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MERV SEYAHATNÂMESİ
Ahmed Nermî Tercümesİ

(METİN - TIPKIBASIM)

KONSTANTIN DMITRIEVICH NOSILOV

(ö. 1923)

Yayına Hazırlayan

Mehmet Mahfuz Söylemez

TAKDİM
İnsanlık tarihi, akıl ve düşünce sahibi bir varlık olan insanın kurduğu
medeniyetleri, medeniyetler arasındaki ilişkileri anlatır. İnsan, zihnî faaliyetlerde bulunma kabiliyetiyle bilim sanat ve kültür değerleri üretir, ürettiği
kültür ve düşünce ile de tarihin akışına yön verir.
Medeniyetler, kültürler, dinler, ideolojiler, etnik ve mezhebî anlayışlar
arasındaki ilişkiler kimi zaman çatışma ve ayrışmalara, kimi zaman da uzlaşma ve iş birliklerine zemin hazırlamıştır.
İnsanların, toplumların ve devletlerin gücü, ürettikleri kültür ve medeniyet değerlerinin varlığıyla ölçülmüştür. İnsanoğlu olarak daha aydınlık
bir gelecek inşâ edebilmemiz, insanlığın ortak değeri, ortak mirası ve ortak
kazanımı olan kültür ve medeniyet değerlerini geliştirebilmemizle mümkündür.
Bizler, Selçuklu’dan Osmanlı’ya ve Cumhuriyet’e kadar büyük devletler
kuran bir milletiz. Bu büyük devlet geleneğinin arkasında büyük bir medeniyet ve kültür tasavvuru yatmaktadır.
İlk insandan günümüze kadar gök kubbe altında gelişen her değer, hakikatin farklı bir tezahürü olarak bizim için muteber olmuştur. İslam ve Türk
tarihinden süzülüp gelen kültürel birikim bizim için büyük bir zenginlik
kaynağıdır. Bilgiye, hikmete, irfana dayanan medeniyet değerlerimiz tarih
boyunca sevgiyi, hoşgörüyü, adaleti, kardeşlik ve dayanışmayı ön planda
tutmuştur.
Gelecek nesillere karşı en büyük sorumluluğumuz, insan ve âlem tasavvurumuzun temel bileşenlerini oluşturan bu eşsiz mirasın etkin bir şekilde
aktarılmasını sağlamaktır. Bugünkü ve yarınki nesillerimizin gelişimi, geçmişimizden devraldığımız büyük kültür ve medeniyet mirasının daha iyi
idrak edilmesine ve sahiplenilmesine bağlıdır.

Felsefeden tababete, astronomiden matematiğe kadar her alanda, Medine’de, Kahire’de, Şam’da, Bağdat’ta, Buhara’da, Semerkant’ta, Horasan’da,
Konya’da, Bursa’da, İstanbul’da ve coğrafyamızın her köşesinde üretilen değerler, bugün tüm insanlığın ortak mirası hâline gelmiştir. Bu büyük emanete sahip çıkmak, bu büyük hazineyi gelecek nesillere aktarmak öncelikli
sorumluluğumuzdur.
Yirmi birinci yüzyıl dünyasına sunabileceğimiz yeni bir medeniyet projesinin dokusunu örecek değerleri üretebilmemiz, ancak sahip olduğumuz
bu hazinelerin ve zengin birikimin işlenmesiyle mümkündür. Bu miras bize,
tarihteki en büyük ilim ve düşünce insanlarının geniş bir yelpazede ürettikleri eserleri sunuyor. Çok çeşitli alanlarda ve disiplinlerde medeniyetimizin
en zengin ve benzersiz metinlerini ihtiva eden bu eserlerin korunması, tercüme ya da tıpkıbasım yoluyla işlenmesi ve etkin bir şekilde yeniden inşâ
edilmesi, Büyük Türkiye Vizyonumuzun önemli bir parçasıdır. Bu doğrultuda yapılacak çalışmalar, hiç şüphesiz tarihe, ecdadımıza, gelecek nesillere
ve insanlığa sunacağımız eserleri üretmeye yönelik fikrî çabaların hasılası
olacaktır. Her alanda olduğu gibi bilim, düşünce, kültür ve sanat alanlarında da eser ve iş üretmek idealiyle yeniden ele alınmaya, ilgi görmeye,
kaynak olmaya başlayan bu hazinelerin ülkemize ve tüm insanlığa hayırlar
getirmesini temenni ederim. Aziz milletimiz, bu kutsal emaneti yücelterek
muhafaza etmeyi sürdürecektir.
Recep Tayyip Erdoğan
T. C.
Cumhurbaşkanı

SUNUŞ
Büyük medeniyetler kültür ve düşünce alanındaki yapıtlarıyla sadece
muasırlarını değil sonraki kuşakları da etki alanlarına alabilen medeniyetlerdir. Batı’da on ikinci asırdan itibaren tercüme edilmeye başlanan ve uzun
yıllar bilim ve felsefe metinlerinin inşasına kaynaklık eden İslam el yazmaları, medeniyetimizin kültürel değerlerinin somut göstergeleridir. İnsanlık
bilgi birikiminin hemen her alanında kaleme alınmış olan bu eserlerin, aynı
zamanda farklı coğrafyalarda yaşayan toplumların çok geniş bir yelpazedeki
düşüncelerinin yansıtıldığı en güzel örnekler olduğunu da görmekteyiz.
Bugün, dünya coğrafyasının pek çok noktasında izlerini görebildiğimiz
kültürel ve ilmi mirasımızın bilgiye, hikmete ve irfana dayalı eserlere dönüşerek günümüzü nasıl etkilediğini kavrayabildiğimiz takdirde, geleceğin
inşasına yönelik daha tutarlı ve bütüncül bir bilinci elde etmemiz o denli
mümkün olacaktır. Zira güçlü bir gelecek inşası, ancak bir bütün olarak geçmişimizden devralmış olduğumuz bu büyük kültür ve medeniyet mirasının
aslına uygun bir şekilde korunması ve doğru anlaşılmasıyla gerçekleşecektir.
Türkiye’deki Yazma Eser Kütüphanelerimizde ve müzelerimizde bulunan
eserlerimiz geçmişe dönük bin yıllık bir tarihin ince derin detaylarını gözler
önüne sermektedir. Bu detaylarda milletimizin dil, kültür, tarih ve toplum
bilinci, başka medeniyetlerle olan karşılıklı ilişkileri, tarihten tevarüs ettiği mirasın yansımaları saklıdır. Bu çeşitlilik ve zenginlik, Türkiye’yi bütün
dünyada medeniyet birikimi açısından önemli bir konuma taşırken, insanlık
adına bu mirası korumak ve gelecek kuşaklara aktarmak için belirlenecek
politika ve stratejiler için çok büyük çabalar harcanmasını da zorunlu kılmaktadır. Bu çabaların bir gereği olarak Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı

Türkiye Yazma Eserler Kurumumuz yazmaların tıpkıbasım, çeviri, çeviri
yazı ve eleştirmeli basımını yaparak bilim, sanat ve kültür insanlarının istifadesine sunmak maksadıyla çalışmalar yürütmektedir. Bu çalışmalar neticesinde önemli ürünlerin ortaya çıkacağına yürekten inanmaktayız.
Kültürümüzün zenginliğini daha çok anladıkça, müşterek değerlerimizin
yarattığı toplumsal kabiliyetlerimize dair sahip olduğumuz özgüven daha da
artacaktır. Bu zenginlik aynı zamanda, sadece kendi toplumsal sistemimizde
değil, bölgemizde ve dünyada yaşanan toplumsal sorunlara yönelik çözüm
arayışlarına da katkı sağlayacaktır. Toplumsal sorunlarda çözüm, kendimize,
çevremize, geçmişimize, geleceğimize, kültürümüze, medeniyetimize, diğer
medeniyetler ve kültürlere karşı sunacağımız katkılara bağlıdır.

Ömer Çelik
T. C.
Kültür ve Turizm Bakanı
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ÖNSÖZ
Elinizdeki metin, Rus yazar Konstantin Dmitrievich Nosilov’a aittir.
Metnin yazarı Nosilov, 17 Ekim 1858 tarihinde Abhazya’da bir rahibin çocuğu olarak dünyaya gelmiştir. Çok yönlü bir şahıs olan Nosilov, jeolog
olarak yetişmiş olmakla birlikte coğrafyacı, gezgin, etnolog, deneme yazarı
ve gazeteci olarak da tanınmıştır. 1882 yılında Kuzey Ural bölgesini gezen
Nosilov, burayla ilgili anılarını bir kitap halinde yayınlamıştır. 1886 yılında
Anadolu, Filistin ve Mısır’ı dolaşmış, 1908 ile 1911 yılları arasında Hazar
Denizi üzerinden Kazakistan da dahil olmak üzere o bölgeleri gezmiştir.
Merv ve Türkmenistan’ı de bu dönemde gezdiği tahmin edilmektedir. 3
Şubat 1923 tarihinde bu gün Abhazya Özerk Cumhuriyeti içerisinde yer
alan Pilenkova’da ölmüş ve oraya gömülmüştür.
Bir seyahatnâme olan elinizdeki metin, saray mütercimlerinden Ahmed
Nermî tarafından Sultan II. Abdülhamid için Rusça’dan Türkçe’ye tercüme
edilmiştir. Seyahatnâmelere özel ilgisi olan II. Abdülhamid’in Merv’e de alâka duyması ve burayla ilgili bir çalışmayı tercüme ettirmesi dikkat çekicidir.
Mütercim Ahmed Nermî Efendî'nin Merv Seyahati adıyla tercüme ettiği bu
çalışma seyahatnâme türünden kaleme alındığı için Merv Seyahatnâmesi
adıyla yayına hazırlanmıştır. Eserin tek yazma nüshası II. Abdülhamid’in
özel kütüphanesinde yer almaktadır. Bilindiği gibi ona ait olan evraklar daha
sonra İstanbul Üniversitesi’ne devredilmiştir. Günümüzde bu üniversiteye
bağlı Nadir Eserler Kütüphanesi’nde muhafaza edilmekte olup 4603/1 numarada kayıtlıdır.
Merv’in tarihini bilmeyen bir seyyaha ait olan bu çalışma, kadim kent
hakkındaki bilgilerden yoksundur. Ancak bununla birlikte bu tarihi şehrin o
günkü sâkinleri olan Türkmenler’in sosyal yaşamları, tarım kültürleri, bölgede yaşayan kuşlar hakkında önemli bilgiler içermektedir. En önemlisi Ruslar
döneminde buraya verilen önem, bölgenin çar tarafından bir çiftlik haline
getirilmesi, yetiştirilen tarımsal ürünler, pamuk üretimi, burada kurulan en
modern pamuk fabrikası, Çar tarafından orada kurulan saray ve müştemilâtı
ve Merv harâbelerinin o günkü durumunu bize kısaca takdim etmektedir.
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Günümüz alfabesine aktarırken kullandığımız yönteme gelince; eserde
takip edilen esas, basit transkripsiyondur. Yani transkripsiyon harflerinin
bütün karşılıkları kullanılmamıştır. Arapça ve Farsça kelimelerdeki bütün uzatmalar istisnasız gösterilmeye çalışılmıştır. Bunun yanında sözcük
başı hariç olmak üzere Arapça kelimelerin orta ve sonlarındaki “ayn” ve
“hemze”ler imlâ olunmuştur. Aslen Türkçe olan sözcüklerde uzatma işaretine müracaat edilmemiş ve günümüz okuyucusu için yabancı olduğu
düşünülen bazı kelimelerin anlamları dipnotlarda verilmiştir.
Elinizdeki çalışma üç bölümden oluşmaktadır. Eserin ilk parçası Merv’i
tanımak için konan kısa bir tarihçeyi içermektedir. Eserin bu kısmı yakın
zamanda neşretmeyi düşündüğümüz Horasan’ın Bilim Merkezi Merv adındaki kitabımızdan alınmıştır. İkinci kısım yazmanın latinize edilmiş halini oluşturmaktadır. Latinize ederken yazmanın sayfalarına sadık kalınmış,
sayfa numaraları verilmiştir. Bazen sayfa cümlenin ortasında bitmektedir.
Bu duruma da dikkat edilmeye çalışılmıştır. Üçüncü kısım ise yazmanın
kendisini teşkil etmektedir.
Elinizdeki çalışmanın bu hale gelmesinde kuşkusuz bazı dostların katkısı
bulunmaktadır. Yazmanın müsveddelerini gözden geçiren sevgili dostum
Doç. Dr. Ali ÖZTÜRK ve Nesibe KABLANDER’e, girişi okuyan İdris
SÖYLEMEZ ve Mustafa ÖZAĞAÇ’a, eserde kullandığım saray resimlerini
bana gönderen Merv sit alanının sorumlusu Recep CABBAROV ile basımını üstlenen Türkiye Yazma Eserler Kurumu'na, değerli başkanı Muhittin
Bey ile başkan yardımcısı Ferruh Beyefendilerin şahsında teşekkür ederim.
Mehmet Mahfuz Söylemez

GİRİŞ
MERV TARİHİ ÜZERİNE NOTLAR1
Çinlilerin Mulu; Ahamenitlerin Marguş veya Margiana, Yunanlıların
Antichia2 veya Aleksandra,3 Maniheistlerin Mrg, Sâsânîlerin Margu,4 İslâmî kaynakların Merv  ; ﻣﺮﻮveya Merverruz’dan ayırmak için zaman zaman
Marvu Şahican,5 veya Merv-ı Şahigân, bazen Merv el-Uzmâ6 veya Merv
el-Kübrâ ya da Merv es-Süflâ dedikleri Merv şehri, dünya tarihinin kadim
kentlerinden biridir.7 Bu köklü geçmişinden dolayı da birçok medeniyete
tanıklık etmiş; hatta bazısının gelişiminde söz sahibi olmuştur. İpek yolu
üzerinde bulunan bu kadim şehir, Ahemanitlerin güçlü hükümdarlarından
Büyük Daryuş tarafından yazdırılan Bihistun Kitabeleri’nde “Marguş” adıyla
yer almıştır.8 Mecusilerin dinî metinleri Zend Avesta’da Ahura Mazda tarafından yaratılan on altı şehirden biri olarak zikredilmiştir.9

1
2
3
4

5

6
7

8

9

Bu giriş hazırlamakta olduğumuz henüz basılmayan Horasan’ın Bilim Merkezi Merv adlı kitabımızdan
alınmıştır. Şehir hakkında geniş bilgi için bu eserimize müracaat edilebilir.
Bkz. Robbert Mayo, A View of Ancient Geography and Ancient History: Accompanied With on Atlas,
Philadelphia 1813, I, 129.
Bkz. Charles Mervin, Merv, The Queen of the World and the Scourge of the Man-Stealing Turcomans,
London 1881, 256.
Şapur’a ait Ka’be-i Zerdüşt olarak meşhur olan yazıtlarda Merv “margu” ismiyle anılmaktadır. Bkz.
Perviz Vercavend, Alexandre Blenistsky, Horasan ve Maverau’n-Nehr: Aykake Meyâne, (terc: Dr. Perviz
Vercavend) Tahran 1371, 21.
Sıfat olarak kullanılan “Şahican” Farsça kökenli bir ifade olup iki kelimeden oluşmaktadır. Bu kelimelerden ilki “şah” “hükümdar”; ikincisi ise “can” “beden” anlamına gelmekte olup “hükümdarın canı”
demektir. [Bkz. Makdisî, 237.] Gay Le Strange ise bu kelimenin Şahgân kelimesinin Arapçalaşmış hali
olduğunu söylemektedir. Bkz. Gay Le Strange, 424-425. İbnu’l-Cevzî ise Mervu Şahican’ın bu kadim
kenti kuran şahsın özel ismi olduğunu söylemektedir. Bkz. Ebû’l-Ferec Cemaleddin Abdurrahman b.
Ali İbnu’l-Cevzi, (ö.597/1201) el-Muntazam fî tarihi>l-müluk ve>l-ümem, I-XIII, (tahk: Süheyl Zekkar) Beyrut 1995, I, 28.
Bkz. Ebu’l-Abbâs Şehsettin Ahmed b. Muhammed İbn Hallikan (ö.681/1282), Vefeyatu’l-a’yân, (tahk:
İhsan Abbâs), I-VIII, Beyrut 1968, VI, 279.
Kaynaklarımızda bu şehir için Merv-ı Şâyegân, Merv-ı Şahicân, Mervu Şahcân, Merv el-Şahcân, Merv-ı
Şahcihân, Merv, Merv-ı Sencer gibi değişik isimler kullanılmaktadır. Bkz. Mehdî Seyyidî, Nadire Seyyidî, Muhammed Rıza Âşişânî, Coğrafyaye Tarihiye Merv, Tahran 1386. 22. (Not: Bundan sonra bu esere
Mehdî Seyyidî vd., şeklinde atıfta bulunacağız.)
Bkz. A. T. Olmstead, “Darius and His Behistun Inscription”, The American Journal of Semitic Languages
and Literatures, Vol. 55, No. 4 (Oct., 1938),404; Seccâdî, Merv’in “Bihistun kitabelerinde Margu şeklinde yer aldığını söylemektedir. Bkz. Seyyid Mansur Seyyid Seccâdî, Merv: Baz saziye coğrafyaye tarihiye
yek şehr ber sâye-i niviştehâ-i tarihi ve şevâhid-i bastânşinasî, Tahran 1383, 99.
Bkz. Perviz Vercavend, kitabına yazdığı giriş, s. 19; Seccâdî, 95.
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Resim 1: Merv Harabeleri
Günümüzde Türkmenistan sınırları içerisinde yer alan Merv, bugün
harabe halde olsa da binlerce yıl öncesine dayanan geçmişe sahiptir. İlk
kuruluşu hakkında tartışmalı bilgiler bulunsa da Ahamenitler döneminde
Murgiyana Satrablığının Merkezi olduğu bilinmektedir. O tarihten itibaren
Horasan bölgesinin idari merkezi olarak kalmaya devam eden Merv,
Ahamenitlerlerden sonra Büyük İskender’in hâkimiyetine girmiştir. Milattan önce 329 senesinde burayı fetheden İskender’in şehre önem verdiği,
hatta bazı bölümlerini yeniden inşa ettirdiği kaydedilmektedir. Bu durum
şehrin ilk kez onun tarafından kurulduğunun iddia edilmesine de sebebiyet
vermiştir.1 Nitekim XIX yüzyılın sonlarında Merv’i gezen Edmond, halk
arasında buraya İskender Kale denildiğini ve Büyük İskender tarafından
inşa edildiğine inanıldığını söylemektedir.2 Muhtemelen Charles Marvin
buna dayanarak Merv’in İskender tarafından kurulduğunu söylemekte-

1
2

Bu iddia için bkz. İbn Fakih, Ebû Abdullah Ahmed b. Muhammed b. İshak el-Hemedânî (ö.289/902),
Kitabu’l-buldân, (tahk:,. Yusuf el-Havî), Beyrut 1996, 617.
Bkz. Edmond O’Donovan, “Merv and Its Surroundings”, Proceedings of the Royal Geographical Society
and Monthly Record of Geography, New Monthly Series, Vol. 4, No. 6 (Jun., 1882). 348.

Merv Seyahatnâmesi - GİRİŞ

dir.1 Bununla birlikte Merv-i Rud’un kuruluşunu İskender’e, Merv-i Şahicân’ın kuruluşunu ise İskender’in komutanlarından biri olan I. Antiochos’a
(mö.280261) nispet edenler de olmuştur.2

Resim 2: Merv’in günümüze gelen en eski kısmı: Erk Kale
İskender’den sonra halefleri Selevkosların Horasan bölgesini uzun süre
hâkimiyetleri altında tuttukları bilinmektedir ki tarihi Merv de buranın bir
parçası idi. Selevkosların Milattan önce ikinci asırda Partlara yenilmesiyle
Merv, bu devletin hâkimiyetine girmiştir. Partların Sâsânîlere yenilip yöreyi
terk etmeleriyle bu yeni devletin bir parçası haline gelmiştir.3
Sâsânîlerden İslam Fetihlerine Kadar
Merv’in en iyi bilinen tarihi Sâsânîler ile sonrasına aittir. I. Erdeşir
(M.240-250) döneminde Horasan bölgesi Sâsânîlerin hâkimiyetine girince
Partlardan kalan idarî sistemi ilga ederek yeni bir yapılanmaya gittiler ve
Horasan’ı dört merzubanlığa bölerek yönettiler:
1
2
3

Bkz. Charles Mervin, 254.
Bkz. Mehdî Seyyidî vd., 76.
Bkz. Mehdî Seyyidî vd., 76.
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1-Merv-ı Şayegân Merzubanlığı
2-Belh ve Tohoristan Merzubanlığı
3-Maverau’n-Nehr Merzubanlığı
4-Herat, Puşeng ve Bağdis Merzubanlığı.1
“Merv-ı Şayegân Merzubanlığı” Merv ve çevresindeki yerleşim birimlerinden oluşuyordu. Başında ise merkezden atanan bir vali bulunuyordu.
Partlar döneminde Merv valilerine “satrab” deniyorken Sâsânîler ise “Mâhevî” veya “Mahaveyh” şeklinde özel bir unvan kullanıyorlardı.2 Sâsânîler
döneminde her ne kadar Merv sadece Merv-ı Şayegan vilayetinin merkezi
olarak görünse de aslında Horasan’ın en önemli şehri olduğu, hatta çoğunlukla da buranın idari merkezliğini yaptığı bilinmektedir.
Gerek yer aldığı coğrafya gerekse de sahip olduğu ilmî tetebbuat Merv’in
o dönemden itibaren dikkat çeken bir kent olarak karşımıza çıkmasına sebebiyet vermiştir. Nitekim I. Şapur döneminde, henüz Mani hayatta iken,
burası Maniheist düşüncenin en önemli merkezlerinden biriydi.3 Miladi III.
ve IV. asırlarda ise Maniheistlerin en yoğun yaşadıkları şehirlerin arasında
yer alıyordu. Hatta kazılardan elde edilen verilere göre o dönemde Merv’de
Maniheistlere ait büyük bir de ibadethane bulunuyordu.4 Burada aynı
zamanda önemli bir Nasturî ve Budist nüfus da yaşıyordu. Bu dönemde
şehirde Cündüşapur bilim akademisine benzer bir müessese de vardı ve bu
müessesede değişik dillerden çeviriler de yapılıyordu.
1
2
3

Bkz. Gerdizî, Ebû Said Abdu’l-Hay b. ed-Dahhâk b. Mahmud (ö.443/1051), Zeynu’l-ahbâr, (Arapça’ya
trc:, Affâf es-Seyyid Zeydân), Kahire 2006, 151.
Bkz. Mehdî Seyyidî vd., 24.

Bkz. David A. Scott, “Manichaean Views of Buddhism”, History of Religions, Vol.
25, No. 2 (Nov., 1985),103 M. Sprengling, “Shahpuhr I, the Great on the Kaabah
of Zoroaster(KZ)” The American Journal of Semitic Languages and Literatures, Vol.
57, No. 4 (Oct., 1940), s.352; Hans-J. Klimkeit, “Manichaean Kingship: Gnosis
at Home in the World” Numen, Vol. 29, Fasc. 1 (Jul., 1982), 19.

