilk geldikleri dönemde, her cemaatin ayrı bir sinagogu olması ve
birbirlerine entegre olamamaları, her cemaatinde ayrı bir okulu olmasını gerektirmiş, bu bağlamda da o dönemde ya-
pılanan tüm sinagogların giriş bölümleri bir “yeşivayı” ihtiva etmiştir. Aynı giriş mekânından genellikle kadınların ibadet
ettikleri yer olan “Ezrat Nashim’e”18 çıkılan merdivenler bulunmakta, ya da “Ezrat Nashim’e” Sinyora Sinagogunda ol-
duğu gibi avludan bir merdivenle de ulaşılmaktadır. Alt ve üst katlardaki oturma sıraları “Hekal’e” bakacak şekilde dü-
zenlenmektedir. “Midraş’tan” ulaşılan ana ibadet mekânı çatıyı taşıyan dört sütunla dokuz dörtgene bölünmektedir.
Orta kare dekorasyonu ile ilgi çekicidir ve diğer tavan parçalarından farklılaştırılmıştır. Tavan genellikle diğerlerinden
yükseltilmiştir ve altında “Bima” bulunmaktadır. Hekal duvarı kıble duvarı olup, doğuya Kudüs’e bakan yüzeydir. Bu
duvarın üzerinde, tek sayıda, içinde kutsal kitabın, Tora tomarlarının saklandığı “Aron Kodeşler”’ bulunmaktadır. İzmir
sinagoglarının iç mekânlarında yer alan “Aron Kodeşler’in” sayısı üç olarak saptanmıştır. “Aron Kodeş”, taş beden duvarın
içinde oluşturulmuş bir dolap nişidir. Ahşap bezemeli kapakları olan bu dolapların üzerlerine, yeşil, mavi ya da bordo
renkli kadife seccadeler örtülmektedir. Duvar yüzeyinde ortada konumlanan “Aron Kodeş” yanındaki diğer iki dolaptan
büyük ve yüksek olarak teşkil edilmektedir (Res. 1-4).19

Birinci Dönemde Konut Mimarisi 

Yahudi konutları; içinde yaşadıkları toplumlardan gizlenme ve azınlık olmalarından ötürü de bir aradalık ihtiyaçlarına
hizmet verecek biçimde teşkil edilmişler, örgütlenmişlerdir.

Biçimlendirmiş oldukları mahalle dokusunda kamusal mekânlardaki içe kapanık yapı gizlenme ihtiyacından doğmuş,
önce yarı kamusal mekânlara daha sonra da özel mekânlara sıçramıştır. Böyle bir örgütlenme biçimi, aynı bölgeden göç
eden kişilerin birbirleri ile daha yakın konumda bir arada oturma isteği, aile bireylerine ait ortak yaşantının bir arada
süregeleceği ortak bir yarı kamusal alanın etrafında şekillenmiş olan özel mekânların bir araya gelmelerinden oluşmuştur.
Söz konusu yarı kamusal alan, merkezinde genellikle bir fıskiyeli havuzun yer aldığı avlu olmuştur. Avlu mekânının
dört tarafını, konut birimleri çevrelemektedir. Her konut birimi bir çekirdek aileye hizmet ederken, banyo, mutfak gibi
ortak mekânlar zemin katta, avluya açılan hacimler biçiminde teşkil edilmiştir. Her konut birimi, içe dönük biçimlenmiş,
avluya baktırılmış, bu anlamda da söz konusu yaşama ünitesi, kamusal alanla olan fiziksel ilişkisini tamamen kesmiş,
içe dönük bir yaşantı örgütlemiştir.20 Yahudi halkın örgütledikleri yaşam koşullarının bir yansıması olarak üretilen bu
tip konutlara “kortijo” adı verilmektedir (Res. 5-8).21

15 Beit Midraş: Sinagogların giriş mekândır aynı zamanda cemaatin gençleri için eğitim alanı olarak kullanılmıştır, mekânın merke-
zinde küçük ölçekli bir “Bima” Hekal duvarına yerleştirilmiştir.  
16 Bima: Dua Kürsüsü.
17 Aron Kodesh: Tora Tomarlarının saklandığı dolaplar. 
18 Ezrat Nashim: Kadınlar Mahfili olarak kullanılan mekândır. Galeri şeklinde ana ibadet mekânına bakar, Midraş Bölümünün üze-
rinde konumlanır.  
19 Tanaç Zeren 2010.
20 Tanaç Zeren 2010.
21 Levy 1992.
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İkinci Dönem

17. yüzyıldan başlayarak, İzmir yaşantısında son derece etkin bir rol oynayan Yahudi cemaati, 1688 yılında Sabetay Se-
vi’nin kendisini Mesih ilan etmesi ile ikiye bölünmüş, bu olay toplumda ümitsizlik yaratmış, Sefarad nüfusun, kentte
yaşayan Avrupalılar ile kurmuş olduğu ticari ve kültürel birliktelikleri zayıflamıştır. Avrupa ile sürdürülen ticari ilişkiler
de zayıflamış, Avrupa’dan gelen göç dalgaları da sona ermiştir. Buradan hareketle de Yahudi Cemaati, içe dönük bir
yaşam sürdürmeye başlamış, eğitim düzeyleri düşmüştür. Tam bu noktada, kentte yaşayan Rum nüfus, Yahudi nüfusun
boşalttığı iş kollarını doldurmaya başlamış, kendileri gibi Hıristiyan olan Levantenler de bu durumu tercih etmişlerdir.
Genel tablo Yahudi nüfusun büyük bir çoğunluğunun Osmanlı İmparatorluğu’nun ticaret ağlarındaki etkinliklerini yi-
tirmesi şeklindeyken, Yahudi Nüfus içerisinde varlık gösteren ve İtalya ile ticari ilişkileri olan bir grup ticari faaliyetlerini
18. yüzyıl boyunca sürdürmüş ve 1850’li yıllarda Doğu’da yaşayan Yahudi Cemaatinin modernleştirilmesi hareketinde
de büyük rol oynamışlardır. 22

Yahudi Cemaati; bu dönemde de, birinci dönemde yaşadıkları bölgede yaşamlarını sürdürmeye devam etmiştir, Thomas
Graves’in bu dönem için geliştirmiş olduğu, kent planından da okunabileceği gibi, Yahudi yerleşim alanları, birinci dö-
neminde olduğu gibi sadece iki mahallede sınırlı kalmamış, nüfusun artmasına paralel olarak Kadifekale eteklerine
doğru genişlemiştir. Kentin iç limanının dolmasına paralel olarak, ticaret merkezi ve liman, Yahudi cemaatinin birinci
dönemindeki mahalle örüntüsünden uzaklaşmış, gerek Yahudi mahallesinin limanın tersi yöne genişlemesi, gerekse li-
manın denize doğru dolarak uzaklaşması, birinci dönemde yaşanan ticaret merkezi ile iç içeliği yok etmiştir, Yahudi
mahalleleri ticaret merkezine yakınlıklarını yitirmişlerdir. Cemaat genişleyen mahallelerinde Kortijo yapılarında yaşamaya
devam etmiştir.

İkinci (gerileme) dönemde; sinagog planlamasında, bir değişim yaşanmamış, tüm Yahudiler, “merkezi planlı” sinagog-
larında ibadetlerini sürdürmüşlerdir. Ancak 18. yüzyılda İtalyan Yahudiler ile ticaret bağlarını sürdüren Frankolar’ın23

etkisi ile bazı sinagog yapıları merkezi plan kurgusundan Venedik Kenti Gettosundaki örnekleri gibi “Bipolar” kurguya
dönüştürülmüştür. Shalom ve Hevra Sinagogları bu dönemde merkezi plan kurgusundan bipolar plan kurgusuna dön-
üştürülmüş örneklerdir. Bipolar plan kurgusunda, merkezde konumlanan Bima, Hekal Duvarının tam karşısına çekilmiş,
Aron Kodeşler ve Bima mekânın iki ucunda karşı karşıya teşkil edilmişlerdir(Res. 9-12). 24 Bu dönemde nüfusun artması,
yeni sinagog yapılarının inşa edilmesi ihtiyacını doğurmuş ancak yeni sinagogların yapılanamaması, oluşan ihtiyaçların
karşılanabilmesi için yeni bir örgütlenişi de beraberinde getirmiştir. Yahudi cemaatinin zengin kişileri, ya da dindar ki-
şileri bu soruna çözüm olarak, konutlarını sinagoga-ibadet mekânına dönüştürmüşler, bu bağlamda o dönemde çok
sayıda konut-ibadethaneler ortaya çıkmıştır. 19. yüzyıl da sıklıkla yapılan bu yapılara, “Oratuar” denilmektedir.25 Beit
Hillel Sinagogu; bu yapı tipinin günümüze ulaşmış tek örneğidir. 

Üçüncü Dönem

Üçüncü dönem, gerileme döneminin devamında Osmanlı İmparatorluğunda biçimlenen modernleşme hareketlerine
paralel, Yahudi Cemaatinde de yaşanan modernleşme hareketlerine kapsamında oluşan gelişmeleri kapsamaktadır. İs-
panya’dan gelmiş olan Sefarad Yahudileri getirdikleri kültürü tüketmiş olsalar da, İtalya’dan gelen İstanbul, Selanik ve
İzmir gibi belli başlı merkezlere yerleştirilmiş olan Frankolar her zaman Avrupa ile olan ilişkilerini taze tutmuşlardır.
Sayıca azınlık olan Frankolar; Türkiye Yahudilerinin batılılaşmasına yönelik girişimlerde Alyans Okullarının teşkil edil-
mesi sürecinde öncülük yapmışlardır. Bu durum İzmir özelinde de bu şekilde gelişme göstermiştir.26 Bu tarihten sonra
Yahudi nüfusunun eğitimli ve zengin azınlığı olarak Frankolar ve Yahudi Aydınları olarak adlandırılan Marsiller, Fran-

22 Bora 1995.
23 Franko: İzmir Yahudi Cemaati içerisinde yer alan ve İtalya’daki Sefarad Yahudileri ile tarihsel süreç boyunca ticari faaliyetlerini
sürdüren Cemaate verilen isim.   
24 Tanaç Zeren 2010.
25 Oratuar: Konut-İbadethaneler; Tanaç Zeren 2010.
26 Benbessa ve Rodrigue 2000; Rodriue 1995, 42.
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sa’nın ve Avrupa kentlerindeki diğer cemaatlerin, maddi yardımları ile doğuda sefalet içinde yaşayan ve büyük bir ço-
ğunluğunu Sefarad Yahudilerinin oluşturduğu toplumun, eğitilmesi ve refaha çıkartılması, özgürlüğüne kavuşturulması
doğrultusunda örgütlenmişlerdir. Bu anlamda İzmir’de okullar kurulmaya başlanmıştır. Aydınlanma dönemi olarak ta-
riflenen bu dönemde Avrupa’dan gelen modernleşme hareketleri sinagog mimarisini de etkilemiş ve Bazilikal planlama
olarak nitelendirilen yeni bir plan kurgusu şekillenmiştir. 

Aydınlanma döneminde yaşanan bu toplumsal bölünme kente, dini yapılara, fiziki çevreye ve sivil mimariye de yansı-
mıştır. Aydınlanma hareketlerinin başlamasına paralel olarak 19. yüzyılın ikinci yarısından sonra gözlemlenen tablo,
Yahudi nüfusunun kent içinde artık tek bir noktada odaklanmayışıdır. Yahudi cemaatinin aydın kesimi kent içerisine,
özellikle kentin periferine dağılım göstermişlerdir. Gelenekçiler ilk yerleşme alanları olan Kemeraltı, İkiçeşmelik ve ci-
varlarındaki mahallelerini terk etmemişler, bu bölgede İspanya’dan getirdikleri kültürlerinin yansıması olan mahallelerde
yaşamlarını sefalet içinde sürdürmüşlerdir. Bu mahallelerde; İspanyol tipi konutlarda; bu konutlar çoğu zaman bir
fıskiye ile bezenmiş merkezi bir avlu ve avluya açılan çepeçevre odalardan oluşmaktadır; kortijolarda oturmakta, merkezi
planlı sinagoglarında ibadet etmekteydiler. Bu bölgede yaşayan kesim geleneksel yaşantıyı sürdürmüştür. Aydın kesim
ise, kentin periferine, ağırlıklı olarak Karantina, Karataş bölgesine taşınmışlar, bu bölgelerde, örgütledikleri batılı tarz
yaşantılarını, batılı tarzı konutlarında27 (Res.19) ve batılı tarzı örgütledikleri sinagoglarında sürdürmüşlerdir. Bu bölgede
kendilerine özel okullar, eğlence yapıları yapılandırmışlardır.28

Üçüncü Dönemde Sinagog Mimarisi 

19. yüzyılda batılılaşma hareketlerinin etkisi ile sinagog mimarisinde değişim yaşanmış, Batılılaşmanın sembolü olan
bazilikal planlı sinagog mimarisinin kullanımı öne çıkmıştır. Yeni örgütlenen sinagoglar bazilikal plan kurgusu ile üre-
tilirken, merkezi planlı sinagogların bazılarının mekân kurgusu bazilikal plan kurgusuna dönüştürülmüştür. Bu dönü-
şümün yaşandığı sinagoglara “etkileşim sinagogları” denilmektedir.

Etkileşim Sinagogları: Geleneksel yaşantının sürdürüldüğü İkiçeşmelik ve çevresinde, merkezi planlı yapılanmış olan
Sefarad sinagoglarının bazılarının plan şemaları bazilikal plan şemasına dönüştürülmüş, merkezde konumlanan “Bima”
doğu duvarına, “Aron Kodeşler’in” arasına kaldırılmış, merkezi “Bima’nın” kaldırılmasından boşalan alana ise oturma
sıraları yerleştirilmiştir. Geleneksel merkezi planlı sinagogların bazilikal örgütlenmeye dönüştürüldüğü süreçte, özgün
yapıların kabuğu ve kabuğun mekâna yansıması korunmuş, sadece merkezde yer alan “Bima” “hekal” duvarına taşınmış
“Aron Kodeşlerin” önüne eklemlenmiştir (Res. 13). 16. yüzyılda Dona Garcia Mendes tarafından yapılanmış olan Sinyora
Giveret sinagogu, 1841 yılında yangın geçirmiş ve daha sonra Yeruşalmi ailesi tarafından restore edilirken, merkezi plan
şeması, bazilikal plan şemasına dönüştürülmüş, merkezde yer alam “Bima” doğu duvarına “Aron Kodeşler’in” önüne
taşınmış, “Bima’nın” kaldırılması sonrası boşalan merkeze, lineer oturma sıraları yerleştirilmiş, “Bima’yı” tanımlayan ve
mekânı dokuz parçaya bölen dört sütun ise yerinde bırakılmıştır. 17. yüzyılda merkezi planlı olarak inşa edilen Etz
Hayim Sinagogu da 1870 yılında geçirmiş olduğu yangından sonra plan şeması bazilikal tipe dönüştürülerek restore
edilmiştir (Res. 14-15).29

20. yüzyılın başında batılılaşma hareketlerinin etkisi ile yenilenen Yahudi nüfus, kendilerine yeni gelişen ve kentin pe-
riferinde konumlanan mahallelerinde İzmirli Levantenlerin yaşadığı tarzda konutlar inşa etmişler, Bu yeni yerleşim ala-
nında batılılaşmanın sembolü olan Bazilikal planlı Sinagoglar üretmişlerdir. Bazilikal Planlı Sinagogların özellikleri
aşağıdaki gibidir.

Bazilikal Planlı Sinagoglar: Bu plan şemasında ana mekâna bir giriş mekânından girilmektedir ve bayanlar “Ezrat Nas-
him’e” bu hole açılan merdivenlerle çıkmaktadır. Ana mekânın merkezinde lineer oturma sıraları yer almaktadır, iç
mekân bir kilisenin mekansal organizasyonu biçiminde düzenlenmiştir. “Bima “doğu duvarında konumlanmakta ve

27 Tanaç Zeren 2010.
28 Tanaç Zeren 2010.
29 Tanaç Zeren 2010.
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“Aron Kodeşler” ile bir arada teşkil edilmektedir. Oturma sıraları art arda dizilerek daha fazla kişinin oturmasına olanak
verecek biçimlenişte örgütlenmiştir. “Ezrat Nashim” mekâna U formlu bir galeri olarak takılmaktadır (Res.16).

Yapıların cepheleri, neoklasik üslupta, sokakla sinagog arasında yer alan alçak bahçe duvarları ile kimliklerini açıldıkları
sokağa yansıtacak biçimde dışa dönük olarak üretilmiştir (Res.17-18).30

Sonuç

Yahudi Cemaati İzmir’e yerleştiğinde, kent yeni gelişen bir liman kentidir ve Yahudi nüfusunun olduğu kadar diğer
toplulukların da etkisini çekmiştir, birbirlerinden farklı etnik kökenlerin bir araya gelmesiyle kentin toplumsal yapısı
çok kültürlü bir mozaiğe dönüşmüştür. Böyle bir ortamda Yahudi Cemaati, Helenistik dönemden beri varlık gösteren
ancak kesintiye uğrayan kentin ve bölgenin Yahudi kimliğini kente yeniden kazandırmıştır. 

Kente yerleştikleri ve yükseliş dönemini yaşadıkları birinci dönemde; Yahudi Cemaati kendi yaşam şekillerinin ve inanç
biçimlerinin yansıması olan mimari üslubu kente getirmiş, merkezi planlı sinagoglar inşa etmişlerdir. Etz Hayim Shalom,
Sinyora Giveret, Talmud Tora (Hevra), Portekiz, Pinto, Bakiş Algazi, Bikur Holim Sinagogları bu üslupla üretilen sina-
goglarıdır. 1600-1850 yılları boyunca inorganik olarak teşkil edilen Yahudi Mahallesinde Kortijo yapılarında yaşamlarını
sürdürmüşlerdir. 

İkinci Dönemde; Cemaatin sahip olduğu değerlerinde doğal afetler, salgın hastalıklar, Sabetay Sevi’nin Mesihliğini ilan
etmesi gibi etmenlerden dolayı gerilemeler olmasından ötürü, toplum içine kapanmış, eğitim din odaklı şekillenmiş,
yükseliş döneminde sahip oldukları toplum içerisindeki konumlarını kaybetmeye başlamışlardır. 

Geleneksel dokudaki yaşantı gerileme döneminde iki yüzyıl boyunca sürdürülmüştür. Gerek Avrupa’da gerek se Osmanlı
topraklarında yaşanan Batılılaşmanın etkisi Yahudi nüfusunu da etkileşmiştir, toplum; Fransızca konuşanlar, entelek-
tüeller, eğitimliler ve Ladino konuşanlar, din odaklı eğitim alanlar, ekonomik anlamda düşük profile sahip kesim olarak
ikiye bölünmüştür. Toplumda oluşan bu tabakalaşma mimariye de yansımış, toplumun burjuvazi sınıfı, geleneksel ma-
hallelerini terk ederek kendilerine kentin periferde batılı tarzı konutların ve batılı tarzı bazilikal planlı sinagogların bi-
çimlendirdiği yeni mahalleler örgütlemişlerdir. Toplumun diğer kesimi gelenekçiler, geleneksel mahallelerindeki
yaşantıyı sürdürmüşler, merkezi planlı sinagoglarında ibadet etmeye devam etmişler, kortijolarda yaşamlarını sürdür-
müşlerdir. Bu iki kesimin arasında kalanlar ise; geleneksel mahallelerinde yer alan ibadet ettikleri merkezi planlı sina-
goglarını bazilikal plan kurgusuna dönüştürmüşler, batılı tarzı konutlar inşa ederek geleneksel mahallelerinde yaşamlarını
sürdürmüşlerdir. 

