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Proje Adı: Kafkasya‟dan Anadolu‟ya Göçler ve Biga Yöresine YerleĢimler

Proje Amacı: Projedeki amacımız Kafkasya‟dan baĢlayıp, bugünkü Türkiye
toprakları sınırları içine ve özellikle Biga yöresine yapılan Kafkas göçlerinin sebeplerini,
izlenilen yolları, göç Ģartlarını; göçmenlerin yerleĢimlerini ve yerleĢim sonrası çevreye uyum
sürecini ortaya koymak ve değerlendirmektir.

GiriĢ: Göç olgusunun, bugüne dek toplumları siyasi, sosyolojik, ekonomik, psikolojik
vb. konularda etkilediği bir gerçektir. Göç uzun bir zamana ve geniĢ bir alana yayıldığında,
tümünü incelemek olanaksız hale gelir. Bunun için de konuya zaman ve mekân
sınırlandırması yapılması gerekir. Anadolu ve Kafkasya tarihleri boyunca göçlerin beĢiği
olmuĢ

coğrafyalardır.

Konumuzun içeriğindeki

Biga ilçesi

de, göçler tarafından

ĢekillendirilmiĢ bir yerleĢimdir. 18. yy sonlarında bireysel olarak baĢlayan Kafkasya Göçleri
1859‟dan itibaren kitlesel hale dönüĢmüĢ, 1864‟ten itibaren de yüz binlerce kiĢiyi bulmuĢtur.
Göçler Biga‟nın da sosyal, ekonomik ve demografik yapısı üzerinde önemli değiĢimlere sebep
olmuĢtur.

Yöntem: Proje konusunu tespit ettikten sonra kaynak araĢtırmasına baĢladık. Önce
genel kaynakları inceleyerek konunun genel ölçekteki durumunu araĢtırdık. Daha sonra yerel
kaynaklardan bilgi toplayarak konu ile ilgili yerleĢim yerlerini tek tek gezdik. Olayın
üzerinden çok uzun süre geçmesinden ve yazılı kaynakların yok denecek kadar az olmasından
dolayı sözlü tarih çalıĢmalarına yöneldik. Daha sonra tüm verileri sentezleyerek raporumuzu
oluĢturduk.
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GÖÇ NEDĠR?
Göç kavramı genel anlamıyla birey veya insan topluluklarının bulundukları bölgeden
baĢka bölgelere gitmeleri ve yerleĢmeleri ile meydana gelen mekân değiĢtirme hareketidir.
Hukuken seyahat ve yerleĢme özgürlüğünün kullanılması anlamındaki yerleĢmelere de göç
denir.1 Fakat göçün, özellikle kitlesel göçlerin hafızalardaki çağrıĢımı bir hakkın kullanılması
özgürlüğünden ziyade, zorunluluktur. Göç eden anlamındaki göçmen ve ya muhacir
kavramları da seyahat ve yerleĢme özgürlüğünü kullanmaktan ziyade, çaresizlikten göç
edenler için kullanılır.
Her göç olayının coğrafi, siyasi, ekonomik, sosyal vb. koĢullara bakarak kendine özgü
tanımının yapılması gerekir. Bizim inceleyeceğimiz Kafkas göçleri örneğini, bitiĢik üçüncü
ülkeye yapılan, kademeli, iç-dıĢ karma, denizaĢırı kitlesel, zorunlu, dağınık iskânlı, uluslar
arası boyutlu bir göç olarak tanımlayabiliriz.2 Kafkasya‟dan yapılan bu zorunlu göçler
konusunda günümüzde birçok araĢtırmacı göç kavramı yerine sürgün, katliam veya soykırım
kavramlarını da kullanılmaktadır.
KAFKASYA
Coğrafi Yapı
Kafkasya sözcüğü ile Azak Denizi, Maniç Çukurları ve Karadeniz arasında kalan
ApĢeron Yarımadasından baĢlayarak Ermenistan‟a hatta Ġran sınırına kadar olan topraklar
kastedilir. Kafkasya‟yı Karadeniz ile Hazar arasında uzanan 1200 km uzunluğundaki 5 binli
rakımlara ulaĢan (en yüksek tepe 5642m ile Elbruz Tepesi) Kafkas Dağları ikiye bölünür.
Kafkas Dağlarının güneyine genelde Güney Kafkasya denildiği gibi Trans Kafkasya terimi de
kullanılır. Kuzey ve güneyi birbirine bakarken en önemli geçit Kuzey Osetya‟daki Daryal
Geçididir. Güney Kafkasya‟da Azerbaycan, Gürcistan ve Ermenistan Devletleri yer alır3
Azerbaycan ile toprak bütünlüğü olmayan Ermenistan, Ġran ve Türkiye arasında kalan
Nahçivan Özerk Cumhuriyeti, Nogolna Karabağ Özerk Bölgesi, Gürcistan‟a bağlı Acara

1

Çam, Yusuf; (2004)Kafkasya’dan Türkiye’ye Göçler ve Kocaeli Yöresine İskanlar, Yüksek Lisans Tezi Kocaeli
Üniversitesi İzmit,sayfa-266
2
Çam, Yusuf; (2004)Kafkasya’dan Türkiye’ye Göçler ve Kocaeli Yöresine İskanlar, Yüksek Lisans Tezi Kocaeli
Üniversitesi İzmit,sayfa-266
3
Grigorantz, Alexandre; (2000) Kafkasya Halkları Tarihi ve Etnografik Bir Sentez çeviri:Doğan Yurdakul,
İstanbul,sayfa-16
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Özerk Cumhuriyeti ve Güney Osetya Özerk Bölgesi Güney Kafkasya‟daki diğer idari
oluĢumlardır.

Konumuz ile daha fazla ilgili Anadolu‟ya göçlerin tamamına yakınının geldiği
coğrafya olan olan Kuzey Kafkasya ise Abhazya dıĢında Rusya Federasyonu sınırları
içindedir. Bölgedeki özerk cumhuriyetler Abhazya, Dağıstan, ĠnguĢetya, Kabardey-Balkar,
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Kuzey Osetya-Alanya, Adigey, Karaçay-Çerkez ve Çeçenistan Cumhuriyetleridir. Bu
cumhuriyetlerin kuzeyini Ģemsiye gibi örten özel idari statüsü bulunan Krasnodar ve
Stavropal Kafkasya‟nın kuzey sınırlarını çizer.
Türkiye coğrafi açıdan Kafkasya‟nın dıĢında görünmekle birlikte siyasi, ekonomik ve
kültürel olarak Kafkasya ile hep yakından ilgilenmek zorunda kalmıĢtır. Tarihsel bağlar,
etnik-dini çatıĢmalar, enerji trafiği gibi konular Türkiye‟nin Kafkasları çok yakından takip
etmesini zorunlu kılmaktadır.
A. Eski Çağlarda Kafkasya
Kafkasya tarih boyunca birçok kavimin geçiĢ, karĢılaĢma ve çarpıĢma alanı olmuĢtur.
Hem güneyinden hem de kuzeyinden büyük göç dalgalarının geçtiği Kafkasya sürekli
iĢgallere maruz kalmıĢtır. ĠĢgallerinin baĢka iĢgalciler tarafından sürüldüğü bir süreç yüzlerce
yıl devam etti.
Milattan önce 1200‟lerde Kimmerler bölgeye hakimdir. Milattan önce VIII. Yüzyılda
ise Orta Asya‟dan gelen Ġskitler Karadeniz„in kuzeyinde büyük bir devlet kurarak Kafkasları
ele geçirdi. Buradan Ġran‟a ve Anadolu‟ ya geçti. Milattan önce IV. Yüzyıllarda Ġran kökenli
Sarmatlar bölgeye hakim oldu. Milattan önce I. Yüzyılda ise bu kez Alanlar Sarmatlar‟ı yendi
ve Kavimler Göçüne kadar geçen sürede bölgenin sahibi oldular. Orta Asya‟daki Büyük Hun
Devleti‟nin Çinliler tarafından yıkılması ile Batıya göç eden Hunlar, Balamir önderliğinde
Alanların ülkesini yakıp yıkarak onları batıya sürdüler ve kurdukları Avrupa Hun Devleti
yıkılana kadar bölge Türklerin kontrolü altında kaldı.4 VI. Yüzyıldan itibaren Ġstemi
Yabgu‟nun faaliyetleri ile en geniĢ sınırlara ulaĢan Köktürk Devleti yüz yıla yakın bölgede
söz sahibi oldu. Köktürk Hakanlığının 630‟da Çin egemenliğine girmesi ile kendilerini
Köktürklerin varisi sayan Hazarlar bölgeye hakim oldular.5 GeliĢmiĢ, ticarete dayalı
ekonomileri ve dini hoĢgörüleri ile bilinen Hazarlar VII. Yüzyılda Hazar BarıĢ Çağı denilen
bir dönem yarattı.6
Ġslamiyet ile Kafkasların ilk karĢılaĢması bu dönemde oldu. Hz. Osman„ın orduları
VII. yy sonlarında Güney Kafkasya girdi. O tarihten itibaren 50 yıl süren Hazarlar, Arapların

4

Grigorantz, Alexandre; (2000) Kafkasya Halkları Tarihi ve Etnografik Bir Sentez çeviri: Doğan Yurdakul,
İstanbul,sayfa-16,17
5
Kaşıkçı, Nihat; Yılmaz, Hasan. (1999) Aras’tan Volga’ya Kafkaslar, Ankara,sayfa-11
6
Okur, Yasemin; Genç, İlhan; Özcan, Tuğrul; Yurtbay, Mevlüt; Sever, Akın (2010) Ortaöğretim Tarih 9. Sınıf
İstanbul sayfa 95
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Kuzey Kafkasya ve Rusya‟ya doğru yayılmasına engel oldu. 7 VIII. yy‟ da Emevi Halifesi
HaĢim bin Abdülmelik döneminde Kafkaslara yapılan seferlerde, bazı Müslüman Arap
grupların Dağıstan‟da yerleĢmesi ile Ġslamiyet bu bölgede yayılmaya baĢladı. Çeçenlerin bir
kısmı X. ve XI. yy‟ da Müslüman oldu. Fakat tüm Kafkasya‟nın Müslümanlığı kabul etme
süreci XIX. Yüzyıla kadar devam etti.8
Hazarların yıkılmasından sonra Abbasiler, ardından da Selçuklular bölgeye geldiler.
Tuğrul Bey döneminde Hasankale, Alparslan döneminde de Ani Kalesi ve Kars ‟ı alan
Selçuklular, Kafkaslar ile yakından ilgilendiler.9
13. yüzyılda Cengiz Han‟ın torunu Batuhan kısa süre içinde AĢağı ve Orta Volga
Bölgeleri ile Kıpçak Bozkırlarını alarak buraları Altınorda Devleti‟ne dahil etti.10 1398‟de
Timur‟un Altınorda Seferi sonrası ToktamıĢ Han‟ın Litvanya Prensliğine sığınması ile
Altınorda Devleti parçalandı. Ortaya çıkan Kazan ve Astrahan Hanlıkları 16. yy‟ da Rusya
tarafından iĢgal edildi. Artık Rusya‟nın önünde Kırım ve Kafkaslar vardı.11
B. Kafkaslar’ da Türk- Rus ĠliĢkileri
Kafkasya‟da ilk Türk varlığı MÖ 8. yy‟ da Orta Asya Bozkırlarından gelen Ġskitler
(Sakalar) ile baĢlar. Ġskitler‟i Hun, Göktürk, Hazar ve Altınorda Hanlıkları takip eder.12
BaĢlangıçta Kırım Hanları aracılığı ile baĢlayan Kuzey Kafkasya ile Osmanlı Devleti
iliĢkilerinde doğrudan ilk temas 1451‟de Fatih‟in Abhazya (Sohumkale) üzerine bir donanma
göndermesi ile baĢlar. Böylece Kafkasya‟nın Karadeniz Kıyıları 1800‟lü yıllara kadar
Osmanlı nüfuzu altında kaldı.13
C. Kafkas- Rus SavaĢları
1567‟de Çar VI. Ġvan‟ın bugünkü Kabardey-Balkar Cumhuriyeti‟nin bulunduğu
bölgeye saldırması ile Kafkas-Rus SavaĢları baĢlamıĢ oldu.14 Rusya tarihsel hedeflerine

7

Grigorantz, Alexandre; (2000) Kafkasya Halkları Tarihi ve Etnografik Bir Sentez çeviri:Doğan Yurdakul,
İstanbul,sayfa-17
8
Tavkul, Ufuk (2005) İslamiyetin 19. yy’da Kafkasya Halklarının Toplumsal Yapılarına Tesirleri, Kırım Dergisi, 7
(25), 1998, sayfa-43,46.
9
Kaşıkçı, Nihat; Yılmaz, Hasan. (1999) Aras’tan Volga’ya Kafkaslar, Ankara,sayfa-12,13
10
Kaşıkçı, Nihat; Yılmaz, Hasan. (1999) Aras’tan Volga’ya Kafkaslar, Ankara,sayfa-14
11
Aslan, Cahit (2006) Bir Soykırımın Adı 1864 Büyük Çerkes Sürgünü, Adana,sayfa-6
12
Bayraktar, Hilmi (2008) Kırım ve Kafkasya’dan Adana Vilayeti’ne Yapılan Göçler A.Ü. Türkiyat Araştırmaları
Enstitüsü Dergisi s.405-434, Ankara
13
Aslan, Cahit (2006) Bir Soykırımın Adı 1864 Büyük Çerkes Sürgünü, Adana,sayfa-8
14
Aslan, Cahit (2006) Bir Soykırımın Adı 1864 Büyük Çerkes Sürgünü, Adana,sayfa-6
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ulaĢabilmek için Gürcistan, Anadolu ve Ġran‟a doğru bir koridor açabilmek için öncelikle
Dağıstan ve Çeçenistan bölgesine ağırlık verdi.15 Fakat bölgeyi kontrol altına almaları 200
yıldan fazla zaman alacaktı. Kırım Hanlığının Kafkasya ile Rusya arasında tampon bir bölge
gibi

durması

Rusya‟nın

iĢini

zorlaĢtırıyordu.

1774

yılındaki

Küçük

Kaynarca

AntlaĢması‟ndan sonra Osmanlı Rusya arasındaki Kırım Hanlığı üzerindeki nüfuz mücadelesi
Rusya‟nın lehine sonuçlandı. Bu durum Kafkasya‟nın kuzeyinin Azak Denizi‟nden Hazar
Denizi‟ne kadar Rusya tarafından kuĢatılması ile sonuçlanacaktı. Kırım‟ın elden çıkıĢı artık
Osmanlı‟yı Kuzey Kafkasya ile daha yakından ilgilenmeye yöneltiyordu.