A. Yezberdiyev, Eski Merv ve Kütüphaneleri, (yay. haz: Tülin ege, Ahmet Karakaş), Ankara 1998.14.
4 Bkz. Halillula Jumabayev, Hadiste Merv Ekolü: İlk üç Asır, Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bursa 2004, s. 17.
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Merv’in Müslümanların Hakimiyetine Geçişi
İslam fetihlerinin başlamasıyla birlikte İran kentleri peyderpey düşünce
Sâsânî imparatoru III. Yezdücird, İslâm ordularının ilerlemesi karşısında
başkent Medain’i terkedip kaçmak zorunda kaldı. Uzun bir kaçış serüveninden sonra saray sekenesi, Sâsânî bürokratları ve kütüphanesi ile birlikte
Merv’e sığındı.1 Buraya yerleşip İslam ordularıyla buradan mücadele etmeyi
düşünüyordu. Şehre gelir gelmez bir ateşgede yaptırdı yanına da kütüphanesini yerleştirdi. Ancak Müslümanlar onun yeniden toparlanmasına mahal vermemek için kendisini takip ettiler ve Merv bölgesine kadar geldiler.
Onların gelişiyle paniğe kapılan Merv valisi Mahaveyh, III. Yezdücird’in
buraya sığınmasından da rahatsız olduğu için, onu bir hizmetçisine öldürttü. Hemen akabinde de İslam ordularının komutanı Ahnef b. Kays’a barış
teklifinde bulundu. Ahnef ’in bu teklifi kabul etmesiyle şehir sulh yoluyla
İslam devletinin bir parçası haline geldi.2
Hz. Ömer’in şehit edilmesiyle İslam devletinden ayrılan Merv, Hz. Osman döneminde yeniden Müslümanların hâkimiyetine, Mahaveyh ile yapılan sulhla, geri döndü.3 Barış yoluyla İslam devletinin bir parçası haline
geldiği için hem yukarıda kendisinden bahsettiğimiz kütüphane hem de
bilim merkezi zarar görmeden korunmuştur. Bilindiği gibi bu kütüphane daha sonra Me’mun tarafından Bağdat’a taşınmış ve Beytu’l-Hikme’nin
özünü teşkil etmiştir.
Belazurî’ye göre Müslümanlar Mahaveyhle aşağıdaki koşullarda barış
imzalanmıştır:
1

2

3

Geniş bilgi için Bkz. Belazuri, Ahmed b. Yahya b. Cabir (ö.279/892), Futûhu’l-Buldân, (terc: Mustafa Fayda), Ankara 1987, 451 vd. Taberî, Muhammed b. Cerir (ö.310/922), Camiu’l-beyân fi te’vili’lKur’an, (tahk:, Ahmed Muhammed Şâkir), Muessesetu Risale, I-XIV, Beyrut 2000, IV, 166 vd, 293.
Gerdizî, 90; Yakubî de III. Yezdücird’in bir değirmenci tarafından öldürüldüğünü söylemektedir. Bkz.
Tarih, I, 174. Bar Hebraeus Yezdücird’i öldüren şahsın Türk olduğunu iddia etmektedir. Bkz. (Gregory
Abu’l-Ferec), Ebû’l-Ferec Tarihi, I-II, (terc: Ömer Rıza Doğrul), Tarih Kurumu Yayınları, Ankara 1987,
I, 179.
Bkz. Kevsec, Ebû Yakub İshak b. Mansur b. Behram el-Mervezî (ö.251/865) Kitâbu’l-mesâil an imameyyi ehli’l-hadis Ahmed b. Hanbel ve İshak b. Raheveyh, I-IX, (nşr: İmadetu’l-Bahs el-İlmi), Medine 2002,
I, 129; İbn Kesir, Bidaye, VII, 179.
Bkz. Halife b. Hayyât, Tarihu Halife b. Hayyât, (tahk: Süheyl Zekkâr), Beyrut 1993, 121; Belazuri,
Futûh, 588; Yakubî, Buldân, Buldân, (Farsça’ya trc: Muhammed İbrahim Ayeti), Tahran 1968,55.
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1.Bir milyon dirhem ile 200.000 cerib buğday ve arpa; diğer bir rivayete
göre ise bir milyon dirhem ve yüz bin ukkiye değerinde mahsul cizye mukabili olarak ödenecektir.
2.Merv sakinleri evlerinde Müslümanlara yer ayıracak ve yiyeceklerini
onlarla paylaşacaklardır.
3.Müslümanlar da kendilerine ayrılanlar dışında hiçbir şeye talip olmayacaklardır.1
Bu şekilde Hz. Ali dönemine gelen Merv, o dönemde İslam ülkesi içerisinde meydana gelen iç çekişmelerden kısmen etkilenmiş olmakla birlikte
devlete bağlılığını sürdürmüştür. Hulefâ-i Râşidîn döneminde Merv’e içinde
sahâbîlerin de olduğu bazı Arapların yerleştiği bilinmektedir. Bunlar Gâvur Kale’nin merkezine Beni Mahan Camisi olarak bilinen mabedi kurmuş
onun etrafına yerleşmişlerdir.
Hz. Ali’nin vefatından sonra yerine oğlu Hz. Hasan’ın geçtiği bilinmektedir. Onun altı ay kadar süren kısa hilafeti döneminde İslâm âleminin
hiç bir yerinde istikrardan bahsedilemediği gibi genelde Horasan özelde
Merv’de de bahsedilemez. Dolayısıyla Hz. Hasan’ın arkasındaki askeri desteği kaybettiğini görüp Muaviye ile anlaşmasından sonra, İslâm şehirlerinin
tamamı gibi Merv de Muaviye’nin hâkimiyetini tanımış oldu.
Emevîler Döneminde Merv
Emevî devletinin kurucusu Muaviye b. Ebî Süfyan, hilafeti döneminde
Merv’e büyük bir önem vermiş ve buranın yönetimini önce Basra valisi
Abdullah İbn Âmir’e; daha sonra Horasan’ı da Irakeyn’e (Basra ve Kûfe)
ilave ederek Ziyad b. Ebih’e bırakmıştır. Hicri 45 yılında oluşturulan bu
yeni eyaleti yönetmeye başlayan Ziyâd, Horasan’ı bu haliyle idare etmenin mümkün olmadığı sonucuna varmış ve Ebreşehr (Nişabur), Merverûz,
Herât ve Merv şeklinde dörde taksim ederek yönetmiştir. Horasan’a büyük
bir önem veren Ziyad buranın demografik yapısının yanı sıra ilim ve kültür
1

Belazuri, Futûh, 588-589. Halife b. Hayyât, İbn Hibbân ve Zehebî, Abdullah b. Âmir’in iki milyon
ikiyüz bir dirheme anlaştıklarını söylemektedir. Ayrıca Bkz. Halife b. Hayyat (ö.240/854), Tarihu Halife b. Hayyât, (tahk: Süheyl Zekkâr), Beyrut 1993, 121; Muhammed b. Hibbân b. Ahmed Ebî Hatem et-Temimî el-Bustî (ö.354/965), Kitabu’s-sikât, Dairetu’l-Mearif el-Osmanî, Haydarabad 1975,
II, 253; Kudame b. Cafer, 402; ez-Zehebî, Ebu Abdullah Şemsettin Muhammed b. Ahmed b. Osman
(ö.748/1348), Tarihu’l-İslam ve vefeyâtu’l-meşâhir ve’l-a’lâm: ahdu’l-Hulefai’r-Raşidîn, (tahk: Ömer Abdusselam Tedmurî), Beyrut 1987, 330.
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hayatına da katkı sağlamak amacıyla elli bin kişilik bir kitleyi o bölgeye yerleştirmiştir. Çoğunluğunun Merv’e yerleştirildiği bilinen bu Araplar, Gâvur
Kale’nin Rabatına yerleşerek burayı kendi anlayışlarına uygun bir şekilde
dizayn etmişlerdir. Merkezine yerleştirdikleri Mecsid-i Adine-i Kohne (Mescidu’l-atik) şehrin ilim hayatında önemli roller üstlenmiştir.
Muaviye’nin 60/680’de ölümü üzerine Emevî Devleti’nin başına oğlu
Yezid b. Muaviye geçmiştir. Onun döneminde Hz. Hüseyin’in şehit edilmesi
kuşkusuz Irak’ta olduğu kadar Horasan bölgesinde de ciddi tepkilere yol
açmıştır. Yezid (ö.64/683)’in yerine veliaht olarak bıraktığı oğlu Muaviye,
hilafete pek meraklı olmadığı için bu görevi ümmete iade etmeye karar
vermiştir. Hatta bu konuda oldukça da cesur davranarak biat aldığı gün,
mescitte yaptığı konuşmada, hilafeti ümmete iade edeceğini, bu görevi ancak yeni halife seçilinceye kadar sürdürebileceğini söylemiş ve minberden
inmiştir. Bu konuşmadan üç ay sonra da evinde ölü bulunmuştur. Ölüm
nedeni ne olursa olsun, yerine bir veliaht tayin etmediği için, devlet bir
belirsizliğin içerisine sürüklenmiştir. Bu belirsizlik esnasında her yerleşim
birimi kendine özgü bir çözüm bulurken, Mervliler de ümmet, bir halife
üzerinde ittifak edinceye kadar, valileri olan Ziyâd b. Ebihi’nin oğlu Selm’e
biat etmişlerdi. Ancak daha sonra Selm ile aralarında anlaşmazlık baş göstermiştir. Bunun üzerine Selm, yerine önce Muhelleb b. Ebî Sufra’yı daha
sonra Abdullah b. Hazm’ı Horasan valiliğine getirerek bölgeden ayrılmıştır.
Bu durum Mühelleb ile Abdullah b. Hazim arasında Horasan valiliği hususunda bir mücadelenin başlamasına neden olmuştur. Bu mücadele İbn
Hâzim’in Horasan’a hâkim olmasıyla neticelenmiştir.1
Öte taraftan Mekke’de Abdullah b. Zübeyr halifeliğini ilan etmiştir.
Abdullah b. Zübeyr’in hilafeti İslâm âleminin önemli bir kısmında olduğu
gibi Merv’de de benimsenmiş ve kendisine biat edilmiştir. Diğer taraftan
Abdullah b. Zübeyr’in halifeliğini kabul etmeyip Şam’da kendi adına biat
alan Mervan b. Hakem, bir süre sonra ölerek yerini oğlu Abdulmelik’e bırakmıştır. Emevî devletinin ikinci banisi olarak kabul edilen Abdulmelik,
Horasan’ı kendine bağlamak için harekete geçmiş ve Abdullah b. Hazim’den
biat talebinde bulunmuştur. Abdullah b. Hâzim bunu reddedince Bukeyr’e
1

Konu ile ilgili geniş bilgi için bkz. Zehebî, Tarih (61-80), 44-45.
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elçiler göndererek kendisini destekleme karşılığında ona Horasan genel valiliğini vadetmiştir. Bu vaat karşısında Abdullah b. Zübeyr’e biatını bozan
Bukeyr, Mervlilerden Abdulmelik b. Mervan adına biat toplamaya başlamıştır. Süregelen iç çekişmelerden yıldıkları anlaşılan Mervliler de muhtemelen
istikrar arzusuyla Bukeyr’in biat talebini kabul ettikleri görülmektedir.1
Merv müteakip yıllarda, Türklerin İslam dinini kabul etmelerinde büyük
pay sahibi olan, Kuteybe b. Müslim’in idarî merkezi olmuştur. Kuteybe
döneminde, Horasan’ın diğer bölgelerinin fethi için askeri üs (cund) olarak
kullanılmakla kalmamış, çevre bölgelere akınlar da buradan sevk ve idare
edilmiştir. Bu akınlardan bazısının Çin’e kadar uzanan geniş bir coğrafyayı kapsadığı bilinmektedir. Buhara ve Semerkant ile çevresi bu dönemde
Merv’den fethedilmiştir.2
Emevîler döneminde sürekli merkezi hükümete karşı isyanlarla gündeme gelen Merv, Horasan bölgesinin muhalefet merkezi gibi görünmektedir.
Hatta Abbâsî ihtilalini besleyen en önemli odaklardan biri burası olmuştur.
Abbâsî hanedanı Emevîleri yıkmak için merkezi Humeyme olmak üzere
gizli bir teşkilat kurmuştur.3 Bu gizli Abbâsî teşkilatı “Rızâ min âl-i beyt”
davetini İslâm âleminin diğer bölgelerine yaymak için harekete geçmiştir.
Bilindiği gibi Abbâsî ihtilalinin planlandığı bölgelerden biri de Horasan,
özellikle de Merv şehri olmuştur. Erken dönemden itibaren burada Abbâsî
nakipleri ve daileri Emevîler alayhine faaliyette bulunuyorlardı. Emevîlere
karşı Horasan’da yürütülen gizli isyan faaliyetleri neticesinde Merv, Ebû
Müslim el-Horasanî’nin hâkimiyetine geçmiştir. Emevî Devleti’nden rahatsız olan başta Güney Arapları ve Mevâli olmak üzere muhalif kitlenin
tamamının desteğini almayı başaran Ebû Müslim el-Horasanî, kısa süre
içerisinde, Merv’den sonra, Horasan’ın diğer bölgelerini de hâkimiyeti altına
alayı başarmıştır. Arkasından da bu zinde ve İbn Haldun’un ifadesiyle asabiyesi güçlü birliklerle Irak’a doğru yola çıkmıştır. Irak’ın önemli merkezlerinden Kûfe’nin bu güce boyun eğmesiyle birlikte yeni bir dönem başlamıştır.
Abbâsî Devleti de burada yani Kûfe’de kurulmuştur.
1
2
3

Bkz. Taberî, Tarih, VI, 176 vd.; İbnu’l-Cevzî, Muntazam, VI, 122; İbnu’l-Esir, el-Kâmil, IV, 313 vd.
Bkz. Belazuri, Futûh, 612 vd..
Bu teşkilat ile ilgili geniş bilgi için bkz. Nahide Bozkurt, Oluşum Sürecinde Abbâsi İhtilali, Ankara 1999.
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Abbâsîler Döneminde Merv
Abbâsî Devleti’nin kuruluşundan itibaren Merv, bu devletteki ağırlığını korumakla kalmamış daha da güçlendirmiştir. Çünkü burası Abbâsî
ihtilalinin gerçek lideri olan Ebû Müslim el-Horasanî’nin memleketi idi.
Ebû Müslim, Abbâsî devletinin kurulmasını sağladıktan sonra Bağdat’ta
kalmayarak memleketine dönmüş ve buranın idareciliğini üstlenmiştir. Bu
dönemde Horasan’ın yönetim merkezi olan Merv, her ne kadar resmen Abbâsîlere bağlı gibi görünse de, gerçekte müstakil bir yapı arzetmektedir.
Abbâsî Devleti’nin kuruluş döneminde Ebû Müslim’in riyasetindeki
Merv’in idari kurumlarında olduğu gibi fiziki yapısında da ciddi değişiklikler gerçekleştirilmiştir. Macan merkez olmak üzere yeni bir semt kurulmuştur. Bu semt, merkezine yerleştirilen daru’l-imare, cami, pazar ve meydanın
yanı sıra sivil yapılarla da donatılmıştır. Ancak Ebû Müslim’in Merv ve
Horasan’daki icraatları Abbâsî halifesi Mansur’un dikkatini çekmeye başlayınca, Mansur, kendisinden kurtulmaya karar vermiştir. Ebû Müslim’e
bir komplo düzenleyen Mansur, ondan kurtulmayı başarmışsa da Merv’in
merkezi hükümete bağlılığını tam olarak sağladığını söylemek güç görünmektedir. Nitekim Harun er-Reşid döneminde de Merv merkezli birçok
isyan baş göstermiştir. Harun er-Reşid bu isyanları bastırmak için bölgeye
gelmiş ve bu sırada Merv’e yakın bir yerde vefat etmiştir.1 Zaten genelde
Horasan’ı özelde Merv’i önemsediği için de oğullarından Me’mun’u buraya
vali olarak göndermişti.
Me’mun’un Merv’e gelişi ile birlikte şehrin fiziki yapısında bazı değişikliklerin olduğu bilinmektedir. Nitekim o Ebû Müslim el-Horasanî tarafından kullanılan hükümet konağını (dâru’l-imâre)nı kullanmak istememiş ve
kendisine Deremşkan yakınlarında yeni bir idarî merkez inşa ettirmiştir ki
burası daha sonra Me’mun’un sarayı olarak bilinir olacaktır.2 Burayla ilgili
bilgi veren İbn Havkal, Deremşkan kapısından Maverau’n-nehir tarafına
gidildiğini söyledikten sonra Me’mun’un Merv’de bulunduğu süre içerisinde
burada ikamet ettiğini, hatta buranın aynı zamanda onun karargâhı oldu1
2

Harun er-Reşid, Horasan şehirlerinden biri olan Tus’ta vefat etmiş ve burada da toprağa verilmiştir. Bkz.
Yusuf el-İş, Tarihu asri’l-hilafeti’l-Abbâsiyye, Beyrut 1990, ss.57-84.
Bkz. el-Vezene, 28.
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ğunu ilave etmektedir.1 Yine o sarayın bulunduğu bu bölgeden Kuşmeyhen
köyüne gidildiğini de söylemektedir.2 Gâvur Kale’nin Kuzeyinde; Sultan
Kale’nin kuzey 8doğusunda yer alan bu sarayın kalıntıları günümüze kadar
gelmiştir.3 Yörede inşa edilen diğer mimari yapılara uygun malzeme kullanılan sarayda kısmen yivli sutunlar da mevcuttur.

Resim 3: Me’mun’un sarayının kalıntıları
Babası Harun’un vefatından sonra Me’mun’un kardeşi Emin ile girdiği taht kavgası esnasında Merv, Bağdat ile mücadele edecek konuma yükselecektir. Bağdat’ı merkez seçen Emin ile Merv’i merkez seçen Me’mun
arasında süren bu mücadele Me’mun’un zaferiyle sonuçlanmasını Merv’in
Bağdat’a galibiyeti şeklinde anlamak mümkündür. Abbâsîlerin ilk yıllarında
geleceği parlak bir kent olarak kendini gösteren Merv, Me’mun’un Horasan valisi olarak buraya gelmesiyle şehzade kentine dönüşmüş idi. Şehza1
2
3

Bkz. İbn Havkal, 364.
Gay Le Strange, 426.
2014 yılında bu bölgede yaptığımız arazi taraması esnasında kalıntılarını incelediğimiz sarayın bulunduğu bölgede yeni bazı evler inşa edilmiştir. Özellikle hayvancılıkla uğraşan yöre halkı tarafından bu
tarihi mekânlara zarar verildiği görülmektedir. Keşke dünya mirası kapsamında olan tarihi kentin sit
alanının içerisinde bulunan evlerin tamamı kaldırılsa ve burası bir bütün olarak korunmaya alınmış
olsa.
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de kentinden kısa bir süre sonra başkentliğe yükselmiş oldu.1 Me’mun ile
Emin arasındaki mücadeleye son nokta yine burada konacaktır. Zîrâ, Emin,
kardeşi Me’mun’a yenilince başı kesilmiş ve Merv’e getirilerek ona takdim
edilmiştir. Halife Me’mun’un emriyle de kesik baş Merv’de defnedilmiştir.
Böylece şehir aynı zamanda bir halifenin yattığı mekâna da dönüşmüştür.2
Merv, gerek şehzade şehri olduğu yıllarda, gerekse Abbâsî başkentliği
yaptığı dört yıllık süre zarfında devletin imkânlarından ciddi anlamda faydalanmıştır. Hatta bu dönemde şehrin fiziki yapısında önemli değişikliklerin meydana geldiğini yukarıda ifade etmiştik.
Kuşkusuz Me’mun döneminde sadece şehrin statüsü ile fiziki yapısında
değil, aynı zamanda sosyal dokusunda, hatta daha da önemlisi kültürel
hayatında ciddi değişimler yaşanmıştır. Kendisi de bir ilim adamı olan ve
ilme verdiği destekle tanınan Me’mun’un Merv’e beraberinde bazı ilim
adamlarıyla gelmiş olması ve bu ilim adamlarının önünün açılarak şehrin
bilimsel seviyesinin yükseltilmesine olanak tanınması bu değişimde önemli
rol oynamıştır. Me’mun’la birlikte Merv’e gelen ve buranın kültürel gelişimine katkı sağlayanlara örnek olarak Müerric es-Sedûsî en-Nahvî el-Basrî
(ö.195/810)’yi verebiliriz. Ünlü Arap dil bilgini Halil b. Ahmed’in talebesi
ve aynı zamanda Hazfu Nesebi Kureyş, Ğaribu’l-Kuran ve Elmanî adlı eserlerin yazarı olan Müerric es-Sedûsî Merv’de bulunduğu dönemlerde ilim
meclislerinin aranan isimlerindendi. Halife Me’mun, es-Sedûsî’ye o kadar
çok değer vermiştir ki, 204/819 yılında Merv’i terk edip Bağdat’a döndüğünde onu da beraberinde götürmüştür.3
Me’mun’un ve beraberindekilerin Merv’in kültürel hayatını geliştirdikleri
gibi kendileri de buranın bilgi birikiminden faydalandıklarını unutmamak
gerekir. Zîrâ Merv, Horasan bölgesinin en önemli kültür merkezlerinden
biri olarak kabul edilmektedir. Mazdaistler, Maniheistler ve Nasturîlerin
bu bölgede ağırlıklarının olduğunu yukarıda ifade etmiştik. Dolayısıyla
Me’mun’un bunlara bigâne kalamayacağı aşikardır.
1
2
3

Bkz. İbn Abdirabbih, İkdu’l-Ferid, VI, 253.
Bkz. İbnu’l-İmrânî, Muhammed b. Ali b. Muhammed (ö.580/1184), el-İnba’ fi tarihi’l-hulefa’, (tahk:,
Kasım es-Sâmarâî), Kahire 2001, 94.
Me’mun ile birlikte Bağdat’a gelen es-Sedusî burada da ilim meclislerinin önemli isimlerinden biri
olmuştur. Bir süre sonra da Bağdat’ı terk etmiş ve memleketi olan Basra’ya dönmüştür. Burada da vefat
ettiği rivayet edilmektedir. Geniş bilgi için bkz. Bağdadî, XV, 346; İbn Hallikan, V, 304 vd.
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Merv aynı zamanda Şia, özellikle On iki imam kolu açısından önemli bir
geçmişe sahiptir. Zira Halife Me’mun Merv’de bulunduğu bu dönemde, kardeşi Emin ile mücadelesinde kendilerini Hz. Ali ailesine nisbet eden ve daha
sonra Şia olarak isimlendirilecek olan grupların desteğini almak amacıyla,
veliahd olarak, Ali er-Rıza b. Musa Kazım (ö.203/819)’ı seçmeye karar vermiştir. Bunun üzerine Medine’de yaşayan ve hayatı boyunca burayı hiç terk
etmeyen, ilim ve irfanla uğraşan İmam Rıza’yı Merv’e davet etmiştir. İmam
Rıza Merv’e geldikten sonra Me’mun, Abbâsî hanedanına mensup olanları
burada bir araya toplayarak ondan daha iyisini bulamadığını söylemiş ve
veliaht olarak onu seçmeye karar verdiğini ilan etmiştir.
İmam Rıza, veliahtlığı önceleri kabul etmemişse de sonraları Me’mun’un
baskılarına dayanamayarak “evet” demiştir. Hatta Me’mun onu tamamen
kendisine bağlamak için kız kardeşi Ümmü Habibe ile de evlendirmiştir.
İmam Rıza’nın veliahtlık haberi Abbâsî hanedanı üzerinde şok etkisi yaratmış, Bağdat’ta ona karşı bir isyanın çıkmasını tetiklemiştir. Nitekim Bağdat’ta bulunan Abbâsîler Me’mun’u azlederek yerine amcası İbrahim’e halife
olarak biat etmişlerdir. Bu haber Merv’e ulaşınca Me’mun, yanına İmam
Rıza’yı da alarak Bağdat’a doğru yola çıkmıştır. Yolda İmam Rıza bir rivayete
göre yediği üzümden rahatsızlanarak; diğer bir rivayete göre ise Şiîleri kazanayım derken Bağdat’ı kaybetmek üzere olduğunu anlayan Me’mun’un bu
kararından pişman olmasıyla zehirletilerek öldürülmüştür. Üç gün sonra da
vefat eden İmam Rıza, Tus kentinin hemen yanı başındaki Meşhed’e defnedilmiştir.1 Kuşkusuz İmam er-Rıza’nın Horasan’a gelip burada vefat etmesi
yörenin tarihinde önemli izler bırakacaktır. Zîrâ bu tarihten itibaren genelde
Horasan, özellikle de Merv ve çevresi yoğun Şiî akınına maruz kalmıştır.
Me’mun’un ayrılmasından sonra başkent hüviyetini kaybeden Merv,
Horasan’ın idarî merkezi olarak Bağdat’tan atanan valiler tarafından idare edilmeye başlanmıştır. Abbâsîler döneminde Merv, zaman zaman bazı
marjinal grupların isyanlarına da ev sahipliği yapmıştır. Bunlardan biri Mu1

Konu ile ilgili ayrıntılı bilgi için bkz. Kuleynî, el-Kâfî (ö.329/940), (Ali Ekber el-Ğaffarî), Tahran 1363,
I, 486-490; Şeyh Saduk (ö.381/991), Uyûn Ahbar er-Rıza, (tahk: Şeyh Hüseyin el-A’lemî) Beyrut 1984,
I, 150 vd.; A. Saim Kılavuz, “Ali er-Rıza” DİA, İstanbul, II, 435-438.
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kanna (Peçeli) isyanıdır. Mukanna ve benzeri bu bölgede yaygın olarak var
olan isyanların gnostik bazı düşünce akımlarıyla bağlantılı olduğu tahmin
edilmektedir.1 Merv sadece Hz. Ömer ile başlayan ve Hz. Osman ile süren
ilk fetihler esnasında değil Emevîler devleti boyunca hatta Abbâsîler döneminde bile askeri garnizon olarak hizmet vermeye devam etmiştir. Böylece
bir taraftan Horasan ve çevresinde diğer taraftan Türkistan ve Afganistan’ın
İslam topraklarına katılmasında bir askeri hareket noktası olarak adından
hep söz ettirmiştir.2
Merv daha sonra Saffarîlerin yönetimine geçmiştir. Bu dönemde şehir
Saffarî emiri Amr b. Leys adına Ahmed b. Sehl b. Haşim b. el-Velid tarafından idare edilmiştir. Ahmed’in daha sonra görevden alınarak hapsedildiği
bilinmesine rağmen kendisinden sonrakiler hakkında bir bilgiye ulaşılamamıştır.3
Safarîlerden sonra şehir Deylemli bir hanedan olan Büveyhîlerin hâkimiyetine geçmiştir. Büveyhîler Merve büyük önem vermişlerdir. Merv
bu dönemde Grek felsefesinin Arapça’ya aktarılmasında aracı rol oynamaya devam etmiştir. Bir başka ifade ile Merv, Büveyhîler döneminde siyasi
hadiselerden ziyade bilimsel aktivitelerin önemli merkezlerinden biri olarak
kendisinden bahsettirmiştir.
1

Tenasüha inandığı ifade edilen Mukanna, Allah’ın kendi bedenine hulul ettiğini
iddia ediyordu. Söz konusu isyan 161/777 yılında Merv’de başlamış ve Abbâsi
Devleti’ni uzun süre uğraştırmıştır. İsferayinî, onun Rezzamîye mezhebine mensup
olduğunu ve uluhiyyet iddiasında bulunduğunu söyledikten sonra taraftarlarına
Mukannaiyye veya Mubayyiza denildiğini ilave etmektedir. İbn Tiktaka ise onun
tanınmamak için kendisine altından bir maske yaptırdığını, uluhiyyet iddiasında bulunduğunu, “Allah Ademî yarattı, sonra onun vücuduna hulul etti. Sonra
Nuh’a hulul etmiştir. Bu böyle Ebû Müslim el-Horasanî’ye kadar devam etti. Sonra
Allah Ebû Müslim’e hulul etti, ondan sonra da bana hulul etti” dediğini nakletmektedir. Onun verdiği bilgiye göre Mukanna’ kendisine Haşim adını vermişti.
Savaşlarda taraftarları ondan “Ya Haşim bize yardım et” şeklinde yardım talebinde
bulunuyorlardı. Secdeye kapandıkları zaman kıblegâh olarak onun bulunduğu
yöne doğru secde ediyorlardı. Bilindiği gibi tenasüh düşüncesi daha çok Hint dinlerinde bulunmaktadır. Merv’de Budistlerin de yaşadığı hatta burada bir Budist
mabedinin (Stupa) var olduğu bilindiğine göre Mukanna hareketiyle, söz konusu
dini düşünce arasında bir bağ olsa gerektir.