İzmir kentinde dört yüzyıl boyunca sürdürülen Yahudi cemaatinin yaşantısının izleri korunması gerekli kültür varlıkları
olarak günümüzde varlık göstermektir. Kentte yer alan 13 sinagog yapısı, kortijolar, Gürçeşme Yahudi Mezarlığı ve
Mikvesi, Hahamlar tarafından yazılmış eski kitaplar, Haim Palacinin mezarı ve sinagogu Beit Hillel, Sabetay Sevi’nin evi
ve Sinagogu (Portekiz Sinagogu) Yahudi Hastanesi, İzmir’de yaşamış olan Yahudi Cemaatinin ne kadar büyük ve önemli
bir toplum olduğunu gösteren kültürel ve tarihi değerlerdir. Günümüzde bu değerler korunarak geleceğe aktarılmayı
beklemektedir. 

30 Tanaç Zeren 2010.



JEWISH LIFE AND SEPHARDIC ARCHITECTURE IN İZMİR 

DURING THE 17th-20th CENTURIES

Mine Tanac Zeren

Abstract

This study has been undertaken to put forward the interaction of the ethnic character city with the culture that Sepharic
Jews brought from Spain during the migrations to Ottoman Empire, and to bring up the reflections of these interactions
to space by means of the built environment done by the Jewish community, such as houses, synagogue buildings, and
the quarters.

The History of the Sephardic Congregation in İzmir

İzmir had managed to constitute a Sepharic Jewish congregation during the 16th century. Before these times; İzmir was
a small village, and had accommodated a small Jewish community oppressed under Byzantine rule, living in this territory
dating from Byzantine times, and called as Romaniots.1 Romaniots, the original Jewish population of Anatolia, had lived
in İzmir since Antiquity. During the Byzantine and early Ottoman periods the Jewish presence in this territory had con-
tinued, but little is known of the community’s life, and architecture except the most significant Ancient synagogue ruins
that have been found in Sardis.2 In 1453 Fatih Sultan Mehmet, the ruler of the Ottoman Empire, captured Istanbul,
and forced the Anatolian Jews into migration from Anatolia to Istanbul in place of the Greeks. Therefore, during the
15th century, İzmir was emptied of its Jewish congregation.3

The Jews living across the Iberian Peninsula; were expelled from their motherland throughout the world in 1492. This
Jewish congregation was called as the Sepharic Jews, and had cultural and economic powers, so that a newly established
Empire such as the Ottomans was willing to invite them to their country for the acquiring of cultural, economic and
scientific benefits. In fact, from the early 15th century on, the Ottomans actively encouraged Jewish immigration, so
Sephardic Jews expelled from Spain and later on from Portugal found refuge in Salonika and Istanbul.4

Now that İzmir was a small village in the 15th century, it did not manage to arouse the interests of Jews were spread
across the Iberian Peninsula during the exile.5

Jews and such ethnic groups as Greeks, Armenians and Levantines began inhabitation in İzmir by 16th century.6 In 17th

century, when İzmir, became one of the largest harbours among the Ottoman Empire, it was playing the role of a huge
storehouse for the exchange of all kinds of goods between central Asian countries such as Iran and the Mediterranean
countries.7 Due to these reasons Jewish congregations that were living across Anatolia, Chios, and Salonika moved to
İzmir. 
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1 Bowman 1985; Starr 1939.
2 Epstein 1980.
3 Ahmad 2002; Gerber 1994; Nahum 1997; Sevilla-Sharon 1990.
4 Anastassiadou 1997; Galante 1947.
5 Barnai 1989.
6 Goffman 2002; Ülker 1994.
7 Frangakis-Syrett 1986; Ülker 1994.
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During those days, the Maranos expelled from Portugal to the Mediterranean ports, informed about this developing
commercial centre, preferred to settle in İzmir too. These basic migration affairs gather a big Sephardic congregation in
İzmir in the beginning of the 17th century.8

Starting from 17th century on, Ottomans, Greeks, Armenians, Jews and also many Europeans started to live in İzmir
and changed the characteristic of the city.9 These very different five ethnic groups plotted the territory into five parts
and established their own way of life with their characteristic houses, markets and religious buildings such as mosques,
churches, and synagogues.10 Viewing the population of İzmir generally, one can observe that the Muslim population
lived at Kadifekale, and the coastal section was for the Christian population. Greeks and Armenian were located a little
behind the coastline; the Jewish Quarter was in the middle of the Ottomans, Greeks and Armenians with the houses
and the synagogue buildings of the Sephardic Culture.

The ethnic character of this city, and the episodes that occurred during the historical process, transformed the Jewish
community. This transformation can be observed from the synagogues, houses, and the built environment of the Jewish
community. During the historical process, the Jewish Community went through three different thresholds, and these
periods alternated the Jewish society’s social and cultural organizations. These phases are as follows: 

The First Period 

The first period can be defined within the temporal frame starting from the time when a Jewish Congregation was con-
stitute in İzmir, until the Messianic Movement appeared in the city. The Sephardic Jews were the population of a newly
developed Congregation, and brought from the Iberian Peninsula their own cultural aspects, and architecture, and tried
to preserve this Spanish culture until the 2nd period. This population built their neighbourhoods of the “Juderia” at the
outskirts of the citadel, on a sloped terrain, next to the Turks, beside the commercial zone. In this golden age; the Jewish
economic elite consisted of a wealthy entrepreneurial class engaged in large scale commerce, banking, tax farming and
the purveying of goods of the Ottoman elite.11 They lived in prosperity.12 There were six different congregations in the
Jewish Society, who had emigrated from different parts of Ottoman Empire, some came from Portugual, some from Sa-
lonika, and some from periphery of İzmir, and every congregation settled centralized around their synagogue with their
own rituals, but all were Sephardim. Every single synagogue building represented its own individual congregation like
Kahal Shalom, Kahal Sinyora or Kahal Algaze. At the beginning of the 17th century, İzmir had only one synagogue,
which was “EtzHayim”. During 1630s and 1660s the town already had nine congregations (kehalim), each with its own
synagogue, such as Etz Hayim representing the locals kehalim, Shalom Synagogue built for Kahal Shalom, for the con-
gregation immigrated from Aydın, and the Portuguese Synagogue was built for the Maranos expelled from Portugual.
In the sixties and seventies more kehalim were established. Kahal Giveret was named after a woman who had donated
the money to build the synagogue prior to her immigration to Eretz Israel. Kahal Algazi where some of the events linked
to Sabetay Tzevi took place, Or-Haim Synagogue was built for their own kehalims, Synagogue Hevra which will become
the common educational institution during the 18th century among all the kehalim, and finally Synagogue Bikur Holim,
some part of which would be used as a hospital for all the kehalim during the late 17th century13.

8 Frangakis-Syrett 1986.
9 Bashan 1988.
10 İnalcık 2002.
11 Levy 1992.
12 Tanaç Zeren 2010.
13 Barnai 1989; Tanaç Zeren 2010; Levy 1992.
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Synagogue Architecture in the First Period

The Jewish Congregation had emigrated from Sephardic lands, where the congregations used to pray in centrally planned
synagogues as a ritual, they carried out this ritual, and the synagogues were built with the central scheme. According
to this scheme; there were two main spaces in a synagogue, one the main praying space-worship- and the other as the
entrance space “Midrash”,14 with “Ezrat Nashim” space15 situated over it. The worship was the main space of the syna-
gogue. “Bema”16 was located in the middle of the worship surrounded by seats. Four columns surrounding the “Bema”
emphasized it and these four columns divided the ceiling of the worship into nine parts, and the part which had “Bema”
situated under it, is embellished and differentiated from the others. There are three “Aron Kodesh”17 and they were lo-
cated on the Hekal Wall. 

The entrance space was called “Midrash”, and served as the educational institution space for the congregation’s youth;
a small “Bema” is situated in the centre of this space, and the seats surrounded the “Bema”, one “Aron Kodesh” was lo-
cated on the “Hekal” wall. The entrance of the main worship space was from “Midrash”. “Ezrat Nashim” (woman’s
gallery) was placed over the “Midrash”, and reached especially from the stairs located in the courtyard, or in the “Midrash”
space (Fig.1). These synagogues were located in the courtyards and high courtyard walls hide the synagogues from the
street to obtain the privacy (Figs. 2-3-4). 18

House Architecture in the First Period

“Ladino” or “judeo-espangol”, the language spoken by Sephardic Jews (those who had been expelled from Spain), refers
to the habitation of low-income Jews as “cortijos”. These were referred to as “family houses” in English. The basic concept
of these buildings is to bring different members of a family or families to live together in a building complex. This was
considered to have certain advantages for its occupants. The first was that certain economies could be provided through
communal living like cooking and sharing food, washing facilities and having common activities like praying together.
It is clear that sharing a similar type of daily life was a common denominator in cortijos.19 These two storied houses,
formed around the courtyards a small pool with a spout in the middle, sheltered more than ten or twenty families in a
single complex (Figs.5-8). 20

The Second Period

Starting from the 18th century on, the Messianic Movements of Sabetay Tsvi had divided the Jewish Congregation into
small clusters. The Sephardic congregation had become introverted, and started to end commercial and cultural rela-
tionship with the European Jewish Congregations. Jewish immigration from Europe declined and the Jews’ knowledge
of Europe gradually faded, and became outdated. The Jewish congregation couldn’t renew Spanish culture, and couldn’t
keep up with the modernizing European Jews even with the Europeans living in the city. They could not educate their
children, they had forgotten their foreign languages, which was the way for them to earn their livings.

14 Beit Midrash: The entrance of the central planned synagogues, can be used as the educational institution for the youth of the syn-
agogues congregation. A small “Bema” is situated in the middle of this small space, facing the “Aron Kodesh” located at the “Hekal”
wall.  
15EzratNashim: The woman’s gallery, facing the worship, seperated by wood fences, latticework usually situated upper the “Midrash”. 
16 Bema: an elevated platform for the prayer leader and Torah reading, usually enclosed by a fence.  
17 Aron Kodesh: cabinets, where the holly Torah Shrines kept  
18 Tanaç Zeren 2010.
19 Levy 1992.
20 Tanaç Zeren 2010.
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At this very juncture, they were faced by a growing challenge on the part of the Greeks, and, subsequently, the Armenians
and other local Christians, Moreover, in commercial transactions, European companies generally preferred to deal with
the local Christians, rather than the Jews. This is not to say that Jews were completely eliminated from large-scale trade.
Jews were able to maintain a significant position in Ottoman international commerce till the end of 18th century. The
decay of the Sephardic culture started in the beginning of the 18th century, and continued day by day increasingly on
till 1850s since the modernization movement, or the era of Westernisation had spread to the Eastern Jewish communi-
ties.21

The community continued on living on the same territory as in the first period. Now that the population had increased,
the settlement had spread to the slopes of the citadel. In the second half of the 18th century, the İzmir interior harbour
(Kemeraltı) was completely filled and the commercial zone started moving northwards. This eventually meant that the
Jewish quarter moved towards the south away from the commercial zone. In this territory; Jewish people continued on
living in Cortijos. These communities, no longer built new synagogue buildings in their new widening quarters, but as
a solution, some houses had been converted to synagogue buildings called “Oratuar”.22 “Beit Hillel” Synagogue is the
only surviving sample of this kind of building type. During 18th centrury, by the influence of the Francos23 dealing
with trade with Italian Jewish Community, some synagogues were transformed and turned into ‘Bipolar Type’ like the
ones in Venice Getho. Shalom and Hevra Synagogues were transformed and turned into Bipolar Type, the Bima which
was established in the center of the synagogue moved to just the opposite direction of Hekal Wall (Figs. 9-12). 24

The Third Period

The period starts when the modernization movements were discovered. The small congregation called the Francos kept
their relations constant with the European Jewish Congregations during the decay of the Sepharic Congregation and
renewed themselves. The Franços played a very important role in the modernization of Sephardic Jews of İzmir with
the help of the Alliance schools that were established by the European Congregations25. The modernization movement
brought a new type of planning principle to the Synagogue buildings from Europe and this was known as the basilical
type. 

Due to this modernization period two different types of Synagogue Buildings were constituted, the introverted Sepharic
Jews continued on worshiping in their centrally-planned Synagogues and continued on living in Juderia region. The
modernized Jewish population left Juderia and started moving to the western part of the city, to the Karataş area, to es-
tablish a new modernized quarter, which eventually became their second settlement zone. At the beginning of the 20th

century, the Jewish community in İzmir started to gather in two topographic areas: Karataş, Karantina, Göztepe and
the environs, as well as the Juderia. The first zone was emptied around 1960s and 70s where people this time moved
to the Alsancak area where the whole community is gathered today.26

Synagogue Architecture in the Third Period

During 19th century, through the influence of the Modernization Movements both held around Europe and within Ot-
toman Era, some synagogues have been transformed and turned into ‘Basilical Type’. This new Synagogue architecture
is called the Interaction Synagogue. The principles of the Interaction Synagogues were as follows:

21 Bora 1995.
22 Oratuar: Houses that had been turned into synagogues; Tanaç Zeren 2010.
23 François: Jews Expelled from Spain had spread to all around the world; Italy was one of the countries that the Sephardim Jews
preferred. The Sephardim Italian Jews had emigrated from Italy to Ottoman Empire during the decay period called as the “Francos”.  
24 Tanaç Zeren 2010.
25 Benbessa and Rodrigue 2000.
26 Tanaç Zeren 2010.
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The Interaction Synagogues: The “Bimah” was moved to the “Hekal” wall, in front of the Torah, the seats which were
surrounding the central “Bimah” preserved, but in the place of the “Bimah” extra seats were added and settled in a row
facing the “Hekal”. The four columns emphasizing the central “Bimah” are also preserved. The courtyard and the high
courtyard walls remained. By moving the central “Bimah “to the “hekal” wall, the central planning type was transformed
into the basilical type, and the seats that were added in place of the central “Bimah”, emphasized this basilical plan
scheme. Sinyora Giveret and Etz Hayim are the examples of this type of transformation. The Bima of the synagogues
were moved from their original central positions to Hekal wall in front of Aron-Kodesh (Figs. 13-15). 27

In the beginning of 20th century, the modernized Jews of İzmir built new houses that were similar to the ones that the
rich European families of İzmir lived in, in their newly established quarters. In this new territory they built new syna-
gogues with a new plan type which was Basilical planning. The principles of the Basilical Planned Synagogues are as
follows:

The Basilical Planned Synagogues: The “Bimah” was not centralized and was situated on “Hekal” wall with the Torah
shrine. The seats were located in a row facing the “Hekal” wall. Women’s place was established as a gallery space with
a U form. There was no Midrash space, the entrance opens directly to the main praying hall. The building was not
hidden behind the high courtyard walls, and it was easily observed from outside (Figs.16-18). 28

House Architecture in the Third Period

The bourgeoisie had moved to the periphery of the city to settle new quarters flourishing with modern houses. This
modern society had built themselves individual houses with a Levantine style. Levantines were the symbolization of
modernization, and the West. Therefore, they had used Levantine architecture as the expression of Westernization. Beit
Israil and Kaal Kadosh are the remaining examples of this type of planning (Fig.19). 29

Conclusion 

When the Jewish Congregation was constituted in İzmir, this city was a newly developing commercial centre, which
drew the attention of all the other merchants’ from different ethnic groups. This pluralism constituted a very different
cultural unity. Under this different cultural unity the Jewish people managed to awaken the old Jewish belief centre
dating back to Hellenistic period, and constitute a new one in İzmir. 

During the first period, the Jewish Community brought their own architectural style to İzmir, which was the reflection
of their own way of living. They prayed in the centrally-planned synagogues brought from Spain symbolizing central-
ization, Etz Hayim Shalom, Sinyora Giveret, Talmud Tora, Portugal, Pinto, Bakiş Algazi, Bikur Holim Synagogues of
İzmir were constructed with this type of planning. During 1600-1850 the community lived in “Cortijos”. The Jewish
Quarter had been inorganically developed.

During the second period, the prosperity of the community decreased, because of natural disease, epidemics, and par-
ticularly because of the Messianic Movement, which had introverted the Jewish Community. 

This period of traditional living continued about two centuries long, until the modernization movements of the third
period. The modernization movements divided the community into two, between the French speaking ones, the intel-
lectuals, the educated ones, and the poor, the ignorant, the Ladino speaking ones. This division in the society was ob-
viously reflected in the architectural features. The first called themselves intellectuals, constituted the bourgeoisie class

27 Tanaç Zeren 2010.
28 Tanaç Zeren 2010.
29 Tanaç Zeren 2010.
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and left their traditional quarters, formed a new, modern, western-style quarter, and in the periphery of the city flour-
ished with modern housing architecture. They built up new synagogue buildings of the basilical type which was the
symbolization of westernization. They preferred to live in individual houses instead of cortijos which was also the sym-
bolization of modernization. The second, the poor, the ignorant, the traditionalists, the uneducated society, continued
on living in their own quarters in poverty. They prayed in their traditional synagogues, lived in “Cortijos”. The ones in
between the bourgeoisie and the traditionalists continued on living in their old quarters as the traditionalists had, but
with individual houses, and with transformed synagogues. These synagogues were the “Interacted Synagogues” the
transformation of the central planned ones into basilical type. The transformation influenced the housing architecture
and the physical environment as well. 