16

1783‟te Kırım‟ı

tamamen ilhak eden Rusya Kafkasya‟da ilerlemeyi ulusal politika haline getirmiĢ, ele
geçirdiği yerlere de Rus, Kazak ve Ukraynalı köylüleri yerleĢtirmeye baĢlamıĢlardır.17 Bu
durum karĢısında Osmanlı Devleti Asya topraklarını savunmak, Rusya‟ya karĢı gereken
önlemleri almak için harekete geçti. Kafkas toplumlarını kendi yanına çekmek için
Kafkasya‟da kısmen var olan Müslümanlığı tamamına yaymak için faaliyetlere baĢladı. Ferah
Ali PaĢa ve beraberinde bir heyet Kafkasya‟ya gönderildi. Ferah Ali PaĢa askeri ve siyasi
kimliğinden çok bir misyoner gibi çalıĢarak Ġstanbul‟dan din adamları getirtti. Ali PaĢa‟nın bu
faaliyetleri Batı Kafkasya‟da Müslümanlığın hızla yayılmasını sağladı.18
Rusya‟nın Kuzey Kafkasya‟daki istila hareketlerine karĢı bölgede hemen direniĢ
hareketleri baĢladı. Ġlk örgütlü direniĢ 18. yy sonlarında Dağıstanlı ġeyh Mansur 19 tarafından
gerçekleĢtirildi. Böylece 19. yy ortalarına kadar tüm Kafkasya‟ya yayılacak olan “Müridizm”
hareketini de baĢlatmıĢ oluyordu.20 Müridizm Hareketi, Kafkaslardaki Rus Sömürgeciliğine
karĢı Kafkas Halklarının imamlar önderliğinde sürdürdüğü direniĢi besleyen dini harekete
verilen isim olmuĢtur. 21

15

Grigorantz, Alexandre; (2000) Kafkasya Halkları Tarihi ve Etnografik Bir Sentez çeviri: Doğan Yurdakul,
İstanbul,
16
Çiçek, Nazan; “Talihsiz Çerkeslere İngiliz Peksimeti”: İngiliz Arşiv Belgelerinde Büyük Çerkes Göçü (Şubat
1864-Mayıs 1865) Ankara Üniversitesi SBF Dergisi sayı 64 sayfa 58-88
17
Akyüz, Jülide; (2008) Göç Yollarında; Kafkaslardan Anadolu’ya Göç Hareketleri Bilig sayı 46: 37-56
18
Saydam, Abdullah (1997) Kırım ve Kafkasya Göçleri 1856-1876 Ankara,sayfa-16
19
Şeyh Mansur 1791’de esir alınarak St. Petersburg’a götürüldü. İki yıl sonra orada öldü.
20
Aslan, Cahit (2006) Bir Soykırımın Adı 1864 Büyük Çerkes Sürgünü, Adana,sayfa-8
21
Tavkul, Ufuk (2005) İslamiyetin 19. yy’da Kafkasya Halklarının Toplumsal Yapılarına Tesirleri, Kırım Dergisi, 7
(25), 1998, sayfa-43-46
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1801‟e gelindiğinde I. Aleksander döneminde Gürcistan Rusya‟ya ilhak edildi.
Böylece Rusya Kafkasya‟yı güneyden de kuĢatabilecekti.22 Gürcistan‟ın ilhakından sonra
Rusya‟nın 1810 yılında Abhazya‟yı iĢgal etmesi ile Batı
Kafkasya‟daki direniĢ de artmıĢtır.23 1816 yılında Kafkasya‟daki
Rus

orduları

komutanlarından

komutanlığına
Aleksey

Petroviç

Napolyon

SavaĢları‟nın

Yermolov

getirilmesi

mücadelenin seyrini değiĢtirecekti. Onun uyguladığı katı sistem ve
politika Rusya‟ya Kafkasları kesin olarak iĢgal etmenin kapılarını
açacaktı. General Yermolov bölgeye çok güçlü üsler, kaleler24 inĢa
ettirdi, Çeçenistan ve Dağıstan üzerine sürekli seferler düzenleyerek
onları sindirmeye çalıĢtı. 1822‟de Kabardey ve Osetya Bölgelerini
iĢgal etti ve Daryal Geçidi gibi kilit bir noktayı ele geçirdi. Böylece
Rusya Batı Kafkasya ile Dağıstan ve Çeçenistan arasına girerek
onların birlikte hareket etmesini engellemiĢ oldu. Artık Kafkas direniĢi birbirinden bağımsız
hareket edecekti.25

Osmanlı-Rus

1828-1829

SavaĢı sonunda imzalanan
Edirne

AnlaĢması

Karadeniz
Anapa,

kıyılarındaki
Poti,

verildi.

1829‟da Rusya

Kafkasların
kısmında

Ahıska
Rusya‟ya

Kaleleri
26

ile

büyük
egemenlik

sağlamıĢtı. Aynı yıl Ġmam Gazi Muhammet tüm Dağıstanlıları savaĢa çağırarak cihat ilan etti
ve ikinci Müridizm hareketini baĢlattı. Gazi Muhammet‟in Ruslar‟ a esir düĢmesi ve idam

22

Tavkul, Ufuk; (2008) 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşında Kafkasya Muhacirlerinin
Balkanlardan Anadolu ve Orta-Doğu’ya Sürgünleri BAL-TAM Türklük Bilgisi, Kosova-Priştine, sayfa-2
23
Özbay, Özdemir; (1995) Dünden Bugüne Kuzey Kafkasya Ankara, sayfa- 122
24
General Yermolov’un Kafkaslarda kurduğu en önemli askeri üslerden biri, günümüzde Çeçenistan’ın başkenti
olan olan, Grozni’dir. Kentin adı Çar IV. İvan lakabından gelir ve Rusça’daki anlamı “Korkunç” demektir.
25
Aslan, Cahit (2006) Bir Soykırımın Adı 1864 Büyük Çerkes Sürgünü, Adana, sayfa-9
26
Akyüz, Jülide; (2008) Göç Yollarında; Kafkaslardan Anadolu’ya Göç Hareketleri Bilig sayı 46,sayfa-38
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edilmesinin ardından hareketin öncülüğü Ġmam ġamil‟e geçti. Ruslarla savaĢırken bir taraftan
da direniĢi ve Müridizm‟ i tüm Kafkasya‟ya yaymaya çalıĢan ġamil yaklaĢık otuz yıllık bir
mücadelenin sonunda 1859‟da teslim oldu.27 Böylece Doğu Kafkasya‟nın iĢgali tamamlanmıĢ
oluyordu ve Rusya sonraki beĢ yıl tüm gücünü Batıya yöneltecekti.

Ġmam ġamil, müridizmi tüm Kafkasya‟ya yaymak için naiplerini tüm Kafkasya‟ya
göndermiĢti. Bunlardan Muhammet Emin28 müridizmin kısa sürede Adigeler arasında
yayılmasını sağlamıĢ ve direniĢi örgütlemeye çalıĢmıĢtır.29 Fakat ġamil‟in teslim olmasından
sonra Batı Kafkasya‟yı kuĢatan Rusya 1864‟te son Adige birliğini yenerek Batı Kafkasya‟nın
iĢgalini de tamamlamıĢtı.
1829 Edirne AntlaĢması ile sınırlı miktarlarda baĢlayan Osmanlı‟ya göç hareketi
1860‟ta ivme kazanmıĢ, 1864‟te ise yüz binlerce kiĢiye ulaĢmıĢtı.30

27

Tavkul, Ufuk; (2008) 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşında Kafkasya Muhacirlerinin
Balkanlardan Anadolu ve Orta-Doğu’ya Sürgünleri BAL-TAM Türklük Bilgisi, Kosova-Priştine,sayfa-4
28
Muhammet Emin; doğumu: 1818 Dağıstan, ölümü: 1901 Bursa
29
Özbay, Özdemir; (1995) Dünden Bugüne Kuzey Kafkasya Ankara,sayfa-32
30
Çiçek, Nazan; “Talihsiz Çerkeslere İngiliz Peksimeti”: İngiliz Arşiv Belgelerinde Büyük Çerkes Göçü (Şubat
1864-Mayıs 1865) Ankara Üniversitesi SBF Dergisi sayı 64 sayfa 64
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D. Göç ya da Sürgün
Osmanlı Devleti‟nin kuruluĢ ve yükseliĢ dönemlerindeki dıĢa dönük iskan politikası
19. yy‟daki toprak kayıpları ile içe dönük bir sürece dönüĢtü. Sınırlar dıĢında kalan Türkler ve
diğer Müslümanlar Anadolu‟ya ya da elde kalan diğer topraklara kitleler halinde göç
ediyorlardı.31 19. yy‟ da Osmanlı Devleti‟nin maruz kaldığı ilk kitlesel göç dalgası Kafkas
Göçleri olmuĢtur. 1820‟li yıllardan sonra küçük gruplar halinde baĢlayan göç giderek artmıĢ
ve 1858- 1864 arasında yüz binlerce Kafkasyalı Müslüman, halifenin topraklarına göç
etmiĢti.32
Kafkasya Ordusu Genel Kurmay BaĢkanı General D. A. Milyutin 1857 yılında
düzenlediği „Rus ve Kazakların Kafkasya‟daki Yol Haritası ve Çerkezlerin Vatanlarından
Sürülmesi‟ baĢlıklı geliĢtirdiği planı General Baryatinskiy aracılığı ile 1860‟ta Çar‟a kabul
ettirdi. Bu raporda „Dağlıları bizim uygun gördüğümüz arazilere göçürmek gerekir. Onları
Don bölgesine iskan etmek lazım. Öte yandan Kafkasya’nın kuzey yamaçlarında Rus
nüfusunun kuvvetlenmesi lazım... Zamanı gelinceye kadar
bu

planı

Dağlılardan

titizlikle

gizli

tutmalıyız‟

denilmektedir. Baryatinskiy de bu uygulamayı Rusya‟nın
güvenliği için önemli gördü ve ona göre „Kazak nüfus
yerleştirilmeli ve aşamalı bir şekilde dağlıları sıkıştırarak,
yaşam şartlarını çekilmez hale getirilmelidir. İnatla ve
ısrarla

düşmanlıklarını

sürdüren

aşiretlere

acımak

gerekmez” idi.33
SavaĢın son yıllarında Çar II.Aleksander Kuzey
Kafkasya‟daki

Müslümanlara,

gösterilecek

yerlere

yerleĢmeleri veya Osmanlı topraklarına göç seçeneklerini
dayatmıĢtır.34 1858-1863 arasındaki göçler daha çok

31

Kocacık, Faruk; Eser, Mehmet (2010) Kafkasya’dan Anadolu’ya Göçler (Sivas İli Örneği) Zeitschrift für die Welt
Der Türken sayı 2, sayfa-188
32
Akyüz, Jülide; (2008) Göç Yollarında; Kafkaslardan Anadolu’ya Göç Hareketleri Bilig sayı 46,sayfa-39
33
Aslan, Cahit (2006) Bir Soykırımın Adı 1864 Büyük Çerkes Sürgünü, Adana,16
34
Çiçek, Nazan; “Talihsiz Çerkeslere İngiliz Peksimeti”: İngiliz Arşiv Belgelerinde Büyük Çerkes Göçü (Şubat
1864-Mayıs 1865) Ankara Üniversitesi SBF Dergisi sayı 64, sayfa 58-88
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Dağıstan‟daki Kumuk bölgesi ve Çeçenistan‟dan yapılırken 1863-1864 dönemindeki göçlerin
tamamına yakınını Adigeler ve Abhazlar oluĢturuyordu.35 Karadeniz kıyılarındaki Taman,
Tuapse, Anapa, Soçi, Sohum, Poti gibi limanlardan yüz binlerce göçmen Osmanlı, Ġngiliz ve
Rus gemilerine bindirilerek Trabzon, Samsun, Sinop, Ġstanbul, Varna, Köstence, Kefken, Ege
ve Akdeniz kıyılarına indirilmiĢtir.36 Göçmenlerin büyük bir kısmı yol Ģartlarından, salgın
hastalıklardan telef oluyor; haddinden fazla yüklenen gemiler batıyor;37 binlerce insan
Karadeniz‟e gömülüyordu.38 Göçmenlerin yollarda ve çıktıkları kıyılardaki ölüm sayısı ile
ilgili çok farklı bilgiler olmakla birlikte döneme tanıklık eden Trabzon‟daki Rus konsolosu
General Katraçev‟in yetkililere geçtiği Ģu bilgi durumun vahametini gösteriyor “Türkiye'ye
gitmek üzere Batum'a 70.000 Çerkes geldi. Bunlardan vasati olarak günde 7 kişi ölüyor.
Trabzon'a çıkarılan 24.700 kişiden şimdiye kadar 19.000 kişi ölmüştür. Şimdi orada bulunan
35

Tavkul, Ufuk; (2008) 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşında Kafkasya Muhacirlerinin,
Balkanlardan Anadolu ve Orta-Doğu’ya Sürgünleri BAL-TAM Türklük Bilgisi, Kosova-Priştine sayfa-6
36
Aslan, Cahit (2006) Bir Soykırımın Adı 1864 Büyük Çerkes Sürgünü, Adana,sayfa-17
37
Cihadiye Köyünde 1929 doğumlu İsmail Tekin aile büyüklerinin, göç sırasında gemilerde ölenlerin denize
atılması veya birçok geminin batması sonucu binlerce göçmenin denizde boğulmasından dolayı ölünceye kadar
hiç balık yemediğini hatırlıyor
38
Shenfield, Stephen D. (1999) Çerkesler – Unutulmuş Bir Soykırım mı? The Massacre in History çeviri: Jade
Cemre Erciyes, sayfa-3
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63.900 kişiden her gün 180-250 kişi ölmektedir. Samsun civarındaki 110.000 kişi arasında
her gün vasati 200 kişi can veriyor. Trabzon, Varna ve İstanbul'a götürülen 4650 kişiden de
günde 40-60 kişinin öldüğünü haber aldım” Yine Ceride-i Havadis‟in 21 Ramazan 1276
tarihli sayısındaki haberde „… Kerç’ten gelmekte olan bir ticaret gemisi Ereğli açıklarında
batmış ve gemideki 450 muhacirden 100’ü boğularak ölmüştür‟ diye yazıyordu.39
XIX. yüzyılın ilk yarısında da Osmanlı Devleti‟nde göçmen iĢleri ile ilgilenen
kuruluĢlar mevcuttu. Bu kapsamda Ġstanbul‟da ġehremaneti, diğer vilayetlerde belediyeler
görev yapmıĢlardır. 1839 tarihinde göç ve göçmen iĢlerini yürütmek Ġstanbul‟da
ġehremaneti‟ne; diğer vilayetlerde ise belediyelere verilmiĢti. Görevini, halktan ve hazineden
aldığı yardımlarla sürdüren ġehremaneti bu görevini 1859 tarihine kadar sürdürmüĢtü. Ancak
göç ve göçmen meselesi daha ciddi boyutlara vardığı için sadece bu iĢle ilgilenecek bir birime
ihtiyaç duyulmuĢtur. Bunun üzerine bir komisyonun kurulmasına karar verilmiĢtir ve 1860
tarihinde Trabzon Valisi Hafız PaĢa yönetiminde İdâre-i Umumiyye-i Muhâcirûn Komisyonu
kurulmuĢtur.40
E. Göçmenlerin YerleĢimi
Kafkasya‟dan göçe zorlanan insanların sayıları hakkında hiçbir zaman gerçek bir sayı
tespit edilememiĢtir. ÇıkıĢ limanlarında ve varıĢ limanlarında düzenli bir kayıt tutulmadığı
için yerlerinden edilen ve yollarda ölen insanlar konusunda güvenilir istatistikler yoktur. Bazı
araĢtırmacıların yaklaĢık olarak verdikleri istatistiklere göre en az beĢ yüz bin ile üç milyon
arasında bir sayı düĢünülmektedir.41
Osmanlı iskan politikasına uygun olarak göçmenler Anadolu baĢta olmak üzere
Suriye, Ürdün, Mısır, Bulgaristan, Romanya, Arnavutluk topraklarına yerleĢtirildiler.
Anadolu‟daki en yoğun yerleĢimler Orta Karadeniz, Ġç Anadolu ve Batı Anadolu‟da görülür.
Varna, Burgaz, Köstence limanlarına indirilerek Rumeli‟ye iskan edilen göçmenler
Balkanlar‟da önemli bir nüfus oluĢturmuĢlardı.42 Osmanlı resmi belgelerine göre, Rumeli‟de
göçmenlerin yerleĢtiği iller ve buralara düĢen aile sayısı Ģu Ģekildedir: Edirne 6.000 aile,