2
3

Bkz. İbn Hurdazbih, el-Mesalik ve’l-memâlik, Brill 1889, 18.
Bkz. Ziriklî, I, 133.
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Selçuklular Döneminde Merv (1041-1157)
Selçuklular, kuruluş döneminde başkent olarak Nişabur’u seçmelerine
rağmen Merv eski önemini hiç yitirmemiştir. Hatta bu dönemde ihtişamının zirvesine ulaşmış, dahası bu devletin gelişmişliğinin de doruk noktası
olarak kabul edilmiştir.1
Dandanakan meydan muharebesinden (1040)2 sonra Merv’de yapılan merasimle Tuğrul Bey Selçuklu Devleti’nin ilk sultanı ilan edilmiştir. Daha sonra
Selçuklu ülkesi üç kısma taksim edilerek yapılandırılmıştır. Serahs ve Belh
şehirleri ile Gazne Merv’e bağlanarak Çağrı Bey’in yönetimine verilmiştir.
Çağrı Bey, Merv’i merkez yaparak, buraya yerleşmiştir.3 428/1036 senesi Recep ayının ilk Cuma günü Merv’de Çağrı Bey adına melik (bölge hükümdarı)
olarak hutbe okunmuştur.4 Böylece Merv, Saffarîlerden sonra yeniden Horasan’ın merkezi olmuştur. Çağrı Bey buraya yerleştikten sonra Tuğrul Bey adına
değil kendi adına para bastırmış; hatta şehirde kendi adına meliku’l-mulûk
ünvanıyla hutbe okutmuştur.5 Çağrı Bey döneminde şehrin fiziki yapısında
hızlı bazı değişimler yaşanmıştır. Selçuklulardan çok önce Sultan Kale’ye
kayan şehrin, etrafına surların inşası bu dönemde başlamıştır. Keza şehrin
merkezi haline gelen Macan bölgesinde bazı binalar inşa edilmiştir. Sultan
Sencer’in sağlığında yaptırdığı ve daru’l-ahire olarak bilinen kabri ile birlikte
burası daha da canlanmıştır. Muhammed b. Atsız es-Serahsî’nin mimarlığını
yaptığı bu kabir günümüzde hala ayakta durmaktadır.
Çağrı Bey Merv’i çok seviyordu. Bunun için vefat ettiğinde buraya defnedilmek istiyordu. Nitekim onun bu vasiyeti gereği Serahs’ta vefat etmiş
olmasına rağmen naşı taşınıp buraya defnedilmiştir.6 Çağrı Bey’in vefatı ile
Merv önemini kaybetmemiştir. Onun vefatından sonra da Alpaslan’ın payına düşmüştür.7 Alpaslan gerek bu dönemde gerekse Tuğrul Bey’in vefatı ile
1
2
3
4
5
6

7

Bkz. Cihan Piyadeoğlu, Güneş Ülkesi Horasan: Büyük Selçuklular Dönemi, Bilge Kültür Sanat Yayınları, İstanbul 2012, 19.
Dandanakan Savaşı ile ilgili genş bilgi için bkz. Piyadeoğlu, Çağrı Bey, 83-90.
Bkz. Muhammed b. Ali b. Süleyman er-Râvendî, Râhatu’s-sudûr ve âyetu’s-sürûr, (terc:, Ahmet Ateş),
Ankara 1957, I, 102. Ayrıca bkz. Piyadeoğlu, Horasan, 44.
Bkz.Sadruddin Ebû’l-Hasan Ali b. Nasır b. Ali el-Husynî, Ahbaru’d-devleti’s-Selçukiyye, (terc:, Necati
Lugal), Ankara 1943, 6; Piyadeoğlu, Horasan, 39.
Gniş bilgi için bkz. Cihan Piyadeoğlu, Selçukluların Kuruluş Hikayesi: Çağrı Bey, Timaş Yayınları,
İstanbul 2014, 108.
Çağrı Bey 452/1147 yılı Safer ayında Serahs’ta vefat etmiş naşı tabutla Serahs’tan Merv’e getirilmiş ve
buraya defnedilmiştir. Bkz. Ali el-Hüseynî, 20; Zehebî, Siyer, XVIII, 106; Zehebî, Tarih, (441-460),
303; Ali Sevim, Çağrı Bey”, DİA, İstanbul, VIII, 185.
Bkz. Ali Sevim, Biyografilerle Selçuklular, 41; Piyadeoğlu, Horasan, 50.
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birlikte yerine hükümdar olunca Merv kentine olan ilgisini sürdürmüştür.
Maveraunnehr’e düzenlediği bir seferde vefat etmiş ve vasiyeti gereği burada
babası Çağrı Bey’in yanına defnedilmiştir.1
Kuşkusuz Merv, Sultan Alpaslan döneminde (1072-1063) hem fiziki
yapısında hem de sosyal dokusunda olumlu değişiklikler yaşamıştır. Nitekim
Selçuklu tarihçilerinden Sadrettin el-Hüseyinî’nin de ifade ettiği gibi Sultan
Alpaslan her sene Ramazan ayı başladığında şehrin özellikle de fiziki yapısı
ve kurumlarının ihtiyacında kullanılmak üzere bin dirhem ayırırdı. Keza
bu meblağ kadar bir parayı da şehrin özellikle fakir fukarasına dağıtırdı.2
Alpaslan’dan sonra tahta geçen Melikşah, Merv’e önem veren Selçuklu hükümdarlarından bir diğeri olmuştur. Melikşah özellikle de şehrin güvenliğine yoğunlaşmış ve Gâvur Kale’nin rabatı olarak gelişen devasa bölgenin
etrafına daha önce başlanan surları tamamlamıştır.
Selçuklu Sultanı Melikşah’ın 1092’de vefatından sonra3 aile içinde başlayan
taht mücadelesi Merv’i ciddi şekilde etkilemiştir. Melikşah döneminde buranın valisi (şahne) olan Kudan, Sultan’ın vefatı üzerine kardeşi Arslan Argun’u
desteklemiş, şehri ona teslim etmiştir. Arslan Argun, Merv’i, Selçuklu tahtını
ele geçirmek için bir üs olarak kullanmıştır. Buradan hareket ederek, kısa sürede Horasan’ın neredeyse tamamına hâkim olmayı başarmıştır. Berkyaruk’a
mektup yazarak bölgenin kendisine verilmesini istemiştir. Ancak Berkyaruk,
onun bu isteğini kabul etmeyerek Böri Bars’ın komutasında bir orduyu Merv
bölgesine sevketmiştir. Böri Bars ile Arslan Argun’un birlikleri arasında meydana gelen savaşı Böri Bars kazanınca, Arslan Argun, Merv’i terk edip Belh’e
çekilmiştir. Böylece Merv, Berkyaruk’un komutanı Böri Bars’ın hâkimiyetine
geçmiştir. Kışı Belh’te geçiren Arslan Argun, çoğunluğunu Türkmenlerden
oluşturduğu yeni ordusuyla Merv üzerine yürümüş, şehri ele geçirmekle kalmamış, halkının önemli bir kısmını da kılıçtan geçirmiştir. Şehrin kendisine
isyan etmesini önlemek için surlarını yıktırmıştır.4 Berkyaruk ile Arslan Argun
arsındaki bu mücadele bir süre sonra Berkyaruk’un zaferi ve Arslan Argun’un
1

2
3

4

Hicri 465 yılı Rebiu’l-evvel ayının sonunda bir cumartesi günü vefat eden Alpaslan Merv’de babası ve
amcasının yanına defnedilmiştir. (Bkz. el-Huseynî 38; Ayrıca bkz. İbnu’l-İmâd, Şezerât, V, 274; Bar
Hebraeus, I, 325; Zehebî, Tarih, (461-470), 163; Ali Sevim, Bitografilerle Selçuklular, 23-24.
Bkz. el-Hüseynî, 21; ayrıca bkz. Ali Sevim, Biyografilerle Selçuklu Tarihi: İbnu’l-Adîm Buğyetu’t-talep fi
tarihi Haleb’ten Seçmeler, (çev: Ali Sevim), Ankara 1989, 22.
el-Hüseynî onun hicri 485 yılında İsfahan’dan Bağdat’a gitmek isterken yolda hastalandığını ve Şavval
ayının 16. Günü vefat ettiğini cenazesinin Merv’e getirildiğini ve babasının yanına defnedildiğini söylemektedir. Bkz. Ahbaru’d-Devleti’s-Selçukiyye, 49.
Bkz. el-Hüseynî, 60; Faruk Sümer, “Arslan Argun” DİA, İstanbul 1991, III, 399.
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ölümü ile neticelenmiş olsa da1 Merv açsısında bir yıkım ve gözyaşına sebep
olmuştur. Merv sadece Berkyaruk-Arslan Argun mücadelesinden zarar görmemiş; aynı zamanda Sultan Sencer ile Atsız mücadelesinde de hasar görmüştür.
Sultan Sencer’in Budist Karahıtaylara yenilmesini fırsat bilen Atsız buraya
saldırmış ve şehri yağmalamıştır.2 Sencer’in 1053’te Oğuzlara esir olmasından
sonra Merv ve bağlı yerleşim birimlerinin önemli bir kısmı onlar tarafından
yağmalanmış, hatta birçok ilim adamını da öldürmüştür.3 Mervli ünlü tarihçi es-Sem’ânî birçok köyün bu saldırı esnasında tamamen tahrip edildiğini
ve bir daha meskûn mahal haline gelemediğini söylemektedir. Yine o, bu
hadiseler esnasında birçok zatın öldürüldüğünü, bunlardan birinin Muhammed b. Ömer b. Muhammed eş-Şirazî (ö.548/1153) olduğunu söylemektedir.4 Merv bir dönem Belh ve Serahs ile birlikte Oğuzların hâkimiyetinde
kalmıştır. Sultan Sencer’i esir ederek buradan uzaklaştıran Oğuzlar, bir süre
şehri hâkimiyetleri altında tutmuşlardır. Bu süreçte her ne kadar Sencer adına
hutbe okutsalar da gerçekte müstakil hareket etmiş, şehri diledikleri gibi idare
etmeye çalışmışlardır.5

Resim 4: Sultan Sencer’in Merv’deki Türbesi
1
2
3

4
5

Bkz. Râvendî, I, 140.
Bkz. Cuveynî, Cihangüşâ, 257; Râvendî, 170; Barthold, Türkistan, 349; Faruk Sümer, “Atsız b. Muhammed” DİA, İstanbul IV, 91; Piyadeoğlu, Horasan, 79.
Bkz. Râvendî oğuzların şehri üç gün yağmaladıklarını, altın ve gümüşün yanısıra yatak ve yastıklara,
hatta ev eşyalarına varasıya götürdükleri, şehir halkını esir ettiklerini, sakladıklarını iddia ettikleri eşyalarını kendilerine göstermeleri için işkence yaptıklarını söylemektedir. Bkz. Râhat, 176; benzer bilgiler
için bkz. Barthold, Türkistan, 352.
Bkz. Sem’ânî, III, 496.
Bkz. Barthold, Türkistan, 258.
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Selçuklularla, zaman zaman yıkıma maruz kalsa da, ihtişamının zirvesine
ulaşan Merv, bu devletin muktedir hükümdarı Sencer döneminde yeniden
başkent haline gelmiştir. Altmış yıla yakın Merv’de valilik ve hükümdarlık
yapan Sultan Sencer, tabir caiz ise şehri baştan sona yeniden inşa etmiştir. Ve
eşine ender rastlanan güzellikte bir kent ortaya çıkarmıştır. Sultan Sencer’in
Merv’ini Cuveynî şöyle tasvir etmiştir:
Merv Sultan Sencer’e başkentlik yapmıştır. Büyük
küçük herkesin derdine derman aradığı bir yerdi. Horasan’ın en münbit ve en güzel topraklarına sahipti. Emniyet ve huzur kuşunun yuvası daima burada bulunurdu.
Nüfusunun sayısı Nisan yağmurunun damlalarıyla boy
ölçüşürdü. Havası güzeldi. Orada yaşayanların en fakiri
bile zamanın padişahları ve emirleri gibi yaşardı. Kendilerini dünya fatihleriyle eş tutarlardı.1
Sencer dönemi (1097-1157) Merv için imar faaliyetlerinin en yoğun
yaşandığı, adeta şehrin yeniden inşa edildiği bir dönem olmuştur. Fakat
bu taht kavgaları sırasında Arslan Argun ve Harezmşah Atsız’ın saldırısına
maruz kalan Merv, büyük yıkım ve tahribata maruz kalmıştır. İbn Kesir’in
ifadesine göre üç yüz bin kişilik ordusuyla şehre saldıran Harzemşahlar,
burayı ele geçirmiş ve şehirde büyük tahribat gerçekleştirmişlerdir.2 Harzemşahların kısa hâkimiyeti döneminde Merv, valiler aracılığıyla idare edilmiştir
ki bu valilerden bir tanesi Emir Muhammed b. Cerbek’dir.3
XII. yüzyılın başındaki Moğol istilasında İslâm şehirlerinin önemli bir
kısmı harabe hale getirilmiştir. Ancak bu istila hiçbir şehirde Merv kadar yıkıcı olmamıştır. O tarihlerde yaklaşık 1.000.000 kadar nüfusu bulunan şehrin
yarısı Cengiz Han’ın oğlu Tulu (ö.1232) tarafından kılıçtan geçirilmiştir.4
1
2
3
4

Bkz. Alaaddin Ata Melik el-Cuveynî, Tarih-i Cihângüşâ, (terc: Mürsel Öztürk), Türk Tarih Kurumu
Yayınları, Ankara 2013, 165.
Geniş bilgi için bkz. İbn Kesir, el-Bidaye, XII, 271.
Bkz. İbn Esir, el-Kâmil, (Arapça), X, 189.

C. E. Stewart, İbn Esir’i kaynak göstererek 700.000 kişinin öldürüldüğünü söylemektedir. Bkz. “The Country of the Tekke.. “, s. 531.
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Merv’in Moğollar tarafından yıkılışını anlatan Cuveynî ilginç ayrıntılar da
aktarmaktadır. Onun verdiği bilgilere göre Moğollar şehre girince halkı şehrin dışında toplamışlardır. Kadın ve çocuklar erkeklerden uzaklaştırıldıktan
sonra genç kızlar süfli emellere maruz bırakılmış, zanaatkârlar ile farklı amaç
için kullanmak üzere güzel kız ve oğlanlardan 400 kişi ayrıldıktan sonra kalanların tamamı kılıçtan geçirilmiştir. Bu katliam akşama kadar sürmüştür.
Sur duvarları ve mabetler yıkılmış, yakalanan herkes öldürülmüştür. Yağma,
yıkım ve öldürme işi bittikten sonra Moğol Emir Ziyauddin Ali, hayatta
kalanlara şahne olarak Baybars’ı görevlendirmiştir. Bir araya toplanan bu
insanlar sayılmış beş bin kişi oldukları görülmüştür. Ancak yıkıma iştirak
edemeyen Moğol artçı birlikleri şehre gelip adam öldürme hakkı talep edince bir araya toplanan bu insanlar onlara teslim edilmiş ve onlar tarafından
öldürülmüşlerdir.1
Bu katliamdan kaçabilenler ise güneye ve batıya doğru göçmüşlerdir.
Hatta o dönemlerde Anadolu’ya göçen bazı Türk kabilelerin olduğu da
bilinmektedir. Dört yüz kişi civarında oldukları ifade edilen zanaatkârlar
ise esir edilerek Moğolistan’a götürülmüşlerdir. Muhtemelen Moğolların
Karakurum (Harhorin) şehrinin imar ve inşasında istihdam edilmişlerdir.2
Daha sonra kısmen toparlanıp önce Timurluların, sonra Özbekler ve
Safevîlerin eline geçen Merv, Safevîlerden sonra Buhara Emiri tarafından ele
geçirilmiş ve tamamen tahrip edilmiştir. Bu dönemde şehirde ayakta duran
yapıların bütünü yıkılmış, su kanalları, bentler ve barajlar kullanılamaz hale
getirilmiştir. Halkının bir kısmı Buhara’ya göç ettirilmişse de büyük kısmı
İran’a sürgün edilmiştir.3 Bu tarihten itibaren şehir bir daha eski canlılığına
kavuşamamışsa da çevresinde hep bir iskân faaliyeti olmuştur. Bugün burada Bayramali adında bir yerleşim birimi bulunmaktadır.

1
2
3

Ayrıntılı bilgi için bkz. Cuveynî, Cihangüşâ, 172.
Bkz. Mehdi Seyyidî vd., 36
Konu ile ilgili geniş bilgi için bkz. Şemsettin Sami, VI, 4267.
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MERV SEYÂHATNÂMESİ
Rusça’dan tercüme olunmuştur.

Müellifi: Seyyâh Nosilof
Mütercimi: Ahmed Nermî

Metİn

[1] Biz hayli uzun trenin birinci mevki‘ (vagon) larından birinin iki
yolcuya mahsûs bölmesinde yol arkadaşım bulunan (N) ile karşı karşı[ya]
olarak pencereden garîb ve acîb manzaraları seyredip gitmekte iken uzaktan
[2] dünyânın hiç bir memleketine benzetilemeyecek manzarayı hâvî ve hem
de sanki şimendifer hattının bir cihetinde türlü türlü yeşilliklerle karışık
olmak şartıyla yığın gibi görünen bir ictimâ-gâh müşahede olundu. Ve yol
refîkim (N)’de bana dönerek:
-“İşte cihân şöhretine mazhar olan Merv budur…. Eğer arzu ederseniz
mevkif[e] de çıkabiliriz” dedi.
Ben de kendi kendime:
-“Merv ismini iyice hatırlayıp daha mektep dershânelerinde coğrafya
okuduğumuz esnâlarda bile fevkalâde iştihârını işitmiş olduğum beldeye
dâir ahvâl ve mâcerâ-yı târihîyi zihnen [3] tasavvur ve mülâhaza ediyor”
dedikten sonra (N)’e dönüp:
“Pekâlâ ammâ orada şimdi dahi görülmeye şâyân şeyler mevcut mudur?”
diye sordum. Ol vakit (N), benim bu civârlarda pek acemî bir seyyâh bulunduğumu derhâl anlayarak: “Çok şey! Demek ki siz Çar’ın Merv civârında
edinmiş olduğu çiftliklerden de bî-haber bulunuyorsunuz. Hâlbuki işbu
susuz ve bazı vakit insanın bir yudum su için hemen cânından mâ‘adâ her
şeyini fedâ edebileceği memlekette sun‘î cetveller1 ve bir takım artezyen
kuyuları ile derece-i umrânın son mertebesine îsâl edilen yerlere dair de
ma‘lûmâtınız yoktur.” dedi. [4] Ol vakit ben ona cevâb olarak “Fi’l-hakîka
Petersburg’da iken arasıra Çar’ın Murgâb Çiftliği nâmı altında Türkistân’da
şâyân-ı ehemmiyyet bir emlâki bulunduğunu işitmiş idim… Demek ki
buna Merv Çiftliği de derler, öyle mi?” dedim.
(N) bu sözüme cevaben:
“Evet ona yerliler Merv Çiftliği ve Murgâb Çiftliği dedikleri gibi pek
eskiden Bayram Ali Çiftliği de derlerdi. Çünkü oradan uzak olmayarak Türkistân müslümânları tarafından pek ziyâde ri‘âyet edilen bir türbede medfûn
olan mezkûr Bayram Ali isminin şöhreti de burada pek büyüktür” dedi.
1