This great story of Jewish life brings a great amount of evidences from the pages of history. The Ancient Sardis Synagogue,
Thirteen synagogues remaining in the city, cortijos, the cemeteries, the old books, Haim Palacci’s grave and synagogue
(Beit Hillel), Sabetay Tsvi’s house and synagogue (Portugal), the Jewish hospital, the sacred water in Gürçeşme Cemetery,
are the cultural and the historical values indicating how big and important this Jewish congregation was in the past.
İzmir once had become a very important belief centre among the Jewish World. So many religious books were written
by the Rabbis. Today most of the remaining evidence from the past is in very bad condition, waiting for urgent inter-
vention.
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Resim 1/ Figure 1: Merkezi Planlı Sinagoglar Plan Şeması (Tanaç Zeren
2010) / The Central Planned Synagogue Scheme (Tanaç Zeren 2010)

Resim 2 / Figure 2: Algaze Sinagogu/Synagogue

Resim 5 / Figure 5: Kortijo Plan Şeması (Tanaç Zeren 2010) / The Plan
scheme of “Cortijos” (Tanaç Zeren 2010)

Resim 3/ Figure 3: Bikur Holim Sinagogu/Synagogue

Resim 4 / Figure 4: Portekiz Sinagogu/Portegese Synagogue 
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Resim 6-7-8 / Figures 6-8: Kortijo Örnekleri / Cortijo Examples
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Resim10-11 / Figures 10-11: Shalom Sinagogu/Synagogue

Resim 9 / Figure 9: Bipolar Sinagog Plan Şeması-Shalom Sinagogu Planı (Tanaç Zeren 2010) / Plan Scheme of Bipolar Plan Type-Plan of Shalom
Synagogue (Tanaç Zeren 2010)



- 413 -

Resim 12 / Figure 12: Hevra Sinagogu/Synagogue Resim 13 / Figure 13: Etkileşim Sinagogları Plan Şeması (Tanaç Zeren
2010)/ Plan Scheme of Interacted Synagogues (Tanaç Zeren 2010)

Resim14 / Figure 14: Sinyora Giveret Sinagogu/Synagogue

Resim 16 / Figure 16: Bazilikal Sinagogların Plan Şeması (Tanaç Zeren
2010)/ The Plan Scheme of The Basilical Planned Synagogues (Tanaç

Zeren 2010)

Resim15 / Figure 15: Etz Hayim
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Resim: 17-18 / Figures 17-18: Beit İsrail Sinagogu/Synagogue

Resim 19 : Tekil Konut Örnekleri Plan Şeması (Tanaç Zeren 2010)/
The Plan Scheme of Individual Houses (Tanaç Zeren 2010)
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17. YÜZYILDA LEVANTEN ŞEKİLLENMESİ:

FRANCESCO LUPAZZOLO VE ADA HARİTASI (1638)1

George Tolias

Özet

Papaya bağlı diplomatik görevli, Sacra Congregatio de Propoganda Fide ajanı, Candia [Girit] Savaşı’nda Venedik istih-
barat operasyonunda lezyon ve Smyrna Venedik konsolosu olarak görevlendirilen Francesco Lupazzolo (1587-1702)
17. yüzyılda Batı’nın Levant’ı şekillendirmek için yönettiği nüfuz etme politikalarının çoğunda etkin rol oynamış bir
ajandır. Tecrit edilmişlik ve tekillik yerine birbirine bağlanırlık şeklinde adalı olmaya yenilikçi bir kavram sunarak 1638
yazında bir harita ve Ege Takımadalarına dair iki ada kitabı yazmıştır. Bu makalenin amacı, denizkıyısı ve adalarda da-
ğınık ve birbiriyle bağlantısız yaşayanların, nasıl birbiriyle ilintili bir ağ oluşturduklarının Levanten örneğindeki yavaş
dönüşümünü Lupazzolo’nun Levanten adalılara uyguladığı deneysel bakış açısıyla incelemektir. 

“... mais faut-il conquérir un pays pur y négocier”2

Aşağıda sunacağım vaka erken modern dönem Levanten ekonomik, sosyal ve kültürel bölgesinin yavaş yavaş güçlenmesi
ve Smyrna’nın küçük bir Osmanlı taşra kasabasından Levantenlerin ana liman şehrine dönüşmesi ile ilintilidir. 1702’de
Tournefort şehri “Dünyanın dört bir yanından tüccarların buluştuğu ve ürettikleri ürünlerin mağazası” olarak betimle-
miştir.3 Vereceğim örnek bölgedeki İtalyan deneyiminden, Piemonteli Francesco Lupazzolo’nun 1638 yılı Temmuz ve
Ekim ayları boyunca Khios ve Folegandros’ta yazdığı üç el yazması eserin bir araya getirildiği kitaptan kaynaklanmak-
tadır. Kitapta bir harita ve Ege adalarının iki değişik sürümü yer almaktadır, bu el yazmalarından biri Roma’daki Pro-
paganda Fide arşiv dairesinde, diğerleri de Londra’daki British Library’de ve Paris’teki Yunan özel koleksiyonunda
bulunmaktadır. Bu örneğin seçilmesinin iki nedeni vardır: bana göre, bu küçük ikinci derecedeki coğrafi eserler bir
yandan deneysel olarak bölgenin yeni Batı görüşünü yansıtırken, öte yandan 17. yüzyıl boyunca Levant’ın dönüşümünün
nasıl oluştuğunu ortaya koymaktadır. Francesco Lupazzolo, Levant’a yavaş yavaş şekil veren ve içerik sağlayan çeşitli
ağların etkin bir temsilcisi ve özgün bir ürünü, Batılıların Doğu Latin bölgesinin çöküşü sonucunda melez ve belirsiz
Levant bölgesine sızmaya çalışırken gösterdikleri çeşitli adaptasyon çabalarının bir örneğidir. Batı’nın ekonomik, sosyal
ve kültürel uzantıları, Osmanlı adaları ve Doğu Akdeniz kıyılarında serpilmiş Katolik cemaatleri, ticari limanlar, konsüle
ait karakollar gibi çok kuvvetli iletişim odakları ile hem bölgedeki hem de Batı’daki politik, ekonomik ve dini bağları
canlı tutmuştur. Bu dönem zarfında Batı’nın denizcilikteki üstünlüğü oldukça artmıştır ve 1609-1618 yılları arasında
Hugo Grotius ve John Selden iletişim ağlarının kontrolünün ellerinde tutulması ve denizcilik ile egemenlik kurulmasına
(Mare liberum ve Mare clausum) dayanarak küresel ölçekli yeni bir emperyalizm çeşidi oluştuğunu tartışmaya açmış-
lardır. Smyrna gibi dışarıya kapalı deniz ticareti olan bölgeler ve daha az da olsa Ege’deki bazı tecrit edilmiş karakollar
bu yeni hegemonya türüne örnek olarak düşünülebilir. Dahası, istikrarsız ve sürekli yeniden değerlendirilen bir konumda
olmasına rağmen “Frenklerin” Levant kıyılarındaki ayrıcalıklı varlığı Avrupalı güçlere Osmanlı İmparatorluğu’nun eko-
nomik sistemine girmesinin kapılarını açmış ve bölgede “gizli-sömürgeci” bir hegemonya geliştirilmesine neden olmuş-
tur.4 Aslında, sömürgecilik eğilimi ile ilgili Evliya Çelebi 1670’de şöyle yazmıştır: 

1 Michel Espagne’a beni konferansa davet etme nezaketinde bulunduğu için, Peder Markos Foskolos’a basılı olmayan dokümantas-
yonu cömertçe paylaştığı için ve Maria Fusaro’ya değerli yorumları ve fikir alışverişleri için özellikle teşekkür ediyorum 
2 Montesquieu, De l’esprit des lois 21.8.
3 Tournefort 1741, vol.3, 334-335 (özgün Fransız baskısı, Paris, Imprime royale, 1717, vol.2, 495); İzmir için Goffman 1990 ve
1999 ile kıyaslayın
4 Tarihsel bilgi için De Groot 2003 
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Frenklerin gemileri o kadar sık geliyor ki İzmir şehrinin yarısı Frengistan [Avrupa] gibi oldu. Birisi bir gavura
[Müslüman olmayan] vurursa herkes hemen etrafını sarıyor ve onu alıp infaz için konsülün yargıcına ya da ka-
firlere [inançsızlar] götürüyorlar. Ve böyle bir olay olduğunda Müslümanlar kayboluyor, bu nedenle de Malta
gibi karanlık bir Frenk yerleşkesine benziyor.5

Bir 17. Yüzyıl Levanteni, Francesco Lupazzolo

Francesco Lupazzolo örnek bir 17. yüzyıl Levanteni olarak ele alınabilir.6 Batı’nın Ege kıyı ve adalarına nüfuz etme po-
litikaları ve entrikalarında etkin olan bir ajandı ve 80 yıllık kapsamlı bir etkinlikte bulunmuştur. Papaya bağlı diplomatik
görev üyesi, Sacra Congregatio de Propoganda Fide ajanı, Candia [Girit] Savaşı’nda Venedik istihbarat operasyonunda
lezyon ve son bir ödül olarak yaşamının son 33 yılında (1669-1702) Smyrna Venedik konsolosu olarak görev almıştır.
Sıradışı uzun ömrü süresince bir sürü de çocuğu olmuştur. Tournefort 1702 yılında Smyrna’da onunla tanıştığında onu
Yunanlı (grec de nation)7 sanmış ve şöyle tanımlamıştır:

Venedikli tek bir tüccar olmamasına karşın, o ülkeden bir konsül vardı. Bu Sinyor Lupazzolo idi, saygıdeğer yaşlı
bir adam, yüzonsekiz yaşında ve yaşamının üçüncü yüzyılında olmakla övünüyor çünkü 1500lü yıllar sona erer-
ken doğmuş, onu insanlığın başı ya da en yaşlısı olarak görüyoruz. Orta boylu ve yapılıydı, kısa süre sonra vefat
etti. Aşık olmaya eğilimli bir yapısı olduğundan, metresleri ve kölelerinden olanlar hariç yalnızca evlendiği beş
eşinden yaklaşık altmış çocuğu olduğu söyleniyor. Kesin bilgilere göre en büyük oğlu kendinden önce seksen
beş yaşında öldüğünde en genç kızı altı yaşındaymış.8

Smyrna’da yaşayan çok yaşlı bir adam [Methuselah] doğal olarak merak uyandırıp toplumun ilgisini çekiyordu. Fransız
Dışişleri Bakanlığı bile onun hakkında bilgi edinmeye çalışmıştı. Fransız yetkilinin ricasını kabul edip babası hakkında
kısa bir özgeçmiş hazırlayan Francesco’nun oğullarından biri, Smyrna Roman Katolik Kilisesi rahibi Bartholomeo oldu.9

Bartholomeo’ya göre babasının sıra dışı uzun yaşamının iki nedeni vardı: alkol ve tütün kullanmayarak meyve, sebze
ve sınırlı et ağırlıklı sıkı bir diyet ve aşırı prokreatif etkinlik. Bartholomeo babasının dört eşinden ve olabilecek her türlü
ırktan köleler ile metreslerinden 129 yasal ve gayri meşru çocuğu olduğunu belirtmiştir.10

Lupazzolo’nun yaşamını Bartholomeo’nun anlattıkları ve aradaki boşlukları da diğer kaynaklar ve yakın zamanda yapılan
arşiv taramalarına dayanarak öğrenmek mümkündür. Lupazzolo 1587’de 1559’da Mantua Dukalığına dahil edilen Pie-
monte Prensliğine bağlı Casale Monferrato doğmuştur. Bartholomeo’nun yaşam öyküsü notlarına göre, aile adı Sciardi
Longo’dur ve Lupazzolo (“yalnız kurt”) da Francesco’nun babasının lakabıdır. Francesco, Mantua Dükü’nün emrinde
çalışan bir soylu olan Giovanni Antonio Sciardi Longo ve Kont Giulio Cesare Santa Maria’nın kızı Anna Maria’nın oğ-
ludur. Rahip olması istendiği için Roma’ya gönderilmiştir. Ancak, muhtemelen sürekli olarak adını değiştirdiği için
Francesco’nun ilahiyat öğrencisi ya da rahip olarak yaşadığı ilk yıllara ait arşiv araştırmasından izi bulunamamıştır. Emin
olunan ilk yıllar 1622’de Bartholomeo’nun babasının o zamanki Kardinal Maffeo Barberini (sonraki Papa Urban VIII)
tarafından bir görevle İstanbul’a gönderildiğini iddia etmesine dayanmaktadır. Bu görev büyük olasılıkla yeni yapılan-

5 Evliyâ Çelebi, Seyahatnamesi IX, 98-99. 
6 Yakın zamana kadar Lupazzolo’nun adı kaynakçalarda çok az yer alıyordu. Diğer kanıtlar ve kaynakçalar ile kıyaslandığında (Magni
1679, 54-55; Lupazzolo [1702]; Tournefort 1717, cilt.2. 496-497; Hasluck 1905-67) Lupazzolo’nun eserleri yanlızca yerel tarihe
ışık tutuyordu (Giustiniani 1658; Hasluck 1911; Argentis ve Kyriakidis 1946; Fassoulakis 1994; Dimitropulos 2004) daha sonraları
ise uluslararası ilişkiler tarihine kaynak olmuştur. (Anderson 1989, 50-52; Poumarède 2002; Signori 2014). Adalar ile ilgili mekânlar
ve nasıl temsil edildikleri ile ilgili merakın tekrar ortaya çıkması ile (Lestringant 1991 ve 2002; Conley 1996, 167-201; Cosgrove
2001, 79-101; Van Duzer 2006; Tolias 2007) çok başarılı uzmanlık çalışmaları ortaya konmuştur (özellikle Wilson 2012 ve 2013;
Heywood 2013).  
7 Tournefort 1717, cilt 1. 430: “[...] mr Lupazzolo, Grec de nation et consul de Venise à Smyrne, venoit de mourir à l’âge de 118
ans et n’avait jamais bû que de l’eau [...]”. 
8 Tournefort 1741, 334-335 (özgün Fransız baskı, Paris, Imprimerie royale, 1717, vol.2. 496-497). 
9 Lupazzolo [1702]
10 Chardin, 1711, cilt 1.6 ve Magni’nin 1679, 55, belirttiğine göre Lupazzolo yedinci eşi ile 1672 yılında evlenmiştir.  
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dırılan Sacra Congregatio de Propaganda Fide’nin ilk papalığa ait ziyaretçisi olan Piskopos Pietro De Marchis’in göreviydi
çünkü Kardinal Barberini cemaatin özgün 13 üyesinden biriydi.11 De Marchis’in dini ziyaretinin amacı kısmen, Roma’nın,
Osmanlıların Doğu’daki Latin mal varlığına el koymasını takiben Katoliklerin Ortodoksların yerini almasına karşılık ya-
pılıyordu, böylelikle Ege’deki Roma Kilisesinin kayıpları incelenerek bazı telafiler önerilecekti.12

Bu tarihten itibaren takip eden 80 yıl içinde Francesco Ege’de yaşadı. Dini görevinden vaz geçerek Khios adasında
yerleşti ve 1625 ve 1640 yıllarında ilk iki evliliğini yaptı. 1638 yılında takımadalar ile ilgili tanımlamalarının iki sürü-
münü tamamladı:  Isolario dell’Arcipelago et altri luoghi particolari di Francesco Lupazzolo [...] fatto l’anno del S. 1638
in Scio13 ve Breue discorso et ipografia dell’isole del Arcipelago composto da Francesco Lupazzolo da Casale Monferato,
habitante in Scio l’anno 1632: 15 xbre.14 İkinci eserdeki tarih hatası muhtemelen el yazmalarını çoğaltan kişinin yanlış
geçirmesiyle olmuştur çünkü kitapçığın ilk sayfasında L’anno ’638 Adi 8, Maggio...15 yazmaktadır. Burada belirtilmesi
gereken bir başka gerçek de Breue discorso adlı eserde Lupazzolo’nun kendini Khios adasında yaşayan bir İtalyan olarak
tanımlamasına rağmen, Isolario adlı eserinde Khios adası haritasını Latince olarak “Franciscus Lupazolos Chiense” olarak
imzalamasıdır, bu detay da onun karmaşık kimliğinin bir göstergesidir. Her iki eser de Lupazzolo’nun bulunduğu yerde
topladığı ve Propaganda Fide’nin Roma’daki genel merkezine gönderdiği bilgilerle ilintilidir, ya da en azından öyle var
sayabiliriz çünkü el yazması takımadalar haritasının bir kısmı Folegandros, 15 Ağustos 163816 olarak tarih atılıp imza-
lanmış şekilde Propaganda arşivlerinde korunmuştur ve bu eser Kutsal Cemaat başkanı Francesco Ingoli’ye ithaf edil-
miştir: “Al il[lustrissi]mo et R[everendissi]mo Signore et Pro[tetto]re mio Ex[ellentissim]o Francesco Ingoli” (Resim 1).17

İtalyanca yazılmış ancak bozuk yerel dilde Yunanca ile imzalanmış ilginç bir belgedir, bu nedenle yazarın kimliğinin
daha da karmaşık olduğuna işaret etmektedir.18 Ayrıca, haritanın Temmuz 1638’de yapılan resmi bir tur sırasında ha-
zırlandığı ve “ziyaret” edilen adaların Tinos, Syros, Kythnos, Sifnos, Milos, Naxos ve Khios olduğu eserin kenarına
İtalyan devleti tarafından iki ayrı not düşülerek belirtilmiştir.19 Bu bilgi, Lupazzolo’nun Propaganda Fide’nin Ege’deki
çeşitli Katolik kilise ve manastırlarının çeşitli isteklerini Roma’ya iletmek ve onlara bunun karşılığında gereken fonları
sağlamakla görevli ajanı olarak çalıştığını desteklemektedir. Bir kaç ay sonra, 1639 yılında bu harita Ege’deki Katolik
cemaatlerinin durumunu bildiren resmi bir rapor eşliğinde sunulmuştur. Özgün belgenin henüz bulunamamış olmasına
rağmen el yazması kopyalarıyla dolaştırılmış olması kuvvetle olasıdır. Peder Michele Giustiniani bu belgeden La Scio
sacra20 (1658) ’da çok fazla yararlanmıştır, Thévenot’nun seyahatnamelerinde (1665) de Andros ve Khios adaları için
bu belgeden alıntılar yapılmıştır.21