39

Aslan, Cahit (2006) Bir Soykırımın Adı 1864 Büyük Çerkes Sürgünü, Adana,sayfa-17
Demirtaş, Mehmet (2009) Kırım Savaşı Ve 93 Harbi Sürecinde Osmanlı Memleketine Gelen Göçmenlerin Sevk
Ve İskânları A.Ü. Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi Sayı 41 Erzurum,sayfa-216
41
Aslan, Cahit (2006) Bir Soykırımın Adı 1864 Büyük Çerkes Sürgünü, Adana,sayfa-26
42
Tavkul, Ufuk; (2008) 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşında Kafkasya Muhacirlerinin
Balkanlardan Anadolu ve Orta-Doğu’ya Sürgünleri BAL-TAM Türklük Bilgisi, Kosova-Priştine,sayfa-6
40
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Silistre-Vidin 13.000 aile, NiĢ-Sofya 12.000 aile, ZiĢtovi-Niğbolu 10.000 aile, RuscukDoburca ve Kosova-PriĢtine 42.000 aile.43
Fakat Rusya 1864 sonrası Kafkasya‟ya yerleĢtirilmesine Ģiddetle karĢı çıktığı
göçmenlerin Balkanlara yerleĢtirilmesine de karĢı çıktı. Çünkü Balkanlara yerleĢtirilen ve
sayıları tahminen üç yüz binlere ulaĢan Müslüman bir topluluk Rusya‟nın sıcak denizlere
inme politikalarını bozabilirdi. 23 Aralık 1876‟da toplanan Ġstanbul Tersane Konferansı‟nda
Avrupa Devletlerinin de desteği ile Kafkas Göçmenlerinin Balkanlara iskan edilmemesi
kararını çıkarttı.44 Osmanlı‟nın bu konferans kararlarını kabul etmemesi ile 1877‟de Rusya ile
Anadolu Halkının hafızasında 93 Harbi olarak yer alan savaĢ çıktı. SavaĢın sonundaki Berlin
AnlaĢması‟nda da Kafkasya göçmenlerinin Balkanlar‟a yerleĢtirilemeyeceği hükmü yer aldı.
13- 17 yıl öncesi Balkanlar‟a gelen insanlara bir kez daha göç yolları gözükecek ve bu
göçmenlerin tamamına yakını yine gemilere yüklenerek Anadolu, Suriye, Ürdün ve Kıbrıs‟a
gönderilecekti.45 AraĢtırmamızın ikinci bölümünde yer verdiğimiz Biga köyleri örneğinde de
göreceğimiz gibi kuruluĢ tarihleri 1877-1881 dönemine rastlayan Kafkas kökenli bir çok
köyün Balkanlar‟dan gelen bu ikinci göç dalgası ile kuruldukları bilinmektedir.
Anadolu‟ya yerleĢtirilen Kafkas göçmenlerinin yerleĢim alanları beĢ grupta
toplanmaktadır.46
1. Sakarya (71 köy), Bolu (69 köy), Kocaeli (14 köy), Ġstanbul (6 köy).
2. Bursa (32 köy), Bilecik (14 köy), Balıkesir (82 köy), Çanakkale (15 köy).
3. Ankara (6 köy), EskiĢehir (39 köy), Kütahya (4 köy), Konya (21 köy).
4. Manisa (4 köy), Ġzmir (6 köy), Aydın (10 köy), Denizli (2 köy), Afyon (4 köy), Antalya (2
köy).
5. Sinop (25 köy), Samsun (120 köy), Çorum (34 köy), Amasya (16 köy), Tokat (66 köy),
Yozgat (22 köy), Sivas (34 köy), Kayseri (66 köy), K. MaraĢ (24 köy), Adana (17 köy), Hatay
(3 köy).

43

Kocacık, Faruk; Eser, Mehmet (2010) Kafkasya’dan Anadolu’ya Göçler (Sivas İli Örneği) Zeitschrift für die Welt
Der Türken sayı 2 sayfa 187-196
44
Aslan, Cahit (2006) Bir Soykırımın Adı 1864 Büyük Çerkes Sürgünü, Adana,sayfa-20
45
Aslan, Cahit (2006) Bir Soykırımın Adı 1864 Büyük Çerkes Sürgünü, Adana,sayfa-19
46
Kocacık, Faruk; Eser, Mehmet (2010) Kafkasya’dan Anadolu’ya Göçler (Sivas İli Örneği) Zeitschrift für die Welt
Der Türken sayı 2, sayfa 191
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Ayrıca baĢka kaynaklarda bu illerin dıĢında Giresun, Ordu, Sakarya, Kocaeli gibi illere
de iskanların uygulandığı belirtilmektedir.
Osmanlı yönetiminin Kafkas göçmenlerini yerleĢtirme politikalarında; sorunlu
bölgelerde tampon oluĢturma, bataklıkların ıslahı ve tarıma kazandırılması, Müslüman nüfus
dengesini gözetmenin etkili olduğu, bunun yanında ordunun asker gereksinimini karĢılamada
göçmenlerden yararlandığı da bir gerçektir. Yukarıda belirtilen yerlere yerleĢtirilen Kafkas
göçmenlerinin çoğu (%95‟i), kırsal kesimde yerleĢtirilmiĢlerdir. Kendilerine ekip biçmeleri
için toprak verilmiĢ olup bu toprakların bir kısmı vakıf arazileri, bir kısmı da devlet (miri)
veya köylülerin bağıĢladığı arazilerden oluĢmaktadır.47

47

Kocacık, Faruk; Eser, Mehmet (2010) Kafkasya’dan Anadolu’ya Göçler (Sivas İli Örneği) Zeitschrift für die Welt
Der Türken sayı 2, sayfa 191
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BĠGA
A. Coğrafi Konum
Biga, Türkiye'nin kuzey batısında, Marmara Bölgesinin Güney Marmara
Bölümünde, kendi adıyla anılan yarımadanın da kuzeydoğusunda bulunan Çanakkale'nin
büyük ilçelerinden biridir. Ġlçenin doğusunda Balıkesir iline bağlı Gönen ilçesi, batısında
Çanakkale iline bağlı Lâpseki ilçesi, güneyinde yine aynı ile bağlı Çan ve Yenice ilçeleri,
kuzeyinde ise Marmara Denizi yer alır. Biga ilçe merkezi kıyıdan 24 km. içeride KocabaĢ
çayının Çanderesi adlı kolu üzerinde, Balıkkaya Tepesi'nin eteğinde kurulmuĢtur.
B.Tarihçe
Biga toprakları, Asya ile Avrupa arasında bir geçiĢ yeri olmasından dolayı, tarih
boyunca birçok uygarlığın etkisi altında kalmıĢ ve birçok değiĢikliğe uğramıĢtır. Bugüne
kadar bilimsel bir kazı ve inceleme yapılmadığından, adı ve kuruluĢu hakkında kesin bir bilgi
yoktur. Bilinen gerçek Biga adının Latince bir sözcük olduğu ve “iki atla çekilen iki tekerlekli
araba” anlamını taĢıdığıdır. Diğer bir gerçek yönü de, Bizans Dönemi‟nde Pegai olarak
adlandırıldığıdır. Ancak Biga‟ya pek çok isim verilmiĢtir. Bunlardan bazıları; Paga, Pegasos,
Baris, Barenos, Pigas, Boğaz, Boğa… Eski Milli Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlarından
Hasan Ali YÜCEL, Türkiye‟de Orta Öğretim adlı kitabında Biga‟dan bahsederken Biga‟ya
19. yüzyıl baĢlarında Boğa dendiğini, bunun yörenin boğalarıyla ün kazanmıĢ olmasından
kaynaklandığını belirtmektedir. Evliya Çelebi‟ye göre: Biga‟nın ilk fatihi Sultan Alaaddin‟in
beylerinde Bayboğa olduğu için Biga‟nın tarihteki adı değiĢtirilerek Boğa Ģehri denilmeye
baĢlanmıĢtır.48
17.yüzyıl ortalarında Ģehre gelen Evliya Çelebi ise Seyahatnamesi‟nde Biga
hakkında Ģunları yazmıĢtır: “(Biga) şehri alçak dağ eteğinde, geniş vadi (Biga-Çan vadisi)
içinde olup, bağlı, bahçeli, mamur ve süslü bir kasabadır. Evleri eski usul kargir ve kiremit
örtülüdür. Çarşı içindeki cami kurşun örtülü ve kalabalık cemaati olan eski bir camidir. Altı
adet çocuk mektebi var. Hamamlarında Leysizade Efendi hamamı havası hoş, eski yapı ve
aydınlık bir hamamdır. Sultani çarşısında (Çanakkale yolu çarşısı) bütün sanat erbabı
mevcuttur. Halk Türk ve Yörük’tür. Fakat Salih (emir ve yasaklara uyan iyi ahlak sahibi),
garip dostu (muhtaç yoksulların dostu), hanedan sahibi (köklü aile sahipleri, cömert,

48

Gürsu, Engin; (1999) Biga Pegai Biga sayfa-27
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misafirperver) adamlardır. Çuha (yün kumaş) ve üzerine tekfuri bezinden ( ) kaftan (astarsız,
bolcu, uzun teşrifat elbisesi) giyerler. Kadınlar beyaz ozar ( ) örtünürler. Havası ve suyu
gayet hoş ve tatlıdır. Beğenilen mahsullerden bağ bahçelerinde unnab ağacı dünyada
meşhurdur.bu şehir unnab suyu kullandıkları için, hunnak ve diğer boğaz hastalıklarına
yakalanmazlar.”49
Çanakkale ili Biga ilçesinde bugün toplam 113 adet yerleĢim yeri vardır. Bunlardan
6‟sı belediye (Biga, Karabiga, GümüĢçay, KozçeĢme, BalıklıçeĢme, Yeniçiftlik), geri kalan
10750 tanesi ise köydür. Tarih boyunca aldığı göçlerden dolayı Biga köyleri etnik bakımdan
çok fazla çeĢitlilik gösterir. Sadece tek bir etnik kökenden gelen köylerin yanı sıra farklı etnik
kökenlerden gelen insanların yaĢadığı köyler de mevcuttur.

C. Biga’ya Yapılan Göçler
Kafkasya‟dan Biga‟ya 1848‟den itibaren küçük miktarlarda göçler gelmeye baĢlamıĢtı.
Osmanlı Devleti‟nin göçmenleri Biga‟ya yönlendirmesinin ardından Karabiga Limanı‟ nın
hinterlandında

bulunan

verimli

tarım

topraklarının

değerlendirilmesi,

ekonomiye

kazandırılması gerçeği vardır. 19. yüzyıl baĢlarında Biga ovasındaki köy sayısı bugüne göre
oldukça düĢüktü. Tarıma kazandırılmamıĢ ama kazandırılmaya müsait toprak oranı da
oldukça yüksekti. Günümüzde kurumuĢ durumda olan ve bulunduğu yer tarım alanı olarak
kullanılan Ece Gölü ve etrafı, Bakacak Köyü‟ nün kurulduğu ormanlık bölge ve Karabiga,
GümüĢçay, Biga arasında KocabaĢ Çayı‟nın

51

çevresinde bulunan miri topraklarının önemli

bir kısmının tam anlamıyla ekonomiye kazandırılması göçlerin ardından gerçekleĢecektir.
Verimli topraklara sahip bu bölgede Kafkas göçleri ile baĢlayan süreçte, Osmanlı Devleti‟nin
ve Türkiye Cumhuriyeti‟nin maruz kaldığı tüm göç dalgaları etkili olmuĢtur. 1848-1861
arasında Çeçen ve Dağıstan göçleri, 1878‟de 93 Muhacirleri dediğimiz Balkan göçleri, 19111913 Balkan SavaĢları ile gelen göçler, 1925 Nüfus Mübadelesi göçleri, 1934 Bulgaristan,
Romanya ve Yugoslavya göçleri bölgenin maruz kaldığı büyük göç dalgalarıdır. En son
1987‟de Bulgaristan‟ dan Jivkov yönetiminin baskılarından kaçan Türkler bölgeye
yerleĢtirilmiĢtir. 1850‟ ye kadar bugünkü ilçe sınırları dahilinde 31 olan köy sayısı göçmen

49

Gürsu, Engin; (1999) Biga Pegai Biga sayfa-27
Eşelek Köyü’nün Bakacak Barajının yapılması sırasında Gökçeada’ya taşınması ile eski kaynaklarda 108 olan
köy sayısı 107’ye düşmüştür.
51
Antik çağdaki adı : Granikos Çayı
50
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yerleĢimlerinin tamamına yakının kırsal kesime yapılması sonucunda bugün 107 köye ulaĢmıĢ
durumdadır. Ayrıca günümüzde var olan beĢ beldenin de üçü 1850‟den sonra kurulmuĢtur.
Tüm Türkiye‟ de olduğu gibi köyden kente göç sürekli devam etmektedir. Bunun dıĢında ilçe,
geliĢen sanayisi ve açılan üniversitesi ile ülke içinden göçler almaya devam etmektedir.

D. Biga’ya Yapılan Kafkas Göçlerinin ve YerleĢimlerin Tarihsel Kültürel Boyutu
Kafkasya göçleri modern çağda Biga‟nın etnik, sosyal ve kültürel yapısını değiĢtiren
ilk büyük göç dalgasıdır. Yaptığımız incelemede göçlerle gelen Çerkezler, Kumuklar,
Çeçenler etnik kökenleri ile değil bütün olarak Kafkas göçmeni olarak değerlendirilmiĢtir.
Biga‟ya yerleĢen Kafkas göçmenlerinin tamamı bölgedeki yaĢamlarına sıfırdan
kurdukları köylerde baĢlamıĢlardır. Köy halkı ile yaptığımız görüĢmelerde yeni kurulan
köylerin Kafkasya‟dan geldikleri bölgenin coğrafi ve ekonomik Ģartlara göre yerleĢtiklerini
öğreniyoruz.52
Mekan seçiminde göçmenlere önemli esneklikler tanınmıĢ, yerleĢtirilecekleri miri
topraklar arasında seçimlerini kendileri yapmıĢlardır.
Yeni kurulan köylerin imarı oldukça düzenli, sokakları geniĢtir. Göçmenler yeni
köylerine kerpiç ve ahĢap malzeme ile yapılan çatma53 dedikleri duvar üzerine ahĢap çatı
iskeletli ve kiremit örtülü evler inĢa etmiĢlerdir. Evler, geniĢ aile tipine uygun olarak çok odalı
ve birden çok giriĢli olarak inĢa edilmiĢtir. Hatta durumu iyi olan bazı ailelerde misafir
odalarını giriĢleri evden bağımsız ayrı bir kapıya sahiptir.

52

Dereköy muhtarı Recep Hasan Gözcan Adigey Özerk Cumhuriyeti’ ne yaptığı ziyarette atalarının Kafkasya’da
göç ettikleri köyün coğrafi olarak Dereköy’ ün birebir kopyası gibi olduğunu belirtmiştir.
53
Çatma: yaklaşık 10 cm çapındaki uzun sırıklarla çaprazlama oluşturulan iskeletin aralarının ve etrafının kerpiç
ile doldurulması ile yapılan duvar.
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Evler dıĢında dikkat çeken diğer önemli mimari unsur hemen hemen her ailenin
bahçesinde bulunan kuane veya ambar denilen yapılardır. Ambarların yapılıĢ amacı hasat
sonrası mısırları kurutmak için gereken rutubetsiz ortamı sağlamaktır. Yerden yaklaĢık bir
metre yükseltilmiĢ olan tabanı ve duvarları tamamen ahĢaptır.
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Kafkas göçmenleri Biga‟nın ekonomik yapısına uyum sağlamakta büyük güçlükler
yaĢamadılar. Kafkasya‟ da uğraĢtıkları mısır, buğday, arpa, yulaf ekimi gibi faaliyetleri
devam ettirmenin yanı sıra yeni öğrendikleri çeltik, tütün, meyvecilik gibi tarımsal
faaliyetlere de kısa sürede adapte oldular. Bugün köylerde tarımsal faaliyetler devam etmekle
birlikte ahır hayvancılığı daha ön plana geçmiĢ durumdadır. 1960‟ lı yıllara kadar önemli bir
uğraĢ olan at yetiĢtiriciliği, teknolojinin geliĢmesi ile birlikte günümüzde önemini
kaybetmiĢtir.
Teknoloji ile birlikte kaybolmaya yüz tutmuĢ olan bir diğer konu da köylerde
yaĢatılmaya çalıĢılan Kafkas gelenekleridir. En karakteristik Kafkas çalgılarından olan olan
piĢine ve piĢine eĢliğinde oynan oyunlar; düğün, sünnet, asker uğurlama gibi eğlencelerin

vazgeçilmezidir. Eğlenceler kız erkek ayrımı yapılmaksızın birlikte yapılır. Özellikle
düğünlerde çok çeĢitli aktiviteler düzenlenir. Bunlardan en önemlilerinden biri gençler
arasında yapılan “Deri GüreĢi”dir. Düğünde kesilen hayvanın derisi minareden veya yüksek
bir ağaçtan gençlerin ortasına atılır. Deriyi kapan kiĢinin kimsenin alamayacağı bir yere deriyi
saklamasıyla oyun kazanılmıĢ olur. Deriyi baĢka köylülere kaptırmamak için büyük uğraĢ
verilir. Çünkü bu bir Ģeref meselesidir. Bunun için çalıların içine, kıĢ olsa bile çaya, göle ve
benzeri yerlere girildiği görülür. Aynı yarıĢmada seyrekte olsa deri yerine peynir atılarak da
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yapıldığı

görülmüĢtür.