Su kanalı demektir.
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[5] Doğrusu yoldaşım (N)’nin benim evvelce merâkımı tahrîk eylemesi
üzerine artık kendim dahi sâlifu’l-beyân çiftliği iyice ziyâret edebilmek hevesine düştüm. Ve binâenaleyh uzun trenin ber-mu‘tâd mevkıflere tekarrub
ettiği sırada hareketini ağırlaştırmasıyla beraber kendi kendime: “Aman bir
an evvel tevakkuf etse de insek!” diye sabırsızlığa da katlandım. Bu esnâda
vagonun her iki yanındaki pencerelerden bakılacak olursa etrâf ve cevânibimizin ser-â-pâ pek ince kumsal arâziden ibâret bulunduğu görülüyor.
Ve hem de sanki dümdüz deniz sâhilinde olduğu tarzda göz görebildiği
mesâfelere doğru devam ediyor idi. [6] Bu minvâl üzere bizim her cihetimizdeki ufk-ı mer‘î dümdüz kumlarla mestûr idi. Ve her yer son mertebe
ıssız çölden ibâret bulunuyor idi. Ve hem de biz asıl Türkistân’ın Mâverâyı Bahr-ı Hazar havâlisine girdiğimiz zamândan beri ikide birde pek belli
inhinâ ve kavisler teşkîl ederek imtidâd eden hat boyunda yalnız pek seyrek
olmak şartıyla yerlilerin (kurgân) dedikleri bir takım nişâne tarzındaki işâretlerini ve yahud sarı balçıktan yapılmış ve acınacak hâlde bulunan işbu
memleket yerlilerinin ikâmetgâhlarını görebiliyor idik. Bunlardan kurgân
nâmıyla ma‘rûf olan nişâne [7] tarzındaki mebânî insâna pek eski zamânları ihtâr edecek gibi te’sîr ediyor idi. Ve biz bazen bir buçuk kilometre
kadar mesâfe dâhilinde bile ne bir tek ot ne de çalılık görmekten başka
insâna veya hayvân ve yahud yırtıcı veya bir tuyûra müte‘allik de kat‘iyyen
bir iz veya emâre müşâhede edemiyor idik. İşte bundan nâşî buraları begâyet sıcak cenûb güneşi altında mütemâdiyen kavrulmakta olan ve hem
de âsâr-ı hayâttan da mahrûm bulunan kumsal çöl âleminden ibârettir.
Ve binâenaleyh insan bizim General Aninkof ’un [8] işbu ıssız ve külliyen
kimsesiz yerlerde sâlifu’l-beyan şimendifer hattını geçirirken ne kadar büyük
müşkilât ve ne derece azîm emekler sarfetmiş bulunması lâzım geleceğini
düşünmeye mecbûr oluyor idi. Bu minvâl üzere burada trenler bile yerliler
tarafından (Les) tesmiye kılınan beyazımtırak kumlar içinde sanki gark ve
nâbûd oluyormuş misillü kat‘-ı mesâfe etmektedirler.
Hatta her seyyâh arasıra gûyâ trenin de nihâyet cenûb güneşinin âdetâ
kurşun eritmeğe elverecek mertebede neşr eylemekde bulunduğu sıcağı altında yoluna devâm edemeksizin şimdiye dek muzaffer [9] olan âsâr-ı hayât
misillü bağteten yorulacak ve durmağa mecbûr olacak gibi görünüyor idi.
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İşte benim ol vecihle mezkûr manzaralara dalgınlığımı fark ve müşâhede
etmiş olan (N) bir aralık kendisi dahi bir müddet pencereden bakıp gittikten
sonra birden bire bana hitâben:
-“Hele bakalım buraları kana kana seyr ü temâşâ ediniz. Fi’l-hakîka şimdi buraları ta‘rîfi nâ-kâbil ıssız görünüyorlar. Halbuki kürre-i arzın geçirmiş
olduğu ahvâl-i târihiyyenin pek de eski addolunamayan devirlerinde bile bu
memleket bütün cihânın cenneti mesâbesinde sayılacak kadar ma‘mûr idi”
dedi. [10] Doğrusu muhâtabım tarafından bu yolda idâre-i kelâm edilmesi
bana pek te’sîr ettiğinden artık pencereye çevirmiş olduğum yüzümü bile
kendisine dönmeye mecbûr olarak azîm hayret ve istiğrabla:
-“Aman bu dediğiniz sahîh mi? Ve bu çöllerin de târih-i kadîmde umrân
ile şöhret buldukları cidden doğru mudur?” dedim. Ol vakit muhâtabım:
-“Evet, evet burası daha dört-beş asır akdem bile gâyet ma‘mûr ve âbâdân
idi. Ve fakat Özbeklerin mütemâdiyen hücûmları bu hâle getirdi” dedi. Ben
de bunun üzerine vâkı‘an bazı coğrafya ve târîh kitâblarında o yolda kasâvetâmiz [11] mevâd ve tafsîlât okumuş idiysem de beyânât-ı vâkı‘anın Merv
kıt‘asının bilhâssa bu cihetlerine dâir olduklarını bilmiyor idim.” dedim.
Hulâsa-i kelâm yoldaşım (N) bunun üzerine şarklılar gibi vagonun bölmesindeki yumuşak kanepede bağdaş kurarak iyice yerleştikten sonra sözüne devâmla: “Fi’l-hakîka şimdilerde böyle tenhâ ve ıssız ve külliyen kimsesiz
ve hattâ büsbütün zî-rûh veya eser-i hayâta gayr-i mâlik gördüğünüz yerler
ezmine-i kadîmede hesâb-ı vasatî olarak yüz kilometreyi mütecâviz mesâha-i
sathiyye murabba‘ında yayılmış belde-i azîme [12] ve ma‘mûre olup şimdiki
Londra’nın dahi hemen hemen üç mislini isti‘âb edebilecek idi. Evet şimdi
trenimizin tekerlekleri çiğnemekte bulunan bu azîm kumsal mahal mîlâd-ı
Îsâ’dan 2500 sene kadar akdem yaşamış olan Zerdüşt nâm hakîmin dahi
tavsîfinden acziyetini i‘tirâf etmiş olduğu şehir idi. Ve fi’l-vâki‘ eski Îrânlılara
telkîn-i dîn etmek için zuhûr eden Zerdüşt, Merv şehr-i kadîminden bahs
ederken “Bu şehir Cenab-ı Hak tarafından benî beşere üçüncü büyük lütuf
olarak meydâna getirilmiştir.” [13] diye idâre-i kelâm eylemiş idi. “Merv
eski zamânlarda menba‘-ı hazâin ve hârikulâde büyük servet merkezi addedildiğinden, en büyük cihângîrleri bile onu zabt u teshîr etmek fikir ve
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emelinden kurtulamamışlar idi. Hattâ Âsuriyye hükümdârânı da onda
görmüş oldukları refah ve sa‘âdete ve zenginliğe hayretlerini i‘tirâf etmişler
idi. Bu minvâl üzere bir aralık artık onun inkirâza yüz tutan sokaklarında
Keyhüsrev geşt [ü] güzâr ettiği gibi Çin’e geçen İskender de burasını ziyâret
etmiş idi.
Nihayet Cengiz Hân ve Timurlenk ve onu müte‘âkib [14] zuhûr eden
belli başlı umerâ-yı Türkistan da Merv’in sa‘âdet hâline istiğrâb ve ta‘acübden kurtulamamışlar idi. Binaen âlâ zâlik Merv şehr-i kadîminin cidden
fevkalâde ahvâlle me’lûf ve hârikulâde servet ü sâmânla memlû bulunduğu
ister cenûbdan ve şarkdan ve ister aksâ-yı şarkdan onu zabt için büyük hükümdârânın gelmiş bulunmaları ile dahi müsbittir” dedi. Ben kendim de
bu ta‘rîfâttan pek şaşarak yol arkadaşım bulunan (N)’ye dönüp “Öyle ise
acaba Merv’in bu derece refah ve sa‘âdetinin asıl sebebi ve menşe’i neden
ibaret olmuştur?” dedim. [15] Merkûm bu sözüme karşı:
-“Bu bâbda kestirme olarak bir şey dedim. Ancak akvâ-yı melhûz olduğuna göre onun sâlifu’l-beyân ehemmiyet-i azîmesi bir taraftan mevki‘-i
coğrafiyyesinden, diğer taraftan şimdi size yerlilerin (Lis) ismini verdiklerini
söylediğim şu kumsal Türkistân arâzisinden ileri gelmiş olmak gerektir. Zîrâ
bu zemîn biz beşer için en ziyâde hâ’iz-i ehemmiyyet kuvve-i inbâtiyeyi
hâ’iz bulunuyor. Ve fi’l-hakîka şimdiki günde bile erbâb-ı ulûm burada müte‘addid yerleri demir mîllerle sonda ederek hayli derinliğe kadar mu‘âyene
ettikten sonra kuvve-i inbâtiyye nokta-i nazarından burasının [16] bundan
böyle dahi daha binlerce asr zihinlere sığamayacak mikdârda insânları geçindirecek mahsûl için elverecek derecede idüğini tasdîk etmişlerdir. Hem
de bu arâzide hubûbât yetiştirmek üzere bizim bildiğimiz gübrenin de aslâ
lüzûmu yokdur. Hâsılı şimdi size bu zemîndeki garîb, ince kumsal toprağın
kuvve-i inbâtiyyesinin derecesini bildirmek için yalnız şurasını beyân edeceğim: Burada bir dönüm arâzideki bağdan senevî 13.000 kıyye üzüm hâsıl
olabilir. Diğer taraftan bu gördüğünüz kum zerrâtından ibâret imiş misillü
müşâhede olunan toprağın [17] herhangi bir mahalline bir şeftâli budağının
kırık ucunu saplayacak olur iseniz üç sene sonra birkaç büyük sepet dolusu
şeftâli alınabilir. İmdi bu yolda kuvve-i inbâtiyyeye mâlik arâzinin âdetâ
inanılmaz derecede hâsılât verebileceği şüphesizdir. Binâen alâ zâlik (Merv)
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şehr-i kadîminin pek eski zamânlarda aktâr-ı cihânın her cihetinde zuhûr
edegelen hükümdârân-ı meşhûreyi celb eylemesini mûcib olan servetinin
dahi menşe’i bu idi. Bu minvâl üzere ezmine-i kadîmede burada yaşamış
olan akvâm haklarında artık yalnız “yaşamış” [18] ta‘bîri kâfî gelmeyeceğinden “zevk ü safâ içinde ömür sürmüşlerdir” ta‘bîrini kullanmak iktizâ eder”
dedi. Doğrusu benim yol refîkimin bu tafsîlâtları üzerine artık ben kıt‘a-i
mezkûrenin külliyen meftûnu ve meclûbu olduğumdan vagonun penceresini bile indirerek kenârına göğsümü dayayıp manzaraları yeniden seyr ü
temâşâya daldım. Ve bu esnâda tatlı hayâlâta kapılmış olan efkârıma göre
her yerde medeniyyeti uyandırmağa en büyük vâsıta olan şimendifer (tren)
nin sâlifu’l-beyân Merv şehr-i kadîmi arâzisini de îkâz ediyormuş misüllü
ihtisâsât hissetmeye başladım. [19] Ve hatta gitgide gûyâ mezkûr kumsal
arâzide trenin tekerlekleri çiğnemekde olan yerlerde eski zamân hükümdârânını ve Asya’nın bu cihetlerini istîlâya kalkışan cihângîrleri de hayâlimle müşâhede ediyormuşum misüllü duygular dahi hissettim. Ma‘mâfih
bundan böyle seneler geçtikçe buraların yeniden kim bilir ne gibi umrân
ve refahlara nâil olması imkânı da zihnimi kurcalamakda idi. Ve fi’l-hakîka
Merv şehr-i kadîminin demin tasrîf edilen zenginliğine ve hârikulâde servet ü sâmânına nisbetle hükûmetimize hakîkat pek ağır bahâya mâl olan
asıl şimendifer [20] hattının bile oyuncak mesâbesinde kalabileceği vâridi hâtır oldu. Ve binâenaleyh ben çabucak yüzümü tekrâr birinci mevki‘
vagonunun bize tahsîs kılınan bölmesine çevirdim. Ammâ ben bir derece
bâlâ[da] muhâtabımın verdiği tafsîlât-ı acîbe düşünceleri üzerine tabakamı
çıkarıp iki-üç çimdik tütünü ince sigara kağıdına koyarak bükmekte iken
merkûm sözüne devamla: “Lâkin arkadaş acaba siz işbu (Merv) vâha[sı]
nın ve Mâverâ-yı Bahr-ı Hazar havzasının bizim tarafımızdan nasıl ve ne
vecihle zabt u teshîr edilebildiğine dâir bazı erkân-ı harb zâbıtânımızın olsun kitapların da okumadınız mı?” diye sordu. [21] Ben “Hayır” dedim.
Ol vakit muhâtabım da sigarasını yakmakta iken sözüne devâmla “O hâlde
beni dinler iseniz siz Çar’ın emlâkine gitmek üzere ineceğiniz (Bayram Ali)
mevkifinden uzak olmayan müslümân kasabasına da uğramalısınız. Hem
de birkaç gün ikâmet ederek şimdi 96 yaşında bulunan Gülmehcemâl nâm
kadını da ziyâret etmelisiniz. Mezbûre son hânlardan birinin zevcesi olup
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hemen bir asra karîb yaşa mâlik bulunmakla beraber pek çok sergüzeştleri
hâtırlamakta olduğundan onları size dahi nakl ü rivâyet eder. [22] İşbu
kadın hem pek akıllı hem de zekî oldukdan başka yalnız şarkda görülen
kadınlara mahsûs hîle ve hud‘a ile dahi me’lûftur” dedi. Doğrusu ben tâ
Bahr-i Hazar sâhilinden beri bana yol refâkati etmiş olan (N)’nin mezkûr
tavsiyesine karşı cidden teşekkürler ettim. Ve hem de tamâm bu hengâmda
uzun trende hayli büyük ve üstü pek ma‘rifetli sûrette demirlere geçirilmiş
cam çerçevelerle mestûr ve vâsi‘ mevkife de dâhil olarak tevakkuf ettiğinden
merkûmla vedâlaşıp yol çantamı verdiğim şimendifer hademesinden birinin
arkasından [23] çıktım ve mevkif kapısından salona dâhil oldum. Doğrusu
mevkif binasının öbür cihetteki kapısından asıl kasabaya gitmek için çıkmak
üzere iken hakîkat hayrân kaldım. Çünkü öylece esrârlı bir sûrette bana
arkadaşlık eden (N)’nin ifâdât-ı vâkı‘asının doğruluğu müstebân oluyor idi.
Fi’l-vâki‘ kasaba ancak acîb ve hem de muharrirlerin mübâlağalarıyla me’lûf
hikâyelerde olduğu tarzda insânı imrendirecek ve her seyyâhın gözlerini
fevkalâde okşayacak bağlar, bahçeler ve çemenzâr içinde idi. Binâenaleyh
şimendiferde görülen kasâvetli manzarayı da unutturuyor idi. [24] Hâsılı
ben daha ziyâde dikkatle baktığımda pek latîf ve hoş yeşil renkli ve gâyet
sık yaprakların ötede berideki aralıklarında binâ örtüleri ile damların ve
daha ötede semâya doğru uzanmış türlü türlü fabrika bacalarını ve sonra
telefon ve telgraf tellerine mahsûs ince demir direkleri ve ale’l-husûs tıpkı
Petersburg’da olduğu tarzda muntazam bulvarları da gördüm. Sâlifu’l-beyân
bulvarlar geniş oldukdan mâ‘adâ ötede beride sanki büyük cadde sokağına
yan cihetlerden çıkan küçük sokak ağızları misüllü diğer bulvarlara birleşiyorlar idi. [25] Ve burada artık insan kendi kendine acaba hangi cihete
gitsem diye düşünmeye mecbûr oluyor idi. Vâkı‘â hava da pek güzel olup
cenûb güneşinin altın yaldızına müşâbih ziyâsı da bayraklara, çiçeklere ve
âsâr-ı medeniyyeye daha ziyâde revnak veriyorlar idi. Her ne kadar vakit
erken idiyse de güneş ortalığı şiddetle kavurmakta idi. Ma‘a hâzâ demin
ta‘rîf ettiğim yeşilliklerin kâffesinde bizim Petersburg’un ilk bahârına mahsûs ciyâdet ve tarâvet mevcûd idi. Hâlkbuki Petersburg’da bi’l-fursa böyle
bir sıcak yalnız bir gün hüküm sürse bile mutlaka bi’l-cümle nebâtâtı [26]
kavurarak yakar idi. Hele ziyâdece ziyâdâr yerlerde artık benim gibi an-asl
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şimâl memleketi insânının gözlerini büsbütün kamaştırıyor idi. Her hâlde ben derhâl kendimizin artık (Fransno Vadisok) dan çok ziyâde cenûba
indiğimizi anladım. Ma‘a hâzâ ben dalgınlıkla trenin eşyalara mahsûs vagonundaki pılıpırtılarım ile seyâhatim için pek luzûmlu şeylerimi bile az
kalsın unutacak idim. Bereket versin ki tren burada yirmi dakîka tevakkuf
ediyormuş. İşte buna binâen ben mevkifin kasaba cihetindeki kapısından
[27] Türkistân’ın arkasındaki işbu acîb kasabayı biraz temâşâ ettikten sonra
tekrâr mevkif salonuna dâhil olarak ilk tesâdüf ettiğim bir yerliye eşyâlarımın
konşimentosunu uzattım ve onları alıp birinci mevki‘ salonuna götürmesini
tenbîh ettim. Her ne kadar Çar’ın (Murgâb) emlâkine giden güzergâh üzerinde bulunan bir mevkif burada artık en büyük mevâkiften ma‘dûd ise de
esâsen mevkif bulunmak ve binâen âlâ zâlik muvakkaten ârâmgâh ittihâz
edilmiş olmak hasebiyle sâ’ir mevkiflerden hiç farksız gibidir. Hele birinci
mevki‘ yolcularına mahsûs salon da küçüktür. Ve onun büfesinde [28] her
şeyden akdem gözlerime çarpan bir demet dahi derhâl nazar-ı dikkatimi celb
etti. Vâkıâ bu demet demin ta‘rîf eylediğim şiddetli sıcak ile memleketin
kuraklığından dolayı külliyen kurumuş idi.
Fakat aynı zamânda ona dâhil olan çiçeklerin cenûb memleketlerine
mahsûs en nâdir ve nâdide güller ile karanfillerden ve hem de ol vakte kadar
aslâ görmediğim goncalarla ezhârdan mürekkeb oldukları zâhir ve âşikâr idi.
Hâsılı ben bir aralık mevkif müdürüne mahsûs oda içine ve kezâ mevkifin telgrafhânesi ittihâz edilen odaya da göz gezdirdim. [29] Hulâsa-i kelâm
ikinci mevki‘ yolcularına mahsûs daha vâsi‘ce idi. Hele üçüncü mevki‘ yolcularının salonu büsbütün müstatîlu’ş-şekl olmak şartıyla her iki cihetten
altışar büyük pencerelerle tenvîr edilmekte idi.
Ben mezkûr pencerelerin birine yaklaşıp dışarıya göz gezdirdiğimde yine
de gâyet sık yeşillikler arasında birçok merkebler ile katırlar ve hem de pek
de hacmâs olmayan Türkistân atları ve bir de hem yerlilere mahsûs hem de
Avrupa-kârî ikişer veyahut dörder tekerlekli çeşit çeşit arabalar müşâhede
eyledim. [30] Ben bir aralık pırtılarımı birinci mevki‘ salonuna götürmüş
olan yerliye mürâca‘at edip “Acaba nereye nâzil olabilirim?” diye suâl ettim.
Mamâfih onun verdiği cevâbdan mağmûm oldum. Çünkü burada adama-
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kıllı otel veyahut misafirhâne yok imiş. Böylece ben ister istemez bir takım
Türkmen veya Özbek hâncıları ma‘rifetleriyle idâre kılınan hânlardan birine
inmeğe mecbûr olacağımı anladım. Ama sonradan sâlifu’l-beyân hânların
tertîbâtlarından mahzûz olduğumu da inkâr edemem. Zîrâ işbu çöl adamları
artık bizim Petersburg’da pansiyon ismi verilen usûlde hareket ediyorlar.
[31] Yani Avrupa’nın her şehrinde mikdâr-ı mukanne1 ücret-i yevmiyye
veyahut ücret-i mâhiyye ile âileler içinde istenildiği müddet ikâmet edilmek
mümkün olduğu misillü buranın hanlarında da aynı usûl cârîdir. Ancak
ma‘lûm olduğu üzere gerek Londra’da ve gerek Paris’te bu gibi âileler esâsen
bellenmiş ve hem de türlü türlü tavsiye-nâmeleri de hâ’iz olduklarından
artık oraları ziyâret eden misâfirlerce tanınmış bulundukları hâlde Merv’de
bilakis insan hiç bilmediği ve mu‘ârefesi olmadığı âileler nezdine nâzil olmak mecbûriyyetinden kurtulamamaktadır. Nitekim ben de demin ta‘rîf
eylediğim yerlinin cevâbı akîbinde2 hâh nâ-hâh3 bunu ihtiyâra mecbûr oldum. [32] İşte ben kendi kendime: “Hele bakalım tâli‘ ve kaderim beni
kime tesâdüf ettirecektir!” diye bir hana getirilip odadan odaya gezmekte
iken an-asıl Petersburg’dan uzak olmayan İşçadriye kazası sekenesinden bir
doktora rast geldim. Bu ise elli beş yaşlarında olup tahmînen elli iki yaşında
bulunan zevcesiyle orada mukîm idi. Ve hem de başka kimsesi de olmadığından beni ayrıca hân odaları kirâlamaktan ise kendilerinde misâfir olmağa
da‘vet etti. Ve fazla olarak orada iki sene kadar zamândan beri ikâmet eylediğini beyânla kendi refâkatinde daha iyi gezebileceğimi ve ziyâretler icrâsı
mümkün olacağını da beyân eyledi. [33] Böylece merkûm bana kendisinin
iş odasını tahsîs etti. Ben dahi zâten seyâhat tarîkiyle gelmiş olduğumdan
onun teklîfâtına muvâfakat eyledim. Hulâsa-i kelâm benim ilk işim mezkûr
âilenin küçücük banyo odalarında iyice banyo etmekten ibâret oldu. Çünkü
(Karansu Vadsk)’dan beri şimendifer treninde sâlifu’l-beyân kurak çöl kıtasının tozları çökmüş olduğundan üstüm başım ve bir de vücûdum berbâd
halde idiler. Binaenaleyh oraya muvâsalatımdan tamâmı tamâmına bir sâ‘at
sonra yol çantamdan yeni çamaşır ve yeni urbalar çıkarıp giyerek sokağa
1

2
3

Mukannene: Kanun kelimesinden türemiş olup, vuku veya icrası muntazan surette muayyen olan ve
şaşmayan vakit ve miktarı muayyen yani belli olan mürettep gibi anlamlara gelmektedir. Bkz. Şemsettin
Sami, “mukanne mad”.
Akabe kelimesinden türemiş olup bir şeyin arkasından gelen demektir. Bkz. Şemsettin Sami.
İster istemez.
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çıktım. Bu memleketin sokağı da artık hâtır u hayâle gelir şeylerden değildir.
[34] Zîrâ sokakta ne yaya ve ne de araba kaldırımı yok idi. Yani bu sokak
yerlilerin (Les) ismini verdikleri acîb kumsal arâziden ibâretti. Doktor beni
her şeyden evvel bu havâlinin idârehâne-i umûmîsine götürdü. Zîrâ Rusya
dâhilindeki iğtişâşât1 sebebiyle her yerde ve hattâ Rusya’ya tâbi‘ çöllerde
bile nüfûs kuyûdâtı mu‘âmelesine pek ziyâde dikkat ve i‘tinâ olunmaktadır.
Doğrusu orada da ben fevkalâde hüsn-i sûretle kabûl olundum. Hattâ
idârehâne memûrlarının kıdemlisi bana emlâk-i imparatorîden orada kalacağım müddetçe her yeri görebilmekliğim için nöbet arabası [35] tahsîs
edebileceğini de söyledi. Bundan başka benden ta‘âmlarımı Çar’ın sarayında
çiftlik müdürü ile birlikte etmekliğim için de söz aldılar. Hâsılı benim oraya
ilk defa gelmiş bulunduğumdan Çar’ın emlâkini idâre eden müdür bana bir
rehber de ta‘yîn etti. Ve ben kahvaltı ettikten sonra fevkalâde güzel kuzgûnî
donlu bir çift at koşulmuş olan arabaya râkiben2 ta‘âma kadar görülebilecek
yerleri seyr ü temâşâ etmeğe gittim. Her şeyden akdem doğrusu mezkûr atlar
da pek ziyâde istiğrâb ve hayretimi mûcib oldular.
Zîrâ atlar da mezkûr çiftlikte türetilmişler idi. [36] Onun bana ilk
gösterdiği binâ sarâydan ayrı ve sâde bir katlı konut yapılışlı idi. Meğer
orası emlâk-i imparatorî müdürüne mahsûs imiş. Ba‘dehu “İşte bu bulvarlar gibi yollardan sarâya gidiliyor” dedi. Ve ol vakit ben ortalığı yeşillik zulmetine büründürerek acîb manzaraya katlanarak mezkûr bulvar
misillü yolun ortasında sarâyı da gördüm. Bu ise işbu iklîme mahsûs bir
nev‘î Malta taşından yapılmış gâyet kocaman binâ olup birçok cihetlerinde teraslar ve balkonlar ve cumbalar da vardır. Hem de damı bura usûl
mi‘mârisince dümdüz yapılmış olup etrafına korkuluk çekilmiş ve husûle
gelen meydân gibi mahal rasad-hâne ve her türlü tebeddülât-ı havâiyye
tahkîkâtına ta‘yîn edilmiştir.