11 De Marchis [1622]. 
12 Metzler 1971.
13 Londra, British Library, Landsdowne MS 792, 55-94 ve devamı
14 Fassoulakis 1994. 
15 Fassoulakis 1994, 502. Fassoulakis tarafından basılan Naxos’un özetinde de Lupazzolo 16 Temmuz 1638’de Psikopos Makariosun
adaylığından bahsetmektedir. 
16 Bu bilgi haritayı Vatikan’daki arşiv, Archivio storico della Cogregazione “De Propaganda Fide”, Scritture riferite nei Congressi,
cilt. 12’de bulan Peder Marcos Foskolos tarafından sağlanmıştır.  
17 Kopernik sistemini reddetmesi ve Galile’nin duruşmalarına dahil olması ile ünlü Propaganda Fide başkanı Francesco Ingoli için
bknz Pizzorusso 2004.
18 “Άτα ήνε όλα τα νήσιά του Αρχιπέλαγο βγαρμενα απο τον Αφεντζή Φραντζήσκο Λουπατζολο. Στα 1638 Αγοστο 15”. Bu Propa-
ganda Fide tarafından Levant’ta yaşayan Yunanca konuşan Katolikler için adapte edilmiş Frangochiotika (günümüzün internet Yu-
nancasının atası sayılabilecek, Latin harfleri kullanılarak fonetik olarak yazılmış Yunanca) 
19 Sol kenardaki not: “... Isole che fu visitate [so]n queste: [Ti]no, Sira, Thermia, Sifanto, Milo, Santorini, Naxia, et Scio”; alttaki not:
“Compatimento delle Isole dell’ Arcipelago fatto da Fran[ces].co Lupazzolo mentre era nella visita sua, Policandro l’anno 1638 li 20
Lulio”. Harita için “Compatimento” terimini kullanmak çok sıradışı bir davranıştır. Boerio 1856’ya göre “combatimento” teriminin
Vatikan lehçesindeki anlamı “argumentation” [argüman] dır. Bu nedenle, haritanın teftiş turunun resmi raporuna ek bir argüman
olarak sunulmuştur.  
20 Khios adasının dini tarihi kitabında (La Scio sacra, 1658), Giustiniani Lupazzolo’nun raporuna birçok defa, özellikle de ilk 25
sayfada doğrudan ya da dolaylı olarak değinmiştir.  
21 Thévenot 1687, 1, 97 (özgün Fransız baskısı, Rouen & Paris, 1665, 1. 28, 185-189); Hasluck 1911; Wilson 2013, 124, n.58. 
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Lupazzolo, diğer Avrupa ülkelerinin konsolosluk temsilcilerinin 1620 yılından sonra Khios’tan Smyrna’ya geçtiği gibi,
1650 yılı içinde Smyrna’ya gitmek üzere Khios’tan ayrıldı. Candia Savaşı (1645-1669) sırasında Lupazzolo İstanbul’daki
Venedikli esirler ve Venedik arasında iletişim kurma görevi yaptı. Savaş süresince Yedikule Zindanlarında hapsedilen
Venedik patriği Sebastiano Molin’in davasını inceleyen Géraud Poumarède, İstanbul ve Venedik arasındaki bilgi akışının
itirafçı ağının hizmetkârlar, tüccarlar ve diplomatik görevlilerden oluştuğunu açıklamıştır.22 Bu karmaşık düzenlemede
Lupazzolo dini bağlantıları sayesinde, özellikle de her zaman her yerde var olan Cizvitlerin Galata’daki karargâhları ile
Venedik Tinos’taki yeni cemaatleri arasında anahtar rol oynadı.23 1669’da savaşın sona ermesiyle Lupazzolo, Venedik
tarafından Anadolu, Mytilene ve Smyrna konsolosu olarak atandı ve 1702’de ölünceye kadar bu görevde kaldı.24 Kon-
solosluğunun ilk yıllarının ilginç şahidi onunla Smyrna’da 1671 veya 1672 yıllarında tanışan Parmalı seyyah Cornelio
Magni’dir. Çok keskin bir gözlemci olan Magni Smyrna’nın Venedik ile ticaretinin yersiz olduğunu kabul edip Lupaz-
zolo’nun yabancı kökenli oluşu, asilzade olmayışı ve pagan evlilik eğilimleri gibi dezavantajlarına dikkati çekmiştir.
Magni,  Lupazzolo’nun atamasının savaş sırasındaki hizmetleri karşılığında ilerlemiş yaşının dikkate alınarak ödül olarak
yapıldığını ortaya sürmüş ve böylece konsolosluk görevinin geçici bir atama olduğunu iddia etmiştir.25 Ancak konsolos
o görevde tükenmek bilmeyen efsanevi gücüyle defalarca evlenerek ve sayısız çocuğa baba olarak tam 33 yıl kalır. 1672
yılında Chardin, İran’a giderken bu faal yetmişlik konsolosun genç yedinci eşinin hamile olmasından nasıl gurur duy-
duğunu kaydeder.26

Smyrna’daki Venedik ticareti Candia ve Morea savaşları sırasında mahvolur ve 15 yıllık barış sürecinde (1669-1684)
bile düzelemez. Antoine Galland 1678 yılında Smyrna’da yaşayan dört Venedikli tacirden söz eder27, ancak, daha önce
değindiğimiz gibi Tournefort 1702 yılında hiç Venedikli tacir olmadığını iddia etmiştir. Şehrin Roma Katoliklerine
hizmet eden Venedik kilisesi bile Fransız koruması altındır.28 Ancak, Smyrna’da Venedik ticaretinin önemsizliği Lupaz-
zolo’yu hiç şaşırtmamıştır. Diğer ülke konsoloslarına nazaran önceliği olduğunu iddia etmiş, özellikle de Fransa temsil-
cisiyle çatışmış ve “hem Türklerin hem de Fransızların alay konusu olmuştur”. 29 Venedik ticaretinin çok az miktarda
olmasına rağmen, ona yılda her biri bir kron ödeyen Smyrna’da yaşayan ve koruması altında olan Venedik Tinos’lu Yu-
nanlılar sayesinde geliri oldukça iyiydi.30 Bunlar gerçekten Tinos’lu ya da Osmanlıların vergisinden kaçabilmek için

22 Poumarède 2002  Lupazzolo’nun istihbarat aktivitelerinin Venedik arşivlerinde pek çok defa kaydedildiğini belirtir: 30 Ocak
1664, 29 Kasım 1664, 18 Aralık 1669 ve 1 Mayıs 1670.  
23 Tinos Cizvit üst düzey yetkilisi Peder Emanuel’in detaylı portresi ve geniş bilgi ağı için bknz. Randolph 1687, 13.
24 Lupazzolo’nun konsolosluk görevi ile ilgili olarak bknz. Signori 2014, 59-69 ve 1684-1699 yılları arasındaki savaşta muhtemel
“emekliliği” için bknz. Heywood 2013. 
25 Magni 1679, 54-55: “[…] I Veneziani […] contrasegno ne sia il consolato, quale benche provisto in persona di gran merito, non
è però del Corpo Senatorio, comme quello d’Egitto, e di Soria, nè pare vi sia apparenza sia per stabilirli in questa Scala considera-
bilmente negozio con Venezia, facendosi maggior caso colà di Costantinopoli, & Adrianopoli per lo smaltimento de’ panni d’oro,
sopra di cui I Veneziani fanno il maggior caso, e questi in Smirne per ora non anno gran spaccio, stando che il paese di sua natura
non nè ricchiede gran quantità, e quanto al tramandarli in Persia vengono Mercanti Armeni in persona a provendersi in Venezia con
portarli in Aspaam Regia de quella Monarchia, e anche più dentro, ove il traffic lo permette. Il Console della nazione Veneta, come
sopra motivai addimantasi Francesco Lupazzoli nato in Casal - Monferrato, e maritato in Grecia nell’isola di Scio. Oggi che si trova
avvanzato sopra 70. Anni si è per la settima volta accasato, e già si trova la consorte gravida. Questo Signore è assai benemerito della
Serenissima Republica Veneta, avendo, durando le guerre, servitor a capitani Generali, & al Senato medesimo d’importanti notizie:
per questo è stato ricompensato dal Magistrato de’ cinque Savii della mercanzia di Venezia del presente consolato, dal quale apena
ricava gli emolumenti per sostentarsi: pure cerca trattarsi con splendore, e decoro proporzionato al di lui grado: quanto a Mercanti
Veneziani none sono per anche comparsi, e l’apparenza è, che non confacendosi con la Scala di Venezia questa di Smirne in com-
parazione dell’altre d’Oriente.” 
26 Chardin 1711, cilt. 1, 6: un Vieillard de plus de soixante et dix ans nommé Luppozzuolo, lequel venoit de se marier pour la sep-
tieme fois, à une jeune Grecque, qui étoit grosse: le bon homme le comptoit d’un air gai et satisfait à ceux qui l’alloient voir”. 
27 Galland [1678], 123.
28 Galland [1678], 126. 
29 Anderson 1989, 50: Fransız konsolosu ile öncelik konusundaki tartışmaları için Affaires Etrangères B1 1042, ve devamı 32, 36. 
30 Galland [1678], 123: “ […les vénitiens] ont un consul à Smyrne avec quatre marchands seulement. Mais le consul a près de 1200
Grecs de Tine sous sa protection, ou se faisant passer pour tels pou être exempts du carache, moyennant quoi ils lui donnent un écu
chaque année pour reconnaissance; ce qui sert à faire la meilleur partie de ses gages [...].”
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Tinos’lu olduğunu iddia eden en az 1200 kişiydi. Sürekli genişleyen ailesini ve lüks yaşantısını koruyabilmek amacıyla31

Lupazzolo aynı zamanda başka kazançlı işlerle de meşgul olmuştur. Jacob Spon’un verdiği bilgiye göre Lupazzolo
1675’de Janus’un topraktan yeni çıkartılan bir heykelini satın almıştır.32 Hem Osmanlı İmparatorluğu’nda hem de dün-
yanın diğer ülkelerinde Batılı konsoloslar için mal ya da koleksiyon parçaları ticareti yapmak çok yaygın bir uygulamaydı.
O dönemin konsolosluk yazışmaları dış ülkelerdeki temsilciler ve merkezi yönetim arasında sunulan hizmetin öncelikleri
ile yaşanan sürtüşmeleri ortaya koymaktadır. 

Lupazzolo hakkında bildiklerimiz bu kadar ve hemen hemen her bilgi ikinci derecedeki kaynaklardan edinilmektedir.
Roma ve Venedik’teki arşivler mutlaka bize Lupazzolo hakkında daha çok bilgi sağlayacaktır, ancak o zamana kadar
Magni, Chardin ve Tournefort’un tanımları ile hakkında farklı kişilikler arşivlenen, Tournefort’a göre Yunan asıllı,
mesleki açıdan Khios adalı, nüfus kaynaklarına göre Venedikli, hayalimizde kısa boylu tıknaz ve kolay âşık olan yapıda
canlanan bir insan olarak kalacaktır. Lupazzolo’nun baba olma ve gayrimeşru çocuklarını tanıma saplantısı sosyal an-
tropoloji açısından kabile yaşamı eğilimleri gösteriyor, bu da Levanten çokkültürlülüğüne ilginç bir tepki olabilir, ancak
bir tarihçi olarak bu konuda bir tespit yapmam doğru olmaz. 

1638 Ada Haritası

Lupazzolo’nun günümüzde kalan iki el yazımı ada haritası kitapları Haziran ve Ekim 1638’de yazılmıştır ve Levant de-
neyimlerini hem düzyazı hem de grafik dille özetlemektedir. Her iki eser de 17. yüzyıl başlarında Ege adalarının ve
ticaret limanlarının melez ve çokkültürlü panoramasını anlaşılan bir dille dini, ekonomik ve etnografik açıdan sunmak-
tadır.33 Her iki eser de aynı konuları içermesine, ada kitabı kurallarına göre yazılması ve aynı zamanda kaleme alınmasına
rağmen dikkati çeken farklılıklar taşımaktadır. Öncelikle formatları farklıdır: Breue discorso daha küçük ve kalın
16mo’luk 120 yapraklık bir cilttir34, Isolario ise 40 yapraklık küçük bir folyodur.35 Malzemenin yanı sıra içerik açısından
da farklıdırlar. Paris el yazmasının tanımına göre, Breue discorso et ipografia dell’isole del Archipelago daha detaylıdır
ve Isolario’da yer almayan eksik bilgileri ve her bir adanın yerleşim yerini ve adada yaşayanların giysilerini resimler. Da-
hası, Breue discorso, Isolario’da yer almayan adadaki Ortodoks manastırları hakkında da bilgi verir.36

İlk bakışta, Lupazzolo’nun 1638’deki adalar haritası işe yaramaz gibi görünür. Tür olarak 1570-1580lerde Venedik’te
çok revaçta olan Porcacchi’nin hümanisttik Isole piu famoso del mondo, Camocio’nun yöresel adalar ve Antonio Mil-
lo’nun denizcilikle ilgili adalar kitabından sonra artık kimsenin kullanmadığı bir yazı tarzıdır.37 Anlatım tarzı seçimi
Lupazzolo’yu sıkıntıya sokmuş olmalı. George Sandy’nin Relations (1615, 1621, 1627, 1637 baskıları) adlı kitabındaki
İstanbul, Boğazlar ve anıtları, yaşayanların giysileri şeklindeki zamanının seyahatname ve etnografik anlatım tarzlarına
çok alışıktı.38 Ancak seyahatname, edebi bilginin birinci elden deneyim ile karşılaştırılmasını gerektiren aşırı hümanisttik
bir çaba gerektiriyordu.39 Dahası, bir Roma Katolik Kilisesi’nin resmi ihbarcısının gerektirdiği nesnel bir anlatım yerine
büyük çoğunlukla kişisel görüşe dayanan bir anlatım tarzıydı. Bu nedenle aslında adalar haritası kitabı çok daha uygun
bir türdü. Doğu Latin’in eski sömürge sistemini anımsatsa da, bir yerleşim bölgesinde birbiriyle ilintili belli başlı politik
ve ekonomik ilişkiler ağını ortaya koymak isteyenler için yapısal olarak bir katalog ya da liste tarzındaydı. Burada ha-

31 Magni 1679, 55. 
32 Spon 1679, cilt 1, 234. Galland [1678], 92, verilen bilgiye göre Lupazzolo heykeli 25 piastraya  [kuruşa} topraktan çıkartan bir
Türk’ten satın alıp “İstanbul’daki Büyükelçi’ye” göndermiştir. 
33 Her iki eser de imzasızdır. Isolario’da iki farklı el yazısı göze çarpmaktadır, Breue discorso’da da üçüncü bir el yazısı görülmektedir
ve hepsi 1638 yazında Propaganda Fide arşivlerindeki muhtemel otografi Ege haritasından farklıdır. 
34 Fassoulakis 1994, 501. 
35 British Library Lansdowne MS 792, 55-94.
36 Fassoulakis 1994, 501. 
37 Tolias 2007, 276; Tolias 2012, 48-52. 
38 Wilson 2013, 191-194.
39 Haynes 1986.
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tırlamamız gereken Buondelmonti’nin 1420deki adalar haritasının takımadaların çift ana yerleşkesi olarak Constantinople
ve Pera’yı göstermesi, Henricus Martelu Germanus’un 1480’de hazırladığı ada haritasına Constantinople düştükten
sonra Genova Khios’u ve Templar’ın Rodos’unu eklediğidir. 16. yüzyıl süresince de Venedik ve Malta eklenmiştir (Bor-
done, 1428; Porcacchi, 1672).40

Lupazzolo ada haritası edebiyatına aşina idi. Bordone’nin Libro’sunu iyi biliyordu ve onun hem haritalarını hem de ta-
rihsel ya da doğa ile ilgili betimlemelerini kullandı.41 Aynı zamanda haritalarının bir kısmı da kopyaları 17. yüzyıla
kadar Venedik’te sürümde olan Antonio Millo’nun gemiciliğe ait adalar kitabındakilere benzemektedir.42 Dahası, Lu-
pazzolo tarafından yeniden canlandırılan adlar kitabı yazma geleneğinin de sürmesi bekleniyordu. Candia savaşı sırasında
halkın ilgisi Ege Denizi’ne çekilmiş ve Batılıların artan bir sayıyla Levant’a sızması Ege Denizi atlasları ve yeni ada kitap-
larının yazılımının artmasına neden olmuştur. Böylece, Hasluck Lupazzolo’nun eserinde ada kitabı geleneğindeki eksik
halkaya işaret etmekte haklıdır.43

Eski ada kitabı geleneğine başvurmak 17. yüzyıl ortalarının sosyal ve ekonomik gerçeklerini önceki kitaplara dayandır-
maya izin veriyordu çünkü yeni Levanten iletişim ağları Doğu Latin’den arda kalanlarla örtüşüyordu. Aslında, Lupazzolo
materyalin iç düzenlemesi açısından ada kitabı modelinde bir yenilik getirmiştir. Her iki eseri arasında yapısal olarak
farklılıklar gözlesek de her ikisindeki bilgi de bölgedeki denizciliğe ait yol kılavuzları izlenerek sunulmuştur.44 Bu yazı
düzenleme protokolleri özgündür ve yazarın denizciliğe ait rotalara aşina olduğu ve deneysel bilgisinin olduğunu gösterir.
Eserin yapısal açıdan dayanağı, İmparatorluğun nüfus yoğunluğu olan başkentine mal tedarik eden ve şarkın mallarını
da Smyrna’dan Batı’ya taşıyan denizci tüccarların kullandığı kılavuzlardır. Bu özellik Lupazzolo’nun eserlerini daha ön-
ceki adaların (Kykladlar hariç) oldukça düzensiz bir şekilde gösterildiği ada kitaplarından ayırır.45

Anlatısını denizcilik yol kılavuzlarına göre yapılandırarak Lupazzolo her yerleşkenin iletişim, değiş tokuş, ihracat, insan
hareketliliği ve genel olarak bölgedeki tüm hareketliliğin işlevinin önemini vurgulayabilmiştir. Örneğin İstanbul’u ta-
nımlarken halkının Türk, Yunan, Yahudi, Ermeni ve hepsinin yanı sıra Pera’da oturan Avrupalılardan oluşan çeşitliliğini
vurgulamıştır ve bu çok kültürlü topluluğun imparatorluk başkenti olmasının bir sonucu değil, çok çeşitli ticaret yol-
larının bu uluslararası trafik merkezinde kesişmesinden kaynaklandığını anlamıştır.46 Aynı kavram Levant’ın yeni kalbi
Smyrna’nın tanımlanmasında da yer almış ve Lupazzolo’nun geleneksel ada kitabı kavramına esas katkısını oluşturmuş-
tur. (Resim 2).47

Smyrna’dan bahsettiği kısa yazıda Lupazzolo şehrin mirasının Apocalypse’de adı geçen yedi kiliseden biri olarak anlatır.
Deniz kıyısında inşa edilen bu şehir büyük doğal bir limana sahip olduğu için bütün bir donanmayı barındırabilir. Aynı
zamanda halkın kozmopolit yapısından da bahsedip bunun nedeni olarak uluslararası ticaret yoğunluğunu ileri sürm-
üştür:

40 Tolias 2012, 33, 40. 
41 Wilson 2013. 
42 Tolias 2007, 274-275; Heywood 2103, Lupazzo’nun kartografik yazısında Piri Reis’in Kitab-ı Bahriye’sinin izlerini sürmüştür.
Her iki eserin benzerliklerinin nedeni Bartholomeo dalli Sonnetti (yaklaşık 1485) ve Christoforo Buondelmonti’nin prototipleri gibi
ortak stok kartografik ada görüntüleri gibi yaygın prototipler kullanmalarıdır.  
43 Hasluck 1905-06, 200. 
44 Breue Discorso yazarın genel merkezi Khios’tan başlar, İstanbul’a devam eder, Khios’a döner ve Patmos’tan başlayarak Smyrna’da
biterek daireyi tamamlar. Isolario birbirini izleyen denizciliğe ait iki yol kılavuzu modeline göre yapılandırılmıştır. Birincisi İstanbul
ve Boğazlar’dan başlar, Lesbos, Smyrna ve Khios’tan geçer ve Doğu Ege adaları Kykladlar, Girit ve Dodekanessos ile sürer. İkinci yol
kılavuzu Negroponte ve Attica kıyılarından başlar ve Kuzey Sporades, Kuzey Ege adaları ve Athos Dağı’na devam eder. 
45 Başından beri ada kitabı hazırlayanlar Yunan Arşipelagosunu yeniden yapılandırmak için iki düzenleme protokolü benimsemiş-
lerdir: birisi Kykladlar’ın dairesel sistemini gösterecek şekilde, diğeri de Sporades’in gelişigüzel dağılımını gösterecek şekilde, böy-
lelikle Ege’nin adalarını Yunan konumsal algılarını yansıtmışlardır. Bu sayede düzen ve düzensizlik arasındaki doğal gerilim anlatının
yapısal modelini oluşturur. Lestringant 2002, 243.  
46 Lupazzolo 1638a 57v-58r ve deavmı 
47 Lupazzolo 1638a 60r ve devamı
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Smyrna ikiye bir oranda Türk ve Yunan, Ermeni ve Yahudilerden oluşmaktadır. Yerleşkesinde çok büyük bir
trafik vardır [“loco di gran traffico”] bu nedenle burada İngiliz, Fransız, Venedikli, Khios’lu ve diğer ülkelerden,
konsoloslukları ve Frensizken, Kapuçin ve Cizvit papazları tarafından yönetilen kiliseleriyle çok sayıda tüccar
yaşar. Latin başpiskopos şehrin aşağılarında yaşar. Khios’lu bir Domenikan’dır.48