Kafkas

kültüründe atın özel bir yeri vardır. At
yetiĢtiriciliğinin önemli bir meslek
olmasının

yanı

sıra

at

yarıĢları

eğlencelerin en önemli parçalarından
biridir.54

Köylerde

yaptığımız

araĢtırmalarda öğrendiğimiz ilginç bir
durumda eĢeğin taĢıt aracı olarak
kullanılmasına rağmen binek hayvanı
olarak kullanılmadığını öğrendik.55.
Kafkas Mutfağına ait yemekler de Biga‟nın mutfak kültüründe önemli bir yer tutar.
Mısır, et ve süt ürünleri yemek kültüründe en önemli malzemeler olarak göze çarpar.
Köylerde yaptığımız görüĢmelerde öğrendiğimiz bazı yemek örnekleri Ģunlardır.
ġipsi: Malzemeler Tavuk, buğday unu, mısır unu, sarımsak, baharat (kuni), yağ,
kırmızı biber ve biraz sudan oluĢur. Bir tavuk temizlenip, parçalanır ve kaynatılır. Biraz
buğday unu ile mısır unu, biraz tavuk suyu içinde karıĢtırılır. Ġçine dövülmüĢ sarımsak, “kuni”
denen baharat konur. Sonra, bu karıĢım kalan et suyu içinde karıĢtırılarak piĢirilir. GeniĢçe bir
tabağa boĢaltılır. Üzerine de parçalanarak piĢirilen etler dağıtılır. Ayrı bir yerde yağ içinde
kırmızı biber kavrulup, bunların üzerine gezdirilerek dökülür.
Kaçamak:

Malzemeler

mısır

unu,

sucuk,

peynir

ve

pastırmadan

oluĢur.

Tencerenin içine biraz su ve bir avuç kavrulmuĢ mısır unu konulur. AteĢte taĢıncaya kadar
kaĢıkla karıĢtırılarak piĢirilir. Kaynamaya baĢlayınca biraz daha mısır unu koyulup yine
karıĢtırılır. Koyulana kadar piĢirilir. Bu hamur ekmek gibi koyulaĢınca tepsiye alınır. Bundan
sonra sucuk, çerkez peyniri, pastırma gibi yiyecekler ile sıcak sıcak yenir.
Haluj: Malzemeler un, Çerkez peyniri, soğan, kırmızıbiber ve yağ. Ekmek hamur
tutulur. Kabarınca ufak parçalara bölünür. Bu parçalar, elde ufak parçalara bölünür. Bu
parçalar, elde ufakça daire biçiminde açılır. Ġçinde kurutulmamıĢ Çerkez peyniri, ince kıyılmıĢ

54

İdriskoru köyünden 1933 doğumlu Neşet Aydın bugün Biga devlet hastanesinin bulunduğu, eskiden İdriskoru
köyünün merası olarak kullanılan Şirintepe mevkisinde 1940’ lı yıllara kadar at yarışlarının düzenlendiğini
söylüyor
55
Osmaniye köyünden 1924 doğumlu Şaban Özdinç’e bu soruyu sorduğumuzda ”Şanımıza yakışmaz” cevabını
aldık.

21

soğan, kırmızıbiber yağda kavrulduktan sonra azar azar koyulur. Bu daire biçimindeki hamur
Ģeklinde katlanıp tepsiye dizilir. Tepsinin içi yağlanır. Sonra da fırında piĢirilir.
ġelame: Malzemeler un, Çerkez peyniri ve yağ. Börek hamuru gibi tutulur. Oklava ile
kalınca daireler halinde açılır. Açılan hamurun üzerine, ufak boy tencere kapağı içine de
Çerkez peyniri ufalanır. Sonra bunlar çeĢitli Ģekillerde katlanır.
Çerkez Peyniri: Malzeme süt ve ekĢi yoğurt suyu. Kaynamakta olan sütün içine çok
ekĢi yoğurt suyu konulur. Süt bu Ģekilde kaynarken koyulur. Sarı suyu çıkar. Bu koyulan süt
özel olarak yapılan dibi sivri ağzı geniĢ koni gibi saplı sepete boĢaltılır. Bu dıĢarıda bir
çengele takılarak süzülmesi için bir gün bekletilir. Sonra bu çıtalardan özel olarak örülen
tablanın üzerine devrilir. Bu alınıp bacaya konulur. Orada günlerce bekletilip kurutulur.
Burada kuruyan peynir yıllarca bozulmadan saklanabilir. Yeneceği zaman sıcak suyun içine
atılır. Peynir burada hafif yumuĢar ama yine de diğer peynirlere göre daha serttir. Keserken
dağılır. Sıcak suyun içine atılan peynir is kokusundan da arınır. Sarı rengi ve kokusu
giderilmiĢ olur.
Kefir: Malzemeler koyun yoğurdu ve süt. Koyun yoğurdu toprak kapta mayalanır ve
yoğurdun suyu tülbentle her gün süzülür. Bu iĢlem kırk gün boyunca tekrarlanır ve kırkıncı
günden sonra ekĢiyerek mayalanan yoğurda süt ilave edilerek içilecek kıvama getirilir.
Kendinden mayalanma özelliğine sahip olduğu için bulunduğu kabın içinden ne kadar kefir
alınırsa aynı miktarda süt konularak devamlılığı sağlanabilir.
KurutulmuĢ Et: Bu yöntem günümüzde kullanılmamakla birlikte eski dönemlerde eti
saklamak için kullanılmaktaydı. Eti kurutmak ve uzun süre saklayabilmek için bacaların içine
et koyabilecek büyüklükte cepler yapılır ve bunun içine et
konulur ve ocak yandığı sürece etin kuruması sağlanırdı. Bu
sayede fazladan etler israf edilmeksizin uzun süre bozulmadan
yenilebilirdi.
Bu kültürel değerlerin dıĢında Kafkas Göçmenleri
yanlarında getirebildikleri sınırlı sayıdaki malzemeyi (semaver,
hançer, eyer, kamçı vs.) yokluk zamanlarında satmak zorunda
kalmıĢlar bir kısmı da sonraki yıllarda antikacılar tarafından
satın alınmıĢtır. Günümüzde köylülerin elinde göç ile gelmiĢ
olan malzeme sayısı çok azdır.
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E. Biga’da Kafkasya Göçleri Sonucunda Kurulan Köyler
BĠGA’DA KAFKASYA GÖÇLERĠ SONUCUNDA KURULAN KÖYLER

ĠL

ĠLÇE

KÖY

HANE(*)

KÖKEN

KURULUġ
TARĠHĠ(*)

ÇANAKKALE

BĠGA

AKKÖPRÜ

15

KUMUK

1872

ÇANAKKALE

BĠGA

AġAĞIDEMĠRCĠ

45-50

ÇERKEZ

1877

ÇANAKKALE

BĠGA

AZĠZĠYE

30

KUMUK

1869

ÇANAKKALE

BĠGA

BAHÇELĠ

30

ÇERKEZ

1874

ÇANAKKALE

BĠGA

BAKACAK

70

ÇERKEZ

1874

ÇANAKKALE

BĠGA

CĠHADĠYE

20

ÇERKEZ

1881

ÇANAKKALE

BĠGA

ÇINARDERE

15

ÇEÇEN

1848

ÇANAKKALE

BĠGA

ÇINARKÖPRÜ

15

ÇEÇEN

1848

ÇANAKKALE

BĠGA

DEREKÖY

60

ÇERKEZ

1873

ÇANAKKALE

BĠGA

DOĞANCI

30

KUMUK

1877

ÇANAKKALE

BĠGA

EMĠRORMAN

50

ÇERKEZ

1881

ÇANAKKALE

BĠGA

GEYĠKKIRI

15

KUMUK

1860

ÇANAKKALE

BĠGA

HACIKÖY

15

ÇERKEZ

1872

ÇANAKKALE

BĠGA

ĠDRĠSKORU

30

ÇERKEZ

1873

ÇANAKKALE

BĠGA

KAHVETEPE

8

ÇERKEZ

1874

ÇANAKKALE

BĠGA

KARAPINAR(**)

?

?

?

ÇANAKKALE

BĠGA

OSMANĠYE

30

ÇERKEZ

1877

ÇANAKKALE

BĠGA

SAVAġTEPE

50

ÇERKEZ

1877

ÇANAKKALE

BĠGA

TOKATKIRI

15

ÇERKEZ

1852

(*) Köylerin hane sayıları ve kuruluş tarihleri konusunda çelişkili bilgiler vardır. Tablomuzda bu konudaki en
kapsamlı araştırma olan Engin Gürsu’nun Pegai adlı eseri esas alınmıştır.
(**) Karapınar Köyü diğer Kafkas Göçmeni köylerden aldığımız bilgilere göre Kafkasya’nın Kabartey Bölgesinden
gelenler tarafından kurulmuş fakat 1900’lerin hemen başında bir salgın hastalık (muhtemelen Kolera) sonucu
yok olmuştur. Biga İlçe Nüfus Müdürlüğünden aldığımız bilgilere göre köyle ilgili her hangi bir resmi kayıt
bulunmamaktadır. Bahsedilen bölgeye en yakın köy olan Çeşmealtı Köyünden 1915 doğumlu Mehmet Koyuncu
köyün harabe halini hatırlıyor. Daha sonra köyün bulunduğu alan tarım alanına çevrilmiş ve tüm evler yıkılmış.
Köyün bulunduğu alanda şu anda tek bir binanın kalıntısı bulunmakta.
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ÇINARDERE
Çanakkale Biga karayolunun üzerinde bulunan Çınardere Köyü'nün kurucuları
Rusya‟nın Kafkasları istilası sonucu 1848‟de bugünkü Çeçen- ĠnguĢ Özerk Cumhuriyeti‟nin
bulunduğu topraklardan sürgün edilen Çeçenlerdir. Karadeniz'den gemi ile gelip ilk önce
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Erdek'te karaya çıkan bir grup Çeçen, önce günümüzde Alman Çiftliği olarak bilinen Gönen
yakınlarındaki Tahirova denilen bölgede iskan edilirler. Ancak o sırada bataklık olan
Tahirova çiftliğinde sivrisineklerden kaynaklanan sıtma hastalığı nedeni ile çok sayıda ölüm
olması üzerine daha iç kısımlara göç etmek zorunda kalırlar ve bir kısmı Karabiga yolu
üzerindeki bu günkü Çınarköprü Köyü'nün olduğu yere, diğer bir kısmı ise bugünkü
Çınardere Köyünün bulunduğu yere yerleĢtirilirler. Ġlk gelenlerin 15 aile civarında oldukları
tahmin edilmektedir. Köyün yakınından geçen derenin çevresinde çok sayıda çınar ağacı
bulunduğundan köye Çınardere ismi verilir. O tarihlerde Çınardere Köyüne en yakın köyler
Hisarlı, Ayıtdere ve Bekirli Köyleridir.
Rumi takvime göre 1293, miladi takvime göre 1877-1878 yıllarında Osmanlı- Rus
SavaĢı baĢlar. Tarihte 93 Harbi olarak da bilinen bu savaĢta Ruslar hem Kafkaslardan hem de
Balkanlardan Osmanlı topraklarına saldırır. Balkanların iĢgali üzerine zulme uğrayan Türk ve
Müslüman nüfus arasında Anadolu'ya doğru büyük bir göç yaĢanır. Bu göç sırasında
Bulgaristan köylerinden gelen bir kısım göçmen de Çınardere Köyüne yerleĢtirilir. Ġlk yıllarda
Kafkas Göçmenleri ile Balkan Göçmenleri arasında toprak paylaĢımı konusunda bazı sorunlar
çıksa da sonraki yıllarda barıĢ ve huzur içinde yaĢamıĢlardır.
Günümüzde göçler sonucunda Çınardere Köyünde yaĢayan sadece iki Çeçen aile
kalmıĢtır. Köyde ilk gelen göçmenlerden kalma bir yapı da kalmamıĢtır.
ÇINARKÖPRÜ
1848 yılında bugünkü Çeçen-ĠnguĢ Özerk Cumhuriyetinin bulunduğu topraklardan
göç eden Çeçenler tarafından kurulmuĢtur. Biga‟ya geliĢleri Çınardere Köyü‟nün kurucuları
ile birliktedir. Karabiga üzerinden 15 aile olarak gelip yerleĢtikleri Çınarköprü mevkii uzun
yıllar Çeçen Ovası diye anılmıĢtır. Daha sonra köye 1878‟de Balkan Göçmenleri yerleĢtirilir.
Ġstanbul, GümüĢçay ve Biga‟ya yapılan göçler sonrasında günümüzde köyde yaĢayan Çeçen
aile kalmamıĢtır. Köyün yaĢlılarından 1922 doğumlu Samiye Çakır Çeçen ailelerin kendi
içinde bazı anlaĢmalıklar sonucu göç edenlerin olduğunu hatırlıyor. Ġlk gelen göçmenler
tarafından inĢa edilen son bina kalıntıları 1983 depreminde yıkılmıĢtır.
AZĠZĠYE (TEPEKÖY)
1860‟larda Dağıstan bölgesinden göç eden kökeni Kıpçaklara dayanan Kumuk
Türkleri tarafından kurulmuĢ bir köydür. Köy muhtarı Salih Keskin‟den aldığımız bilgiye
göre köye yerleĢen Kumuklar Dağıstan‟ın Ağaçavul Bölgesinden göç etmiĢlerdir. Balıkesir
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bölgesinde bir süre kalan göçmenler daha sonra Biga Ģehir merkezinin hemen yanındaki
KaldırımbaĢı mevkiinde konakladıktan sonra o zamanki adı ile tepeköy olarak bilinen
bugünkü yerleĢim yerlerine gelirler. Daha sonra 1878 Balkan Göçmenleri köye yerleĢtirilirler.
Günümüzde köyde yaĢayan altı Kumuk aile vardır.
DOĞANCI
Çanakkale Biga karayolunda yer alan Doğancı Köyü 1877‟de Biga‟ya Dağıstan‟dan
gelen Kumuk Türkleri tarafından kurulmuĢtur. Köyü kuran ailelerin GazaniĢ, Cüngutay,
Torkali, Erpeli bölgelerinden geldikleri tahmin edilmektedir. Ġlk göçmenler Biga‟nın batısında
yer alan Kaldırım baĢı mevkiine yerleĢmiĢ daha sonra burayı beğenmeyerek bugünkü
topraklarına gelirler. Daha sonra Rusya‟daki BolĢevik Ġhtilalinden kaçan Dağıstanlı iki aile
köye yerleĢmiĢtir. Köyün yaĢlılarından 1938 doğumlu Ahmet Özözden köyün adının civarda
kartal ve doğanın çok olduğundan dolayı Doğancı Köyü olduğunu anlatıyor. Köyde otuz hane
olarak kurulan köye daha sonra Balkan göçmenleri de yerleĢtirilir. Günümüzde köyde beĢ
hane Kumuk ailesi yaĢamaktadır. Ġlk göç edenlerin beraberinde getirebildikleri kilim, halı gibi
dokumalarından ve diğer eĢyalardan günümüze kalan olmamıĢtır.
GEYĠKKIRI
1860 yılında, Ġmam ġamil‟in teslim olmasından hemen sonra Dağıstan‟dan gelen
Kumuk Türkleri tarafından kurulmuĢ bir köydür. Köyün yaĢlılarından 1921 doğumlu Ġbrahim
Ethem Bek‟in anlatımına göre Dağıstan‟dan deniz yolu ile Ġstanbul‟a gelen ve oradan da
Karabiga Limanı üzerinden Biga‟ ya gönderilen göçmenler önce Biga‟nın hemen kuzeyinde
yer alan bugünkü ÇavuĢköy mevkiine yerleĢtirilirler. Fakat sıtma tehlikesi nedeni ile burayı
terk ederek geyiklerin su içtiği yer olarak anılan bugün yaĢadıkları yöreye geldiler. On beĢ
hane Geyikkırı adını verdikleri bu yere yerleĢerek köy kurdular.
1877-78 Osmanlı Rus SavaĢı sonrası sonra köye Balkan Göçmenleri yerleĢtirildi.
Diğer köylerde sonradan yapılan yerleĢimler esnasında sorunlar yaĢanırken köyün yaĢlılarına
göre bu köyde hiç sorun yaĢanmadı. Kendisi bir Balkan Göçmeni olan 1930 doğumlu Mustafa
Seyhan dedesinin; kendilerine göç sırasında kucak açan ve köye yerleĢmelerinde hiç sorun
çıkarmayan Kumukları ömrünün sonuna kadar minnetle andığını aktardı. Köyde bugün altı
hane Kumuk ailesi yaĢamaktadır.
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AKKÖPRÜ
1872‟de Dağıstan‟ın Ağaçavul bölgesinden gelen on beĢ hane tarafından kurulmuĢtur.
Aziziye Köyü ile aynı bölgeden göç etmiĢlerdir. Köyün adı Büyük Ġskender‟in Karabiga
yakınlarında yapılan Granikos SavaĢını kazanmasının ardından KocabaĢ Çayı üzerine inĢa
ettirdiği düĢünülen köprü kalıntılarından gelir.56 Köy muhtarı Muzaffer Sınmaz‟ın anlatımına
göre köye daha sonradan Balkan Göçmenleri yerleĢmiĢtir. Fakat diğer köylerdeki gibi toplu
bir göç değil çevre köylerde sorun yaĢayan göçmenlerin yıllar içerisindeki bireysel göçleri
Ģeklinde gerçekleĢmiĢtir. Akköprü köyünde günümüzde Kafkas kökenli on hane
yaĢamaktadır.
Günümüz Türkçesinde mani yakmak olarak bildiğimiz sarın söylemek Kumuk
edebiyatının en önemli unsurlarından biridir.57 Diğer köylerde sarın söyleyen biri
çıkmamasına rağmen Akköprü‟de 1936 doğumlu Zeynep Nallar ısrarlarımızla birkaç dörtlük
hatırlayabildi.
Sarın söyleye söz söyleye
Yoruldu yayaklarım( yanaklarım)
Sen bolmayan (olmayan) toylarda
Yörümüyor ayaklarm