1
2

Arapça’da hîlekârlık anlamına gelse de Osmanlı Türçesinde kargaşa anlamında kullanılmaktadır. Bkz.
Şemsettin Sami.
Binerek.
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Resim 1: Çarın Sarayı
[37] Merkûm bir aralık “Eğer isterseniz sarâyı dâhilen de ziyaret edebiliriz” dedi. Ben de muvâfakat ettim. Böylece biz onunla sâlifu’l-beyân çiftlik
sarâyının içinde de her yerini gözden geçirdik. Ve ba‘dehu merkûm beni
sarâyın bahçesine müteveccih cephesindeki terastan balkona çıkardı.

Resim 2: Çar’ın Sarayı

Merv Seyahatnâmesi - METİN

Ve ben orada gördüğüm manzaradan nâşî kalakaldım. Zîrâ ben kendimi Tevrât’ta eski zamân Bâbillilerinin asma köprülü ve kezâ türlü türlü
nebâtı örgülerden mu‘allak olarak yapılan kameriyeli velhasıl hârikulâde
ahvâli me’lûf bahçelerinden birinde inmişim gibi tasavvur ederek ne diyeceğimi bile şaşırdım. [38] Hâlbuki rehberim bana izâhat vermeğe girişerek:
“Bu gördüğünüz orman gibi bahçe ser-â-pâ meyve ağaçlarından yapılmış
olan sarây bahçesidir. Ve hem de neşv ü nemâ bulan meyveler meyânında
yalnız ismini işitmiş olduğunuz ve binâenaleyh bu ana dek aslâ görmemiş
bulunduğunuz semerât ve fevâkihi hâvî eşcâr-ı nâdire de çoktur.”
Bu minvâl üzere daha üçüncü Aleksandır (III. Aleksandr) zamanında
türetilmeğe başlayıp İkinci Nikola’nın (II. Nikola) işbu onuncu sene-i devriye-i hükûmetine dek umrânına ikdâm edilen bu meyveler bahçesi ve daha
doğrusu ormanı kürre-i arzın hiçbir yerinde yoktur, olamaz. Zîrâ burada
dahi ancak yerlilerin (Les) ismini [39] verdikleri ve hiçbir türlü gübreye
ihtiyâc olmaksızın her cins-i nebâtâtı hârikulâde sûrette türetmekte olan
toprağın yardımı ile meydâna gelmiştir. Burada istenildiği ağacın bir dalı
kırılıp da kumsal yere saplandığı takdîrde iki ve nihâyet üç sene içerisinde
fevkalâde mükemmel gölge ve kezâ meyve cinsinden ise yerlilerin iki tekerlekli ve büyük tekne biçimindeki arabaları ile dört-beş arabadan dokuz-on
arabaya dek hâsılât verir. Ve binâenaleyh bu acîb kumsal toprağa mahsûldârlığı nokta-i nazarından “altın tozlu zemîn” diyenler de vardır.” dedi. [40]
Bu minvâl üzere ortalık henüz Kânûn-ı sânî ayında iken bile eşcârdan bir
takımları artık mükemmel çiçek açmışlar idi. Ve etrâflarında türlü türlü
böcekler ile kelebekler oynaşmakta idi. Sükûnetli havada ise hoş bir vızıltı
işitiliyor idi. Diğer taraftan o cihetlerden gelen hava teneffüs edildikçe begâyet latîf ve hem de insânın hem genzini hem de sadrını fevkalâde okşayan
hoş kokular istişmâm ediliyor idi.
Hulâsa-i kelâm nihâyet ben mektepte iken ilm-i nebâtât mebde’lerini de
tahsîl etmiş olduğumdan kolum yetişecek yerlerde bulunan ağaç dallarını
da usul usul [41] itmeğe başladım. Bazılarına ise yetişemediğimden yalnız
göz bakışı ile mu‘âyene edebiliyor idim. Fi’l-hakîka işbu bahçede eşcârdan
bir takımlarının filizleri akla ve fikre gelmeyen makaralar (?) husûle getirmiş
olduğu misillü ba‘zen patlamış ve henüz patlamak üzere bulunan goncalar
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dahi insânın nazarlarını hârikulâde bir sûrette okşamakta i[di]ler. Sâlifu’lbeyân goncalardan bir takımları sanki lisân-ı hâl ile kendilerine bakanlara:
Hele sabret… Biz de açılalım da işbu cenûbî memlekete tabî‘at tarafından
bahşedilmiş olan letâfet numûnelerini bak ve seyret” diyorlar idi. [42] Hulâsa-i kelâm biz burada kış sonlarında bulunuyor idik. Ve binâenaleyh biz
artık burada dahi tıpkı Mısır’da olduğu misillü Nisan başlangıçlarında ortalığın sahrâ-yı kebîr harâretleriyle me’lûf olması iktizâ eylediğini tahmîn ve
istihrâc ediyor idik. Ve fi’l-vâki‘ burada dahi havanın kuraklığı son derecede
idi. Her ne hâl ise biz burada yerlilerin her ne sebebe mebnî ise Persivük (?)
veyahut Persivuk (?) ismini verdikleri kuzguni atlarımızı alabildiğine koşturmak şartıyla yolumuza devam ediyor idik. Ve biz ikide bir de pek vâsi‘
bahçeli duvarlar önünden [43] geçtikten sonra koskocaman kârgîr binalara
vâsıl oluyorduk. Onların hizâlarından mürûr ederken rehberim yalnız belli
başlı kimselerin isimlerini söyleyip binâların onlar tarafından yaptırıldıklarını beyân ediyor idi. Bunlar meyânında sâlifu’l-beyân imparator çiftliğinin
büyük bahçesi bahçıvanlarının ikâmetgâhları koca bir kışlaya benziyor idi.
Ve kezâ çiftliklerin her türlü elektrik te’sîsâtlarını idareye mahsûs binâsı ve
bir takım ma‘mûlât i‘mâli için te’sîs kılınan fabrika ve nihâyet yerlilerle
mu‘âmelâta mahsûs idârehâne ve ba‘dehu hamâm ve sonra [44] hara ve
ahırlarla kuşluklar ve bir küçük mikyâsta hayvânât bahçesi kulübeleri ve
artık sıcaktan pek de hoşlanmayarak şimâl ve Sibirya’da yetişen bir takım
nebâtâtla meyve ve mahsûlâta mahsûs limonluk mevcûttur. Bu takdîrce
imparatorun Murgâb Çiftliği bu cihetten bakılınca artık bir küçük kasaba
teşkîl etmekte imiş gibi görünmektedir. Ben her nereye baksam iki tarafı
mükellef ağaçlarla muhât yollar ve her cihette yığın yığın olarak neşv ü nemâ
bulan çiçekler ve her mahalde yine de filizleri ve çiçekleriyle insâna hayret
veren toplu çalılar ve nihâyet pek çalışkan insânların emekleriyle husûle
getirilen âsâr-ı medeniyyeyi müşâhede ediyor idim. [45] Burada pek vüs‘atli bir salon demin ta‘rîf eylediğim devâir ve fabrikalarda ve çiftliğin sâ’ir
türlü i‘mârlarında müstahdem kesâna her türlü gazeteler ve kezâ yalnız pazar
günleri kapısı açık bırakılan bilardo ve satranç ve kezâ iskambil ve domino
oyununa mahsûs bir odada mevcûd idi. Çar’ın sâlifu’l-beyân müstemlekesinde bu dediğim mevâddın lüzûm-ı vücûdiyyeti zâhirdir. Zîrâ evvelce de
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anlattığım üzere burada tarz-ı ma‘îşetin pek ziyâde yeknesâk olarak devam
etmesi hasebiyle ameleden tutarak tâ büyük me’mûrlara varıncaya dek arasıra zihinlerini meşgûl edecek mevâdd-ı medeniyyenin [46] lüzûmu
derkârdır. Hulâsa-i kelâm bundan nâşî burada ahâliye mahsûs kebîr ahşap
tiyatro dahi mevcûttur. Hele beni pek ziyâde imrendiren şeylerden biri de
çiftlik hastanesi olmuştur. Burada erkeklere ve kadınlara mahsûs kısımlar
mevcûd olduktan mâ‘adâ yerlilerinin mürâca‘atları takdîrinde tedâvilerine
baktırılmak için her türlü iffet ve tesettür usûllerini hâvî şu‘be-i mahsûsa
dahi bulunuyor. Nitekim ben sonradan Petersburg’dan ancak sekiz ay evvel
buraya bi’t-tesâdüf gelen bir kadın tabîbin erkek tabîbe hiçbir vakit kendilerini göstermeyen Türkmen ve Özbek [47] kadın ve kızlarının dünyâlar
kadar paralar kazandırmakta olduklarını da istimâ‘ ettim. Her ne hâl ise
arası çok geçmeden benim gezmeğe çıktığım zamân ikâmetgâhında kalmış
olan doktor da bir güzel kır ata râkiben vürûd etti. Meğer artık mu‘âyene
zamânı gelmiş imiş! İmdi merkûm bana hitâben “Şimdi haydi bakalım benim mu‘âyene salonumu da görünüz” diye cebinden çıkardığı zarîf bir anahtarla bir kapıyı açıp içeriye girdi. Ben de arkası sıra dâhil oldum. Orası sâlifu’l-beyân yerliler usûlünde duvarları türlü türlü kumâşlarla tezyîn edilmiş
vâsi‘ [48] bir odadan ibâret idi. Ve ötede beride zarîf câmekân derûnunda
insânın teşrîhini müş‘ir vesâ’it-i fenniye de tertemiz tutulmakta idiler. Her
hâlde benim burada ilk nazar-ı dikkatimi celb eden şey doktordan türlü
türlü derdlerine karşı imdâd bekleyen akvâm-ı muhtelifenin sîmâ ve eşkâllerindeki garâbet idi. Bunlar Türkmenlerden, Özbeklerden, Tarancalardan
ve nihâyet Sartlar ile Sibirya şarkının bazı yerlilerinden ve kezâ Kolça ile
havâlisinden hicret etmiş olan pek muhtelif yerlilerden müşekkil idiler. Ve
onlardan beherine mahsûs eşkâl-ı kavmiyet insâna pek ziyâde te’sîr ediyor
idi. [49] Doktor dahi bu sözüme karşı: “İşbu kavim tabâbete son mertebe
emniyyet etmektedir. Ve bunu onların kadınlarını tedâvî ile meşgûl bulunan
Madam (M.) dahi tasdîk ediyor. Fakat bunda ta‘accüb olunacak bir şey de
yoktur. Zîrâ yaşadığımız iklîm fevkalâde münbit ve mahsûldâr olmakla
berâber birtakım mikropları da hâvî olduğundan ahâlîyi sık sık derdlerine
devâ aramağa mecbûr etmektedir” dedi. Hülâsa-i kelâm her iki tarafta pek
alçak kanepeler üzerinde ekserîsi bağdaş kurarak oturan mezkûr hastegânın
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manzaraları şâyân-ı hayret idiler. [50] Fakat bizim ol vakte kadar gördüğümüz kısım yalnız sonradan yani askerî mühendislerimizin serfirâzı bulunan
erkân-ı harb feriki Aninkof tarafından yapılan şimendifer inşâ‘âtı akîbinde
meydâna getirilen ebniyeyi hâvî mahallelerden ibâret idiler. Binâenaleyh
rehberim bizi oralarda gezdirdikten sonra “Şimdi buyurunuz size yerliler
cihetini dahi göstereyim.” Ve fi’l-vâki‘ milliyetlerini az çok muhâfazaya i‘tinâ
eden müslümân akvâma mahsûs her yerde de birer türlü câlib-i merâk ve
mûcib-i ibret fark ve tefâvütle me’lûftur. Nitekim Fransa reis-i cumhûru Le
Bon dahi benim bu havâlî[51]de seyâhatimden bir buçuk sene kadar akdem
Cezâyir’de seyâhat ederken Cezâyir Araplarına mahsûs mahalleleri bambaşka hâlde bulduğunu bir nutk-ı resmîsinde alenen i‘tirâf eylemiş idi. Ma‘ahâzâ Merv şehrinin müslümânlarla meskûn kısmında dahi yalnız kendisine
mahsûs garâbet mevcûttur. Çünkü bir kere şehrin mezkûr kısmı da sanki
bulvarlardan ibâret imiş gibi görünüyor. Ve hem de bizim Petersburg’un
kahvehâne ve çayhânelerine bedel birer acîb köşe dükkânlarında yerlilerin
“kalyân” içmeleri veyahut “kant” denilen şekerli fıstık veyahut bâdem yiyip
vakit [52] geçirmeleri son mertebe hayret verecek şeylerdendir. Her iki cihette sokağa hiçbir pencereleri bulunmayan hâneler ve türlü türlü ufacık
dükkânlar öteden beriden işitilen türlü türlü lisânların tekellümleri her seyyâhı şaşırtır. Fi’l-vaki‘ buralardan geçen bir insân kendisinin derhâl Avrupa
usûl-i mu‘âşeretine külliyen yabancı bulunan akvâm ve milletler içinden
mürûr etmekte bulunduğunu anlar. Ben dahi şarkın birçok yerlerinde bulunmuş olduğum hâlde bile cenûbun birdenbire enzârımın önüne koyduğu
sâlifu’l-beyân menâzır-ı garîbeyi müddet-i medîde bir şey diyemeksizin seyre daldım. [53] Burada meselâ sağa bakılırsa dehşetli sûrette mâllar yüklü
ikişer kanburlu develer, sola bakıldığında yine de acîb yükler taşımakta olan
merkebler, daha ötede pek ziyâde şâyân-ı hayret hâşâlarla takımları hâvî
fevkalâde battâl katırlar ve nihâyet Türmen ve Özbek ve Taranca atları onların şâyân-ı ta‘accüb dizginleri ve üzengileri ve onlara binen insânların fevkalade acîb kıyâfetleri parlak yerli kumâşlarından dikilmiş urbaları sipsivri
uçlu türlü türlü nakışlar işlenmiş külâhları ve sâlifu’l-beyân hayvânâtın kendi [54] cinslerine mahsûs seslerle bağrışmaları da pek tuhaf idi. Ez-cümle
develerin ikide birde “‘âf ‘âf ” tarzında sadâları ve hem de midilli cinsinin
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bambaşka sınıfını teşkil eden Özbek atlarının kişnemeleri, merkeblerin anırmaları ve nihâyet katırların kişnemek ile merkeb anırması ortasında bir acîb
sadâ neşr eylemeleri son mertebe istiğrâb ve ta‘accübü mûcib olacak ahvâlden idi. Gitgide biz Merv şehrinin çarşısına girerken daha ziyâde şâyân-ı
ta‘accüb manzaralar da gördük. Şöyle ki, sîmâ ve eşkâlleri pek [55] ciddî ve
hem de üstleri başları rengârenk ipek kumâştan dikilmiş geniş cübbelerle
mestûr ve yalın ayaklarında fevkalâde hafîf ve pek müzeyyen nakış işlemelerini hâvî terlikler giymiş ve başlarına da her renkte sarıklar sarmış bulunan
Türkmenler, Özbekler, Tarancalar ve Kolça muhâcirleri kaynaşmakta idiler.
Biz bir dar sokağın köşe başındaki bir dükkânda gâyet iyi koku neşr eden
bir şeyin kızartıldığını his edip baktık. Meğer orası aşçı dükkânı imiş, hem
de kızartılan şey de alâ sülün imiş. Zîrâ burada mezkûr kuşların hadd ü
hesâbları yoktur. [56] Bu minvâl üzere bizim Petersburg’da mezkûr kuşları
ancak ağniyâ yiyebilmekteler iken burada işbu çarşıya öte beri şeyler satmağa gelen köylüler bile mezkûr kuşun etiyle karınlarını doyurmaktadırlar.
Hulâsa-i kelam ondan uzak olmayan diğer bir dükkân mezkûr cenûb ahâlisine mahsûs çayhâne idi. Buralarda artık intişâr eden kokular bile insâna
bambaşka te’sirât husûle getiriyor idi. Zîrâ içki kokularından aslâ eser olmayıp gûn-â-gûn ıtriyyât ve kezâlik ve nebâtât ve baharât kokuları istişmâm
olunuyor idi. Amâ daha garîbi oradaki köşelerden sapıverir vermez insânın
derhâl kendisini Avrupa denecek yerde bulmasından ibâret idi. [57] Bu sırada benim yanımda bulunan rehberim bana hitâben “Burası artık bizim
nabzımız gibidir ve bütün âsâr-ı hayâtımız burada pek belli olarak zâhir
olmaktadır. Zîrâ şimdiye kadar Merv’in küçük ve dar ve hem de ufacık
kapılı dükkânlarında görmüş olduğunuz mevâddan ekserîsi bu memleket
pamukçularının ihrâcâtları olup onlar da dediğim hâm mevâddı mücerred
işbu fabrika için yetiştirmektedirler. Evet bu pamuk fabrikasıyla biz cidden
iftihâr ederiz. Ve zâten sizi sûret-i kat‘iyyede te’mîn ederim ki böyle mühim
bir fabrikayı yalnız bizim Rusya’da değil; belki Avrupa’nın da hiçbir yerinde
bulamazsınız” dedi. [58] Hâsılı burada her şeyden büyük ve sanki uzaktan
insâna Mısır Ehrâmlarını ihtar edecek sûrette te’sîr hâsıl eden bina şüphesiz
büyük pamuk i‘mâlâtı fabrikasıdır. Ve onun her yerinde bir takım bacalar
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ve kezâ derûnunda acîb bir gürültü ve sık sık düdük ötmesi veyahut islimler1
fışkırtılmasından mütevellid şamatalar dahi insana bambaşka te’sîr hâsıl
eylemektedir. Binâenaleyh ben bir aralık rehberime dönüp “Aman şu
fabrikayı da ziyâret edelim” dedim ise de merkûm yeleği cebinden çıkardığı
sâ‘atine baktıktan sonra: “Hayır, hayır bu pek [59] kocaman binayı ziyâret
etmemiz için vakit kalmamıştır. Ve hem de şimdi artık yerlilerin, “kuşluk”
zamânı denilen zamân geldiğinden muvakkaten ta‘tîli iktizâ eyleyecektir.
Fi’l-vâki‘ burada gündüzleri gün ortasındaki şiddetli harârette herkese istirâhat zamân ve müddeti tahsîs edilmiştir. Binâenaleyh biz fabrikayı dâhilen
ziyâret için ayrıca bir gün tahsîs ederiz. Şimdi ise arzû ederseniz sizi biraz
“istep” ismi verilen ve dünyânın hiçbir yerinde sahrâ ve çöllerine benzemeyen Mâverâ-yı Bahr-ı Hazar çöllerinde gezdireyim” dedi. Fi’l-hakîka arası
çok geçmeden bizim güzel kuzgunî [60] atlarımız bizi alabildiğine sür‘atle
hayli uzakta be-gâyet acîb eşkâl ve gölgeleri hâvî enkâzları görülmekte olan
cihete doğru götürmeye başladılar. Bu sırada yine de cevânib-i erba‘amızın
düzlüğüne hayret etmemek gayr-i kâbil idi. Ve hem de Kânûn-ı sânînin son
günleri olmakla beraber cenûb güneşi bizi bütün şiddetiyle okşadığından
harâretin te’sîri ziyâde idi. Hele ben Petersburg havasıyla me’nûs bulunduğumdan gerek rehberimden ve gerek arabacımızdan kat kat ziyâde ter dökmekte ve ızdırâb da çekmekte idim. Ve lâkin Çar’ın çiftliğinde artık arabamıza her türlü serinleştirici meşrûbât da konulmuş idi. [61] Âkıbet ben
rehberime dönerek: “Bu nasıl enkâzdır?” diye sordum. Merkûm ise “Eski
Merv şehri harâbesidir!” dedi. “Burada mazgal yerleri pek belli bulunan eski
kale harâbesi de vardır. Amâ mürûr-ı zamânla pek harâbe olan kale ve burçların ne şekillerine ve ne de cesâmet ve hacimlerine dâir artık hiçbir fikir
edinmek bile mümkün değildir. Bundan mâ‘adâ müte‘addid yerde kumlarla
gömülmüş ve bazı yerde henüz eski hâllerini muhâfaza eylemiş bulunan
hendeklerin dahi ezmine-i kadîmede neye hizmet etmiş bulunacaklarını
anlamak mümkün değildir. Amâ onlarla muvâzî sûrette topraktan yapılan
hayli [62] yüksek çit duvarını da müşâhede edebildik. İmdi mezkûr toprak
çitlere çıkıp da etrâfa göz gezdirilecek olursa her taraftan göz görebildiği
mesâfelere dek sanki muhtelif kabartmalar husûle getiren deniz sathı misillü
1