Lupazzolo bölgenin ürünleri hakkında bilgi vermemiştir, değindiği tek emtia eski şehrin toprağın altında ya da üstünde
bulunan tarihi eserleridir. Tarihi eser ticareti gelişmektedir; her çeşit heykel ve sütun gemilere yüklenip Venedik, İngiltere
ve Khios’a “kilise ve St Nea Moni manastırına”49 gönderilmektedir. Lupazzolo’nun tanıklığında Arundel ya da Peirese’in50

Smyrna’daki temsilcilerine ve 1637’deki Nea Moni yemekhane (trapeza) yenilemesine atıfta bulunduğu rahatlıkla anla-
şılabilir.51

Adaları tanıtımında da benzer bir bağlantısallık, değiş tokuş ve halk hareketliliği havası daha az oranda da olsa vardır.
Lupazzolo sürekli olarak her bir limanın güvenliği ve kapasitesi, yerel tarımsal ve endüstriyel ürünler ve ihracat ve iş-
çilerin hareketliliği konusunda çok kesin bilgiler vermiştir. Antropolojik merakı da değişmez. Gelenekler, davranış bi-
çimleri ve dini uygulamalar ile ilgili ilginç gözlemler öne sürmüştür. Adalarda Türkler, Ortodoks Yunanlılar ve “Latinler”
bir arada bulunmakta ve her cemaat yerel din adamları tarafından yönetilmektedir. Onlardan sonra Cizvit, Kapuçin ve
Frensizken keşişleri, yabancı tüccarlar ve yerel konsolos yardımcıları din ve ekonomi delegeleri yer almaktadır. Ve son
olarak kadınlar, Lupazzolo’nun en sevdiği konu: özellikle Tinos şehrinde çoğunluğa yakını için “parlano italiano vene-
ziano con molto gratia”52 yazar ve  “bellissime”, “gentilissime” ve “graziose” olduğunu belirtir. Lupazzolo’nun ticari iyi
niyetindeki Büyük Eksik Türklerdir, verdiği tek bilgi sayılarıdır ki şüphesiz kasıtlı yapmıştır, bu da Evliyâ Çelebi’nin
Frenklere karşı hoşnutsuzluğunu anımsatır: “[...] Müslümanlar o kadar görünmez olmuş ki karanlık bir Frenk mekanına
dönmüş [...]” 53

Lupazzolo’nun Khios’a karşı cömert ancak dar görüşlü bağlılığı çok açıktır. Khios’luların ticari diyasporasını İstanbul
ve Smyrna’daki Fransız, Hollandalı ve İngiliz tüccar topluluklarıyla aynı şekilde değerlendirir. Lupazzolo’nun Levanten
dünyasındaki ayrıcalıklı “ulusu” olarak Khios, ada kitabında diğer adalardan çok daha fazla yer kaplar. Her bir ada için
verdiği standart bilgilere (liman erişimi, kapasitesi, toplum yapısı, din, yabancı temsilciler ve görevliler, üretimi, ihracatı,
gelenekleri ve kadınların giysileri) ek olarak, Khios için tarihi yerel ünlüler, adanın nüfus sayımı, adanın bitki örtüsü ve
1566’daki54 fethinden sonra Osmanlı yetkililerin tanıdığı ayrıcalıkları yazar. 

Sonuç

Francesco Lupazzolo çok önemsiz olmasa da vasat bir kimseydi, ne dönemi açısından ne de mesleki açıdan seçkin biri
değildi. Yıkılmakta olan bir cumhuriyetin protokol ve etiket meseleleriyle tükenmiş tuhaf konsolosu ve kadın peşinde
koşan, özelliğini de uzun yaşamı ve sayısız çocuklarından alan garip bir kişiydi.55 Ancak, 1638 yazındaki coğrafi yara-
tıcılığı ile ani çıkışı bize ticari bağlantılar, değiş tokuş ve tamamlayıcılık açısından adalar ve deniz alanının yenilenmiş
görüntüsünü bırakmıştır. Daha önemli olan Lupazzolo’nun Ege’nin bu yeni algısını Grotius veya Selden’ın emperyalizmin
alternatif şekilleri olduğunu öne sürdükleri kuramsal analizlere dayanarak yapmış olmaması ya da onların küresel iletişim
ağları üzerindeki yansımalarına bağlı kalmamasıdır, Lupazzolo deneysel olarak, uzun bir süre boyunca çeşitli kuruluşlara
verdiği kişisel hizmetle Osmanlı İmparatorluğu’nun yumuşak karnı olan denizi,  melez ve çok kültürlü bir Levant mer-
kezine çevirmiştir.

48 Lupazzolo 1638a, 60r ve devamı
49 Lupazzolo 1638a, 60r ve devamı
50 William Petty 1633 yılına kadar Arundel’in Smyrna ve Venedik’teki temsilcisiydi. Lapierre 2004; ve Hervey 1921. Smyrna ve Mar-
silya’da yaşayan tüccar Grange ailesinin üyeleri Peirese için ajan olarak çalışıyorlardı. Miller 2015, 186.    
51 Bouras 1981, 175. 
52 Lupazzolo 1638a, 68v. 
53 Kıyas not 5. 
54 Lupazzolo 1638a, 61r-65v. 
55 Heywood 2013 Lupazzolo’nın doğum tarihinin doğru olmadığını ve 100 yıldan daha az yaşadığını iddia eder. 



- 422 -

SHAPING THE LEVANT IN THE 17TH CENTURY: 

FRANCESCO LUPAZZOLO AND HIS ISOLARII (1638)1

George Tolias

Abstract

A member of apostolic missions and an agent of the Sacra Congregatio de Propaganda Fide, a liaison of the Venetian
intelligence operation during the War of Candia and the consul of Venice in Smyrna, Francesco Lupazzolo (1587-1702)
was an agent who was active in most of the Western infiltration policies that shaped the Levant during the 17th century.
In the summer of 1638 he compiled a map and two isolarii of the Aegean Archipelago, proposing an innovative assess-
ment of insularity, one that fosters connectivity over isolation and singularity. Through the appraisal of Lupazzolo’s
empirical perception of Levantine insularity, this article aims to examine the Levantine model of the gradual shift in the
perception of maritime and insular space from an aggregation of scattered and isolated localities to an interconnected
web of interacting environments. 

“… mais faut-il conquérir un pays pour y négocier?”2

The case I present in the following pages is associated with the gradual consolidation of the early modern Levantine
economic, social and cultural zone and with Smyrna’s transformation from a small provincial Ottoman town to a chief
Levantine port city, “the Rendezvous of Merchants from the four Parts of the World, and the Magazine of the Merchan-
dize they produce”, as Tournefort described the city in 1702.3 The example I will describe comes from the Italian ex-
perience in the area: it is an ensemble of three manuscript works compiled on Chios and Folegandros between July and
October 1638 by a Piedmontese, Francesco Lupazzolo. It comprises a map and two versions of an isolario of the Aegean,
surviving in one copy each, in the archives of the Propaganda Fide in Rome, in the British Library in London and in a
Greek private collection in Paris. The reason that guided this choice of example is double: in my view, these small and
secondary geographical works conceptualise empirically the novel Western perception of the area, while their author
exemplifies the workings of the subtle transformation of the Levant throughout the 17th century. A genuine product
and an active agent of the varied networks that gradually gave shape and content to the Levant, Francesco Lupazzolo
serves as an illustration of the diverse practices of adaptation of Westerners after the final collapse of the Latin East and
the transferral of Western infiltration in the area into the hybrid and ambiguous zone of the Levant: the economic, social
and cultural extension of the West on Ottoman islands and shores of the Eastern Mediterranean, sustained by dense
communication webs among the scattered Catholic communities, trading ports and consular outposts, weaving ties be-
tween them, as well as with the relevant political, economic and spiritual centres in the West. During this period,
Western maritime supremacy was considerably enhanced and as early as 1609-1618 Hugo Grotius and John Selden
opened the discussion on the new forms of imperialism rising on a global scale, relying on the control of communication
networks and the hegemony over maritime spaces (Mare liberum and Mare clausum). Maritime trading enclaves such

1 Special thanks are due to Michel Espagne, for the kind invitation to the conference, to Father Markos Foskolos, for his generous
sharing of unpublished material, and to Maria Fusaro, for the valuable comments and discussions.
2 Montesquieu, De l’esprit des lois 21.8.
3 Tournefort 1741, vol. 3, 334-335 (original French edition, Paris, Imprimerie royale, 1717, vol. 2, 495); for Izmir, cf. Goffman
1990 and 1999.
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as Smyrna and, to a lesser degree, some insular outposts in the Aegean can be conceived as pertaining to these new
forms of power. Furthermore, although precarious and constantly renegotiated, the “Frankish” privileged presence on
the Levantine shores opened the door to European powers to penetrate the economic system of the Ottoman Empire
and to develop a “crypto-colonial” hegemony in the area.4 Indeed, colonial attitudes can be clearly recognised; Evliyâ
Çelebi remarked around 1670 that: 

The ships of the Franks come so often that half of the city of Izmir is like Frengistan [Europe]. If someone hits a
gavur [non-Muslim], everyone immediately surrounds him and takes him and brings him to the consular judge
or the keffires [unbelievers] execute him. And at that time the Muslim people become invisible, so that at this
time it seems a dark Frank place like Malta.5

Francesco Lupazzolo, A 17th-Century Levantine

Francesco Lupazzolo may be considered as an exemplary 17th-century Levantine.6 He was an agent who was active in
most of the permeation policies and schemes of the West on the shores and islands of the Aegean, where he enjoyed
some 80 years of extensive activity: a member of apostolic diplomatic missions, an agent of the Sacra Congregatio de
Propaganda Fide, a liaison of the Venetian intelligence operation during the War of Candia and, as a final reward, the
consul of Venice in Smyrna for the final 33 years (1669-1702) of his long life. His exceptional longevity was coupled
with very many offspring. When Tournefort met him in 1702 in Smyrna, he took him for a Greek (grec de nation)7 and
described him as follows: 

There was a Consul from Venice, tho’ there was not one Merchant of that Nation. It was Signor Lupazzolo, a
venerable old Man, of one hundred and eighteen Years of Age, who boosted he was in the 3rd century of his Life,
for he was born about the End of 1500, and we look’d upon him as the Head or the Eldest of all Mankind. He
was of middling Stature, and square; he died a little after. They said he had near sixty Children of five Wives he
had married, without reckoning his Mistresses and Slaves, for the good Man was of an amorous Disposition. It
is very certain that his eldest Son died before him at the Age of eighty-five, and the youngest of his Daughters
was but six Years old at that time.8

A human Methuselah living in Smyrna was a thing of natural curiosity and excited public interest. Even the French
ministry of foreign affairs sought information about him. It was one of Francesco’s sons, Bartholomeo, a priest at the
Roman Catholic Church in Smyrna, who satisfied the French official’s request and compiled a short biographical note
about his father.9 According to Bartholomeo, the reasons for Francesco’s exceptional longevity were two: a strict lifelong
diet excluding alcohol and tobacco and based on fruits, vegetables and very limited amounts of meat; and excessive
procreative activity. Bartholomeo enumerated 129 legitimate and illegitimate children fathered with four wives and a
cohort of slaves and mistresses of every imaginable race.10

4 For a historical overview, cf. De Groot 2003. 
5 Evliyâ Çelebi, Seyahatnamesi IX, 98-99.
6 Until recently, Lupazzolo’s presence in the bibliography was rather poor. Next to the early testimonies and bio-bibliographical
notes (Magni 1679, 54-55; Lupazzolo [1702]; Tournefort 1717, vol. 2, 496-497; Hasluck 1905-6), his work has served mainly the
needs of local history (Giustiniani 1658; Hasluck 1911; Argentis and Kyriakidis 1946; Fassoulakis 1994; Dimitropoulos 2004) and
more recently the history of international relations (Anderson 1989, 50-52; Poumarède 2002; Signori 2014). The renewal of interest
in insular spatiality and its representations (Lestringant 1991 and 2002; Conley 1996, 167-201; Cosgrove 2001, 79-101; Van Duzer
2006; Tolias 2007) has resulted in some excellent specialised studies (especially Wilson 2012 and 2013; Heywood 2013).
7 Tournefort 1717, vol. 1, 430: “[...] Mr Lupazzolo, Grec de nation et consul de Venise à Smyrne, venoit de mourir à l’âge de 118
ans et n’avait jamais bû que de l’eau [...]”.
8 Tournefort 1741, 334-335 (original French edition, Paris, Imprimerie royale, 1717, vol. 2, 496-497).
9 Lupazzolo [1702]. 
10 According to Chardin, 1711, vol. 1, 6, and to Magni 1679, 55, Lupazzolo married his seventh wife in 1672.
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We can retrace Lupazzolo’s life following Bartholomeo’s account and completing the gaps with information offered by
other sources and recent archival research. Our man was born in 1587, in Casale Monferrato, the Piedmontese princi-
pality incorporated in 1559 into the Duchy of Mantua. According to Bartholomeo’s biographical note, the family name
was Sciardi Longo, Lupazzolo (“the lone wolf”) being the sobriquet of Francesco’s father. Francesco was the son of Gio-
vanni Antonio Sciardi Longo, a gentleman in the service of the Duke of Mantua, and Anna Maria, daughter of Count
Giulio Cesare Santa Maria. He was destined for the clergy and was therefore sent to Rome. Archival research did not re-
veal any traces of Francesco’s early years as a theology student or a clergyman, most probably because of his subsequent
change of name. His earliest traces date from 1622, when Bartholomeo asserted that his father was part of a mission
sent by the then Cardinal Maffeo Barberini (the future Pope Urban VIII) to Constantinople. This was most probably the
mission of Bishop Pietro De Marchis, the first apostolic visitor of the newly created Sacra Congregatio de Propaganda
Fide, Cardinal Barberini being one of the original 13 members of the congregation.11 De Marchis’ apostolic visitation
was part of Rome’s riposte to the supplanting of the Catholics by the Orthodox that followed the Ottoman takeover of
the Latin possessions in the East; its aim was to survey the losses of the Roman Church in the Aegean and to propose
certain redresses.12

From this date on, and for the next 80 years, Francesco would reside in the Aegean. He forsook the apostolic mission
at Chios, where he settled and contracted his first two marriages, in 1625 and 1640. In 1638 he compiled the two ver-
sions of his description of the Archipelago, the Isolario dell’Arcipelago et altri luoghi particolari di Francesco Lupazolo
[…] fatto l’anno del S. 1638. In Scio13 and the Breue discorso et ipografia dell’isole del Arcipelago composto da Francesco
Lupazzolo da Casale Monferato, habitante in Scio l’anno 1632: 15 xbre.14 The incorrect date of the second must be a
copyist’s error, since the incipit of the booklet reads L’anno 1638 Adi 8, Maggio...15 It should be noted here that in the
Breue discorso Lupazzolo defined himself as an Italian residing on Chios, while in the Isolario, he signed the map of
Chios in Latin, as “Franciscus Lupazolus Chiense”, a detail revealing the complexity of his identity. Both works were
related to the information Lupazzolo was gathering in situ and dispatching to the Propaganda Fide headquarters in
Rome, or at least we can presume this, since a manuscript map of part of the Archipelago, signed and dated at Folegan-
dros, 15 August 1638,16 preserved in the Propaganda archives, is dedicated to the secretary of the Sacred Congregation,
Francesco Ingoli: “Al il[lustrissi]mo et R[everendissi]mo Signore et Pro[tetto]re mio Ex[ellentissim]o Francesco Ingoli”
(Fig. 1).17 It is a curious artefact composed in Italian but signed in corrupted vernacular Greek, a feature that adds one
more layer of complexity to our author’s identity.18 Two marginal notes in Italian state that the map was compiled
during an official tour (“visita”) in July 1638 and that the “visited” islands were Tinos (?), Syros, Kythnos, Sifnos, Milos,
Naxos and Chios.19 This information corroborates the assumption that Lupazzolo was acting as an agent for the Prop-

11 De Marchis [1622].
12 Metzler 1971.
13 London, British Library, Lansdowne MS 792, ff. 55-94.
14 Fassoulakis 1994.
15 Fassoulakis 1994, 502. Furthermore, in the extract on Naxos published by Fassoulakis, Lupazzolo mentioned the nomination of
Bishop Makarios, on 16 July 1638.
16 Information supplied by Father Marcos Foskolos, who located the map in the Archivio storico della Congregazione “De Propaganda
Fide”, Vatican City, Scritture riferite nei Congressi, vol. 12. 
17 On Francesco Ingoli, secretary of the Propaganda Fide and well known for his refutation of the Copernican system and his in-
volvement in Galileo’s trials, cf. Pizzorusso 2004.
18 “Άτα ήνε όλα τα νήσιά του Αρχιπέλαγο βγαρμενα απο τον Αφεντζή Φραντζήσκο Λουπατζολο. Στα 1638 Αγοστο 15”. This is not
the Frangochiotika adopted by the Propaganda Fide for the Greek-speaking Catholics in the Levant (a phonetic spelling of Greek
using Latin script, the direct ancestor of today’s Internet Greeklish).
19 Left margin: “... Isole che fu visitate [so]n queste: [Ti]no, Sira, Thermia, Sifanto, Milo, Santorini, Naxia, et Scio”; bottom margin:
“Compatimento delle Isole dell’ Arcipelago fatto da Fran[ces].co Lupazzolo mentre era nella visita sua, Policandro l’anno 1638 li 20
Lulio”. The term “compatimento” for a map is most unusual. According to Boerio 1856, the term “combatimento” had the secondary
sense of “argumentation” in the Venetian dialect. The map was therefore presented as an additional argument to the official report of
the inspection tour.
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aganda Fide with the task of transmitting to Rome the various requests of the Catholic churches and monasteries in the
Aegean and to supply them in return with the required funds. Some months later, in 1639, this map was followed by
an official report on the state of the Catholic communities in the Aegean. The original document has not yet been
located, but it must have circulated in manuscript copies. Fr. Michele Giustiniani made ample use of it in his La Scio
sacra (1658),20 while fragments on Andros and on Chios are also reproduced in Thévenot’s travel narrative (1665).21