Alma terek alaĢa (Elma ağacı alçak)
Men garayım sen aĢa (beyaz)
Al göleğin (gömleğin) yırtılsın
Menim ilen talaĢa (kavgaya)

56

Köprü ile ilgili ik rivayet daha vardır. Birincisi Cenevizliler tarafından yaptırıldığı ikincisi de I. Murat tarafından
yaptırıldığıdır.
57
Tavkul, Ufuk (2005) KUMUK TÜRKLERİ Tarihleri, Sosyal Yapıları ve Dilleri Üzerine Bir İnceleme, Kırım Dergisi,
13 , sayfa- 27
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ĠDRĠSKORU (TEVFĠKĠYE)
1873 yılında Rusya Federasyonu‟na bağlı Adigey Özerk Cumhuriyeti sınırları içinde
yer alan Maykop bölgesinde Kuban Nehri kıyısındaki ÇepĢi bölgesinden gelen otuz hane
tarafından kurulmuĢ bir köydür. 1933 doğumlu NeĢet Aydın‟ın anlatımlarına göre göçmenler
Karabiga Limanında indirildikten sonra altı ay kadar GümüĢçay‟da konaklamıĢlar daha sonra
GümüĢçaylı Ġdris Bey tarafından Ģimdi bulundukları bölgeye yerleĢtirilmiĢlerdir. BaĢlangıçta
Tevfikiye adını alan köy 1950‟lerde köyün kuruluĢunda büyük emeği geçen Ġdris Bey‟in ve
çevresindeki meĢeliklerin adından hareketle Ġdriskoru olarak değiĢtirilmiĢtir.

Köy

topraklarının otuz haneye planlı bir Ģekilde dağıtıldığı ve her haneye 5 dönüm ova 5 dönüm
bayır olmak üzere devlet tarafından toprak verildiği belirtilmektedir.
Köyün en önemli özelliği bölgede ilk kurulan Çerkez köylerinden biri olması
nedeniyle kendisinden sonra gelen tüm Kafkas Göçmenleri için bir konaklama yeri olmuĢtur.
1874‟den 1881‟e kadar Karabiga Limanı‟ndan inen tüm göçmenler iskan bölgeleri belirlenene
kadar Ġdriskoru Köyünde konuk edilmiĢtir. Günümüzde de dernek çalıĢmaları ve sosyal
faaliyetleri ile Kafkas Köyleri arasında önemli bir konuma sahiptirler.
1900 yılında, Bulgaristan'ın Varna Ģehri, Prevadi kasabası, Çaylak köyünden önce
KaldırımbaĢı köyüne ve Çan ilçesine giden göçmenlerin de gelmesi ile köy bugünkü
konumunu almıĢtır. Biga‟nın en büyük köyü ve Biga‟ya en yakın köylerden biri olan
Ġdriskoru‟da ilk yapılan evlerde hiç örnek kalmamıĢtır.
BAHÇELĠ (ĠHSANĠYE)
Bahçeli Köyü günümüzdeki Rusya Federasyonu‟na bağlı Adigey Özerk Cumhuriyeti
sınırları içinde yer alan Maykop bölgesinden gelen göçmenler tarafından 1873‟te
kurulmuĢtur. Ġlk olarak Ġdriskoru mevkiine gelen göçmenler kendi seçtikleri, bugünkü HoĢap
Çayı‟nın doğu bölgesine yerleĢmiĢlerdir. 1877-1878 Osmanlı-Rus SavaĢı‟ndan sonra
Bulgaristan‟ın Rusçuk, Filibe ve ġumnu bölgelerinden gelen Muhacirler köye yerleĢmiĢtir.
Köyün ilk adı olan Ġhsaniye bir rivayete göre toprak taksimatını yapan komutanın isminden
gelmektedir. Fakat bu isim 1950‟li yıllarda Bahçeli olarak değiĢtirilmiĢtir. Günümüzde köyde
Kafkas kökenli on hane vardır. Köyde ilk gelen göçmenlerin inĢa ettiği evlerden ikisi hala
kimse yaĢamamasına rağmen ayaktadır.
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HACIKÖY (MAKSUDĠYE)
1872 yılında Adigey Özerk Cumhuriyetinin Maykop ili Kuban Nehri kenarındaki
Eskolay Köyünden göç eden on beĢ hane tarafından kurulmuĢ bir köydür. Köyden Naim
Yalçın‟ın büyüklerinin anlatımlarından hatırladığına göre yaklaĢın Karabiga Limanına
indirilen göçmenler on gün Ġdriskoru Köyünde konakladıktan sonra bugün yaĢadıkları
mevkiye gelmiĢler ve köy kurmuĢlardır. Ġlk kurulduğunda köyün ismi Maksudiye olmasına
rağmen çevrede uzun süre Eskolay olarak bilinmiĢlerdir. Daha sonra 1950‟li yıllarda köyün
adı Hacıköy olarak değiĢtirilmiĢtir. 1878 göçlerinde Bulgaristan‟ın Razgrat, (Hazargrat),
Eskicuma, ġumnu ve Dobrucanın Nasçı Köy Hızlatlar Kilikkadı köylerinden 15 hane, yine
1951 yılında da Bulgaristan‟ın Osman pazarı BağıĢlar Köyünden 5 hane göçmen gelmesiyle
köy bugünkü konumunu alır. Ġlk yıllarda HoĢoba Köyü ile mera sınırından kaynaklanan
sorunlar yaĢanmıĢsada daha sonra sınırlar netleĢmiĢ ve sorunlar çözülmüĢtür. Günümüzde
köyde on beĢ hane civarında Kafkas Göçmeni yaĢamaktadır.
OSMANĠYE
1877 yılında Biga‟ya gelen Adigey Bölgesinden gelen otuz hane tarafından
kurulmuĢtur. 1864 yılında Soçi‟den Varna limanına gönderilen göçmenler Osmanlı tarafından
önce Balkanlara yerleĢtirilmiĢti. Fakat 93 Harbinin çıkması ile on beĢ yıl ara ile ikinci göçünü
yapmak zorunda kalan bu insanlar önce Ġstanbul Çerkezköy‟de toplanmıĢtı. Daha sonra
bunların bir kısmı Karabiga Limanına gönderilmiĢ ve oradan on beĢ aile Osmaniye Köyünü
kurmuĢtur. 1924 doğumlu ġaban Özdinç‟in babaannesinden anlattıklarından hatırladığına
göre Osman ismi o dönemde yerleĢtikleri topraklarda bulunan eski bir çiftlik sahibinin ismi
idi. Ġlk yıllarda Emirorman, Katırtepe ve AĢağıdemirci Köyleri ile sınır çatıĢmaları
yaĢanmıĢtır. Köy Kafkas Göçleri dıĢında dıĢarıdan göç almamıĢtır.
EMĠRORMAN
Köyün kurucuları Adigey Özerk Cumhuriyetinin Maykop Bölgesinden göç eden ve
Balkanlara yerleĢtirilen gruplardan biridir. Daha sonra 93 Harbinin çıkması ile Balkanlardan
tekrar göç etmek zorunda kalmıĢlar ve ġaban Özdinç‟in anlattıklarına göre Kafkasya‟da da
komĢu köyleri olan Osmaniye Köyünün yakınlarına yerleĢmiĢlerdir. Ġlk yerleĢtikleri yer olan
Kertepe mevkiini bir yıl sonra terk ederek dört kilometre daha batıdaki bugünkü yerlerine
Osmaniye Köyünün tam karĢısına yerleĢmiĢlerdir. YerleĢtikleri ilk yıllarda Osmaniye ile
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yaĢadıkları sınır kavgaları daha sonra çözülmüĢtür. Köye Kafkasya göçmenleri dıĢında
yerleĢim olmamıĢtır.
AġAĞIDEMĠRCĠ
1877 yılında kurulan köy Adigey Özerk Cumhuriyetinin Maykop Bölgesinden göç
eden ve Balkanlara yerleĢtirilen gruplardan biridir. Soçi‟den Varna‟ya on beĢ yıl aradan sonra
oradan Ġstanbul Çerkezköy‟e ve en son Karabiga Limanından Biga‟ya gelen göçmenler
yaĢlıların anlatımına göre ilk olarak Ġdriskoru, civarındaki Küçükköy mevkiine yerleĢirler.
Köyden Gülten Demirezen‟in anlatımına göre Osmaniye Köyüne akraba ziyaretine
gittiklerinde veya baĢka bir anlatıma göre avlanmaya gittiklerinde bugün köyün bulunduğu
toprakları görürler ve Kafkasya‟daki köylerine benzettikleri bu bölgeye yerleĢmeye karar
verirler. Köyün ilk adı BeceĢköy daha sonra Demirci Boğazı olarak değiĢtirildi. Ġlk resmi
kayıtlarda geçen adı Demirci Civarı olduktan sonra AĢağıdemirci adını aldı.
Ambaroba ve Yukarı Demirci Köyleri ile uzun süre sınır sorunları yaĢamıĢlardır. Köye
Kafkas Göçmenleri dıĢında yerleĢim olmamıĢtır.
SAVAġTEPE (LÜTFĠYE)
1878 yılında Rusya Federasyonu‟na bağlı Adigey Özerk Cumhuriyeti‟nin kuzeyinde
yer alan Krasnador eyaleti yakınlarındaki dört köyden gelen elli hane göçmen tarafından
kurulmuĢ bir köydür. Köylülerin elindeki tapularda köyün resmi kuruluĢ tarihi 1883
gözükmektedir. Önce Balkanlara yerleĢtirilmiĢler 93 Harbinin çıkması ile Anadolu‟ya göç
etmiĢlerdir. Diğer köylerin izlediği yol gibi onlarda Karabiga ve Ġdriskoru üzerinden gelmiĢler
ve bugünkü topraklarına yerleĢmiĢlerdir. Kafkas köyleri içinde en kalabalık yerleĢen
köylerden biridir. Köye dıĢarıdan baĢka göç gelmemiĢtir. Köyün karĢısındaki vadinin adı
Kabartey Boğazı olarak biliniyor. Fakat bu adın nereden geldiği ile ilgili bir bilgi yoktur.
KAHVETEPE (ġEREFĠYE)
1874‟te kurulduğu bilinen köy bugünkü Adigey Özerk Cumhuriyetindeki Hakuç
Vadisinden göç eden sekiz hane tarafından kurulmuĢ bir köydür. Fakat bir yıl sonra
Ġstanbul‟dan gönderilen yirmi beĢ hane daha köye yerleĢmiĢtir.YaĢar Aytek‟e göre köyün
ġerefiye olan ilk adı o günlerde iskan iĢleri ile uğraĢan devlet görevlisi AĢır Bey tarafından
konulmuĢ. Daha sonra 1950‟li yıllarda köyün adı Kahvetepe olarak değiĢtirilmiĢtir.
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Köye da sonradan Bahçeli Köyü ve Susurluk bölgesinden gelip yerleĢen Çerkezler
olmakla birlikte köy Kafkasya dıĢından göç almamıĢtır. Sarıcaköy ve DaniĢment ile mera
sorunları yaĢamıĢlardır. Köyde ilk gelenlerin binalarından bir örnek kalmamıĢtır.
BAKACAK (ĠPKAĠYE)
1874 yılında Bugünkü Adigey Özerk Cumhuriyeti Kuban Nehri Havzasından göç eden
yetmiĢ hane tarafından kurulmuĢtur. 1928 doğumlu Resai Layık‟ın anlattıklarına göre gemi ile
Ġstanbul‟a gelen göçmenler önce Ok Meydanında toplanırlar daha sonra Marmara Denizi
üzerinden Karabiga Limanına gönderilirler. Ġlk yerleĢtiklerinde Ġpkaiye olan köyün adı
1961‟de Bakacak olarak değiĢtirilir.
1877-1878 Osmanlı-Rus SavaĢı'nın sonucunda Bulgaristan'ın ġumnu, Osmanpazarı,
Karlıova, Cuma ve Kırcaali kasabaları çevresinden göçmenleri köye yerleĢtirilmiĢtir. Oldukça
kalabalık hale gelen hatta cumhuriyet yıllarında nahiye merkezi olan Bakacak‟ ta Kafkas
göçmenleri ile Balkan Göçmenleri arasında önemli bir uyum sorunu yaĢanmamıĢ. Ġki kesim
arsında dikkati çeken belki de en önemli farklılık ev mimarilerinde görülüyor. Kafkas
Göçmenlerinin köydeki tarım ve hayvancılığın dıĢındaki en önemli uğraĢlarından biri de
Çerkez kırbacı ve Çerkez eyeri yapımı olmuĢtur.
CĠHADĠYE (BUZALIK)
1881‟de Adigey Özerk Cumhuriyeti Kuban Havzasından göç etmiĢ olan yirmi hane
tarafından kurulmuĢtur. Doğrudan Kafkaslar üzerinden mi yoksa önce Balkanlara yerleĢip
oradan mı Anadolu‟ya geçtikleri konusunda bir bilgi yoktur. Geldikleri dönemde Yanıçköyün
merası olan ve Buzalık diye bilinen mevkiye yerleĢmiĢlerdir ve köy Buzalık ismini almıĢtır.
1889 yılında köye Kafkasya‟dan 8-10 aile daha göç edip yerleĢmiĢtir. Bunların dıĢında
dıĢarıdan baĢka göç almamıĢtır. Kurulduğu dönemden itibaren uzun süre Yanıçköy ile mera
sınırı Çeltik ve Harmanlı Köyleri ile orman sınırı konusunda anlaĢmazlıklar yaĢanmıĢtır.
Köyün yaĢlılarından 1929 doğumlu Ġsmail Tekin aile büyüklerinin, göç sırasında
gemilerde ölenlerin denize atılması veya birçok geminin batması sonucu binlerce göçmenin
denizde boğulmasından dolayı ölünceye kadar hiç balık yemediğini hatırlıyor.
Ayrıca Milli Mücadele yıllarında TBMM‟ye karĢı çıkan ve Biga Ayaklanması veya
Aznavur Ayaklanması diye bilinen ayaklanmanın lideri Anzavur Ahmet PaĢanın mezarı da bu
köyde bulunuyor.
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DEREKÖY (ġEVKETĠYE)
Dereköy 1873‟te Kuban Nehri Havzasının kuzeyindeki Krasnador eyaletinden komĢu
iki köy olan Tahtamıkoey ve ġinciy‟den geldikleri bilinen altmıĢ hane tarafından kurulmuĢtur.
Göçmenler önce tam yeri bilinmemekle birlikte Balkanlara yerleĢiyorlar fakat 93 Harbi
çıkmadan önce tam olarak bilinmeyen bir sebeple Ġstanbul‟a oradan da Karabiga Limanına
inerek Bugünkü topraklarına yerleĢmiĢlerdir. Köyün yaĢlılarından 1925 doğumlu Sait
Neoldu‟nun aktardığına göre köylüler Balkanlar‟da edindikleri hayvanları getirebilme Ģansı
bulmuĢlar. (93 Harbi esnasında Balkanlar üzerinden gelen Kafkas Göçmenleri mallarını
yanında getirememiĢlerdi.)
Sarıcaköy, DaniĢment, Sarısıavat ve Geredeli Köyleri ile uzun süre anlaĢmazlıkları
yaĢanmıĢtır. Köye Kafkas Göçmenleri dıĢında bir yerleĢim olmamıĢtır.
TOKATKIRI KÖYÜ (AHMET PAġA KÖYÜ)
Köyün tarihi ile ilgili çok çeliĢkili bilgiler vardır. Köyün ilk kurucularının Kafkas
Göçmeni oldukları bilinmektedir. Daha sonra köye Bulgaristan‟dan 93 Muhacirleri
yerleĢmiĢlerdir. Günümüzde köyde Kafkas Göçmenlerinden sadece üç aile kalmıĢtır.