Gücünden faydalanılan buhar demektir.
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harâbe-zâr enkâzları görülmektedir. Mezkûr enkâzlardan bir takımları dümdüz kumsal arâzi üzerinde tabî‘î deniz satıhlarında kalan öte beri gemi parçaları misillü müşâhede olunuyorlar. Amma ara sıra yerliler tarafından (Kurgan) ismi verilen kubbeli türbelere müşâbih âsâr-ı atîka dahi müşâhede
edilmekte idi. Ma‘a-[hâzâ] oralarda yatan eşhâs-ı târîhiyye külliyen mechûl
idiler. [63] Biz burada birçok yazılı çini parçaları ve kezâ üzerleri güzel minelerle işlenmiş birçok taş kırıkları dahi bulduk isek de onlardan hiçbir şey
istihrâc etmek mümkün olamadı. Çünkü yazıları şimdi artık hiç isti‘mâl
edilmeyen hutûttan ibâret idi. Ancak daha ötede biz behemehâl vaktiyle
büyük bir zâtın medfûn olmuş bulunacağına dâ’ir emârâta da tesâdüf ettik.
Zâten bu gibi yerlerde artık vaktiyle kim bilir nereden ve ne tür zahmetlerle getirilmiş olan büyük ve güzel cilâlanmış ve üzerlerinde a‘lâ oymalar işlenmiş mermer sütûnları da çok idi. [64] Vâkı‘â bazı mermer levhalardaki
münderecât artık anlaşılmayan yazılarıyla bize gûyâ yalnız orada medfûn
kimesneleri değil, belki onların ef‘âl ve harekât-ı acîbelerini dahi belli edecek
derecede te’sîr bırakıyorlar idi. Lâkin te’essüf olunur ki buralarda bulunan
mezârlar bile artık parça parça hâldedirler. Zîrâ Türkmenlerde de sâ’ir Asya
akvâmında olduğu tarzda ölülere ri‘âyet hissi pek ziyâde olduğundan onlar
kurgan ismini verdikleri türbelerini son mertebe dikkatle gözetmektedirler.
Ma‘mâfih ben ne yalan söyleyim, burada gördüğüm bazı türbe enkâzlarını
(Yalmala?) ismiyle [65] ma‘rûf (Samuiyelerin?) puthânelerine de bir dereceye kadar benzettim. Vâkıâ târîh nokta-i nazarından ma‘lûm olduğu vecihle Asya’nın ezmine-i kadîmede yaşayan akvâm-ı muhtelifesi hep putperestlerden ibâret idiler. Ben artık Asya’nın işbu köşesinde bizim zamânımıza dek
gelip geçmiş olan akvâma dâ’ir dahi derin düşüncelere daldım. Ve fi’l-hakîka Asya kıt‘ası pek eski zamândan beri akvâm-ı muhtelife-i beşerin beşiği
addedilmektedir. Âkıbet rehberim bir aralık sol cihetimizde ansızın peydâ
oluveren bir şey misillü gözümüze görünen gâyet kocaman binâyı göstererek: [66] “İşte Sultan Sencer Câmi‘i budur!” diye söyledi. Ve hem de arabacıya arabayı o cihete sevk eylemesi için emir verdi. Biz de arası çok geçmeden
sanki kireçle karışık molozdan yapılmış şose gibi dümdüz yollardan sâlifu’lbeyân azîm ve vâsi‘ binâyı ihâta eden çite dâhil olduk. Doğrusu bu artık
Paris’in Panteon nâm be-gâyet büyük kubbeli binâsını da andırıyor idi.
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Fakat Paris’teki Panteon pek güzel muhâfaza edilmekte iken Sultan Sencer’in
câmi‘i nîm-harâbe şeklinde idi. Ancak her hâlde onun pek çok asırlardan
beri işbu çöllere kemâl-i cesâretle dayandığı da zâhir idi. [67] Buralarda dahi
insâna pek azametli hâtıraları ihtâr etmekte olan kadîm zamân mezârları
çoktur. Fakat bizim geçtiğimiz zamân işbu türbeler de harâbe-zâr olup ekserînin mürûr-ı zamânla ya yalçın kaya gibi siyâhlaşmış olan kubbelerinde
sürülerle kestane kargaları oturuyorlar idi. Ve onların gürültüleri veyahut
birden bire uçtukları zamân husûle getirdikleri gölgeleri de hayret-fezâ idi.
Ve ammâ ben ister tarz-ı binâdaki letâfete ve ister direk ve sütûnlara ve
pencere ve kayıt mahallerine de hakîkat ta‘rîf olunamayacak kadar imrenerek bakıyordum. Zîrâ her birine mahsûs bir türlü letâfet [68] Ve fenn-i
mi‘mârî nezâketi bi’l-bedâhe göze çarpıyordu. Biz nîm-harâbe-zâr ve nîmma‘mûr bulunan işbu koca bina dâhilinde tamâm bir buçuk sâ‘at dolaştık
ve doğrusu pek yorulduğumuzdan tekrâr arabaya binip arabacıya artık tırıs
gitmek şartıyla enkâzlar arasında gezdirmek için emir verdik. Ma‘a-hâzâ biz
birkaç kilometre mesâfe dâhilinde lâ-yu‘ad ve lâ-yuhsâ denecek kadar çok
türbe enkâzlarına rast geldik. Binâenaleyh bence bu memleket sanki eskiden
beri ebediyyet şehri addolunacak sûrette fevkalâde kesretli mezârları hâvî
imiş gibi göründü. Ben müddet-i ömrümde bu derece kocaman binâların
[69] hep bir yerde cem‘ edilmesinden husûle gelen memleket gibi görünen
işbu eski Merv kadar vâsi‘ ve büyük şehri zihnimde bile bir türlü sığdıramadığımdan husûle gelen istiğrâb ve ta‘accüb sebesiyle bi’d-defa‘ât muhtelif
yerlerde durarak tefekküre daldım. Vâkı‘â bana daha şimendifer treninin
birinci mevki‘ vagonunda da beyân edildiği üzere kadîm Merv şehri hakîkat
lâ-ekall üç Londra’yı ihâta edecek kadar büyük bulunmuş olmak gerektir.
Zîrâ ben Londra’da da bir aralık sefâretimizin bir kitâbeti vazîfesiyle aylarca
kalmış bulunduğumdan her semtini defa‘âtle ziyâret edebilmiş idim. [70]
Ve ben kendi kendime ikide bir de: “Amân yâ Rabbî ne kadar da büyük
servet-i târîhiyyeye mâlikmişiz. Velâkin te’essüf olunur ki erbâb-ı
ulûmumuzun kahtlığından nâşî bu âsâr-ı atîka ictimâ‘-gâhlarına dâ’ir hiçbir
neşriyyâtımız yoktur.” demeye mecbûr oluyor idim. Evet eski Merv şehrini
adam akıllı ziyâret edecek kimesne artık sonradan târîhi pek iyi öğrendim
diyebilir.
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Doğrusu bu yerlerde bulunan her akl-ı selîm sâhibi bir taraftan hayâtın
ne demek olduğu hakîkat pek güzel öğrenebileceği misillü hayâtın son derece serîu’z-zevâl olup kürre-i arzın da en büyük âsâr-ı umrânın bile pek muvakkat şey olduklarını derhâl anlar. [71] Rehberim bu esnada bana mezkûr
enkâzın türlü türlü taş yığınları arasında nâdir olmayarak karakulak veyahut
vaşak veya tilki ve bazen çakallar bile yer alır yuvalar yaptığını söylemek üzere iken bir cihette küçük çapta Mısır ehrâmını îmâ etmekte olan taşlar yığını
arkasından hakîkat hem tilkiyi hem de çakalı andıran bir mahlûkâtın fırladığı müşâhede olundu. Ammâ bu hayvân bi’t-tabî‘ benim silâhımı hazırlayıp nişân almaklığımı da beklemeksizin ortadan zâyi‘ olup gitti. Fakat ben
vaktiyle Kudüs civârında da bir mahalde işbu keyfiyeti andıran bir hâdise
gördüğümü hatırladım. [72] Orada da ben bir Türk rehberi ile dolaşmakta
iken bu yolda bir acîb hayvân zuhûr edivermiş idi. Biz mezkûr ziyâretten
dönüşte arâzinin ta‘rîfi nâ-kâbil düz bulunmasından nâşî be-gâyet uzun
ve uzak mesâfeden gelmekte olan yük trenini gördük. Doğrusu trenler de
buralardan geçerken gûyâ sâlifu’l-beyân şehir harâbesini ve kezâ orada yığın
yığın duran kocaman taş sütûnları ile kasrlar misillü taşları sarsıyormuş gibi
bir te’sîr his olunur. Lâkin mezkûr tren bile artık kim bilir ne kadar asr akdem burada üçlü Londra’yı ihâta ede[73]bilecek cesâmette bulunan şehrin
enkâzı ve harâbeleri yanlarına gelir gelmez oyuncak mesâbesinde kalıyor. Biz
dönüşte takrîben on kilometrelik mesâfe dâhilinde kumsal arâzi hâricinde
bir de birtakım dikenli çiçek veyahut meyveleriyle câlib-i nazar-ı dikkat olan
yabânî çalılar ve küçük çaplı ağaçlar gördük. Otlar ise ekseriyyetle yosun
cinsinden ve fakat kurak yerlerde neşv ü nemâ bulan yosunlardan idiler.
Hâsılı ben Merv harâbe-zârından sonra dünyânın hiçbir şehrine ta‘accüb
etmeyeceğim. Zîrâ Merv’in enkâzı cidden akıllara hayret verecek derecede
olup insânın zihnini tahrîş eder. [74] Ve hem de onu gören her seyyâh artık
enkâzı i‘tibâriyle de fevkalâde vâsi‘ bulunacağı anlaşılan mezkûr eski zamân
şehrini ve ahâlisini ve onların tarz-ı ma‘îşetlerini uzun uzadıya düşünür.
Biz burada havânın ağır sıcağı ile berâber son mertebe acıkarak dosdoğru
Murgâb çiftliklerinde vâki‘ Çar’ın sarayına geldik. Ve ben bizi kendi dâ’iresinde istikbâl eden çiftlik müdürünü görünce merkûma hitâben: “Aman
Mösyö sizin memleketiniz hakîkaten akıllara hayret verecek derecede şâyân-ı
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istiğrâb ve ta‘accüb imiş” demeye mecbûr oldum. [75] Müdür dahi sözümü
tasdîk edip “Evet ben tam dört senedir burada istihdâm edildiğim hâlde
bile işbu acîb toprağın esrâr-ı hafiyyesini henüz anlayamadım. Ve binâen
alâ zâlik şimdi ben dahi i‘tirâf ederim ki burada seyyâhlar ile erbâb-ı ulûm
için bitmez tükenmez mertebede kesretli, şâyân-ı istiğrâb mevâdd ve âsâr
mevcuttur. Hele memâlikin vüs‘atı da pek büyük olduğundan burada herkes
istediği misüllü atını oynatabilir. Ve dâ’imâ yeni bir şey bulur” dedi. Bu sırada bizim mükâlememize karışan uzun boylu ve hem de gâyet zayıf vücûdlu
esmer ve miyoplara mahsûs [76] gözlüklü kâtib bana dönerek “Ancak acaba
bizim Rusya’da erbâb-ı ulûmdan bu yerlere dâ’ir merâk eden var mıdır? İşte
asıl cây-ı su’âl olan keyfiyyet de budur” dedi. Müdür ise onun bu sözüne
karşı “Doğrusu bunu ben kendim de bilmiyorum. Ve lâkin akvâ-yı melhûz
olduğuna göre Rusya erbâb-ı ulûmu içinde bunu bilmeyenler olmamalı…
Yoksa onlar ellerini kavuşturup Petersburg’da oturmazlar idi” dedi. Ve tamâm bu hengâmda ta‘âmın hâzır idüği bildirildiğinden biz hepimiz sofra
başına geçmek için gittik. Sofra ise hakîkat Petersburg usûl-i [77] mu‘âşeretine muvâfık sûrette tertîb edilmiş idi. Ve müdürün elli yaşlarında bulunan zevcesi dahi benim sağımda bulunuyor idi. Binâenaleyh ben onunla da
konuşup yerlilerin familyalarından bildikleri olup olmadığını öğrenmeye
çalıştım. Çünkü daha şimendifer treni vagonunda N’den istimâ‘ eylemiş
olduğum ma‘hûd acûze hân familyasına dâ’ir ma‘lûmât almak arzûsunda
idim. Ancak zavallı kadın biraz hastalıklı olduğundan yerli kadınlarıyla çok
münâsebâtta bulunamadığını beyân etti.
Ba‘dehû ben yine de bahsi o günkü müşâhedâtımıza intikâl [78] ettirdim. Ammâ mezbûre artık kendisinin oradaki âsâr-ı atîkalar ile şâyân-ı
ta‘accüb mevâddan alışmış bulunduğunu söyledi. Diğer taraftan memleketin Avrupalılar için yalınız kışın ve ilk bahar mevsimlerinde yaşanabilecek
idüğini yoksa yaz ile son bahârda aslâ iskân edilemeyecek sıcaklar hüküm
sürdüğünü de beyân eyledi. Fi’l-vâki‘ bu keyfiyyet artık burada külliyyetli
ta‘dâd da ipek ve pamuk ve pirinç ve üzüm ve bir takım sıcak memâlik
hâsılâtı husûle gelmesi ile dahi sâbit oluyor idi.
Diğer taraftan biz sonra buraya ticâret veya san‘at [79] icrâsı için gelen
bir takım Avrupalılara tesâdüf ettiğini de dahi aynı ma‘lûmatı işittik. Şöy-
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le ki: iki seneden beri mevkifde istihdâm edilmiş bir Frenk bana hitâben:
“Eski Merv, civârında yaz günleri güneşin hakîkat emsâlsiz sûrette ortalığı
kavurduğunu anlattı. Bu minvâl üzere merkûmun ifâdesince yazın çok vakit Avrupalıların burada nefesleri kesilecek derecelerde harâret-i şems hüküm-fermâ olmaktadır. Çok vakit mehmâ-emken teneffüs edebilmek üzere
kuyular tarzında hafr edilmiş mahzenlere inmek iktizâ eylemektedir. [80]
Ez-cümle odalarda gündüzleri güneş ziyâsının geçmesi için hiçbir aralık
bırakmamak şartıyla perdeler örtülür ki mâ‘adâ oturulan yerlerde veyahut
yatılacak yataklarda mehmâ-emken serinlik husûle getirmek için çarşafların
ve kanepe veya koltuklu ve sandalye örtülerinin sık sık ıslatıldıklarını ve
fakat onların yine de pek azar zaman içinde kuruduklarını söylediler. Bu
minvâl üzere işbu memleket havasına mahsûs ilk hâssa fevkalâde yebûsettir.
Bundan nâşî demin ta‘rîf ettiğim tarzda alışmayan ve burada doğmayan
kimseler için teneffüs zorlukları his edilmesi tabî‘îdir. [81] Fazla olarak ben
her yerde geniş ağızlı testiler ve kezâ yassı tabaklar ve yalak biçiminde bir
takımı balçıktan ma‘mûl ve bir takımı fağfûr ve çini büyük kâselerle sular
durduğunu görünce sâlifu’l-beyân madama dönüp “Bunlar nedendir?” diye
sordum. Mezbûre ise bu gibi kurak ve binâenaleyh havası usreti teneffüsü
mûcib mahallerde ilk ittihâz olunacak tedâbirden biri de budur... Ve lâkin
biz bundan da bir türlü hayır göremiyoruz… Ve her zaman dudaklarımızda
ve burun deliklerimizde kuraklık hissediyoruz. Odalardaki bu sular ise çabucak tebahhur edip uçuyorlar” dedikten sonra beslemeye hitâben “Onlara
yeniden [82] su koymayı emretti. Mezbûre de tıpkı bahçe sulamaya mahsûs
ve ibrik biçimindeki kova ile bi’d-defeât sular getirip kurumuş ne kadar zarf
var ise doldurdu. Müdürün zevcesi ise sözüne devâmla: “Burada besleme ve
hizmetkâr bulmak da pek güçtür. Çünkü onlar çok vakit ziyâdece gezindikde bayılırlar. Ve hem de hiçbir yerde çok kalmayıp gerisin geri şarka dönmeğe çalışıyorlar. Ve bazı vakit tekmîl insanlara ta‘rîfi nâ-kâbil rehâvet çöktüğü
his olunur. Ammâ doğrusunu söylemek lâzım ise bu gibi ahvâlde dimağ bile
sanki kaynıyormuş misillü kulaklarda acîb çâk in‘ikâsları duyulur. İmdi bu
gibi esnâlarda ne düşünmek ne kırâ’at etmek ne iş görmek ne işittirmek ve
ne de keyfe mâ-ittafak bir şeyle uğraşmak mümkün değildir. [83] Bu minvâl üzere işbu memlekette ve güneş sanki semâya irtifâ‘ kesb etmeğe başlar
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başlamaz ortalığı kasıp kavurmakta ve bu hâl onun gurûbu zamanına dek
devâm etmektedir. Burada akşam karanlığı pek az devâm eder. Ve binâenaleyh mehtâpsız gecelerde karanlık çabucak çöker. Ma‘mâfih çok vakt geceleri
de sıkıntılı olarak geçmektedir. Ve bi’l-farz cüz’îce hava kesb-i i‘tidâl ettikte diğer bir mahzûr baş göstermektedir. Bu ise işbu memleketin be-gâyet
hûn-rîz ve inâtçı bulunan sivri sineklerinin her kangı bir yerde en cüz’î eşî‘a
görünce yüzlerle ve binlerle hücûm etmeleridir. Fi’l-vâki‘ tabî‘at da sanki
onların cinâyetlerine iştirâk ediyor. [84] Çünkü vücûd muttasıl terlemeden
ve bundan nâşî kanın suya ihtiyâcına mebnî ikide birde su içilmesinden
her zamân terli ve binâenaleyh mesâmmâtlar1 açık bulunduğundan doyalı
mezkûr sivrisinekler pek kolaylıkla ve hem de hemen vücûda konar konmaz
iğnelerini batırıp kanı emmeğe başlarlar. Böylece dediğim hûn-rîz ve hûnhâr hayvânât-ı sağîreden hiçbir yerde barınmak kâbil olamıyor. Zîrâ burada
seyrek cibinlikten istifâde olunamaz Ve fi’l-hakîka onlardan geçebilen
tatarcıklar da mebzûldür. Biraz sık olduğu takdîrde ise kurak havanın teneffüsü ile bile ızdırâb çeken nefs külliyen bunalmağa [85] ma‘rûz olur. Nitekim bu yolda misâller dahi vardır. İşte sivrisinekler ile buranın tatarcıkları
bizim şimâlî memleketlerde yalnız yaz mevsimine mahsûs âdî sinekler ile yabân arılarına ve hattâ arılara bile mukâyese olunamazlar. Zâten insan onların
sıkıntılı gecelerinde gerek uykudan ve gerek râhattan kâmilen mahrûm olup
nerede barınabileceğini bile bilemiyor. Ve binâen alâ zâlik Merv çöllerinin
işbu belâsı sâ’ir birçok belâları pek geride bırakacak kadar dehşetlidir” dedi.
Doğrusu yaşlı ve hayli derdler geçirdiği anlaşılan Madabe Bey acıdığımdan
ben bir aralık [86] “Acaba yerliler da buna karşı bir çâre bulamamışlar mıdır?” diye suâl ettim. Kadın bu sözüme karşı
-“Hayır onların sözlerine i‘timâd edildiği takdîrde bile ol bâbda tavsiye
eyledikleri tedbîr yapılamaz” dedi. Ben “Ne gibi ve neden?” diye sordum.
Kadın:
-Çünkü onların tekmîl vücûdun (dağ yağı) yani (neft) ile tılâ’2 edilerek
yatıldığı hâlde sivrisinekler dokunmuyorlar imiş. Hâlbuki bunun be-gâyet
ağır kokusundan ve husûsan sıcak ve nefes sıkan havada uyumak da kâbil
1
2

Gözenekler
Sürülecek şey
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olamaz. Şurası da şâyân-ı dikkattir ki [87] bizim sivri sineklerimiz insânı bir
kere soktukları hâlde gûyâ iğnelerini mesâmmât-ı cildiyyede de bırakmışlar
misillü sabâha dek kaşınmaktan başka çâre yoktur. Ve bi’l-farz insân onları
telef etse bile sanki yine de kendi üzerinde konduklarını hiss ediyormuş gibi
duygudan kurtulamaz. Ferdâsı günü ise sokulan mahallerde müdhiş yanıklar hem de kırmızı renkli kabarıklar peydâ olur. Sâlifu’l-beyân kabarıklar ise
vücûdun sıcak su ile haşlanması kabarıklarına da benzer. Fakat haşlandığı
zamân kabarıklar beyâz olup bu memleket sivrisinekleri sokduktan sonra ise
kırmızı olur” dedi. [88] Ba‘dehû mezbûrenin bu memleket ahvâl-i iklîmiyyesine dâir ifâdâtı da nazar-ı dikkatimi celb etti. Şöyle ki: müdürün familyası
burada Avrupalılar için en nünâsib mevsimlerin kış ile ilkbahâr idügini ve
bilakis aslâ ikâmeti câ’iz olmayan mevsimlerin yaz ve sonbahar olduğunu
beyân etti. Ammâ kış mevsiminde pek nâdirâttan olarak kar serptiği günler
olsa bile hiçbir yerde zemînin karı kabûl etmediği de muhakkak olup hâlbuki Avrupalılar için havada olanca rutûbet husûle gelmesi artık teneffüsü
teshîl etmekte imiş. Hele memleketin sonbahârında bazı günler Avrupalı
insânlar için âdetâ mühlik1 bulunuyormuş. Fakat bizzât kendimin buna bir
türlü zihnim ermedi. [89] Sonra ben mezbûreye dönüp Çar’ın bu kalabalık
nüfûsu hâvî çiftliğinde ahâlinin ne misüllü eğlencelerle vakit geçirdiklerini
de suâl ettim. Kadın: “Bizim eğlencelerimiz pek ma‘dûddur. Vâkı‘â erkekler için eğlence belki de şimâl memleketlerinde çoktur. Zîrâ onlar hemen
her mevsimde sayd-şikâr husûsunca eksik görmezler. Alelhusûs kuş cinsinin
çokluğu ve ihtilâf-ı cins pek ziyâdedir. Burada bazı senelerde sülünler bizim
Petersburg’un kargaları ile kestane kargaları kadar çoktur. Ve diğer bazı senelerde yabân ördeği ile çulluk, keklik ve bıldırcın da bitmez tükenmez denilecek mertebede mebzûldur. [90] Hulâsa-i kelâm “Siz bir müddet misâfir
kalacağınızdan kocam sizi dediğim evlerin her birine götürecektir. Ol vakit
kendiniz de bu dediklerimi tasdîk edersiniz” dedi. Ben “Acaba çalgı vehayut
hânende cem‘iyyetleri de tertîb olunmuyor mu? diye sordum.
Mezbure:
-“Vâkıâ bizim kulüp ittihâz ettiğimiz bir binâ da vardır. Ve orada arasıra bu memleket çalgılarında mahâretli bulunanlar mûsikî eğlenceleri de
1