About 1650 Lupazzolo left Chios for Smyrna where he settled as a Venetian agent, following the consular agents of the
other European nations that moved from Chios to Smyrna after 1620. During the War of Candia (1645-1669), he
became a communication liaison between the Venetian prisoners in Constantinople and Venice. Studying the case of
the Venetian patrician Sebastiano Molin, incarcerated during the war at Yedikule Fortress, Géraud Poumarède revealed
the web of confessors, servants, merchants and diplomatic agents through which information was transferred between
Constantinople and Venice.22 In this complex arrangement Lupazzolo played a key role, thanks to his religious connec-
tions, especially the omnipresent Jesuits, with their headquarters in Galata and their new community on Venetian
Tinos..23 At the conclusion of the war in 1669, Lupazzolo was appointed by Venice as Consul of Anatolia, Mytilene and
Smyrna, an office that he held until his death in 1702.24 An interesting testimony of the early years of his consulate
came from the traveller Cornelio Magni of Parma, who met him in Smyrna in 1671 or 1672. A keen observer, Magni
admitted Smyrna’s irrelevance for Venetian trade and pointed out Lupazzolo’s disadvantages, his foreign origin, his lack
of nobility and his pagan matrimonial dispositions. Magni presented Lupazzolo’s nomination as a reward for his services
during the war, a choice that took into account his advanced age, thus presenting his consulate as a temporary appoint-
ment.25 The consul, however, was to remain there for the next 33 years, constructing leisurely the legend of an inex-
haustible virility, remarrying and fathering beyond measure. As early as 1672 Chardin, on his way to Persia, took note
of the active septuagenarian consul, proud of the pregnancy of his young seventh wife.26

Venetian commerce in Smyrna was ruined during the wars of Candia and of the Morea, and it did not recover during
the 15 years of intermediate peace (1669-1684). Antoine Galland mentioned four Venetian merchants residing in Smyrna
in 1678,27 and, as we saw above, Tournefort stated that there were none in 1702. Even the Venetian church, serving
the Roman Catholics of the city, was under French protection.28 The insignificance of Venetian trade in Smyrna did not

20 In his ecclesiastical history of Chios (La Scio sacra, 1658), Giustiniani referred directly and indirectly to Lupazzolo’s report on
many occasions, especially in the first 25 pages. 
21 Thévenot 1687, I, 97 (original French edition, Rouen & Paris, 1665, I, 28, 185-189); cf. Hasluck 1911; Wilson 2013, 124, n 58.
22 Poumarède 2002 noted several occasions when Lupazzolo’s intelligence activities were recorded in the Venetian archives: 30 Jan-
uary 1664, 29 November 1664, 18 December 1669 and 1 May 1670.
23 For an insightful portrait of the Tinos Jesuit superior Padre Emanuel and his vast network, cf. Randolph 1687, 13.
24 On Lupazzolo’s appointment and his consular activities, cf. Signori 2014, 59-69; on his probable “retirement” in Venice during
the war of 1684-1699, cf. Heywood 2013. 
25 Magni 1679, 54-55: “[…] I Veneziani […] contrasegno ne sia il consolato, quale benche provisto in persona di gran merito, non
è però del Corpo Senatorio, comme quello d’Egitto, e di Soria, nè pare vi sia apparenza sia per stabilirli in questa Scala considerabil-
mente negozio con Venezia, facendosi maggior caso colà di Costantinopoli, & Adrianopoli per lo smaltimento de’ panni d’oro, sopra
di cui I Veneziani fanno il maggior caso, e questi in Smirne per ora non anno gran spaccio, stando che il paese di sua natura non nè
ricchiede gran quantità, e quanto al tramandarli in Persia vengono Mercanti Armeni in persona a provendersi in Venezia con portarli
in Aspaam Regia de quella Monarchia, e anche più dentro, ove il traffic lo permette. Il Console della nazione Veneta, come sopra
motivai addimantasi Francesco Lupazzoli nato in Casal - Monferrato, e maritato in Grecia nell’isola di Scio. Oggi che si trova avvanzato
sopra 70. Anni si è per la settima volta accasato, e già si trova la consorte gravida. Questo Signore è assai benemerito della Serenissima
Republica Veneta, avendo, durando le guerre, servitor a capitani Generali, & al Senato medesimo d’importanti notizie: per questo è
stato ricompensato dal Magistrato de’ cinque Savii della mercanzia di Venezia del presente consolato, dal quale apena ricava gli
emolumenti per sostentarsi: pure cerca trattarsi con splendore, e decoro proporzionato al di lui grado: quanto a Mercanti Veneziani
none sono per anche comparsi, e l’apparenza è, che non confacendosi con la Scala di Venezia questa di Smirne in comparazione
dell’altre d’Oriente.”
26 Chardin 1711, vol. 1, 6: “[…] un Vieillard de plus de soixante et dix ans nommé Luppozzuolo, lequel venoit de se marier pour
la septieme fois, à une jeune Grecque, qui étoit grosse: le bon homme le comptoit d’un air gai et satisfait à ceux qui l’alloient voir”.
27 Galland [1678], 123. 
28 Galland [1678], 126.
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startle Lupazzolo, however. He claimed precedence over the consuls of the other nations, clashing especially with the
representative of France and became “the laughing-stock of Turks and Franks alike”.29 In spite the meagre Venetian
traffic, his revenues were quite considerable, since he had under his protection the Greeks from Venetian Tinos residing
in Smyrna, who were each paying him one crown per year.30 These were no less than 1,200 people genuinely from
Tinos or people pretending to be so to avoid Ottoman taxation. In order to sustain his ever-growing family and his lux-
urious way of life,31 Lupazzolo also engaged in other profitable activities. Jacob Spon informed us that Lupazzolo bought
a statue of Janus unearthed in 1675.32 Mercantile activities related to commodities or collectables were common practice
amongst Western consuls, both in the Ottoman Empire and in the rest of the world. The consular correspondence of
the period reveals repeatedly the frictions between representatives abroad and central administrations, claiming the pri-
ority of their services. 

This is all we actually know about Lupazzolo, almost everything from secondary sources. Research in Roman and Ve-
netian archives has surely enhance our grasp of the man; we will remain however with the image of the short, square
man of amorous disposition as described by Magni, Chardin and Tournefort and the archive of the overlapping identities
of a Levantine mediator: of Greek origin, according to Tournefort, Chiot by vocation, Venetian by adoption. In Lupaz-
zolo’s obsession of fathering and recognising illegitimate children, a social anthropologist could detect tribal aspirations,
an achievable though eccentric personal response to Levantine multiculturalism - but being merely a historian, I will
not venture down that path. 

The 1638 Isolarii

Lupazzolo’s two surviving manuscript isolarii compiled in June and October 1638 summarise in narrative and graphic
form his experience of the Levant. They both propose a comprehensive religious, economic and ethnographic panorama
of the hybrid and multicultural universe of the Aegean islands and trading ports during the early 17th century.33 Although
both works cover the same subject material, were composed according to the isolario manner and were compiled at the
same time, they have some notable differences. Their formats diverge: the Breue discorso is a smaller, thicker volume
of 120 sheets in 16mo,34 while the Isolario is a small folio of 40 sheets.35 The arrangement of the material and the
contents differ as well. According to a concise description of the Paris manuscript, the Breue discorso et ipografia
dell’isole del Arcipelago is more detailed, containing supplementary information that is missing in the Isolario and
further illustrations of the settlements and costumes of the inhabitants of each island. Furthermore, the Breue discorso
offers information on the Orthodox monasteries on the islands, which is not in the Isolario.36

At first sight, Lupazzolo’s adoption of the isolario form in 1638 seems a quite obsolete choice. The genre seems to have
been abandoned by then, with no new works of this kind after its last Venetian bloom during the 1570s-1580s, when
Porcacchi’s humanistic Isole piu famose del mondo, Camocio’s topical isolario and Antonio Millo’s nautical book of is-
lands appeared.37 The choice of the narrative pattern would have troubled Lupazzolo. He was well accustomed to the

29 Anderson 1989, 50; on his quarrels over precedence with the French consul, cf. Affaires Etrangères B1 1042, ff. 32, 36. 
30 Galland [1678], 123: “ […les vénitiens] ont un consul à Smyrne avec quatre marchands seulement. Mais le consul a près de 1200
Grecs de Tine sous sa protection, ou se faisant passer pour tels pou être exempts du carache, moyennant quoi ils lui donnent un écu
chaque année pour reconnaissance; ce qui sert à faire la meilleur partie de ses gages [...].”
31 Magni 1679, 55.
32 Spon 1679, vol. 1, 234. Galland [1678], 92, informed us that Lupazzolo bought the statue from a Turk who uncovered it for 25
piastres and that he sent it to “his ambassador at Constantinople”.
33 Neither of them is signed. We can detect two different hands in the Isolario and a third one in the Breue discorso, all of them dif-
ferent from the presumably autograph map of the Aegean in the Propaganda Fide archives, dated the same summer of 1638.
34 Fassoulakis 1994, 501.
35 It covers ff. 55-94 of the British Library Lansdowne MS 792.
36 Fassoulakis 1994, 501. 
37 Cf. Tolias 2007, 276; Tolias 2012, 48-52.
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travel literature of his time and its ethnographic priorities; he even copied illustrations of Constantinople, the Straits,
their monuments and the costumes of the inhabitants from George Sandys’ Relation (editions of 1615, 1621, 1627,
1632, 1637).38 However, the travel narrative was too much of a humanistic endeavour, checking first-hand experience
against literary lore.39 Furthermore, it was most often a matter of personal opinion and not the objective account required
by an official informer of the Roman Catholic Church. The isolario pattern was indeed most suitable. It had a catalogue
or a list structure, while it was reminiscent of the old colonial system of the Latin East, an appropriate format for whoever
wished to portray a web of interconnected enclaves together with their principal political and economic centres. Let us
recall here that Buondelmonti’s isolario of 1420 includes Constantinople and Pera as the double chief place of his Ar-
chipelago, Henricus Martelus Germanus added the city ports of Genoese Chios and the Templars’ Rhodes in his own
isolario, compiled in 1480, after the fall of Constantinople. Further additions were made during the 16th century to in-
clude Venice and Malta (Bordone, 1428; Porcacchi, 1672).40

Lupazzolo was familiar with the isolario literature. He had good knowledge of Bordone’s Libro and he used his maps
as well as his descriptions for historical or natural curiosities,41 while a number of his maps are reminiscent of those we
encounter in Antonio Millo’s manuscript nautical isolarii, copies of which were circulating in Venice until the mid-17th

century.42 Furthermore, the isolario tradition revived by Lupazzolo was meant to last. The public’s interest was redirected
towards the Aegean during the War of Candia, and the enhanced Western infiltration into the Levant inspired the pro-
duction of a series of new island books and atlases of the Aegean. Hence, Hasluck was right to recognise in Lupazzolo’s
work the missing link in the isolario tradition.43

The recourse to the old isolario tradition allowed for the superimposition of mid-17th-century social and economic re-
alities on the previous ones, as the new Levantine networks were overlapping the surviving remains of the Latin East.
Indeed, Lupazzolo proceeded with a novel elaboration of the isolario model, namely in the inner arrangement of the
material. Although we can notice some structural variances between his two works, the material in both is presented
following the maritime itineraries in the area.44 These editing protocols are original and reveal the author’s empirical
knowledge and familiarity with the maritime routes. The itineraries upon which the work is structured are those of the
sailing merchants who supplied the densely populated capital of the Empire and who transported Oriental commodities
from Smyrna to the West. This feature differentiates Lupazzolo’s works from the earlier isolario production, in which
the islands (with the exception of the Cyclades) are displayed rather erratically.45

By structuring his narrative on the maritime itineraries, Lupazzolo was able to emphasise the importance of each place
to the pattern of communication, exchanges, exports and human mobility and, in general, the overall function of ex-
changes in the area. In his description of Constantinople, for instance, he focussed on the diversity of its inhabitants:

38 Wilson 2013, 191-194.
39 Haynes 1986.
40 Tolias 2012, 33, 40. 
41 Wilson 2013.
42 Tolias 2007, 274-275; Heywood 2013 recognised the traces of Piri Reis’ Kitab-ı Bahriye among Lupazzolo’s cartographic inspiration.
The similarities between the works are due to their common prototypes, the shared stock of insular cartographic images that re-
modelled the prototypes of Bartolomeo dalli Sonetti (ca. 1485) and Christoforo Buondelmonti (1420).
43 Hasluck 1905-06, 200. 
44 The Breue discorso starts from the author’s headquarters, Chios, continues to Constantinople, returns to Chios, makes the complete
round of the Aegean starting from Patmos and finishes at Smyrna. The Isolario is structured on the pattern of two maritime itineraries
which follow one another. The first starts at Constantinople and the Straits, passes from Lesbos, Smyrna and Chios and continues
with the islands of the Eastern Aegean, the Cyclades, Crete and the Dodecanese. The second itinerary starts from Negroponte and
the shores of Attica and continues to the North Sporades, the Northern Aegean islands and Mount Athos.
45 From the outset the isolarii makers adopted two editing protocols in their effort to reconstruct the Greek Archipelago: one for the
recognisable circular system of the Cyclades, and another, quite random display for the Sporades, echoing thus the Greek spatial
perceptions of the Aegean insularity. For the natural tension between order and disorder, as narrative structural pattern, cf. Lestringant
2002, 243. 
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Turks, Greeks, Jews, Armenians and, alongside them all, the European nations residing at Pera; and he understood this
multinational gathering not as a consequence of an imperial capital’s function, but as the result of the multitude of trade
routes that converged at this centre of international traffic.46 The same notions prevail in his description of Smyrna, the
new heart of the Levant and his main addition to the traditional isolarii (Fig. 2).47

In his brief account of Smyrna, Lupazzolo described the city’s heritage as one of the seven early churches mentioned in
the Apocalypse. Built by the sea, it had a great natural harbour that could receive an entire fleet. He also stated the cos-
mopolitan mixture of its inhabitants and justified it as the result of the abundant international trade:

Smyrna is inhabited by two parts of Turks and one part of Greeks, Armenians and Jews. It is a place of great traffic
[“loco di gran trafico”] and thus many merchants reside here, English, French, Venetians, Chiots and others, with their
consuls and their churches administrated by Franciscan, Capuchin and Jesuit Fathers. The Latin Archbishop resides in
the lower city. He is a Dominican from Chios.48

Lupazzolo did not offer information on the products of the area; the sole commodity he mentioned was the antiquities
of the ancient city, lying on the surface or unearthed. The trade in antiquities was flourishing; statues and pillars of
every style were loaded onto ships and sent to Venice, England and Chios, “for the church and monastery of St Nea
Moni”.49 One can easily recognise in Lupazzolo’s testimony allusions to the emissaries in Smyrna of Arundel or Peiresc50

and to the refurbishment in 1637 of the refectory (trapeza) of Nea Moni.51

A similar ambience of connectivity, exchange and population mobility prevails, on a minor scale, in his descriptions of
the islands. Lupazzolo consistently gave precise information on the safety and the capacity of each harbour, on the local
agricultural or manufactured products and exports, and on the mobility of the labour force. His anthropological curiosity
is also constant. He offered interesting insights into customs, manners and everyday religious practices. Turks, Orthodox
Greeks and “Latins” coexisted on the islands, each community directed by local priests. Next to them were the delegates
of religious and economic networks, Jesuit, Capuchin and Franciscan monks, foreign merchants and local vice-consuls.
And finally the women, Lupazzolo’s favourite subject: he found them “bellissime”, “gentilissime” and “graziose”, espe-
cially those residing in the city of Tinos, who almost all “parlano Italiano veneziano con molta gratia”.52 The Great
Absent in Lupazzolo’s trading bonne entente is the Turks, as the only information he gave on them is their numbers;
no doubt an intentional, omission that recalls Evliyâ Çelebi’s aversion for the Frankish condescension: “[…] Muslim
people become invisible, so that at this time it seems a dark Frank place […]”.53

Lupazzolo’s benevolent and somehow provincial attachment to Chios is manifest. We saw him assessing the commercial
diaspora of the Chiots on the same footing as the French, Dutch or British trading communities in Constantinople and
Smyrna. A distinguished “nation” of Lupazzolo’s Levantine universe, Chios occupies much more space in the isolario
than the rest of the islands. Apart from the standard information he provided for every island (harbour access and ca-
pacity, composition of the population, religions, foreign agents and missionaries, production, exports, customs and
women’s costumes), he published a record of historical local celebrities, a detailed census of the island, a description of
the islands’ flora and an account of the privileges accorded by the Ottoman authorities after the conquest of Chios in
1566.54

46 Lupazzolo 1638a, ff. 57v-58r.
47 Lupazzolo 1638a, ff. 60r.
48 Lupazzolo 1638a, ff. 60r.
49 Lupazzolo 1638a, ff. 60r.
50 William Petty was Arundel’s emissary in Smyrna and Venice up to 1633. Cf. Lapierre 2004; also Hervey 1921. Members of the
Grange merchant family residing in Smyrna and Marseilles were acting as agents for Peiresc. Cf. Miller 2015, 186.
51 Bouras 1981, 175.
52 Lupazzolo 1638a, f. 68v.
53 Cf. note 5.
54 Lupazzolo 1638a, ff. 61r-65v.
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To Conclude

Francesco Lupazzolo was an average if not a minor personality, one who did not distinguish himself, either in his era
or in his professional milieu. He was an eccentric, even odd consul of a declining republic, consumed by issues of pro-
tocol and etiquette, and an infatuated womaniser leisurely erecting his legend of natural singularity with his prodigious
longevity and his countless offspring.55 However, with his sudden burst of geographic creativity in the summer of 1638,
he left us a renewed image of the Archipelago, one that underscores mercantile connectivity, exchange and comple-
mentarity as the essential features of insular and maritime spaces. What seems more important is that Lupazzolo was
not led to this novel perception of the Aegean by reading Grotius’ or Selden’s theoretical analyses of the alternative
forms of imperialism, nor their reflections on the potential of global communication networks, but empirically, through
his long personal service to the varied mechanisms converting the maritime soft belly of the Ottoman Empire into the
hybrid, multicultural zone of the Levant. 

55 Heywood 2013 distrusted the accuracy of Lupazzolo’s birth date, reducing the extent of his life to less than 100 years.
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Resim 1 / Figure 2: Francesco Lupazzolo, Ege haritasının bir kısmının el yazması, Sacra
Congregatio de Propaganda Fide’nin adına yapılan bir denetime dayalı hazırlanmıştır.
Harita Yunanca imzalanmıştır, Folegandros, 15 Ağustos 1638, Vatican City, Archivio
storico “De Propaganda Fide”, Scritture riferite nei Congressi, Visite e Collegi (1622-

1836) cilt.12. / Francesco Lupazzolo, manuscript map of part of the Aegean, related to an
inspection on behalf of the Sacra Congregatio de Propaganda Fide. The map is signed in

Greek, Folegandros, 15 August 1638. Vatican City, Archivio storico “De Propaganda
Fide”, Scritture riferite nei Congressi, Visite e Collegi (1622-1836), vol. 12.
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Resim 2 / Figure 2: Francesco Lupazzolo, Smyrna manzarası, 1638. Isolario dell’Arcipelago et altri luoghi particolari […] fatto l’anno del S. 1638.
In Scio. Londra, British Library, Lansdowne MS 792, f. 55 / Francesco Lupazzolo, View of Smyrna, 1638. Isolario dell’Arcipelago et altri luoghi

particolari […] fatto l’anno del S. 1638. In Scio. London, British Library, Lansdowne MS 792, f. 55.
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KÜLTÜREL ETKİLEŞİMLERİN İZİNDE İZMİR’DE BOYOZ VE MİDYE DOLMA 

Ahmet Uhri

Özet

İzmir mutfak kültürünün klasiklerinden olan iki ürün üzerinden İzmir’deki kültürel etkileşimlerin inceleneceği bu ça-
lışmada biri göçle gelen boyoz, diğeri göçle gelenlerin ürettiği bir ürün olan midye dolma ele alınacaktır. Her iki ürün
de İzmir mutfağında özel yere sahiptir ve biri İzmir Yahudilerinin mutfak kültürüne katkısıyken diğeri Mardin ağırlıklı
olmak üzere İzmir’e göçle gelen Kürtlerin ürettiği gıda maddeleridir ve siyasi ve kültürel açıdan da İzmir mutfağında
belirgin izleri vardır. Bu iki ürün üzerinden İzmir’in ve İzmirlinin dini ve etnik kimliklere yaklaşımı hakkında bazı çı-
karsamalar yapılabilir.