KARAPINAR
Karapınar Köyü diğer Kafkas Göçmeni köylerden aldığımız bilgilere göre
Kafkasya‟nın Kabartey Bölgesinden gelenler tarafından kurulmuĢ fakat 1900‟lerin hemen
baĢında bir salgın hastalık (muhtemelen Kolera) sonucu yok olmuĢtur. Biga Ġlçe Nüfus
Müdürlüğünden aldığımız bilgilere göre köyle ilgili her hangi bir resmi kayıt
bulunmamaktadır. Bahsedilen bölgeye en yakın köy olan ÇeĢmealtı Köyünden 1915 doğumlu
Mehmet Koyuncu köyün harabe halini hatırlıyor. Daha sonra köyün bulunduğu alan tarım
alanına çevrilmiĢ ve tüm evler yıkılmıĢ. Köyün bulunduğu alanda Ģu anda o dönemden kalma
tek bir binanın kalıntısı bulunmaktadır.
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4. SONUÇ


Göçler, toplumlar üzerinde çok büyük travmalara sebep olmaktadır.



Yüz binlerce kiĢiyi etkileyen Kafkas göçleri için göç dıĢında sürgün, soykırım
(jenosid) kavramlarının yanı sıra resmi Rus tarihlerinde “Dağlıların göçü” diye
bahsedilir.



Osmanlı Devleti, Kafkas göçleri ile tarihinin en kötü dönemi olan dağılma
döneminde, siyasi ve ekonomik sorunlarla boğuĢtuğu bir süreçte karĢılaĢmıĢtır. Buna
rağmen Osmanlı‟nın bu göç yükünün altında en az problemle kalkabildiğini
görmekteyiz.



Kafkas göçlerini birincisi doğrudan Anadolu ve Ortadoğu‟ya, ikincisi Balkanlar
üzerinden Anadolu ve Ortadoğu‟ya yapılan olmak üzere ikiye ayırabiliriz. Ġkinci
gruptaki göçmenler, yerleĢtirildikleri Balkanların 93 Harbi ile Osmanlı Devleti‟nin
elinden çıkması üzerine tekrar göç etmek zorunda kalmıĢlardır.



Osmanlı Devleti Kafkasya Göçmenlerini diğer köylere dağıtmak yerine, kendilerine
yeni köyler kurma Ģansı vermiĢtir.



Biga‟da kurulan Kafkas Köylerinin tümü, göçmenler tarafından yeni kurulan
köylerdir.



Biga‟da Kafkasya Göçmenlerinin tamamı kırsal kesime yerleĢmiĢtir ve geldikleri
bölgelerdeki ekonomik faaliyetlerini devam ettirmiĢlerdir. Göçmenler bugün Biga‟nın
sosyal ve ekonomik yaĢamında önemli bir yere sahiptirler.



Göçmenler Osmanlı Devleti‟nin ve Türkiye Cumhuriyeti‟nin politikalarından
memnundurlar. Kafkasları gezip görmeyi çok istemelerine rağmen hayatlarını devam
ettirmek istedikleri yer, yani gelecekleri Türkiye‟dir
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5. TEġEKKÜR

Bu çalıĢmamızda bizden desteğini esirgemeyen Okul müdürümüz Faruk Girgin‟e,
Tarih Öğretmenimiz Seçkin GörüĢük‟e, Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenimiz Sefer Civan‟a,
kapak tasarımı ve sayfa düzenlemelerindeki katkılarından dolayı Bilgisayar Teknolojisi
Öğretmenimiz Müslüm Koltuk‟a;

Konukseverliklerinden dolayı Biga Kafkas Kültür Derneği yönetimine, Ziyaret
ettiğimiz köylerin değerli muhtarlarına ve halkına;

AraĢtırmalarımızda faydalandığımız eser sahiplerine teĢekkürü bir borç biliriz.

ġEYMA NUR ALTUN
MELĠKE BATGIRAY
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7. EKLER

EK- 158

BĠGA’DA DOKSAN ÜÇ MUHACĠRĠ KÖYLERĠNĠN KURULMASI:
YENĠÇĠFTLĠK KÖYÜ ÖRNEĞĠ
Prof. Dr. Kemal Gözler
ABDĠAĞA: Pomak, 1891, Bulgaristan, Filibe, Rahova.
ADLĠYE: Muhacir, 1889, Bulgaristan, Filibe vs.
AĞAKÖY: Muhacir, 1880, Bulgaristan, Razgrad/ġumnu.
AHMETLER: Yörük, 1561.
AKKAYRAK: Pomak, 1904, Bulgaristan, Filibe, Tomraç ve Küçükköy.
AKKÖPRÜ: Kumuk, 1872, Dağıstan, Aksay ve Mağaçkale.
AKPINAR: Yörük (Tarih?) + Pomak, 1891, Filibe, Dravna ve Foyna.
AKSAZ: Mübadele Muhaciri, 1925, Yunanistan, Selanik, Doyran, Langaza,
Kilepe ve Turgutlu. (Eski Rum köyüdür)
AKYAPRAK: Muhacir, 1879, Bulgaristan, Razgrad, Ayazlar köyü.
ANBAROBA: Yörük (Tarih?), + Muhacir, 1894, Bulgaristan, Osmanpazarı,
Razgrad vs.
ARABAALAN: Pomak, 1885, Bulgaristan, Filibe, Lakavitsa.
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GÖZLER, Kemal; Biga’da Doksan üç Muhaciri Köylerinin Kurulması: Yeniçiftlik Köyü Örneği İstanbul, İstanbul
Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş. Yayınları, 2007, Cilt I Sayfa:573- 575
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AġAĞI DEMĠRCĠ: Çerkez, 1877, Kafkasya, Adige, Kuban; + Doksan üç
Muhaciri, Bulgaristan, Razgrat, Osmanpazarı, ġumnu, Aydos, Rusçuk,
Silistre.
AYITDERE: Türkmen, 1411 + Muhacir, 1878, Bulgaristan.
AZĠZĠYE: Kumuk, 1869, Dağıstan.
BAHÇELĠ (Ġhsaniye): Çerkez, 1874, Kafkasya, Adige, Kuban Havzası, +
Bulgaristan Muhacirleri, 1878.
BAKACAK (Ġpkaiye): Çerkez, 1874, Kafkasya, Adige, Kuban Hafzası, +
Muhacir, 1877, Bulgaristan, ġumnu, Osmanpazarı.
BAKACAKLIÇĠFTLĠĞĠ: Muhacir, 1877, Bulgaristan, Filibe, Yeniköy.
BALIKLIÇEġME (BELEDĠYESĠ): Muhacir, 1878, Bulgaristan, Tırnova,
ġumnu, 1878
BEKĠRLĠ: Yörük, 1561, Karaçadırlı AĢireti.
BEZĠRGANLAR: Yörük, 1648.
BĠGA: Yerli + Muhacir + Pomak + Çerkez + Kumuk + Çeçen + Mubadele
Muhaciri + Çingene, vd.
BOZLAR: Yörük, 1625 + Muhacir, 1943, Bulgaristan, Eski Cuma.
CAMĠALAN: Pomak, 1900, Bulgaristan, Filibe, Daudvu, KuruĢu ve Drievu.
CĠHADĠYE: Çerkez, 1887, Kafkasya, Adige, Kuban.
ÇAKIRLI: Yörük, 1711.
ÇAVUġKÖY: Yerli, Yörük ? 1385 ?
ÇELĠKGÜRÜ: Muhacir, 1881, Bulgaristan, Razgrad, Karaveliler, Hocalar.
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ÇELTĠK: Muhacir, 1882, ġumnu, Akyar (Eski Bulgar köyüdür).
ÇEġMEALTI: Pomak, 1878, Bulgaristan, Botevgrad, Orhaniye.
ÇINARDERE: Çeçen, 1864, Dağıstan, + Muhacir, 1878, Bulgaristan, ġumnu.
ÇINARLIKÖPRÜ: Çeçen, Dağıstan, 1848 + Muhacir, Bulgaristan, ÇeĢitli.
ÇÖMLEKÇĠ:

Muhacir,

1878

(Karağaç

Köyünden

gelen

tarafından

kurulmuĢtur).
DANĠġMENT: Yerli, 1171.
DEĞĠRMENCĠK: Mübadele Muhaciri, 1925, Yunanistan, Selanik Dedeağaç, +
Muhacir, Bulgaristan, Kosova, Üsküp (Eski Rum köyüdür)
DEREKÖY (ġevketiye): Çerkez, 1872, Kafkasya, (AdigeKuban, Krosnodar,
Tantogay ve ġinci köyleri, 1872.
DĠKMEN: Muhacir, 1878, Bulgaristan, Kırcaali, Boruva.
DOĞANCI: Kumuk, 1877, Dağıstan, Aksay Ģehri Vadigilli, Elpeyli Torgalli, +
Romanya ve Bulgaristan Muhacirleri, 1934.
EĞRĠDERE: Muhacir, 1871, Eskicuma, Akmehmet Köyü, ġumnu Nasçı Köyü.
ELMALI: Pomak, 1882, Bulgaristan, Filibe, Bukova, Rakovutsa, Drenova.
EMĠRORMAN (Ġhvaniye): Çerkez, 1881, Kafkasya, Adige, Kuban, Eskalay.
ESKĠBAKACAK: Yörük, 1542 (Türk Bakacak).
ESKĠBALIKLI: Yörük, 1600, + Tatar, 1761
EYBEKLĠ: Yörük, 1731 + Pomak, 1878, Bulgaristan, Filibe, Rubcuz, 1878, +
Muhacir, Bulg. Lofça