Helak edici, öldürücü
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tertîb ederler. Lâkin bu ta‘rîf eylediğim şeyler seyrektir. Hâsılı burada harp,
kemân, kemençe ve kezâ yerlilerin kaval ve birtakım tellerden yapılan çalgıları pek güzeldir” dedi. [91] Bu minvâl üzere benim Murgâb çiftliklerine
dâir aldığım işbu ma‘lûmât ne yalan söyleyeyim beni pek düşündürdü. Zîrâ
burada artık pek eski zamândan beri âsâr-ı umrân ve medeniyyet te’sîs eylemiş bulunan kavmin elbette fusûl ve mevâsim-i erba‘anın hepsini burada
geçirmiş olmaları iktizâ ettiğinden onlar tarafından ister ahvâl-i iklîmeye
karşı ve ister kadının ta‘rîf eylediği sivrisinek ve tatarcık belâları aleyhinde
mutlakâ tedâbîr düşünülmüş olacaktır. Yoksa onların böyle sayılamayacak
kadar kesretli asırlardan beri pâyidâr kalan âsâr-ı sâbiteleri meydâna getirmelerine de [92] ma‘nâ verilemez. Acaba öte yerler neden ibâret olmuştur. İşte
böyle şeyler de cidden taharrî olunmağa şâyândır. Ale’l-husûs benim Petersburg’dan hareketimden pek az zamân evvel Devlet-i Aliyye’nin İzmir vilâyeti
dâhilinde bir Alman âsâr-ı atîka taharrîsi şirketi ma‘rifetiyle icrâ kılınan
taharriyyât esnâsında mükemmel âlât-ı cerrâhiyye ile eğrelti kol ve bacak ve
ayak misillü şeylerin zuhûr eylemeleri eski zamân akvâmının her şeye akıl
ve fikirleri erdiğini isbât etmiş idi. Binâenaleyh ben ol bâbda kendi kendime
pek ziyâde zihnimi yordum. Her ne hâl ise Çarın emlâkı bulunan Murgâb
[93] Çiftliği’nde pek nâdirâttan olarak oraları ziyâret için gelen Avrupalı
veya Rus mûsikî veya sâ’ir tiyatroculuk sanatkârı vürûd ettiği zaman o gibi
teatraldan san‘atlar icrâ ettirilmesi de vukû‘ buluyormuş. Binâenaleyh müdürün familyasının beyân eylediği üzere asıl adamakıllı eğlenceler pek ender
imiş. Biz esnâ-yı ta’âmda sofrada ikisi kadın ve altısı erkek olmak üzere sekiz
kişi idik. Doğrusu pek sürekli yolculuk zamânından beri Avrupa mutfağı
ta‘âmlarını da yememiş olduğumdan müdürün tertîb ettirdiği ziyâfet fevkalâde makbûle geçti. [94] Ta‘âmdan sonra müdür bana Çar’ın sarâyını ve
teferru‘âtını gösterdi. Evvelce de dediğim üzere bu gâyet vâsi‘ ve hâricen de
pek rağbetli ve güzel binâ olup cephesi bahçenin iki tarafı kocaman ağaçlarla
muhât bulunan ağzına nâzırdır.
Ammâ onun üst katına çıkılıp da ön cihete doğru ufka göz gezdirilirse Tevrât’ta mestûr Âsuriyye asıllı bahçelerini ve kezâ Hazret-i Süleymân’a
isnâd olunan sefâhet devrini hatırlamamak gayr-i kâbildir. Zîrâ göz görebildiği vüs‘atta olarak öylece önüne bakan kimesnenin önünde yayılan
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durumdur. [95] Lis denilen kumsal arâziyi isti‘âb eden bahçedeki letâfeti
ne Petersburg’da ne dünyânın başka yerinde arayıp bulmak kâbil değildir.
Zâten bu keyfiyyet akdemce ta‘rîf ve beyân eylediğim arâzi ahvâl-i tabî‘iyyesinin yardımına da merbûttur. Geceleri mezkûr bahçenin cihât-ı muhtelifesinde kebîr elektirikli kürreler yakıldığından artık orada dâ’imî mehtap
ışığı hüküm-fermâdır. Ve bi’l-farz en latîf gecelerin mehtâblı zamânlarında
bile artık semâdaki kevkeble mi veyahut yeryüzünde be-gâyet uzun demir
direklerdeki elektrik kürreleriyle mi ortalığın [96] tenvîr edilmekte idüğini kestirmek güç oluyor. Hele ötede beride ser-â-pâ yeşillikler içinde ve
hem de emsâlsiz yapraklar arasında dağılmış olan teferru‘ât binâları da pek
latîf görünüyorlardı. Burada büyük ve küçük binâlar ya türbeler tarzında
kubbeli veyahut dümdüz damlı inşâ edilmiyorlar. Ma‘mâfih her yerde en
ziyâde dikkat edilen şey az çok ikâmetgâh olabilecek yerlerin bir takım büyük hacimli veyahut sık yaprakları hâvî ağaçlar gölgesi altında bulundurmaktan ibârettir. Zîrâ cenûb güneşinin öylece ortalığı kavurmasından ancak
bu tedbîrle müdâfa‘a mümkündür. [97] Hâsılı sarây ile teferru‘âtını görüp
hayli yorulduğumdan bir müddet dinlenerek kahveler ve çaylar içtikten
sonra hepimiz birlikte olmak kimimiz espuvar kimimiz ise arabalara râkib
bulunmak şartıyla Murgâb Çiftliği veya daha doğrusu Merv Emlâk-ı İmparatorîsi nâmıyla ma‘rûf ve yeryüzünün cennet ismine lâyık ve sezâ mahallerinden biri olan bu acîb memleket etrâf ve cevânibinde teferrüc ve tenezzüh
icrâ etmeğe çıktık. Ma‘mâfih şimâl adamlarına havanın ağırlığı derhâl hiss
olunuyor idi. Diğer taraftan rutûbetten aslâ eser bulunmadığı dahi ara sıra
kuru öksürüklere sebebiyet veriyor idi. [98] Bizim ilk rast geldiğimiz mahal
birden bire artık ancak sonradan yetiştirdikleri zâhir ve âşikâr olan vâsi‘
meyve ve semerât-ı nâfi‘a bahş eden eşcârı hâvî ve garîb ve pek acîb bir
orman gibi idi. Burada da her seyyâhın akl ü fikrine hutûr edecek ilk hâtıra
Kadîm Bâbil sekenesinin ve be-gâyet sefâhet ve tezyînâtla ma‘rûf bahçeleri
ve kezâ Âsuriyye hükümdârları tarafından yalınız hayâlât kabîlinden târîhlerde bırakılan ma‘hûd-ı hevâî ya‘ni mu‘allak hadîkalarını hâtırlamaktan
ibâret idi. İmdi burada mesâî-i beşerin ve dahi bazı yerlerde tabî‘at ile [99]
kol kola girer gibi fevkalâde büyük tezyînât meydâna getirebildiği insâna
ibret-âmiz görülüyor idi. Bu takdîrce zamânımızda da Bâbil veya Âsuriyye
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kavimlerinin yetiştirdikleri rivâyet edilmiş hârikulâde mesiregâhların ihdâs
edilebilecekleri müstebân oluyor idi.
İşte bu minvâl üzere kürre-i arzın her yerinde ister iklîm müsâ‘adesiyle
ister limonluklarda ve hem de pek özenilerek yetiştirilmiş ağaçların kâffesi
dediğim meyve ve semerâtı hâ’iz eşcâr ormanında zihinlere sığamayacak
mikdârda türetilmişlerdir. [100] Bu ise ancak on üç veya on dört senelik
mesâi-i beşerle husûle gelmiş bir şey olduğundan ehemmiyet ve mâhiyeti
elbette daha ziyâde artıyor. Biz burada iken pek kocaman bâdemler ser-â-pâ
çiçek açmışlar idi. Ve kezâ benim ilk defa görebildiğim irtifâ‘larda ve pek
kalın olarak yetişmiş olan kirazlar da bembeyaz çiçek içinde idiler.
Daha ötede al renkli çiçeklere bürünerek pek uzaktan insânın rağbet
ve meftûniyyetini celb eden elma ve armut ağaçları kırmızı çiçekli şeftaliler yine de açıkça renkli çiçekler içinde kayısılar ve onlar meyânında şimâl
insânlarının tanıyamadıkları [101] ezhâr-ı gûn-â-gûne bürülerek ortalığı
tezyîn eden kocaman eşcâr hayret-feza idi.
Husûsiyle biz Petersburg’da bu derece mebzûl çiçekli nebâtâtı ya saksılarda veyahut limonluklarda görmeğe alıştığımızdan ben kendi kendime:
“Acayip! Burada bu nebâtât serbest olarak dahi bu derece büyümekte imişler” diye hayret izhâr etmekte idim. Daha ötede besbelli işbu hârika kabîlinden bulunan ormanı türetmeğe himmet eden mâhir bahçıvanlar ara sıra
daha ziyâde gölge veren ağaçlara da lüzûm gördüklerinden onları da yetiştirmişler idi. [102] Bunlar meyânında en ziyâde gözüme ilişenleri a‘lâ dişbudak, kara ağaç ve kezâ yalınız buralara mahsûs bir cins koca ağaçlar teşkîl
eden akasyalar ve ötede beride ortalığı sun‘î kameriyeler hâline getiren pek
büyük yapraklı asmalar, daha ötede yine de pek cesîm ve kalın erik ve vişne
ağaçları müşâhede olunuyor idi. Lâkin bunun daha garîbi besbelli bu memlekette ziyâdece iri üzümler husûle getirmek için dikildikleri anlaşılan bağlar
da bir mahalli kâmilen istîlâ etmişler idi. Ve onlar artık her biri pek düzenli [103] hesâba muvâfık aralıklarla dikilip ikide birde dallarını pek uzaklara
kadar uzatmış olan koca ağaçların sâyelerine de alınmakta idiler. Fi’l-vâki‘
ben kendi kendime başka yerlerde en ziyâde güneşe ma‘rûz bulundurulan
bağların burada neden böylece gölgelice yerlerde bulundurulduklarına hay-
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ret içinde iken emlâk-ı imparatorî müdürü izâhat vererek burada üzüm
tânelerinin beslenmelerinin ancak bu sûretle kâbil olabileceklerini beyân
etti. Ve ben de artık işin esrâr ve hikmetine vâkıf oldum. [104] Her ne hâl
ise biz dediğim ormanın bir cihetinden atları ve arabaya koşulu hayvanları
tırıs koşturmak şartıyla iki sâ‘at kadar zamân içinde kat edip ötede beride
yerlilerin fevkalâde acîb zirâ‘at aletleriyle bir takım şeylerle uğraştıklarını
gördük. Hele gitgide müdürün bize hitâben “Şimdi bu memleketin asıl
hayât damarlarına benzetilecek şeylerini göreceğiz” demesi üzerine dikkat ve
i‘tinâ ile bakarken buradaki iskâ1 ve irvâ2 usûllerini müşâhede eyledik. Şöyle ki uzaktan bakılınca sanki yer üzerine [105] parlamaktan iskaraları (ızgaraları) konulmuş gibi görünen cetveller ve yerlilerin “arık” ismini verdikleri
ma‘rifetli sûrette su intişârlarına hâdim vâsıtaları hayretimizi mûcib oldu.
Buralarda rengârenk ipek kumâşlı geniş elbiselerine bürünerek birer türlü iş
gören erkek ve kadın çok idi. Ve zâten kavm-i mezkûrun kisveleri bir olup
kadınların sâde ikişer örgülü uzun saçları tefrîk ediliyor. Herhalde bizim
Petersburg’da Mâverâ-yı Bahr-ı Hazar halkının tembel diye şöhret bulmaları da gayr-ı sahîhtir. Vâkıâ onlar meyânında tembelleri de [106] var ise de
Özbekler ve Türkmenler ve Tarancalar pek çalışkandırlar. Amma burada
tabî‘at dahi artık insânların en cüz’î uğraşmalarını pek sahâvetli sûrette tazmîn ettiğinden çalışmak için pek ziyâde medâr-ı teşvîk oluyor. Bu minvâl
üzere akdemce ve husûsiyle General Aninkof ’un yaptığı şimendifer güzergâhı boyunda seyâhat edildiği pek seyrek nüfûslu gibi görünen memleketin
birdenbire kalabalık kesb eylemesi bize büsbütün şaşıracak gibi te’sîr etti. Ve
ben kendi kendime “Yoksa başka iklîme mi girdik?” demeğe mecbûr oldum.
[107] Hâsılı biz daha ötede fevkalâde de acîb tabi‘î koşuluk denilecek gibi
dümdüz ve ötede beride yabânî güller ve kezâ arasıra neşv ü nemâ bulan
pamuk ağaçlarını hâvî mahalde sürülerle sülünlerin birer cihete uçtuklarını
müşâhede ettik. Bu latîf kuşların kırıtarak yerde yürümeleri ne kadar hoş
görünüyor ise uzun kuyruklarını uzatıp uçmaları da fevkalâde hoş manzara
teşkîl eder. Ammâ asıl mûcib-i ta‘accüb ve istiğrâb olan cihet tuyûr-ı
mezkûrenin çokluğudur. Hâlbuki bizim Petersburg’da bu artık zînet kuşlarından ma‘dûddur. [108] Burada hava son mertebe sıcak olduğundan insân
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ber-emn olmak şartıyla demin ta‘rîf eylediğim cedvellerle kanallara münkasim sulara derhâl soyunup atlamak istiyor. Lâkin sırası gelmiş iken şurasını
da beyân edeyim ki biz artık burada yalınız seyâhat urbalarına bürünerek
yani astarsız beyâz pamuk bezden dikilmiş askervâri setri ve pantolon ile
başlarımıza da sarık sarılmış kasketler koyup geziyor idik. Ve bu hâlde de
muttasıl terliyor idik. Her ne hâl ise bu iklîmde seyâhat edecek [109] kimesnelerin en ziyâde dikkatle gözetmeleri iktizâ eden a‘zâ şüphesiz başlarıdır. Ve bunun için İngilizlerin Hindistân orduları için kabûl ettikleri sarıklı kasketten a‘lâ bir şey olamaz. Ammâ bu yolda kasket edinilemediği
takdîrde şarklıların ve Hinduların sarıkları ehem ve elzemdir. Çünkü ben
sürekli seyâhatimdeki tecrübelerimden de güneşin şimâl insânlarına en büyük zararının dimâğ vasıtasıyla dokunduğunu pek iyi anladım. Gitgide biz
kendimizi harikulâde kavuran güneş ile sudan ve yeşilliklerden ibâret âlem
içinde [110] bulduk. Böylece biz sanki yalnız bu yoldaki anâsıra tâbi‘ bulunuyorduk. Ve fakat mevâdd-ı tabî‘iyye-i mezkûre burada en cüz’î ihtimâmla bile çöl ıtlâkına şâyân ve yalnız kumsal dümdüz arâziden ibâret yerleri
sanki sihirbâzlıkta birdenbire meydâna getirilebilen bir şey tarzında ortalığı
cennet bahçelerine ve Tevrât’ta evsâfları beyân edilen Âsuriyye ve Bâbil ahâlisinin hadâik-ı mu‘allakalarına benzetmektedir. Âkıbet biz sülünleri çok
yerden de geçip çöle Afrika vâhaları tarzında çıkıntı peydâ eden orman
boyunca yine de yarım saat [111] kadar konuşa konuşa gittik. Artık tamâm
gün ortası zamânına müsâdif olduğundan ormanın içi gûyâ bir çok askerlerin ta‘lîmleri icrâ kılınırken çalınan boru sadâları tarzında akla ve fikre
gelmeyen böcek ve arı ve sinek ve sivrisinek vızıltıları ile cızırtılarıyla me’lûf
idi. Ve ben benimle yanyana güzel Özbek atına râkiben giden müdüre söz
söylemek için var sesimle bağırarak lâf etmeye mecbûr oluyor idim. Sonra
biz birdenbire müte‘addid cihetlere doğru Petersburg’un bulvarları tarzında
her iki tarafı bir sûret-i [112] mütesâviye ve müntazamada mağrûs badem
ağaçlarıyla muhât yollar müşâhede edildi. Ol vakit be-gâyet musanna‘ saplı
kamçının ucuyla bana sâlifu’l-beyân hutût-ı mütekâtı‘1 tarzındaki bulvarları gösteren çiftliğin müdürü “Bu tamam altmış desyatinalık ve yalınız bâdem
ağaçlarından ibâret müsta‘meredir” dedi. [İmdi Rus desiyatinası takrîben bir
1
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buçuk dönüm yeri isti‘âb ettiğinden mezkûr mahallin takrîben doksan dönümlük] arâzi teşkîl eylemesi îcâb eder. Hâsılı emlâk-ı imparatorî müdürü
eşcâr-ı mezkûre çiçek açıp yeşilliklere büründükleri zamânda görülen manzaralarını uzun uzadı anlattı. [113] Ancak bizim geçtiğimiz mevsimde onlardan takrîben yarısı sert ve koyu renkli dal budaklardan ibâret gibi görünüyorlar idi. Bu ağaçların kuvvetlerini ve metânetlerini de tecrübe ettim. Ve
hem de harfiyen ince tellerden evrilerek yapılan cisimler misillü ne kırılmak
ve ne de kopmak bilmediklerinden zemînin kuvve-i inbâtiyyesinde nebâtâta ne kadar büyük te’sîr icrâ kıldığını anladım. Yani burada be-her bâdem
ağacı Petersburg’un en zengin ağniyâsı limonluklarında ifrât derecede aylıklı bahçıvânın ihtimâmı ile türetilmiş olan ağaçda mevcûd kuvveti hâ’iz idi.
[114] Sonra biz dünyanın en büyük limon ağaçları yetiştirilen yere dâhil
olduk. Burada çalı kuşlarının çokluğu hayreti celb etti. Tuyûr-ı mezkûrenin
tepeleri ile göğüsleri kırmızı sâ’ir tüyleri serçe kuşlarından biraz koyu olup
sesleri (çırtlağan) denilen kuşun sesine benziyor idi. Limon ağaçları be-gâyet
mütenâsibu’l-endâm bembeyaz sâkları1 üzerinde sapsarı başakları hâ’iz süpürgeler tarzında müntehî oluyor. Ve artık dediğim tarzda acîb bir orman
hâlini teşkîl eylemesi üzerine [115] husûle gelen manzaranın letâfetini tasavvur ve tahmîn etmek mümkündür. Âkibet emlâk-ı imparatorî müdürü
bizi (yüz desyatinya) [ya‘ni takrîben yüz elli dönüm murabba‘ı] mesâfesini
hâvî ve münhasıran bağların ecnâs-ı muhtelifesine tahsîs kılınan yere götürdü. Ve doğrusu onun bana verdiği tafsîlât pek uzun olduğundan ben el
defterime sûret-i mahsûsada kayıt yürütmeğe mecbûr oldum. Bu vâsi‘ bağda çavuş, misket, oporto?, rislink, başiğat, tâifi, halîlî kızıl, parmak ve sâ’ire
[116] cinsler mevcûd idi. Ve bana verilen izâhata göre burada be-her (desiyatinada) yetiştirilmiş bağdan bin pud (yani takrîben on üç bin kıyye) üzüm
alınabilmektedir. Hele mezkûr üzümlerden ister şampanya ve ister sofralarda ta‘âm esnâlarında içilen ve ister sâde muhtelif meyvelerle içilmekte olan
şarâblar dahi i‘mâl edilmektedir. Âkibet bağlar da hitâm bulduğundan biz
birkaç kilometrelik mesâfe boyunda arâzinin yalnız limon ağaçlarıyla ve
pirinç tarlalarıyla mestûr bulunduklarını müşâhede eyledik. Burada dahi
artık mesa‘î-i beşer pek ziyâde sarf edilmiş idi. [117] Bu minvâl üzere etrâf
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ve cevânibe türlü türlü manzaralar bahşeden tarlalar dahi hayret-fezâ görünüyorlar idi. Ve fi’l-vâki‘ onlardan birtakımları koyu yeşil veya sarımtırak
yeşil veyahut mâîce renkli olmak şartıyla henüz yeni üretilmeğe başlanmış
diğer bir takımları ise henüz tarla hâlinde idiler. Hâsılı bazı yerlerde henüz
zirâ‘at icrâ kılınmakta idi. Ve doğrusu bu yerlilerin zirâ‘at âletleri de akla ve
fikre sığmayacak derecede acîb idi. Amma asıl şâyân-ı dikkat cihet kavm-i
mezkûrun tarlalar zer‘ine dahi pek elverişli bulunmalarından ibâret idi.
[118] Ben bir aralık emlâk-ı imparatorî müdürüne dönerek “Acaba buralardaki mezrû‘ arâzi daha çok sürecek midir?” diye sual ettim. Merkûm bu
sözüme cevâben “Tahmînen on verst (yani Rus fersahı)” süreceğini beyân
eyledi. Ben bunun üzerine bunların hepsi imparatorun emlâk idâresi ma‘rifetiyle mi idâre olunuyor?” dedim. Merkûm:
-“Hayır. Artık hepsine bizim yetişemeyeceğimiz şüphesiz olduğundan bir
hayli kısmını Türkmenlere icâra veriyoruz” dedi. Ben ta‘accüble:
-Çok şey bizim Petersburg’da ve umûmiyetle Rusya’da Türkmenler
âdetâ çapulcu [119] göçebe ve hiç emniyyetsiz gibi gösterilmektedirler. Bu
takdîrce bu yalandır.. Ve onlar evvelce zirâ‘at icrâ etmek husûsunca dahi
isti‘dâda mâliktirler, öyle mi?” dedim. Müdür bu sözüme cevâben:
-“Onlar pek iyi zürrâ‘ ve pek ziyâde çalışkan insânlardır. Ve binâenaleyh
onlar evvelce bir kaç sene için icâr ettikleri arâziden külliyetli kâr ve temettu‘
dahi kazanmağa muvaffak oluyorlar” dedi. Bunun üzerine ben:
-“Doğrusu nasıl olup da Mâvera-yı Bahr-ı Hazer’e en yakın yerlerden ve
meselâ Kafkasya’nın Osyatinleri1 ile Ural [120] Dağı arkasındaki ovalardan
buraya hâlis Rus zurrâ‘ı gelmediğine pek te’essüf ettim. Fi’l-vâki şimdiki
fıkdân-ı arâzi buhrânı esnâlarında artık bu cihet dahi iyice düşünülmeli idi.
Ammâ burada yinede en ziyâde şâyân-ı dikkat olan cihet iskâ-yı arâzi husûsundaki hârikulâde mahâretten ibârettir. Zîrâ insân herhangi cihete bakacak
olursa orasının hârikulâde kanal ve cedvellerle mestûr olduklarını ve hem
de sâlifu’l-beyân cedvellerde uzaktan gümüş gibi parlak sular cereyânını ve
bu suların bazı yerlerde otuz, kırk (sajen) yani tahmînen altmış ile seksen
metre irtifâ‘lara çıkarıldığını müşâhede eder. [121] Gitgide biz ötede beride
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âdî balçıktan yapıldıktan sonra bembeyâz badana edilmiş olan tektük ve pek
küçük hâneler dahi görmeye başladık. İmdi ben onlara hayret ettiğimden
emlâk-ı imparatorî müdürü mezkûr acîb ikâmetgâhların ber-vech-i bâlâ
ovaları iskâ ve irvâ etmekle mükellef tarla bekçilerinin olduklarını söyledi.
İmdi ben merkûma dönüp:
-“Öyle ise bunlardan keyfe-mâ-ittefak birini ziyâret edebiliriz değil mi?”
diye sordum. Müdür de:
-“Şüphesiz ziyâret mümkündür” dedi.
Ve biz ilk rast gelen kulübe gibi hânenin şâyân-ı hayret çitinden içeriye
dâhil olduk. [122] Lâkin doğrusu bu memlekette artık ol vecihle hâricten
bile enzâr-ı dikkati be-gâyet câlib bulunan iskâ ve irvâ-yı arâzi inşâ‘âtı dâhilen hakîkat son mertebe teferru‘âtı dahi şâmil bulunuyormuş. Şöyle ki: asıl
kanalların mecrâları fevkalâde güzel yontulmuş taş rıhtımlarla1 muhât olup
sedd ü bend kanatları hâvîdir. Böylece onların îcâbı hâlinde kaldırılıp indirilmeleri üzerine istenildiği yerlere sular veriliyor ve istenildiği mahallerin
suları kesiliyor. Doğrusu burada (lis) ismiyle ma‘rûf kum tanelerinden husûle gelen toprak da tıpkı sekene-i mahalliye misillü suyu emmek husûsunca
ta‘rîf [123] olunamayacak derecede aç gözlülük izhâr ettiğinden ekserisi
uzun yenli ve geniş papaz urbaları misillü şeyler giyinip diz kapak altları ile
dirseklerine kadar sığanmak şartıyla çalışan bu gayûr ve müsta‘id adamların
nasıl olup da sâlifu’l-beyân sünger gibi derhâl suyu emiveren toprağı sulayabildiklerine şaşmamak gayr-i kâbildir. Nihayet biz oradan da çıkıp tekrar
atlarımıza ve arabalarımıza binerek daha bir müddet gittik. Ve ba‘dehu diger bir yola sapmamızdan az bir zaman geçtikde buranın Türkmenlerinin
köyleri ile tarlalarını dahi görmeye başladık. [124] Burada en ziyâde bir
cins cüce öküzlerle zirâ‘at icrâ olunuyor. Hele saban bence ilk benî beşer
zamanında olduğu gibidir, denilebilir. Yani son mertebe sakîl, kaba ve hâl-ı
ibtidâiyyededir. Zer‘ edilen yerlerde toprak hayli derin yerlere kadar nemli
görünüyor. Ma‘mâfih demin ta‘rîf eylediğim kaba saba saban bu toprak
için son mertebe elverişli olup mezkûr sabanla saban sürülür sürülmez her
tohum ekilince derhâl tutmaktadır. Biz ol vecihle mezkûr tarlayı ve oradaki
1
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zirâ‘at ameliyyâtını seyr etmekte iken geçtiğimiz yoldan [125] duman gibi
tozlar kaldırdığını gördük. Ve acabâ ne var diye baktığımızda buranın çobanları ile koyun sürülerini gördük. Koyunlar büyük kuyruk yağlarını hâvî
cinstendir. Fakat imparatorun emlâkı müdürü onların kuyruk yağlarının
bi’l-ameliyyât çıkarılarak kuvveti ete verdirmek tecrübelerinin de muvaffâkiyyetle hitâm-pezîr olduğunu söyledi. Hâsılı bu memleket çobanları da
başka memleketin çobanlarına benzemezler. Onlar a‘lâ Türkmen atlarına
binmişler idi. Ve birer ellerindeki uzun ve pek ince sırıklarıyla sürülerini istenilen mahalle derhâl sevk ediveriyorlar idi. [126] Bu esnâda sürünün önünde hakîkat inanılamayacak mertebede muntazam saflarla dizilmiş tuvânâ1
ve hem de pek mebzûl sakallı ve eşkâl-ı muhtelifede helezon-vârî kıvrılmış
boynuzlu keçiler gitmekte iken arkalarında pek tüylü ve kabarmış vücûdlu
koyunlar sanki yarışarak hareket ediyorlarmış misillü gitmekte idiler. Hâsılı
şiddetli harâretten bu hayvânlara da tembellik ârız olduğu anlaşılıyor idi.
Sonra daha öteye gittik ve burada artık Türkmenlerin sakal ismi verilen
kulübeleri ictimâ‘gâhına muvâsalat ettik. [127] İşte Mavera-yı Bahr-ı Hazar
Türkmenlerinin köyleri de bu idi. Burada her Türkmen ailesi kendi kulübesi
için behemehâl tepe gibi yüksekçe yeri intihâb etmiş idi. Ve hem de ağleb
ihtimale göre onlar burada eskiden kalmış olan ikametgâh yerlerini öylece
mesken ittihâz etmişlerdir. Çünkü onların kulübe yapmak için kullandıkları
mevâdd ve hârâc hep eski bina harâbezârlarındaki şeylerden ibâret idi. Biz
bir aralar eskiden bir takım yüksek ve sağlam duvarlar olacağı istidlâl edilen
enkâzları da gördük. Fakat onlar mürûr-ı zamânla berbâd hâle gelmişler
idi. [128] Biz bir mahalde hayli yüksekte pencere aralıklarını de müşâhede
edebildik. Ve binâenaleyh binlerce seneler akdem yaşayan eski Merv sekenesinin dahi tıpkı bizim gibi kapı ve pencereli binâları iskân etmiş bulunacaklarını istidlâl ettik. İmdi ben kendi kendime:
-“Kim bilir binlerce seneler akdem o pencerelerden ne misillü insanlar bakmışlar ve şimdi çiğnemekte olduğumuz yerleri de ne gibi adamlar
çiğnemişlerdir.” diye düşündüm. Doğrusu bu sırada bizim râkib olduğumuz atların zarîf ziller kanalıyla çıngırakları ve kezâ araba koşumlarındaki ma‘denî teferru‘âtın neşr etmekte oldukları acîb ve neşeli sesler buralar
1