İzmir sabah kahvaltılarının özellikle çalışan ve sabah kahvaltı yapmadan evinden iş yerine gidenlerin değişmez kahval-
tılıklarından biri olan boyoz ayaküstü tüketilen, ancak bunun yerine çay ve fırında pişirilmiş yumurta ile yenmesi daha
uygun olan bir unlu üründür.  Boyoz’un İzmir mutfak kültürüne katılması ise Sefarad Yahudileri’nin 1492 sonrası Os-
manlı’ya ve elbette İzmir’e olan göçleriyle gerçekleşmiştir.

İzmir dışında Anadolu'da hemen hiç tanınmayan bu ürünün adının anlamını bulabilmek için 1492 yılının 31 Tem-
muz’una geri dönmek gerekiyor. Bu tarih Musevilerin İspanya’dan ya da bu ülkenin kutsal kitapta yazan adıyla Sefar-
dim’den çıkış/çıkarılış tarihidir. Türkçenin kapsamlı etimoloji sözlüğünü hazırlayan Sevan Nişanyan’ın yaptığı etimolojik
açıklamaya göre, “Ladino adı verilen Yahudi İspanyolcasında ‘boyoz’ çoğul kelime, tekili ‘boyo’, çörek. Yuvarlak ufak
ekmek ya da çörek. İspanyolca çift L harfi /y/ okunur, yani telaffuzda bir fark yok”.1 ‘bollos/boyoz’ ilişkisini bu şekilde
açıklamakta Nişanyan. Elbette burada sözünü ettiği ‘bollo (boyo)’ diğer Hint-Avrupa dillerinde de karşımıza farklı bi-
çimlerde çıkmaktadır. En bilineni İngilizcede kullanılan şekli yani ‘ball’. Sözcük herkesin anlayabileceği bir şeyi, yani
yuvarlak ya da küresel bir obje olan topu tanımlamaktadır. Kökeni şişmek, kabarmak anlamına gelen Proto Hint-Avrupa
‘bhel’ sözcüğüne kadar izlenebilmektedir. Bu kelimeyle aynı anlama gelen İngilizce ‘swell’ sözcüğüyle de ilişkili olan ve
mermi anlamına gelen ‘bullet kelimesiyle ve hatta arkeolojide pişmiş topraktan yapılmış ve üzerinde mühür baskısı bu-
lunan, çoğunlukla küreye yakın biçimli buluntular için kullanılan ‘bulla’ ile de farklı yansımalarını görmekteyiz.2 Ayrıca,
14. yüzyılın erken dönemlerinden itibaren testis anlamına da gelmeye başlamıştır.

İspanya’dan sürgün edilen Museviler işte bu yolculukları sırasında yanlarında inançları dışında başka şeyler de taşırlar
gittikleri yerlere. Bunların başında kültürleri ve bunun ifade ediliş biçimi olan Judeo İspanyol dili gelir ki bunun kanıtı
İzmir Musevilerinin daha sonraki yıllarda, kendi okullarında verdikleri eğitimde kullandıkları dilin bu dil olmasıdır.3

Öyle ise, boyoz sözcüğünün kökenini İspanyolcada aramak yukarıda da açıklandığı gibi yanlış olmamalıdır. Ancak, bu
arayış sadece etimolojik bir açıklama olduğu için şimdi sırada İzmir sabah kahvaltılarının vazgeçilmezi olan bu ürünün
kültür tarihi içindeki yeri olmalı ve boyoz bir de bu açıdan incelenmelidir.

Öncelikle dünyanın İspanyolca konuşulan hemen her yerinde ‘bollos/boyoz’ isimli bir unlu ürün bulunmakta olduğunu
belirtmek gerekir. Ancak sözcüğün tanımladığı gıda maddesi coğrafyaya göre tat ve üretim olarak değişmekle birlikte
her zaman yuvarlak ve yağlı bir çeşit unlu ürünü tanımlamaktadır. Buna karşın, bu ürün hem tuzlu hem de şekerli ola-
bilmekte. Hatta yapıldığı yere göre değişik katkı maddeleri de içerebilmekte. Bu durumda, akla şu sorular gelmeli: Bu

1 Boyoz sözcüğünün etimolojisi için ayrıca www.nisanyansozluk.com adresine de bakılabilir.
2 www.etymonline.com; Saltuk 1993, 43.
3 Bora 1995, 154; Roden 2000, 152-157.
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ürün esas olarak İber Yarımadası’nın bir ürünü mü? Eğer öyleyse, buradan ayrılan ve İspanyol kültürünü kendi kültü-
rüyle harmanlamış Museviler başta olmak üzere coğrafi keşifler ve bunu izleyen göçlerle bir başka coğrafyaya ulaşanlar
boyozu da yanlarında götürmüş ve orada değişik içeriklerle ama aynı şekli vererek üretmiş olabilirler mi? Bu soruların
sorulmasının nedeni açık. İzmir’de yapılan boyoz tuzluyken İspanya, Arjantin, Şili ve diğer ülkelerde hamuruna şeker,
kuru üzüm vb. katılarak da üretilen boyozlar var. Ayrıca, İzmir’de yaşayan Sefaradlar başlangıçta Cuma akşamları yenilen
Şabat yemeği ve dinlenme günü olan Cumartesi kahvaltılarında boyoz tüketmektedir. Yani boyoz bu topraklarda dinsel
bir anlam da yüklenmiş durumdadır. Eğer tüketenler Musevi değilse, dünyanın İspanyolca konuşulan diğer bölgelerinde
bu türden bir dinsel anlamın en başından beri olmadığını görürüz. Bir diğer deyişle isim ve içerik arasında coğrafyaya
göre farklılıklar bulunmaktadır. Bu da İzmir’de üretilen boyozun İzmir’e ve buraya göçle gelen Musevilere özgü bir
ürüne dönüştüğünü göstermektedir. Bir diğer deyişle, boyoz, İspanya’dan göçle gelen bir ürün olmakla birlikte burada
farklı anlamlar da kazandığı için en azından İzmir bağlamında, İzmir’de yaşayan Ladinolara özgü bir ürün denilebilir.
Ancak, yine de göçle taşındığı ve taşıyıcısının katkıları ve ona yüklediği anlamla yeni bir kültürel dönüşüme uğradığı
da unutulmamalıdır.

Kesin olarak bilinebilecek olgu boyozun 500 yıldan fazla bir süredir İzmir’deki Sefarad cemaatince üretiliyor olabilece-
ğidir. Kesin olmayan ise, bu ürünün ne zaman ya da hangi tarihte ev dışına çıkıp ticari bir ürün haline gelerek bütün
İzmir’e yayıldığıdır. Bu tarih Nejat Yentürk’e göre 20.yüzyılın ikinci yarısından daha geriye gitmeyebilir ki Yentürk bu
görüşünde oldukça haklıdır.4 Yahudi cemaatinden kişilerle yapılan görüşmeler 1950-55 yılları arasında sadece bu ürünü
üreten Musevi fırıncılar sayesinde boyozun yaygın olarak İzmir’in her yerinde satılmaya başlandığını göstermekte. Burada
kısa bir açıklama daha yapmak gerekir. Boyoz, aslında sadece İzmir değil, İstanbul, Selanik, Manisa, Tire ve Anadolu’nun
daha birçok yerine yayılan Sefarad Yahudileri tarafından da bilinmekle ve yapılmakla birlikte, sadece İzmir’de ticari
olarak sunumu yapılan bir ürün olarak karşımıza çıkmaktadır. Yani ev dışına çıkışı dolayısıyla dini kimliğinden sıyrılıp
daha seküler bir hale gelişi İzmir’de gerçekleşmiş ve bu 50-60 yıl öncesi gibi çok yakın bir tarihte gerçekleşmiştir.

Musevilerin evlerinde yaptıkları boyozlarla, bugün çarşıda satılanlar arasında lezzet olarak da bazı farklar bulunmaktadır.
Özellikle cuma günleri, bir gün sonraki tatile hazırlık olması amacıyla evlerde yapılanlarında un, yumurta, tuz ve su ile
karıştırılarak hazırlanan hamur, kulak memesi kıvamına gelince küçük toplar halinde kesilir. Derin bir kap içinde yer
alan yağda (kesinlikle bitkisel yağ olmalı ki eskiden kullanılan susamyağı bugün yerini ayçiçeği yağına bırakmıştır) ya-
rımla bir saat arası bekletildikten sonra, el ayasının yardımıyla yaklaşık yirmi santim çapına gelene kadar açılır. Açılan
bu yufkanın içine isteğe bağlı olarak peynir, pirinç, patates, ıspanak veya patlıcan konularak bohça biçiminde katlan-
dıktan sonra, eğer istenirse üzerine susam, peynir rendesi vb. maddeler eklenir. Daha sonra, önceden yağlanmış, dört
köşe saç tepsilere konularak, fırına gönderilir. Ancak 1960’lı yıllardan sonra bu işle uğraşan Museviler birer birer bu
alanı terk edince ortalık şimdiki boyoz imalathanelerine kalmıştır. Bu nedenle, şimdiki boyozlar tat ve içine konulan
malzemeler bakımından farklılıklar göstermektedir.

Önceleri İkiçeşmelik, Mezarlıkbaşı, Agora ve Kemeraltı’nda bulunan fırınlarda üretilen boyozları yapan ustalar arasında
en ünlü olanlarıysa Avram Yükatan ve Yako Abravaya olmakla birlikte, onların ölümü ve sonrasında boyozun giderek
İzmir’de halk arasında yaygınlaşmasıyla durum değişmiştir. Artık İzmir’in değişik yerlerindeki fırınlarda sabah kahval-
tılarının bu vazgeçilmez ürünü eski tadından biraz uzaklaşmış olsa da üretilmektedir. Bugün eski tadına yakın üretim
yaptığı savlanabilecek sadece iki fırın bulunmakta. Bunlardan biri Alsancak’ta Dominik Caddesi’nin nihayetinde hemen
köşede yer alan ve Sayın Emel Şen Hanım tarafından çalıştırılan Anjelina isimli pastane ve Kıbrıs Şehitleri Caddesi’nin
sonundaki Dostlar fırınıdır.

Dolayısıyla boyozu göçle gelen kültür yanında taşır, dönüştürür, yeni bir kültürel anlam katar ve İzmir mutfağına ek-
lemler. Göç, Taşıma, Kültürel dönüşüm, Sekülarizasyon, Eklemlenme formülasyonunu aklımızın bir köşesinde tutarak
midye dolmasını incelemeye geçebiliriz.

4 Yentürk 2006, 116-123.
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İzmir, hemen herkesin bildiği gibi göç alan kentlerden biridir. Balkan savaşları ile başlayan ve günümüze kadar gelen
yaklaşık yüz yıllık süreçte İzmir’e önce Balkan göçmenleri, Girit ve Yunanistan mübadilleri ve sonrasında da 1950’li yıl-
lardan başlayarak da Anadolu’nun değişik yerlerinden gelenler yerleşmiştir. İzmir 1960 ve 70’li yıllarda Güneydoğu
Anadolu’dan özellikle de Mardin’den göç almaya başlamıştır. Son büyük göç ise yakın zamanda Suriye, Kobane ve Şen-
gal’den gelenlerle, yurt dışına kaçak yollardan çıkmak için bekleyenleri saymazsak; 1993’ten itibaren Güneydoğu’daki
çatışma ortamı ve köy boşaltmalar nedeniyle yoğunlaşan Mardin’in Kürt nüfusuna ait göçtür.

Kendilerinden önce gelen ve kente yavaş yavaş entegre olmuş akrabalarını izleyen son Mardinli göçmenler de aynı yolu
izlemişler ve İzmir’de midye toplama ve bunu işleyerek midye dolma yapma yoluna gitmişlerdir. Ancak burada İzmir’in
göç alan iki bölgesi önem kazanmaktadır. Buraları da birbiriyle komşu olan Kadifekale ve Yapıcıoğlu bölgeleridir. İzmir’in
antik yerleşiminin üzerinde yer alan bu iki bölge her zaman İzmir’e sonradan gelenlerin ilk yerleştikleri ve kente uyum
sağladıktan sonra yerlerini yeni göçmenlere bıraktıkları semtlerdir. Balkan savaşları ve sonrasında ilk gelen mübadiller
içinde yer alan Giritliler de bu semtlere yerleşmişler ve burada kendi mutfak kültürlerine uygun yemekleri üretmişler,
ayrıca zaten İzmir mutfak kültüründe Rumlarla varolan midye dolma ve midye salma yapmayı da devralmışlardır.

Giritliler, İzmirli Rumlardan öğrendikleri gibi midyeyi hem dolma hem de pilav şeklinde yani salma denilen usulde ya-
parken içine bol soğan, kimyon, karabiber, yenibahar, tarçın, kuşüzümü ve fıstık katmaktaydılar. Kente dışarıdan ge-
lenlerin buradaki yaşam biçimine alışmaya ve ekonomik anlamda kente tutunmaya çalışırken yaşadıkları bu iki semtin
bundan sonraki misafirleri ise Mardinliler olmuştur. Mardinliler kendilerinden önceki Giritlilerden öğrendikleri midye
dolmaya kendi mutfak kültürlerinin daha acımsı tada sahip baharatlarını eklerken tarçın, fıstık, kuşüzümünü ve diğer
baharatların bir kısmını çıkarmışlar ve günümüz İzmir usulü midye dolma bu şekilde ortaya çıkmıştır.

Burada daha önce Yahudiler ve boyoz anlatılırken yapılan formülasyonu bir kez daha anımsamakta yarar var. Göç, Ta-
şıma, Kültürel dönüşüm, Sekülarizasyon, Eklemlenme formülü midye dolmaya uyarlanmaya çalışılırsa aşağıdaki gibi
bir sonuç çıkmaktadır. Göçle gelen kültür ürünle tanışmakta, onu kendi kültürüne dönüştürmekte ve İzmir mutfağına
eklemlemektedir (Göç, Tanışma, Dönüşüm, Eklemlenme); her iki formül arasındaki fark göçle gelenin ürünü yanında
taşıması ya da geldiği yerde yeni bir ürünle tanışması şeklinde anlatılabilir. Dolayısıyla iki yeni formül daha üretmek
olası gibi gözüküyor.

1-Ürün, Taşınır, Dönüşür, Eklemlenir bu formül dini kimlik üzerinden gelişir.

2-Ürün, Tanışılır, Dönüştürülür, Eklemlenir bu formül etnik kimlik üzerinden gelişir. Her iki formül de İzmirlilik kav-
ramı ve İzmirlilik ruh halini açıklama açısından önemli birer göstergedir. Bu göstergeleri doğru okuyabilmek için İzmir’in
bazı nitelikleri konusunda saptamalarda bulunursak konu daha iyi anlaşılabilir.

Burada İzmir’in en önemli niteliğine dikkat çekmek istiyorum. Bu nitelik de İzmir’in görünen yüzüyle görünmeyen ya
da gizli bir başka yüzünün olmasıdır. Roma tanrısı Janus gibidir İzmir. Janus, bir yüzü o yana, bir yüzü bu yana bakan
ikiyüzlü Roma tanrısıdır. Bu tanrının resmine Roma paralarında rastlanır. Janus’a ait olan betimlemelerde yüzlerden
biri kentten içeri girenlere, öteki ise kentten çıkanlara bakar. Böylece kent güvenlik içinde yaşamasını sürdürür. Janus
aynı zamanda değişimi dönüşümü farklı kültürler arasındaki bir geçişi yani kültürler arasında eğer bir kapı varsa bunun
bekçisi rolünü de simgesel anlamda üstlenmiş olan bir tanrıdır. Uygarlık yollarını açan bu tanrı, şehirler kurdurmuş,
toprağı işlemeyi öğretmiş, parayı icat etmiş bir tanrı olarak da bilinir Roma Mitolojisi’nde. İzmir bu anlamda biraz da
bu tanrıya benzer, hem 9000 bin yıllık bir geçmişin getirdiği birikimle geçmişi hem de çağdaş Türkiye’nin modernizme,
batıya açılan kapısı olarak geleceği simgeler.5 Ayrıca 9000 yıllık bir perspektiften İzmir’e bakıldığında ilk göze çarpan
olgu İzmir’in hemen her zaman Batı Anadolu’nun iç bölgeleri ile Ege adaları ve Kıta Yunanistan’ı arasında kültürel ve
iktisadi bir geçiş bölgesi işlevi görmesidir. Bir diğer deyişle batıya ve doğuya açılan çift yönlü bir kapıdır İzmir. Bu ol-
gunun tarih öncesi dönemlerden kanıtı Ulucak, Ege Gübre vb. neolitik dönem kazılarında ortaya çıkmıştır.

5 Uhri ve Aytar 2007, 42-44.
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Tarih içinde zaman zaman üstünlüğü yakın coğrafyadaki Ephesos ve Miletos’a kaptırsa da bir liman kenti olarak hemen
her zaman kozmopolit niteliğiyle “kervan kültürü”ne sahip kentlerle kıyaslandığında ayrıksı bir yerde durmuştur. Dur-
muştur durmasına da esas olarak bir ticaret kenti olduğundan pastanın küçüldüğü dönemlerde içine kapanarak evde
kalmış bir prenses gibi davranmıştır, Victor Hugo’nun kentlerin prensesi dediği İzmir. Zaman zaman da Rapunzel gibi
kulesinden saçlarını uzatarak kendisini kurtaracak yakışıklı prensi beklemiştir. Bu prens de hemen her zaman ticaret
ile geçinen ve sonrasında ticaret burjuvazisi denilecek kesim olmuştur. Avrupa’nın her yerinden gelip İzmir’de ticaret
yapanlar kentin ticaret burjuvazisini oluştururken farklı bir kültür de yaratmışlardır.

Ancak bu olgu özellikle Cumhuriyet’ten sonra yerini Türk ticaret burjuvazisine bırakırken ideolojik ve kültürel bir de-
ğişim de başlamıştır. Zira gayrimüslim sermaye kenti yavaş yavaş terk etmek zorunda kalmış ve İzmirli Mahmut Esat
Bozkurt’un sözleriyle belirtecek olursak: “Türk, bu ülkenin yegâne efendisi, yegâne sahibidir. Saf Türk soyundan olma-
yanların bu memlekette tek hakları vardır; hizmetçi olma hakkı, köle olma hakkı. Dost ve düşman, hatta dağlar bu ha-
kikati böyle bilsinler.” sözünde karşılığını bulacak biçimde İzmir o gizli ikinci yüzünü hemen her zaman göstermiştir
sonradan gelenlere, ötekilere, Türk olmayanlara.