39

GEMĠCĠKIRI: Muhacir, 1881, Bulgaristan, Eskicuma, Kamçıboylu; ġumnu,
Yasçı.
GEREDELĠ: Yörük, 1445.
GERLENGEÇ: Muhacir, 1877, Razgrad, Sultaniye, Eskicuma Popköy.
GEYĠKKIRI: Kumuk, Dağıstan, 1860 + Muhacir, 1878, Bulgaristan, Eskicuma,
Balıksu, + 1934, Razgrad, Pabuççular.
GÖKTEPE: Muhacir, 1888, Bulgaristan, Eskicuma, KayabaĢı, Hocaköy.
GÜLEÇ KÖY: Muhacir, 1881, Bulgaristan, Tunca/Arda Akıncılar Köyü.
GÜMÜġÇAY (BELEDĠYESĠ) (Demetoka): Yerli, Tarih ?.
GÜNDOĞDU (Karantı): Pomak, 1883, + Muhacir, 1883, Bulgaristan, Filibe,
Evciler, +ġumnu Terbi Köy, Karlıova,
GÜRÇEġME (ArapçeĢme): Muhacir, 1877, Bulgaristan, Razgrad, Osmanpazarı,
Araplar, AĢağı Kapdağı ve Ayazlar
GÜRGENDERE: Muhacir, 1884, Bulgaristan, Razgrad, Umur.
GÜVEMALAN KÖYÜ: Yörük, 1855 + Muhacir, 1895, Bulgaristan, ġumnu +
Pomak, Filibe Küççükköy ve Tomaç.
HACIHÜSEYĠNYAYLASI: Muhacir, 1891, Bulgaristan, Filibe, Tekke Köy.
HACIKÖY (Maksudiye): Çerkez, 1872, Adige, Kuban, + Muhacir, 1878,
Bulgaristan Razgrad, Eskicuma, ġumnu.
HACIPEHLĠVAN (Hulübeliler): Muhacir, 1878, Bulgaristan, Razgrad, Hülübe.
HARMANLI (Fiilik): Pomak, 1878, Bulgaristan, Filibe, Dervisova.+ Muhacir,
Bulgaristan, ġumnu, Aydos
HAVDAN: Pomak, 1881, Bulgaristan Filibe, Poyna, Dravna, Bukfu.
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HĠSARLI (Hasalı): Yörük, 1711.
HOġOBA: Yörük, 1767 + Muhacir, 1877, Bulgaristan, Razgrad, Ada Köyü,
Lofça.
ILICABAġI: Pomak, 1893, Bulgaristan, Filibe, Lakaviça, Corgan, TafriĢna.
IġIKELĠ (EĢekçi): Pomak, 1896, Bulgaristan, Filibe, Lokavitsa.
ĠDRĠSKORU (Tevfikiye): Çerkez, 1873, Kafkasya, Adige, Kuban, 1873.
ĠLYASALAN: Pomak, 1911, Bulgaristan, Filibe, Tomraç ve Küçükköy.
ĠSKENDERKÖY: Pomak, 1878, Bulgaristan, Filibe, Drenova, + Yunanistan
Dedeağaç, + Kosova Ronen (Eski Bulgar köyüdür).
KAHVETEPE (ġerefiye): Çerkez, 1874, Kafkasya, Adige, Kuban.
KALAFAT: BoĢnak, 1861, Saraybosna, Kesalak, Bihaç VelikakyaruĢa, Sazin.
KALDIRIMBAġI: Muhacir, 1878, Bulgaristan, Razgrad.
KANĠBEY (Popköy): Muhacir, 1883, Bulgaristan, Razgrad, Popköy.
KAPANBELEN: Pomak, 1869, 1877, Bulgaristan, Filibe, Dobrulu Köyü.
KARAAĞAÇ: Muhacir, 1878, Bulgaristan, Razgrad, Karaağaç Köyü.
KARABĠGA (Belediye): Yerli.
KARACAALĠ: Yörük, 1700‟ler + Muhacir, 1878, Bulgaristan, ġumnu,
ÇavuĢköy, Kurtlar, Saraçlar.
KARAHAMZALAR: Yörük, 1700‟ler+ Muhacir, 1897, Bulgaristan, Razgrad
ġumnu, Akyar, + ġumnu, Siyahlar, 1934.
KARAPÜRÇEK: Yörük (Karakeçili), 1812 + Romanya Muhaciri, 1934,
Köstence, Siyahlar Köyü.
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KAġIKÇIOBA: Yörük, 1761.
KATRANCI: Muhacir, 1877, Bulgaristan, Karlova, Bançeliköy.
KAYAPINAR: Muhacir, 1878, Bulgaristan, Razgrad, Araplar, Hocaköy,
Dereköy, Ayazlar.
KAYNARCA: Pomak, 1896, Bulgaristan, Filibe, Çatrak, Direnova, Steminak,
Çurkuvu ve Sriyavu.
KAZMALI: Muhacir, 1883, Bulgaristan, ġumnu, Dobruca, Pravda, Cumalı.
KEMER: Mübadele Muhaciri, 1925, Yunanistan, Dedeağaç, Vardar ve Selanik.
(Eski Rum Köydür).
KEPEKLĠ: Muhacir, 1903, Bulgaristan, Aydos, Kiremitçik Köyü.
KOCAGÜR: Muhacir, 1877, Bulgaristan, ġumnu, Hocaköy; Razgrad, Kurtlar.
KORUOBA: Yörük Tarih ? + Muhacir, 1878, Bulgaristan, Osmanpazarı,
Karınabat, Tırnova, Silistre vs.
KOZÇEġME (Belediye): Muhacir, 1884, Bulgaristan, ġumnu, Karaveliler.
OSMANĠYE: Çerkez, 1877, Kafkasya, Adige, Kuban.
OTLUKDERE: Muhacir, 1879, Bulgaristan, ġumnu, Çobanköy, Osmanpazarı,
Tırnova.
OVACIK: Yörük, 1761.
ÖRTÜLÜCE: Muhacir, 1904, Filibe, Ġnebekçi köyü, Kırcaali, Hasköy.
PAġAÇAYI (Boğaalan): Yörük, 1681.
PEKMEZLĠ: Yörük, 1261.
RAMAZANLAR: Yörük, 1461.
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SARICAKÖY: Yörük, 1360.
SARIKAYA: Göçebe, 1860 + Pomak, 1879, Bulgaristan, Filibe, Rava,
YeĢilköy, TırmıĢ.
SARISIVAT: Muhacir, 1886, Bulgaristan, Filibe, Baruva, (Kırcalı).
SARNIÇ: Yörük, 1711.
SAVAġTEPE (Lütfiye): Çerkez, 1878, Kafkasya, Adige, Kuban.
SAZOBA: Muhacir, 1880, Bulgaristan, Razgrad, Kosovina.
SELVĠ: Muhacir, 1887, Bulgaristan, ġumnu, Selvi, Görmekçe.
SIĞIRCIK; Muhacir, 1877, Bulgaristan, Razgrad, Osmanpazarı, ġumnu.
SĠNEKÇĠ: Muhacir, 1880, Bulgaristan, Eskicuma, Nasçıköy, Adaköy,
ÇukurkıĢla, Tekeli, Razgrad, Buğular.
ġAKĠRBEY: Muhacir, 1299, Bulgaristan, Eski Zağra.
ġĠRĠNKÖY: Muhacir, 1880, Razgrad, Kosovina.
TOKATKIRI: Çerkez, 1265, Adige + Muhacir, Bulgaristan, Razgrad, Eski
Zağra, Filibe vs.
YANIÇKÖY: Yörük, 1685.
YENĠCEKÖY: Muhacir, 1893, Bulgaristan, Pravadi vs + Mubadele Muhacirleri,
1925, Yunanistan, Selanik, Florina, Dedağaç, Sofular (Eski Rum köyüdür).
YENĠÇĠFTLĠK (Belediye): Pomak+Muhacir, 1895, Bulgaristan, Belaslatina,
Lofça, Bejanova, Palamarsa, Köklüce, vs.
YENĠMAHALLE: Muhacir, 1882, Bulgaristan, Razgrad, Doğandere, vd.
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YEġĠLKÖY (Çilingir Mahallesi): Pomak, 1882, Bulgaristan, Filibe, Çilingir
Köy.
YOLĠNDĠ: Pomak, 1878, Bulgaristan, Filibe, Naresçan,
YUKARIDEMĠRCĠ: Yörük (1861)+Muhacir, 1878, Bulgaristan, ġumnu,
Eskiköy, Sırtmahalle.
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EK-2
Kırım, Dağıstan Ve Çerkez Göçmenleri59
Ġskân Bölgesi
Tuna Sahilleri
Rumeli Bölgesi
Edirne Eyaleti
Selanik E.
Anadolu Bölgesi
Hüdavendigar Eyaleti
Aydın E.
Ankara E.
Kastamonu E.
Konya E.
Sivas E.
Erzurum E.
Trabzon E.
Adana E.
Cezire-i Bahr-ı Sefid
ġam Eyaleti
Halep E.
Toplam

59

Hane
34,344

Nüfus
142,852

2,445
768

10,289
4,421

2,882
1,079
1,282
798
3,520
2,411
1,062
7
1,769
148 (?)
10
232
52,757

15,173
4,837
9,342
4,375
17,173
20,731
3,975
58
19,918
741
33
1,493
255,411

Demirtaş, Mehmet (2009) Kırım Savaşı Ve 93 Harbi Sürecinde Osmanlı Memleketine Gelen Göçmenlerin Sevk
Ve İskânları A.Ü. Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi Sayı 41, Erzurum sayfa-222
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EK-3
Ġdare-i Umumiye-i Muhacirîn Komisyonu Nizamnamesi60
Dersaadet Muhacirîn Ġdaresi Hakkında
Talimatın Nüsha-i Saniyesidir
Birinci Fasıl
TeĢkilât-ı Umumiyyeye Dairdir
Birinci Madde- Memalik-i Mahrusa'da bulunan bi'l-cümle muhacirîn idare-i umumiyyesine
memur ve mahsus olarak Ġdare-i Umumiyye-i Muhacirîn namiyle bir komisyon teĢkil
olunmuĢtur.
Ġkinci Madde- Ġdare-i Umumiyye Komisyonuna merbut olarak biri Ġdare-i Umur-ı Hesabiye
ve diğeri Ġdare-i Umur-ı Ġskâniye namıyle iki Ģube bulunacaktır. Bunlardan baĢka Muhacirîn-i
Umur-ı Sıhhiye namıyle teĢekkül eden dairenin vezaifi ayrı ise de, tahsisatı Ġdare-i
Umumiyyeden tesviye ve Ġdare-i Umumiyyeye merbuten devair-i belediye itibariyle yirmi
Ģube küĢad olunacaktır.
Üçüncü Madde- Ġdare-i Umumiyye Komisyonu bir reis ve lüzumu kadar azâdan terkip
edilmiĢ ve Umur-ı Hesabiye ile Ġskâniye ve devair Ģubelerinin heyeti dahi bu tertip üzre tayin
olunmuĢtur.
Dördüncü Madde- Bu heyetlerin rüesa ve azâsı memurin-i Saltanat-ı Seniyeden ve
muteberan-ı ahaliden ve muhacirin-i mevcudenin eĢraf ve vücuhundan mürekkeptir.
BeĢinci Madde- Komisyon ve Ģubelerin maiyetine hademe-i hâssa-i Hazret-i PadiĢahî'den ve
zabıta ve belediyeler tarafından lüzumu kadar hademe ve zaptiye ve çavuĢ verilecektir.
Altıncı Madde- Ġdare-i Umumiyye Komisyonu'nun bir baĢ kâtibi ve lüzumu kadar ketebesi
ve Umur-ı Hesabiye Ģubesinin bir muhasebecisi ile bir veznedarı ve iktiza eden muhasibleri

60

İpek, Nedim (1994) Rumeli’den Anadolu’ya Türk Göçleri, Ankara sayfa 68-74
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ve veznedarları ve iskân Ģubesinin icabı kadar ketebesi ve devair Ģubelerinin de ihtiyaçları
kadar yevmiye yahut aylıkla birer veya ikiĢer kâtibi bulunacaktır.
Yedinci Madde- Gerek Ġdare-i Umumiyye Komisyonu'nun ve gerek Ģuabatının suret-ı
müzakere ve ittifak ve ekseriyet-i ârâ gibi muamelesi mecalis kavâidine tatbikan cereyan
edecektir.
Sekizinci Madde- Ġdare ve ġube heyetleri Cuma'dan maada beher gün erken içtima ve bilâfasıla devam ile ifay-ı vezaife ihtimam ve itina eyleyeceklerdir.
Dokuzuncu Madde- Muhacirin Umur-ı Sıhhiye Komisyonu vasıtasıyla idare olunan
hastahanelerde mecvut hastegan ile vefiyatın adedini mübeyyin haftada bir kere Ġdare-i
Umumi-ye'ye bir jurnal verilecektir.
Ġkinci Fasıl
Ġdare-i Umumiye-i Muhacirin Komisyonuna Aittir
Onuncu Madde- Ġdare Komisyonu iĢbu talimat ahkamına tevfikan muhacir iĢlerinin her
nev'inin rüyet ve temfidine ve taallûkuna göre evrakının devair-i muhacirine havalesine ve bu
dairelerle muhabereye ve muhacirin mesalihine ait umur ve hususat icabatını tezekkür ve
tayine ve hal ve zaman ve tecrübe ve imkânın göstereceği lüzum ve ihtiyaç nisbetinde iktiza
eden tedabirin mütalââ ve Bi'listizan ve ittihazına ve Umur-ı Hesabiye ve Ġskâniye
ġubelerinden ve Vilâyat Komisyonlarından sual ve istizan olunan mesalih hakkında rey
vermeye memur ve nezareti muhacirin idaresini her cihetini Ģamildir.
Onbirinci Madde- Ġdare Komisyonunda bulunacak ketebeden biri arzuhallerin ve ikisi de
evrak ve sairenin kıraatına ve esas üzerine tekarrür edecek müzakerenin zabt ve tahririne
memur olacaklardır.
Onikinci Madde- Ġdare-i Umumiye Komisyonunun maiyetinde bir iki refikı bulunduğu halde
bir evrak memuru olacak ve her nevi evrak-ı varide ve mersulenin kuyudu bu vasıta ile
tutulacaktır.
Onüçüncü Madde- Muhacirin inasının devair-i belediyece iskân olunanlarından meharimi
olmayup ve kendi kavm ve kabileleriyle beray-i iskân gitmeyüp de burada kalanların ilerüde
tedarik olunmak üzere Ģubeler tarafından o makulelere münasip mahaller bulunup ikame
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edilerek tayinatları verilecek ve muhacirin zükürundan ve ehli ırz takımından birkaç kiĢinin
familyalarıyla beraber bunların muhafazası hizmetinde bulundurulacağı gibi devair-i
askeriyeye mukteza elbise iĢbu aceze-i inasa diktirilerek hasıl olacak ücretten kendülerinin
ikdar ve iyaĢelerine ve bu tarik ile yevmiye itasından hazine-i celileye faide istihsal edilecektir.
Ondördüncü Madde- Muhacirinin zükürundan bîkes ve bîvaye olup da iĢe güce iktidarı
olmayanlar ve memleketlerine avdet kaydı ile burada bulunanlara yevmiye itası zaruri ise de
bunların içinde hallerine göre iĢe ve güce iktidarı olanlar dahi bulunması memül olduğunda
Ģubeler vasıtasıyla bu makulelere iĢ buldurularak çalıĢtırılacak ve devair-i miriyede yevmiye
ile amele istihdamı tabiî bulunduğunda devair-i müĢar'ül-ileyhada ne miktar ameleye lüzum
var ise bunlardan gönderilmek üzere Ġdare-i Muhacirin Komisyonu o dairelerle muhabere ve
ilâm edecektir.
OnbeĢinci Madde- Muhacirin-i Çerakese ile Tatar Nogayların ekseri Suriye ve Halep ve
Adana havalesine ve bir takım muhacirin de Konya'ya sevk edilmekte olduğundan ve Zor
Sancağı dahi mevkien bunların iskânına pek elveriĢli bulunduğundan burada ve Varna'da
Selânik cihetlerinde bulunan Çerkes ve Tatar ve Nogay muhacirlerinin livay-ı mezkur ile
Suriye ve Halep ve Adana vilâyetleri dahilinde olan mahallere iskânları zımmında Silifke ve
Antalya ve Mersin ve Ġskenderun ve Trablus-ġam ve Akkâ ve Hayfa iskelelerine izamları ve
ale'l-umum muhacirinden hükümetçe teklif olunan yerlere gitmeyi istemeyenler olduğu halde
bu kabileden olanların kendülerinin maiĢet tedarikine iktidarı lâzım geleceğinden bunların
cihet-i idareleri kendülerine bırakılması ve fakat içlerinde eramil ve bîkes kalan ve mevaki-i
harbiyede meharimi Ģehid ve esir olan kadınlar ile iĢe ve güce iktidarı olmayan ve amelden
kalan aceze-i zükûr ve eytamın müstesna tutulup emr-i iaĢelerine Ġdare-i Muhacirin tarafından
itina ve dikkat olunacak ve umum muhacirinden pek çokları Kastamoni ve Sivas ve Ankara
taraflarına dahi gönderilmiĢ ve bir taraftan da gönderilmek üzere bulunmuĢ olduğundan bu
vilâyetlere badema gönderilecek muhacirler Karadeniz'in sevahil-i malûmesine sevk edilecek
ve Aydın'la Hüdavendigâr Vilâyetlerine ait muhacirin de vilâyeteyn-i mezkûreteynin malûm
olan iskelelerine çıkarılacaktır.
Onaltıncı Madde- Muhacir iskân olunan hanelerde harabiyet olup ve tamire muhtaç zuhur
idüp de eshabı tamir masrafını itadan imtina ederse o hane icareye merbut olduğu halde tamir
ettirilerek masarif-i tamiriye icareye mahsub edilecek ve icaresiz hanelerden bulunduğu
takdirde komisyonun reyiyle ber kaide tamiri icra olunacaktır ve icareli hanelerden tamire
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muhtaç olanların mesarif-i tamiriyesinin ne itasına ve ne de icareden mahsubuna eshabı
tarafından mümanâat vukûbulur ise hin-i isticarda tamir masrafı ne re'sen ve ne de icareye
mahsuben sahib-i hane canibinden verilmemek gibi mukavele cereyan etmiĢ ise o makulelerin
masarif-i tamiriyesi kezalik komisyona ait olacak ve öyle bir mukavele yok ise icareye
mahsuben muamelesi icra kılınacak ve bu muamelelerin kâffesi idare komisyonunun rey ve
kararına isnat ile sahih ve cari olacaktır.
Onyedinci Madde- Ġskân için Dersaadetten bir mahale gönderilen bir muhacir kendiliğinden
olarak yine Dersaadete avdet ederse o makulelere yevmiye ve hane kirası ve navul
verilmeyecektir.
Onsekizinci Madde-Umur-ı zatiyesini lieceli't-tesviye Ģuraya buraya gideceklere Ģimendifer
ve vapur ücretleri verilmeyüp müddet-i gaybubetlerinde yevmiyeleri kesilecektir.
Üçüncü Fasıl
Umur-ı Hesabiye ġubesine Dairdir
Ondokuzuncu Madde- Umur-ı Hesabiye Ģubesi yevmiye ve tayinat ve'l-hasıl her nevi
sarfiyat ve muhasebatı rüyet ve tetkik ve defterlerini tanzim edecek ve verilecek koçanların
kayıtlarını ve vukuatını günü gününe yürütecektir.
Yirminci Madde- Bundan böyle Muhacirin Ġdare-i Umumiyesi için tahsis olunacak ve iane
ve sair suretlerle istihsal kılınacak mebaliğ doğrudan doğruya Umur-ı Hesabiye Ģubesi
vasıtasıyla vezneye teslim edilerek ve irad ve mesarifi de maliye usulüne ve kavaidine
tatbiken Muhasebe ġubesi maarifetiyle rüyet ve tesviye kılınacaktır.
Yirmibirinci Madde- Muhasebe Ģubesi muhacirine ait makbuzat ve sarfiyatın müreccah ve
mukassemi olmasından ve bu esasın itimat olunacak derecede bulunması mutlaka Ģimdiye
kadar muhacir namına Maliye hazinesiyle emanet veznesinden ianat-ı mütenevviadan ne
kadar para alınmıĢ ve bunlar nerelere nasıl sened ve suret ile sarf olunmuĢtur, buraları tetkik
ve hülâsa edilerek bilinmek lâzım ve mühim bulunmasından dolayı iĢbu muhasebe Ģubesi
evvelden zikrolunan mehazlardan makbuzat defterlerini alarak ve saniyen irad masraf
itibarıyle mehuzattan gerek daireler marifetiyle ve gerek vesait-i saire ile ta bidayetten bu âna
kadar vukubulan sarfiyatın her Ģube ve vasıtadan memhur ve musaddak defterlerini isteyerek
kaide ve iktiza-i maslahat vazifeye tatbiken bunların hesabı rüyet ve devletçe emniyet
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olunacak surette muhasebe cetvel ve defterlerini tanzim ve ber kaide tasdik ile idare
komisyonuna ita eyleyeceği gibi zaman-ı teĢekkülünden itibaren sarfiyat ve makbuzatını dahi
kendisine tevdî olunan vazife icabatına ve umur-ı maliyeye mahsus kavaid ve nizamat
ahkâmına tevfikan defterler ve kayıtlar idare edecek ve daima suret-i kâfiyede hesap vermeye
mükellef olacaktır.
Yirmiikinci Madde- Muhacirlerin yevmiyesi verilmek için tertip olunan dairelere gidecek
idare ve muhasebe âzasının maliyetinde o dairenin defterlerini tutan efendi ile bir veznedar
bulunacak ve yevmiye âzay-i mü'maileyhin nezareti altında verilecektir.
Yirmiüçüncü Madde- Yevmiye verilirken muhacirlerin içinde birinin kudreti his ve ihbar
olunur ise, tahkikat icra olunmak üzere o makulelerin yedlerindeki koçanlar alınıp malûmat-ı
müstahsile ile beraber idare komisyonuna verilecektir.
Yirmidördüncü Madde- Koçanın bâlâsı idare komisyonundan mühürlenmiyen ve kuponunu
zahrı imam ve muhtaran taraflarından temhir olunmayan ve bulunduğu daire ve Ģube
tarafından musaddak bulunmayan yevmiyeler verilmeyecektir ve bu kuponlar tatbik mührü
sahibi yediyle ibraz olunacaktır.
YirmibeĢinci Madde- Bir muhacir koçanını zayi ettiği halde vereceği arzuhal üzerine kaydı
çıkarılıp ve mahallesi tarafından bâ ilmü haber tasdik ettirilip müceddeden bir koçan verilip
kaydı bâlâsına da Ģerh verilecek ise de o yolda bir günâ hile ve desise olunmamasına dikkat
ettirilecek ve zayi olan koçan zühur ederse itibar olunmayacaktır.
Yirmialtıncı Madde- Her dairenin defteri o daire kâtiplerinin taht-ı muhafaza-sında
bulunacak ve bunların gerek muhafazasında ve gerek muamelâtında noksan ve suistimal
zühurundan o kâtipler mes'ul tutulacaktır.
Yirmiyedinci Madde- Defter ve koçan ve kuponların hiç birinde hâk ve silinti olmayacak ve
bir sehv vuku bulduğu halde okunacak surette çizilip alt tarafına yazılacaktır.
Yirmisekizinci Madde- Dairelerde bedelleri verilen yevmiye kuponlarının veznedar mahal-i
mahsusunda sergi muamelesi bittikten sonra baĢveznedara götürüp teslimle hesabını
görecektir ve baĢveznedar dahi müfredatıyla beraber liecel'ittetkik muhasebe Ģubesine verip
defter-i mahsusuna kayd ve ibtal ettirilecek ve kaydı icra olunduktan sonra yine takımıyle alıp
hıfz eyleyecektir.
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Yirmidokuzuncu Madde- Muhasebe Ģubesi baĢveznedarın verdiği kuponların muamele-i
kaydiyesi icra olundukça bir taraftan zımbalayup iptal edecektir.
Otuzuncu Madde- Kayd-i icra olunan kuponların havî olduğu mebaliğ daireleri ve ita
tarihleri ve miktarı nüfus ve kangı mâha mahsuben verildiği gösterilerek cem olunup takım
takım yevmiye defterlerine yazılacak ve o gün mesarif-i saireye mahsuben verilen mebaliğ
dahi dahil olduğu halde yekûn ile mukabele edilip zir-i muhasebe Ģubesiyle veznedar
tarafından temhir edilecek ve muhasebe yevmiye defterinin ayrı olarak veznedarın tutacağı
yevmiye muhasebe defterini dahi muhasebe Ģubesiyle veznedar karĢılıklı olarak
mühürleyeceklerdir.
Otuzbirinci Madde- Muhasebe Ģubesinde kaydı icra olunduğunu mübeyyin Ģube-i merkume
tarafından kayd Ģüd ve verile iĢareti olmayan senedler ve dairelere mahsus mühür ile memhur
bulunmayan kupon için veznedar bir akçe vermeyecektir.
Otuzikinci Madde- Mukaddema hicret eden muhacirlere elyevm verilmekte olan kırkar para
yevmiyenin yoklaması icra ile kayıtları tahsis olunacak ve bunların muamelât-ı kaydiyesi
muhacirîn-i cedide muamelâtına tevfik edilip fakat defteri evvelki gibi baĢkaca yürütülecek
yevmiye defterine ayrıca kayd olunacaktır.
Dördüncü Fasıl
Umur-ı Ġskâniye ġubesine Müteferridir
Otuzdördüncü Madde- Ġskân Ģubesi iskân ve sevke ait olarak gerek re'sen ve gerek idare-i
umumiyeden irae olunacak surete tevfikan tertib-i muamelât ederek idare-i umumiyeye
bildirecek ve oradan verilecek rey ve karara göre icraat ile meĢgul olacaktır.
Otuzdördüncü Madde- Muhacirinden taĢraya sevk olunacaklar malûm olmak ve
kendülerince karıĢıklık vuku bulmamak üzere vapurların vakit ve hareketleri-nin ve kangı
iskeleye gideceklerini liekal 5 gün evvel iskân Ģubesi tarafından devair Ģubelerine ve
oralardan dahi mahallât-ı eimme ve muhtaranı vasıtasıyla muhacirini merkumeye tebliğ ve
ilâm edilecektir.
OtuzbeĢinci Madde- Ġskân Ģubesi taĢralardan gelecek muhacirine yer bularak ve bunları
iskele ve Ģimendüferlerden alup bulunan yerlere iskân ederek yevmiyeleri tahsis edilmek
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üzere isim ve Ģöhret ve adeti nüfus ve mahal-i ikametlerini mübeyyin defterlerini kangı Ģube
dairesine mütaallik ise oraya tanzim ve tasdik ettirerek idareye vereceği gibi muhacirini
mesküne taĢralara sevk olundukça veya vefeyat vuku buldukça yevmiye kayıtları terkin
olunmak üzere Ģubeler vasıtasıyla haftada birer vukuat jurnalleri ita edecektir.
Otuzaltıncı Madde- Ġskân Ģubesi devair Ģubeleri vasıtasıyla sevk olunacak muhacirini
muntazam vapurlara isal ve levazımları nekaisini ikmale vesatet edecektir.
Otuzyedinci Madde- Vapurlara irkâp olunacak muhacirine yevmiye itibarıyle ita olunacak
etmek (ekmek) ve levazımı nüfus yoklarcasına tetkikat icra ederek ve gidecekleri yerin
mesafesine göre tertip ve ita olunacak yevmiyeye ihtiyaten ve deniz hali ve günü gününe yol
alamamak ihtimaline binaen iki günlük ziyade tayinat verecek ve beher hane sahibine tayinatı
yeden beyed teslim ve ifa eyleyecektir.
Otuzsekizinci Madde- Burada yerleĢtirilerek memleketlerine avdet veya kat'iyen iskân
arasında mütereddit bulunan muhacirine Ģimdilik ale't-tesavi yevmiye ikiĢer guruĢ maiĢet
bedeli verilecek ve fakat bu sınıftan vakitli vakitsiz gelüp giden ve yedlerinde yevmiye
koçanları olmayan ve misafirhanelerde muvakkaten ikamet edenlere aynen tayinat verilmek
vazifesi iskân Ģubesine ait olacaktır.
Otuzdokuzuncu Madde- Aynen itasiyle mükellef olan iskân Ģubesi tayinat alanların isim ve
Ģöhret ve mahal-i ikametlerini ve nereden ne kadar etmek alındığını mübeyyin iradı masraf
suretiyle beher ayda mükemmel birer defter tanzim edecek ve alınan etmeklerin miktarını
havi etmekçilerden ahz edilecek makbuz senedleri o deftere rabt ederek zir-i heyet-i iskâniyet
tarafından mazbata ile musaddak olduğu halde idareye ita kılınacaktır.
Kırkıncı Madde- Muhacirinden burada ve mahal-i sairede akrabası olup da anların nezdine
gitmeği veya gelmeği arzu edenler olduğu ve taĢradakilerden dahi baĢka yerlerde akrabası
bulunup da ekaribi yanına gitmek isteyenler bulunduğu halde sevk ve izam kılınacaktır.

BeĢinci Fasıl
Devair ġubeleri Hakkındadır
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Kırkbirinci Madde- Umumen muhacirinin iaĢe ve ikmali levazım-ı hususiye ve umumiyesi
davair Ģubelerinin nezaret ve idaresi altında cereyan edecek ve iskân Ģubesi bunlarla
müttefikan ifayi vazife eyleyecektir.
Kırkikinci Madde- Devair Ģubeleri yevmiye her dairenin vukuat ve zuhuratına göre hususat
ve muamelatını ve muhacirinin devamı rahat ve huzuruna delalet edecek eshab ve tedabiri
re'sen ve ehemmiyet ve iktizay-i maslahata göre Ġdare-i Umumiyeden bi'l-istizam alacağı
emre itbaan icraya dikkat ve itina eyleyecektir.
Kırküçüncü Madde- Muhacirinden yevmiye istihkakı olup da ya ifadey-i hale muktedir
olamamasından veyahut icab-ı idareyi bilememesinden dolayı yevmiye alamayanları ve
zikudret olup da ihtiyaçtan berî olduğu halde kendülerini fukara sırasında gösterenleri tahkik
ve idare (ye) bildirmek ve daima muhacirinin ihtiyacat ve levazımını tertip ve irae eylemek ve
bunlardan ziraat ve sanat ve ortakçılık ve hizmetkârlık gibi esbab-ı ticaretle servet ve yesare
nail olanların ahvalini bi't-tahkik idareye bildirmek devair Ģubelerinin vezaif-i mühümmesindendir.
Kırkdördüncü Madde- Devair Ģubeleri muhacirin-i mevcude ve varideyi iskân ve iaĢe ve
bunların nakliyat ita ve sevkiyatını icra ederek müzdahimen ikamet eden muhacirin
mahallerini mümkün mertebe seyrekleĢtirerek muhacirin bulunmayan ve kabil-i ikamet olan
hanelere taksim ve iskân eyleyeceği gibi her Ģube dairesinde bulunan muhacirinin kâffe-i
umur ve hususat ve tayinatını tesviye edecek ve Ģuabatca müstacel olup te'hir ve ta'vıkı caiz
olmayan mesarif-i mîriye ve müteferrika Ģubeler hey'etinin tastikı altında olmak ve noksan
muamele mes'uliyeti kendülerine ait bulunmak üzere tesviye ve ita edecektir.
KırkbeĢinci Madde- Muhacirinden bazıları münferiden taĢraya gitmek istidasında
bulunanların ahval ve derece-i iktidarı Ģubelerce bi't-tahkik iktidar-sızlıkları tebeyyün edenler
nısıf vapur navullarını tarafı devletten verilerek sevk ve izam edilmek üzere lâzım gelen ilm ü
haberleri Ģubelerce bi't-tanzim Ġdare-i Umumiye Komisyonu'na gönderilecek ve orada
verilecek karar Ġskân Ģubesine bildirilmekle icabı icra edilecektir.
Ġlâve
Kırkaltıncı Madde- ĠĢbu talimatta her daire ve Ģubenin vezaif-i hususiyeleri fasıl fasıl ve ayrı
ayrı gösterilmiĢ ise de umumiye itibarını tazammun eden ahkâm münderecesi her daire ve
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Ģubeye Ģamil bulunduğundan bir daire ve Ģube hin-i muamelâtta mevad-ı mündericenin
cümlesinden istihraç esas harakete itina eyleyecektir.
Kırkyedinci Madde- Memalik-i Mahrusa-i ġahane'nin her tarafına sevk ve nakl olunan
muhacirin içlerinde muahharan devletce tebeyyün ve tekarrür edecek ahvale göre vatan-ı
aslîlerine iade olunacak ve avdet eyleyecek olanlar olduğu halde esbab-ı nakl ve iadeleri
canib-i devletten tehiyye ve ihzar buyurulacaktır.
Hatime
Kırksekizinci Madde- ĠĢbu talimat ahval-i cariyenin gösterdiği ihtiyaç üzerine tanzim
olunduğundan ilerûde inde't-tecrübe tebeyyün edecek muamelâta göre ta'dil ve tashih
edilecektir. Fi 17 Cemaziyülahir Sene 95 ve fi 5 Recep Sene 94 Mühür ( ġuray-ı Devlet).
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Kılıçlı Mecidiye Nişanı, 1844'den itibaren verilmeye başlanmış olan askeri nişandır. Sultan Abdülmecit
döneminde tasarlanmıştır. Çift kılıçlı nişan, beşer şualı yedi şubeden (köşe) ibarettir. Ortasında padişahın tuğrası
yer almakta, etrafında kırmızı mineli fon üzerinde altın ile yazılmış "Gayret, Hamiyet, Sadakat" sözleri
bulunmaktadır. Alt kısmında 1268 (1851) tarihi yazılıdır. Şua aralarında Ay Yıldız motifi ve nişanın asılma yerinde
ona bağlı kırmızı mineli ay yıldız vardır. Şemsesi aynı modelde çift kılıçlıdır. Şua üzerlerinde ay yıldız motifleri
bulunmaktadır. Mecidiye Nişanı Sultan Abdülmecid Hanın (1823-1861) 1851'de çıkardığı nişan, mecidi nişanı.
Asıl adı “mecidi nişanı” olmasına rağmen halk arasında mecidiye nişanı adıyla anılmaktadır. Mecidiye nişanının
beş rütbesi vardı. Birinci rütbesinden 50, ikinci rütbesinden 150, üçüncü rütbesinden 800, dördüncü
rütbesinden 3000 ve beşinci rütbesinden 6000 adet basıldı. Yalnız birinci rütbenin murassaı (değerli taşlarla
süslemesi) bulunmaktadır. Mecidiye nişanının ortasında çemberle çevrili kabarık kısımda bir tuğra yer alır. Bu
kısmın etrafında kırmızı mineli bir fon üzerinde “gayret, hamiyyet, sadakat” kelimeleri; altındaysa, 1268 (1851)
tarihi yazılıdır. Kordon ucuna asılan birinciyle, boyuna asılan ikinci ve üçüncü rütbeli nişanlar, hemen hemen
aynı büyüklüktedir. Dördüncü rütbe daha küçük, beşinci rütbeyse en küçük olanıdır. Beşinci rütbe gümüş olup,
diğerleri altındandır.
Mecidiye nişanı ilmiye ve askeriye mensuplarından üstün hizmet ve muvaffakiyet gösterenlere verilirdi.
Birinci ve ikinci rütbelerin sahiplerine nişanları, padişahın huzurunda takılırdı.
Beratla verilen ve kullanılan mecidiye nişanı, kayd-ı hayat şartıyle verilir, nişan sahibinin ölümünde hazineye
iade edilirdi. İlk kez 1844’te son kez de 1917’de verilmiştir. (Kaynak: http://tr.wikipedia.org)