Kısacası kendini İzmir’in ve Türkiye’nin gerçek sahibi olarak görenlerle ‘öteki’ler olarak bir ayrımın Cumhuriyetle beraber
başladığı söylenebilir. Bir diğer deyişle İzmir hiç de öyle söylendiği gibi bir hoşgörü kenti değildir. Ya da en başta söy-
lediğim gibi iki yüzü olan bir Janus’tur İzmir. Ayrıca zaten hoşgörü kavramının kendisi eşitsiz bir kavramdır. Eğer İzmir
ve İzmirliler kendilerini ve şehirlerini bir hoşgörü kenti ve hoşgörülü olmak üzerinden tanımlıyorlarsa zaten baştan ay-
rımcılığı, eşitsizliği ve ötekileştirmeyi özümsemişlerdir.

İzmirli ancak kendisi gibi olanı içselleştirirken farklılıkları görünmez hale getirme becerisini de göstermiştir. Bunun en
iyi örneği boyozun sekülerleşerek İzmir mutfağına eklemlenmesidir. Sekülerleşmeyle birlikte unutulan en önemli olgu
bu ürünü getiren, üreten ve tanıtanların Yahudiler oluşudur. Sanki binyıldır İzmir mutfağının bir ürünüymüş gibi
mutfak kültüründe yerini alan bu ürün eğer bir anlam kaymasına uğramasaydı Yahudilerin hamursuzu gibi dar bir çev-
rede de kalabilirdi. Bununla birlikte etnik kimlik üzerinde İzmir mutfağına eklemlenen midye dolma ise daha farklı bir
durumu göstermekte. Buradaki farklılık Kürtlerin İzmir’e getirdikleri kendi mutfak kültürlerinin ürünleri yerine İz-
mir’deki bir ürünü dönüştürmeleridir. Esasında burada dönüşen simgesel anlamda Kürtlerin kendisi olmaktadır. Yani
Kürtler ya da Mardinliler midye dolmayı dönüştürürken kendileri de bir dönüşümden geçmekte kente uyum sağlamak
için İzmirlileşmektedirler. Zira hiçbir zaman deniz kültürüyle ilişkisi olmayan sadece akarsuyu ve biraz da gölleri bilen
bir coğrafyadan gelen insanlar yoksulluk ve yoksunluk nedeniyle dönüşerek deniz kültürünü öğrenmek zorunda kal-
mışlardır.

İzmirlilik, İzmirli gibi olmayı insan olmakla bir tutmak üzerine kurulmuş bir dünyadır. Baudrillard’ın bir başka bağlamda
kullandığı aşağıdaki saptamayı İzmir’e uyarlamak konuyu anlamak açısından yerinde olacaktır. “Bütün alanlarda insan-
dışını bertaraf etmeyi her şeyi insan yargılarının egemenliği altına sokmayı hedefleyen antropolojik bir bütüncülüğe
doğru gidiyoruz” der Baudrillard.6 Cumhuriyet tarihinin başından itibaren kendini evcil yani yerleşik ve insanlaşmış
gören İzmirli Türk Ticaret Burjuvazisi, göçle gelenlere de aynısını uygulama becerisini zaman zaman baskıyla zaman
zaman da fark ettirmeden gerçekleştirmiştir. Baudrillard’dan yukarıda alıntılanan saptamadaki ‘insan’ sözcüğü yerine
İzmir koyarak okursak: “Bütün alanlarda İzmir/İnsandışını bertaraf etmeyi her şeyi İzmir/insan yargılarının egemenliği
altına sokmayı hedefleyen antropolojik bir bütüncülüğü doğru gidiyoruz.” Dolayısıyla İzmirli kendi gibi olanı kabul
eder ve dönüştürür kendi gibi olmayanı dışlar. Ancak konu yemek kültürü olduğunda ve yemek kültürü hazların majör
ve minör alanı olduğu için İzmirliliğin o mekanik işleyişi bu alanda bir miktar bozulmaya ve halkların kardeşliği ilkesi
bu alanda daha geçerli hale gelmeye de başlamıştır.

Sonuç olarak Kürtler/Mardinliler, Yahudiler veya diğer göçmenler ve onların İzmirlileştirilmesi arasında yeme-içme ve
mutfak kültürü açısından boyoz ve midye dolma üzerinden yukarıdaki gibi birebir bir ilişki kurmak olasıdır.

6 Baudrillard 2005, 22.
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BOYOZ AND STUFFED MUSSELS IN IZMIR IN THE FOOTSTEPS OF 

CULTURAL INTERACTION

Ahmet Uhri

Abstract

In this study, where cultural interactions in Izmir will be examined, boyoz, which came over with migration, and stuffed
mussels, also a product of migrants, will be discussed. Both products have a special place in the cuisine of Izmir: while
one is the contribution of Izmir’s Jews to the culinary culture, the other is a dish made by the Kurds who migrated to
Izmir, especially from Mardin; they have also left significant marks on the cuisine of Izmir, considering its political and
cultural aspects. The approaches of Izmir and its people towards religious and ethnic identities may be somewhat de-
duced from these two products. 

Boyoz, a common breakfast food in Izmir -especially for workers who skip breakfast at home and commute to work-
are a baked product consumed on the run but best eaten with a cup of tea and oven-baked eggs. The addition of boyoz
to Izmir’s culinary culture took place after 1492, when Sephardic Jews migrated to the Ottoman Empire and, of course,
to Izmir. 

One must go back to July 31 1492 to find what the name of this product, hardly known outside Izmir, means. This is
the date when Jews left/were exiled from Spain, or Sephardim, as this land is called in the holy books. According to the
explanation of Sevan Nişanyan, who has prepared the most comprehensive etymological dictionary in Turkish, “In
Judeo-Spanish, which is called Ladino, ‘boyoz’ is plural of ‘boyo’, which means bun. Small round bread or bun. In Spa-
nish, the double L letter is pronounced /y/, so there is no difference in its pronunciation.”1 This, says Nişanyan, explains
the relationship between ‘bollos’ and ‘boyoz’. Of course, the word ‘bollo’ (‘boyo’) also appears in other Indo-European
languages in different forms, the most widely known form being the English ‘ball’. The word defines something which
everyone can understand- a round or spherical object, a ball. Its roots can be traced back to the Proto-Indo-European
word ‘bhel’, which means to become inflated, to bloat, which is, of course, also related to the English words ‘swell’,
‘bullet’ and even ‘bulla’, used for earthenware with an almost spherical shape with seal prints in archaeology.2 It also
began to mean testicles from the early 14th century. 

The Jews who were exiled from Spain carried other things with them during their journey besides their faith. Among
these were their culture and the Judeo-Spanish language in which it is expressed, the proof of which is the fact that this
language was used by Izmir’s Jews for education in their own schools.3 Therefore, it would not be wrong to look for the
roots of the word ‘boyoz’ in the Spanish language. However, as this search delivers a purely etymological explanation,
we must now look at the place of this indispensable breakfast food of Izmir in the cultural history and examine boyoz
in this regard. 

For one thing, it must be stated that there are baked products called ‘bollos’ or ‘boyoz’ almost everywhere in the world
where Spanish is spoken. However, while the taste and the production of the food may vary according to the geography,
the name always defines a round and greasy baked product. Nonetheless, the product can be savoury or sweet. In fact,

1 For the etymology of the word ‘boyoz’, see http://www.nisanyansozluk.com..
2 www.etymonline.com; Saltuk 1993, 43.
3 Bora 1995, 154; Roden 2000, 152-157.
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boyoz may have different ingredients depending on where they are made. In this case, the following questions should
come to mind. Is this mainly a product of the Iberian Peninsula? If so, could the people who left there -starting with the
Jews, who blended Spanish culture with their own, and others who reached other lands as a result of geographical dis-
coveries and the migration that followed- have taken boyoz with them and kept on making them with different ingre-
dients, but the same form? The reason I am asking these questions is clear: while the boyoz made in Izmir are savoury,
there are other types of boyoz made in Spain, Argentina, Chile and other countries with the addition of sugar, raisins,
etc. to the dough. Besides, the Sephardic Jews who live in Izmir primarily consume boyoz at the Sabbath meal eaten on
Friday evenings and at breakfast on Saturday, which is the rest day, so boyoz also have a religious connotation in these
lands. However, this type of religious connotation has not existed in other Spanish-speaking parts of the world from
the beginning, unless the consumers are Jewish. In other words, there are differences in the names and the ingredients
depending on the geography. This proves that boyoz made in Izmir have been transformed into a product specific to
Jewish migrants. To put it another way, while boyoz are a product that arrived through migration from Spain, they
could be called a product specific to Ladinos living in Izmir, because the food has gained different connotations here,
at least in regard to Izmir. Nevertheless, it must not be forgotten that boyoz were brought through migration and that
the food underwent a cultural transformation with the new meaning that the people who brought it gave to it.

What can be known for certain is that boyoz have been produced by the Sephardic congregation in Izmir for over 500
years; what is not certain is when this product left homes and became a commercial product, spreading all over Izmir.
According to Nejat Yentürk, this date may not be earlier than the second half of the 12th century, and Yentürk is quite
right in his opinion.4 The interviews carried out with people from the Jewish community show that boyoz started to be
widely sold all over Izmir in 1950-55, thanks to the Jewish bakers who alone baked this product. We need to give anot-
her brief description here. Boyoz-while known and made by Sephardic Jews, who not only spread it to Izmir, but also
to Istanbul, Thessaloniki, Manisa, Tire and many other parts of Anatolia-are only present as a commercial product in
Izmir; therefore the shedding of their religious identity due to leaving homes and becoming more secular took place in
Izmir, and this happened in the very recent past, around 50 or 60 years ago.

There are also some differences between the boyoz that Jews make at home and those sold in the market today in terms
of taste. Especially on Fridays, when they are made at home in preparation for the next day’s holiday, the dough-made
by mixing flour, eggs, salt and water-is cut into small balls when it reaches the consistency of an earlobe. These balls
are left in oil (it must definitely be vegetable oil, the sesame oil used previously having today ceded its place to sunflower
oil) in a deep container for a half hour to an hour, before they are rolled out by hand until they are approximately
twenty centimetres in diameter. Afterwards, cheese, rice, potatoes, spinach or aubergine are placed optionally in the
rolled out dough, which is folded like a bundle: other things, such as sesame seeds, cheese, etc., can be added on top
on demand. Following this, they are placed on pre-oiled, rectangular trays and put in the oven. However, when the
Jews who were engaged in this business left the area one by one, the market became dominated as it is by today’s boyoz
workshops. That is why the boyoz today vary in terms of taste and ingredients. 

While the most famous chefs who made the boyoz produced in bakeries in İkiçeşmelik, Mezarlıkbaşı, Agora and Ke-
meraltı were Avram Yükatan and Yako Abravaya, subsequently, since their deaths, the way in which boyoz became wi-
despread among people in Izmir changed. Now this indispensable breakfast food is produced in bakeries in various
spots across Izmir, although the taste is a little bit different. Today there are only two bakeries which one could claim
produce those close to the old taste. One of them is the Anjelina bakery, which is located on the corner at the end of
Dominik Street in Alsancak and managed by Ms. Emel Şen; the other is the Dostlar bakery at the end of Kıbrıs Şehitleri
Street. 

Therefore, the culture that came with migration, bringing boyoz with it, transformed the food, adding a new cultural
meaning and connecting it to Izmir’s cuisine. 

4 Yentürk 2006, 116-123.
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Migration, Moving, Cultural transformation, Secularization, Connection

We can now move on to examining stuffed mussels, keeping this formulation in mind. Izmir, as almost everyone knows,
is a city that has received many migrants. During the nearly one hundred year process which began with the Balkan
Wars and continues to the present day, first Balkan migrants, then refugees from Crete and Greece, and then, beginning
in the 1950s, people from Anatolia have settled in Izmir. In the 1960s and 1970s, Izmir started receiving migrants from
Southeastern Anatolia, especially from Mardin. The latest big wave of migrants-not counting those who have come from
Syria, Kobane and Sinjar and those who are waiting to exit the country illegally-belongs to the Kurdish population from
Mardin, which has become concentrated in the city due to the conflict in the Southeast and the evacuation of villages
there.

The latest migrants from Mardin-following their predecessors, who had come to the city and gradually integrated them-
selves into it-went into the business of collecting mussels and processing them into stuffed mussels. However, two areas
of Izmir that received many migrants have gained particular importance in this respect. These are the neighbouring
areas of Kadifekale and Yapıcıoğlu. These two regions, situated in the ancient settlement of Izmir, have always been ne-
ighbourhoods where newcomers settled in Izmir before leaving their place to new migrants after adapting to the city.
Cretans, who were among the first refugees after the Balkan wars, had also settled in these neighbourhoods, produced
food that was suited to their culinary culture and took over the stuffed mussel business, which had come to exist as a
part of Izmir’s culinary culture thanks to the Greeks.

Cretans cooked mussels both stuffed and in rice (called ‘salma’) and added lots of onions, cumin, black pepper, allspice,
cinnamon, currants and pine nuts. Migrants from Mardin were the next guests of these two neighbourhoods where
newcomers live while they strive to accommodate to the lifestyle and adapt in economic terms. They added the hot
spices of their own culinary culture to the stuffed mussels and left out the cinnamon, pine nuts, currants and some of
the other spices. Thus today’s Izmir-style stuffed mussels were born. 

It is useful once again to remember the formulation which came up when the Jews and their boyoz were described. 

Migration, Moving, Cultural transformation, Secularization, Connection When this formula is applied to stuffed mussels,
the result is as follows.

Migration, Meeting, Transformation, Connection 

The culture which came through migration meets the product, transforms it into its own culture and connects it to
Izmir’s cuisine. The difference between the two formulas is the difference between the migrant who comes through
migration, moving the product with them, and the migrant meeting a new product. Therefore it seems possible to create
two further formulas.

1. Product, Moves, Transforms, Connects, a formula which develops with respect to religious identity.

2. Product, Is met, Transforms, Connects, a formula which develops with respect to ethnic identity.

Both formulas are important indicators to explain the concept of being from Izmir and the state of being from Izmir.
This topic might be better understood if we determine certain qualities of Izmir in order to read these indicators cor-
rectly.

I would like to point out the most important quality of Izmir here. This quality is that there is the apparent face of
Izmir, but there is also an unseen or, rather, secret face. Izmir is like Janus, the Roman god. Janus is a two-faced Roman
god, one of his faces looking in one direction, the other in another. This god’s picture is seen on Roman coins. In des-
criptions depicting Janus, it is said that one of the faces looks at the people coming into the city and the other looks at
those leaving it. Thus, the city lives on in safety. Janus is also a god who has symbolically assumed the role of guardian
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of change, transformation and the gateway to cultural exchange, if there is one. This god, who has opened the way for
civilization, is also known in Roman mythology as a god who founded cities, taught how to cultivate land and invented
coins. Izmir is a bit like this god in this sense: it symbolises both the past, with the accumulation of a 9,000 year history,
and the future, as modern day Turkey’s door to modernism and the West.5 In addition, when Izmir is viewed from a
9,000 year perspective, the first thing that stands out is that Izmir has almost always been a cultural and economic pas-
sage between the inner regions of Western Anatolia and mainland Greece. In other words, Izmir is a two-way door ope-
ning to both the East and the West. The prehistoric proof of this phenomenon was unearthed in the Neolithic excavations
at Ulucak, Ege Gübre, etc.

Although nearby Ephesus and Miletus were superior from time to time, Izmir has always stood out as a port city with
its cosmopolitan character when compared to other cities, which had a ‘caravan culture’. It has indeed stood out; but
because it is mainly a trading city, Izmir-called the princess of cities by Victor Hugo-has kept to itself like an old maid
when the markets have shrunk. From time to time, it let its hair down from its tower like Rapunzel, and waited for its
Prince Charming. This prince has almost always been the class which makes a living through trade and could be called
the commercial bourgeoisie. Those who came in from all over Europe to trade in Izmir created a culture of their own
while forming the commercial bourgeoisie.

However, especially after the Republic was founded, this group ceded its place to the Turkish commercial bourgeoisie
and an ideological and cultural change began. This was because non-Muslim capital was slowly forced to leave the city.
In the words of Mahmut Esat Bozkurt from Izmir: “Turks are the only masters and sole owners of this country. Those
who are not descendants of pure Turks have only one right in these lands; the right to be servants, to be slaves. Friend
or foe, even the mountains must know this truth.” As seen in this quotation, Izmir has always shown its secondary,
secret face to newcomers, others, non-Turks. 

In short, it can be said that the distinction between those who see themselves as the real owners of Izmir and Turkey
and ‘others’ started with the Republic. In other words, Izmir is not a city of tolerance, as claimed; as mentioned earlier,
Izmir is a two-faced Janus. Besides, the concept of tolerance is itself an unequal concept. Even if Izmir and its people
define themselves as a city of tolerance and as being tolerant, they have internalised discrimination, inequality and mar-
ginalisation from the beginning. 

The people of Izmir have only internalised those who are like themselves, and have shown the ability to make differences
invisible. The best example of this is how boyoz became secular and were added to the cuisine of Izmir. The most im-
portant issue, which was forgotten with secularisation, was that the ones who brought, produced and promoted this
product were Jews. This product, which has taken its place in the culinary culture as if it were a product of Izmir’s
cuisine for thousands of years, could have remained within a narrow circle had it not gone through a semantic shift,
just like the Jewish Passover. However, the stuffed mussels which were added to Izmir’s cuisine reveal a different situa-
tion. The difference here is that the Kurds transformed a product of Izmir instead of an element of their own culinary
cuisine that they brought with them. What has in fact been transformed here is the Kurds themselves, in the symbolic
sense: as Kurds, or the people from Mardin, transformed the stuffed mussel, they were also going through a transfor-
mation and becoming people of Izmir in order to adapt themselves to the city. These people, who had never had any
relation to marine culture, who had only known about rivers and maybe a little bit about lakes, had to transform them-
selves due to poverty and deprivation and had to learn marine culture. Being from Izmir means belonging to a world
built upon the idea that being like the people of Izmir is being human. Adapting the following determination which Ba-
udrillard used in another context to Izmir would be appropriate in order to understand the issue. Baudrillard says, “We
are heading towards an anthropological holism, which aims to eliminate the inhuman and put everything under the
rule of human judgement.”6 The Turkish commercial bourgeoisie of Izmir, which has seen itself as domestic and therefore

5 Uhri ve Aytar 2007, 42-44.
6 Baudrillard 2005, 22.
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humanised since the beginning of the history of the Republic, has realised its ability to apply the same to migrants, so-
metimes with pressure and sometimes without notice. If the word ‘human’ in the determination quoted from Baudrillard
above is replaced with Izmir, then “We are heading towards an anthropological holism, which aims to eliminate the
non-Izmir and put everything under the rule of Izmir’s judgement.” Therefore, the people of Izmir accept those who
are similar to themselves and exclude those who are not like them. However, when it comes to the food culture, and
because the food culture is a major and a minor area of pleasure, that mechanical operation of Izmir begins to break
down somewhat and the principle of the brotherhood of people becomes more prevalent in this area. 

Consequently, it is possible to establish a direct relationship between Kurds or people from Mardin, Jews or other im-
migrants, and the way they have been assimilated through eating and drinking, and the culinary culture of boyoz and
stuffed mussels.
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