Muktedir, güçlü kuvvetli
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için pek yabancı görünüyor ve akl ü fikre de acîb te’sîr hâsıl ediyorlar idi.
[129] Gitgide akşam olmağa da başladı. Bütün etrâf ve cevânibi istilâ eden
dümdüz yerlere karanlığın çökerek buralarda pek alçak görünen semâda
yıldızlar peydâ olması da şâ‘irâne manzaralar husûle getirir. Fakat buralarda
gece yolculuklarından ictinâb edildiğinden derhâl Merv Çiftliği’ne dönmeğe başladık. Vâkı‘â yerliler tarafından Yolbars denilen bir cins parslardan
mâ‘adâ alaca sırtlanlar bulunduğunu söylediler. Hâsılı dönüşten uzaktan
elektrik küreleri ile tenvîr edilen çiftliğin bahçesi ile civârındaki ormanların
manzaraları dahi [130] insânı son mertebe meftûn edecek gibi müşâhede
edilmektedir. Ale’l-husûs şimdi ta‘rîf etmiş olduğum harâbezâr enkâzlardan
sonra göz önünde tecessüm ediveren sâlifu’l-beyân âsâr-ı umrân ve medeniyyet ve mebzûl yeşillikle ve elektrik ziyâlarında daha hoş ve latîf görünen
çiçeklerin manzaraları cidden sâhirânedir. Bu defa avdetimizde imparatorun
dâiresi altında çiftlik idâresi me’mûrlarının büyük odalarında hazırlanan
ta‘âm hem Avrupa mutfağı hem de yerlilerin usûl-ı tabhı üzere pişirilen
et‘imeden ibâret idi. Ve artık bizim için sülün, keklik [131] çulluk, bıldırcın
ve daha bir takım tuyurâtları ve kezâ yerlilerin şaşlık kebâbı denilen koyun
eti ve bir de Türkmenlerin koyun dolmaları hazırlanmış idi. Bir sofra ise
münhasıran emlâk-ı imparatorî meyvelerine tahsîs edilmiş idi. Diğer bir
cihetteki masada ise mükemmel gümüş tepside kand denilen gâyet beyâz
ve yumuşak şekerle şekerleme tarzında kavrulan bâdem âdetâ küçük çapta
ehrâm teşkîl edecek sûrette konulmuş idi. Böylece mezkûr emlâkın et‘imesini yiyip sofralara mahsûs şarâbdan bed’ ile tatlı şarâbını [132] ve şampanyasını içtikten ve kezâ bildiğim ve bilmediğim meyvelerle semerâtı birer
mikdâr yedikten sonra hasbe’l-usûl Çin kâselerinde getirilen yeşil çayı da
içiverdik. Ma‘lûm olduğu üzere mezkûr çay fevkalâde hâzım olduğundan
bu memlekette hemen her ziyâfette misâfirlerin onunla ikrâm edilmesi aslâ
şaşırılmayan usûl sırasına geçmiştir. Her ne hâl ise biz daha hayli uzaktan
muhtelif gürültüsünü işitip birçok bacalardan dumanları intişâr eylediğini gördüğümüz fabrika binâsı son mertebe büyük ve bir dereceye kadar
kışlalara müşâbih müte‘addid dâirelerden ibâret idi. [133] Hulâsa-i kelâm
burada pamuğun pek hâm hâlinden en mükemmel ve dünyâda kendince
sürümü tezâyüd eden envâ‘-ı akmişe hâline gelmesine dek nasıl ve ne gibi
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makinelerden geçtiğine dâir verilen îzâhât da doğrusu müstakilen vâsi‘ ve
ibret-âmiz fen tafsîlâtını teşkîl etmekte idi. Makinelerden bir takımlarına
artık sanki insânın karışmasının lüzûmu bile yok imiş gibi kendi kendilerine
türlü türlü fısıltı ve gürültü neşr ederek iş görmeleri de hayretimizi mûcib
oldu. Ma‘a-hâzâ asıl pamuğun mükemmel pamuk haline getirilmesi için
pek kesretli mihverlerle müteharrik makinenin gürültüsü dönen değirmen
[134] gürültüsünü andırıyor idi. İşte son dâireyi ziyâret edip çıkarken İmparatorun emlâki müdürünün bize sâlifu’l-beyân pamuğun tohumundan
bed’ ile ne gibi inkilâbât geçirdiğini isbât eden koleksiyon hediye ettiler.
Hâsılı pamuğun en sonradan henüz yeni yağıp aslâ erimeyen kar beyâzlığında olmak şartıyla istif edildiği mahalde artık gözler dahi kamaşmaktadır.
Şurası da şâyân-ı istiğrâb ve hayrettir ki burada artık her zamân ve makinenin her kısmı için ayrıca mühendisler yetiştirilmesi ve bulunması da kâbil
olmadığından yerli çocuklar [135] ve büyükler cümlesi mücerred görenin
tarzında kendi kendilerine her şeyi öğreniyorlar. Ve ben onlardan pek mazlûm ve sâkin görünen on iki-on üç yaşlı çocuklardan bile idâre eyledikleri
makine teferru‘âtları hakkında öte beri suâller sordukça verdikleri cevâblara
cidden hayrette kalıyor idim. Bunların cümlesinin başlarında ise bundan
dört sene kadar akdem Amerika’dan avdet eden Vikolin nâm hemşerimiz
idi. Merkûm an-asl Moskova vilâyeti dâhilinde Morozof nâm pek meşhur
basmacı fabrikasında bir müddet çıraklık ettikten sonra Amerika’ya azîmetle
tamâm altı sene pamuk sanatına dair [136] her şeyi öğrendikten sonra buraya gelip sâlifu’l-beyân san‘atı yeniden canlandırmıştır. Zîrâ bir aralık türlü
türlü sürekli vukû‘ât-ı mü’ellime1 üzerine işbu san‘ata inkırâz ve zevâl târî2
olmağa başlamış idi” dedi. Hulâsa-i kelâm ben nihâyet amelenin mikdârını
makinelerin ne mikdârda ve nerelerden getirildiklerini ne kadar ham mâl
sarf edildiğini sorup suâl ettikten sonra müdüre son suâl olarak :
-“Acaba bu fabrika yüzünden senevî ne raddede temettu‘ hissesi alabiliyorsunuz? dedim. [137] Müdür, bu suâlime cevâb olarak:
-“Lâ-ekall senevî iki buçuk ve yahut üç milyon ruble temettu‘ hissesi
hâsıl olmaktadır. Ancak bunu diğer bir menfa‘ati da pek büyüktür. Şöyle ki:
1
2

Acıtan, acı veren.
Ansızın meydana gelmek.
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Vikolin’in himmeti ile biz bu fabrikayı emsâl ve numûne tutulacak hâle
koyduğumuzdan burayı Mâverâ-yı Bahr-ı Hazer’in en uzak yerlerinden ecnebiler bile ameliyyât husûsunda ders almağa geliyorlar. Bu ecnebî unsûrundan ekseriyyet Almanlar’dır. Ve onların cümlesinin en ziyâde ehemmiyet
vermekte oldukları sanâyi‘ şu‘besi münhasıran pamuk işlerine dâ’ir san‘atlardan ibârettir. Doğrusu onların kuvve-i şâmmelerine1 de bir diyecek yoktur. [138] Bu civârlara kadar bin türlü müşkilâtla gelen en basît ma‘lûmâtlı bir Alman mühendis parçasının bile ilk nazar-ı dikkatini celp eden şey
sâlifu’l-beyân pamuk ile pamuğa müte‘allik san‘atları iyice anlamaktan
ibârettir. Doğrusu ben onlardan bir haylisinin kendi memleketlerinde belli
başlı büyük sermâyedârânın öylece Merv cihetine sokulmak ve hükûmetimizden bu bâbda müsâ‘adât almak kâbil bulunduğu takdîrde küllî sermâyelerle şirketler teşkîl etmeğe hâzır bulunduklarını söylediklerini istimâ‘
ettim. İşte bundan nâşî ben kavm-i mezkûrun pek ziyâde hassâs ve duygulu
olduklarını anladım. [139] Hattâ onlardan birçoğu Rusya’nın bu cihetindeki servet-i tabî‘iyyenin Kafkasya’daki servetine de fâik idüğini beyân etmekte ve bunu isbât için Kafkasya’nın en işlek ve evvelce pek bereketli oldukları tahmîn edilen bir kaç neft2 ve gaz menba‘larının bile birdenbire
kesiliverdikleri görüldüğünü ve hâlbuki Merv havâlisinde (Lis) kumları
tükenmedikçe feyz ve bereketin inkıtâ‘ının imkânı bile olmadığını söylemektedirler. İşte bundan dolayı ben artık bizzât kendimizin yani bizim Rusların hâlâ her nedense Merv havâlisindeki servet-i tabî‘iyyeleri
kurcalamadığımıza hayret içindeyim. [140] Velâkin bu ihtirâz ve gafletin
evvelce de anlattığım üzere iklîm ve havâ te’sîrlerinden ve kezâ pamuk ve
pirinç yetişen yerlerin çoğunda türlü türlü musîbetler mevcûd olduğundan
mütevellid havf ü hirâsından neş’et etmiş olabileceği dahi derkârdır dedi.
Ma‘mâfih ben kendi tarafımdan ol bâbda beyânı mütâla‘a ederken bu husûsda udebâ ve ehl-i kalem bulunan hemşehrîlerimizin neşriyâtında kusûr etmekte olduklarını ve kezâ Avrupalılar meyânında ve dünyânın her yerinde
seyâhatler icrâsı günden güne tezâyüd ve terakkî etmekte iken bizim Rusya
ahâlisi meyânında bu bâbda dahi tembellikler ile rehâvetler bulunduklarını
beyân ettim. [141] Bâlâda görüldüğü üzere bu memleket vuhûş meyânında
1
2

Koku alma.
Petrol
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karakulak ve vaşak ve yolbars denilen parslardan ibaret vuhûş yaşamaktadır.
İşbu çöl vaşakları bir dereceye kadar Amerika’nın Meksika memleketi vaşaklarını andırıp Asya’nın sâ’ir yerlerindeki hemcinslerine benzemezler. Ve ekseriyet üzere tuyûr-ı muhtelife eti ile geçinirler. Yolbars denilen kaplan bizim
panter ismini verdiğimiz pars cinsinden olup orta hacimde ve lâkin gayet
hun-rîzdir. Karakulak ve bir de vaktiyle Kudüs civarında bir mahalde taş
yığınları arasından fırladığını gördüğüm [142] çakal cinsinden bir mahlûk
da vardır. Sâlifu’l-beyân hayvânların her ikisi en ziyâde demin ta‘rîf eylediğim
taş yığınları aralarında yaşarlar ve her ne kadar kara kulak, vaşak ve çakal
gündüzleri sık sık tesâdüf ederler ise yolbars ismi verilen ve pars cinsinden
bulunan hayvân mutlaka geceleri dolaşır. Ben akdemce beyân eylediğim
vaşaklardan birine bir vâsi‘ pamuk tarlası civârında karşı karşı olarak tesâdüf
ettim. Hayvânın kulak uçlarında kedi bıyıkları gibi pek sert kıllar olduğundan uzaktan [143] boynuz gibi görünüyor. Bu hayvânda kuyruk keçi kuyruğu tarzındadır. Sesi ise kedi miyavlamasını taklîd etmesini îmâ eder. Hâsılı bunlar hâricinde be-gâyet aç alaca sırtlanları da beyân etmeliyim. Onlar
ise artık en ziyâde mezârlıklara yakın yerlerde yaşarlar. Bu hayvanlar bazı
vakit geceleyin etrâf ve cevânibde hayli vâsi‘ arâzi dâhilinde herkese dehşet
verecek sûrette gürültü çıkarıp bağrışırlar. Bu minvâl üzere Merv arâzisinin
câlib-i nazar-ı dikkat yırtıcıları bunlarla hitâm buluyor. [144] Yerliler hayvânât-ı mezkûrenin postları için saydlarına da çıkarlar. Zîrâ vaşak ile karakulak ve bir de pars derileri makbûldür. Ve bizim şimâl taraflarındaki kilim
ve halı vazifelerini îfâ ederler. Bilakis alaca sırtlan derisi Amerika’daki elifli1
sırtlan derisinden çok farklı ve geride bulunduğundan onu vurmağa heves
edenler yoktur. Ma‘mâfih bazı mezâristan civârlarında bu sırtlanlar yalınız
başına gezen insâna ansızın hücûm edip gırtlağını ve boğazını köfte hâline
koyarlar. Ve çok vakit tekmîl paraladıkları dahi görülmüştür. [145] Ma‘mâfih bu acîb kıt‘anın yırtıcı kuşları dahi hayli cinslere münkasim ve içlerinde
birtakımları yalnız bu havâlide yaşayan tuyûrdandır. Bunlar meyânında birincisi birkut veya burkut ismi verilen fevkalâde kuvvetli ve hemen bizim
şimâl memleketlerinde iri ve hacimli kaz büyüklüğünde bir kuştur. Mezkûr
kuş yavru iken elde edildiğinde ta‘lîm dahi kabûl ettiğinden Türkmenler ile
1

Çizgili anlamında kullanmış olabilir.
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Kırgızlar sâlifu’l-beyân mahlûkâtı bekçi gibi kullanırlar ve hem de kendi
lisânlarında ona kanatlı bekçi adını dahi verirler. [146] Bu sağlam ve kuvvetli kuşların minkâr denilen gagaları çengelvârî olup pek mukâvemetlidir.
Diğer taraftan pençelerindeki tırnaklarla kuvve-i tazyikiyye1 dahi dehşetlidir. Şöyle ki mezkûr kuş bi’l-farz bileği veyahut insânın parmağını sıkacak
olursa ale’l-ekser kangrene sebebiyyet verebilmektedir. Hâsılı Türkmenler ile
Kırgızlar ve husûsen bu sonrakiler tuyûr-ı mezkûreyi bekçilikte istihdâm
maksadıyla yavru iken elde ederek ta‘lîm ederler. Ve bu takdîrce pek güzel
yapılmış zincirlerle onları kapı kenârlarında bağlı bulundururlar. [147]
Ta‘lîm gören kuşların en mükemmeli sâhibinin sesini en ziyâde anlayanı ve
onun sesi üzerine derhâl itâ‘at edenidir. Tuyûr-ı mezkûre her zaman ikâmetgâhın iç cihetlerinde kapıya yakın evlerde bağlı bulundurulurlar ve bi’l-farz
bir yabancı girecek olsa ona derhâl hücûm ederler. Berkûtlar dahi sâ’ir tuyûrı vahşiyye misillü üç türlü âlât-ı cârihaları ile iş görürler. Yani bir taraftan
gagalarıyla dehşetli sûrette gagalarlar. Diğer taraftan pençeleriyle sıkıştırırlar
ve tırnaklarını batırırlar. Ve nihâyet pek kuvvetli ve yaydıkları zamân [148]
iki metre ve yirmi santimetre muhîtinde dâiren-mâdâr2 bir isti‘âb edebilen
kanat açılarının ve husûsuyla omuz başlarının darbeleri pek serttir. Bu gibi
darbe ile ben bir Türkmen’in külliyen sağır edildiğini ve diğer bir Türkmen’in ise bileğinde dirsek başının hurde-hâş edildiğini müşâhede eyledim.
Şurası da şâyân-ı dikkattir ki Berkûtlar nadiren üç âlât-ı cârihalarını isti‘mâl
ederler. Ya‘ni tuyûr-ı mezkûre kendilerini fazla yormaksızın çok vakit yalnız
gaga veyahut pençe tırnaklarıyla da hasımlarını pek güzel sûrette alt edebilmektedirler. [149] Berkutlardan sonra doğan, akbaba ve şâhinler gelir.
Türkmenler bu sonrakiyi en ziyâde sayd [ü] şikâra alıştırırlar. Ve bizim şimâl
memleketlerimizde zağar ve tazı köpeklerden gördürülen işlerin hepsini
tuyûr-ı mezkûreden gördürürler. Şâhinlerin de en makbûlü sâhibinin sesi
üzerine derhâl uçup gelenidir. Ve doğrusu Türkmenler onları âdetâ her türlü kumandalarına da alıştırabilmektedirler. Nitekim ben bir Türkmen âilesinde misâfir olduğum esnâda sâhib-i âilenin kendi şâhinine alıştığı [150]
yere konması için emir verdiğini ve kuşun da bunu derhâl anlayıp itâ‘at
ettiğini gördüm. Şöyle ki merkûm bir kere kuşu sağ omuz başına ve sonra
1
2

Sıkıştırma kuvveti
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sol omuz başına kondurdu. Ve ba‘dehu sipsivri uçlu türlü türlü nakış işlemeleriyle işlenmiş baş ortasının tepesine de kondurdu. Bu minvâl üzere
Türkmenlerde gerek berkûtların ve gerek şâhinlerin pek kıymetlileri vardır.
Ve mezkûr iki âkilu’l-luhûmun her ikisinde en ziyâde makbûl olan şey derece-i mûnisiyyetleri ile her emri çabuk îfâ eylemelerinden ibârettir. [151]
Yani kuş ne kadar mûnis ise o kadar pahalı olup diğer taraftan sâhibinin
emirlerini dahi çabuk îfâ eylemesine dikkat olunur. Her ne hâl ise bu memleket doğanlar ile akbabaların ziyâde bıldırcın, çulluk ve keklik ve kezâ yabân ördeği ve yabân kazı ve bir de çölün yalnız bazı cihetlerinde türemekte
olan yabânî hindileri paralayıp geçerler. Ve mezkûr iki cins yırtıcı kuş leşleri de ekl ederler ise de berkut ile şâhinler tıpkı kartallar misillü yalnız diri
mahlûkâtı paralayarak etlerini ekl ederler. [152] Ben hâricen pek sefâlet ve
zarûretle me’lûf Türkmen hânesini ziyâret ederken onun taksîmât-ı dâhiliyesine ve husûsuyla duvarlarının rengârenk ipek kumaşlarıyla tezyîn edilmiş
olmasına pek ta‘accüb ettiğim misillü zincir-bend berkut kuşuna da hayrette kaldım. Şöyle ki onun çelik zinciri pek musanna‘ sûrette i‘mâl edilmiş idi.
İmdi ben bundan kavm-ı mezkûrun sanâyice dahi hayli ilerlediklerini istihrâc ettim. Hulâsa-i kelâm onlar da tıpkı (Kırgız)lar misillü kendi kuşlarına
birtakım isimler vermektedirler. [153] Ma‘mâfih ben daha General Aninkof
tarafından inşâ edilen şimendifer treninde rastladığım (N.)’dan işittiğim
doksan sekiz yaşlı ve son hânın zevcelerinden Gülmehcemâl’i göremedim.
Zîrâ akdemce beyân etmiş olduğum emlâk-ı imparatorîde her yeri görüp
seyr ü temâşâ ettikten ve tam dokuz gün kaldıktan sonra kadını aradım.
Fakat o esnâda Gülmehcemâl benim bulunduğum yerden pek uzak mahalle bilmem ne sebebtendir misâfirliğe gitmiş idi. Ma‘hâzâ ister müdür ve
ister emlâk-ı imparatorî tabîbi ile familyası onu [154] pek iyi tanıdıklarını
beyân ettiler. Sâlifu’l-beyân şâyân-ı hürmet ve ri‘âyet kadın şimdiki günde
hükûmetimizden ayda doksan ruble (takrîben) on lira mahsûsât alıp geçinmektedir. Bu takdirce hükûmetimiz ona yevmiye üçer rubleden ibâret tahsîsât bağlamış demektir.
Vâkı’â bu memlekette öylece vaktiyle kral demek olan hân zevceleri bulunan familyalar içinde şimdilik mahsûsât-ı mezkûre derece-i kifâyededir.
Ancak fî-mâ ba‘d oralara muhâcirler ve ale’l-husûs Alman müsta‘mere
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ashâbları hicret edecek olurlarsa her şeyin pahalanacağı da şüphesizdir.
[155] (Merv)’de ikâmet ettiğim hengâmda en ziyâde istiğrâb ve ta‘accübü
mûcib olan şeylerden biri de ikâmetgâh üzerlerinin yani damlarının dümdüz olduğunu müşâhede eylediğimi evvelce de beyân etmiş idim. Bu ise
Afrika’da husûsen Fâs memleketinde ve mezkûr kıt‘anın Avrupa ticâretine
açık bulunan Tanca şehrinde ve kezâ Tunus’ta dahi bulunuyordur. Lakin
Türkmenler oralarda olduğu misillü mahall-i mezkûrun yalnız zevk u safâya
hasretmeyip birtakım istifâdeli mahaller ittihâz etmektedirler. Böylece ikâmetgâhların damları da birer türlü işe yaramaktadırlar. [156] Burada yalnız
kış ve ilkbahar mevsimlerinde gündüzleri iştigâl olunur. Yaz ve sonbaharlarda ise nısfu’n-nehâr zamânından tahmînen kırk veya kırk beş dakîka evvelden bed’ ile bizim Petersburg sâ‘atleri i‘tibâriyle öğleden sonra sâ‘at bir
buçuğa kadar her şey tatil olunur. Ve hem de bu esnâlarda herkes gölgelerde
bulunmağa çalışırlar. Hulâsa-i kelâm burada iş güçle geçinmek isteyen şimâl
sekenesi için akdemce beyân ettiğim vecihle kış mevsimi sonbahâra ve
ilkbahâr da yaza tercîh edilmelidir. [157] Bâlâda beyân ettiğim üzere eski
Merv harâbeleri enkâzlarında şimdi dahi sık sık türlü türlü arabesk çizgilerle henüz nasıl kavmin yazıları olacağı bile anlaşılamayan hutûtu hâvî çiniler
ve birtakım murabba‘ veya müselles veyahut dâ’ire biçiminde a‘lâ levhalar
bulunmaktadır. Bunlardan bir takımlarında insân şekilleri de vardır. Ve doğrusu binlerce seneden beri pek güzel dayanmakta olan sâlifu’l-beyân çini
ma‘mûlâtı da artık ezmine-i kadîmede (Merv) ile civârını iskân eden kavm
ve milletin pek medenî olduklarını isbât ederler. [158] Buraları ilk iskân
eden kavim ve milletin ne gibi cins ve kabîleden bulunmuş olduklarına dâir
müverrihler meyanında ihtilâf var ise de demin dediğim gibi sâlifu’l-beyân
eski kavmin be-gâyet mütemeddin milletlerden bulunmuş olacağı şüphesizdir. Amma işittiğime göre Çin’in bazı ehl-i târihi ile erbâb-ı ulûmu gûyâ
bilmem hangi hâkânın Çin sülâlesi devrinde birkaç batn Çin hükümdârının
dahi burada icrâ-yı hükûmet etmiş bulunduğunu iddi‘â ediyorlar imiş. Ve
lâkin bu keyfiyet elbette yalınız tahkîkan fenniye-i târihiyye ile ispat olunacak ahvâldendir. [159] Herhâlde ben seyâhatnâmemi hitâm-pezîr etmezden
akdem evvelce de tekrâr ettiğim üzere (Merv) ile havâlisinin tıpkı (Pamir)
sahrâları gibi henüz aslâ öğrenememiş olduğumuzu beyân etmeliyim. İmdi
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bu bâbda bi’l-cümle te’sîsâtımızdan ziyâde alâkadâr bulunan ancak funûn
ve ma‘ârifimiz lâyıkıyle erbâbları ta‘yîn ederek ara sıra senenin münâsib
mevsimlerinde fennî hey’etler gönderecek olursa hiç şüphe yoktur ki burada
pek ziyâde şâyân-ı hayret şeyler zâhire çıkarılabilecektir. Fi’l-hakîka eğer
buraları Avrupa hükûmâtından diğer birinin [160] idâresine geçmiş olsa idi
artık çoktan beri kıt‘a-i mezkûre hakkında tetkîkâtlar, konferanslar, mükâfâtlı âsâr kaleme aldırılmış ve nihâyet cerâid ile oralardan ne yerlere istifâde
edilebileceğine dâir beyânât neşr edilmiş olur idi. Hâlbuki şimdi bizim Petersburg’da funûn-ı târihiyye ve coğrafya ile hayli iştigâl edenler meyânında
bile hiç şüphe yoktur ki Merv ile civârına müte‘allik aslâ ma‘lûmâtları bulunmayan kesâna tesâdüf olunur. Nitekim ben kendim bile buraya seyâhat
edinceye dek Murgâb Çiftliği ile Merv Çiftliği’nin ayrı [161] ayrı memleketler idiğini zâhib olmuş idim. Her ne hâl ise garîb bir rast gelinme netîcesi olarak tamâm üç hafta vakit ayırıp işbu seyâhatimi icrâ ve itmâm ettiğim
sırada Merv ile civârlarının servet-i tabî‘iyyesine dâir idâre-i kelâm ederken
tuyûr-ı nâfi‘a yüzünden de ne kadar hâ’iz-i ehemmiyyet idiğini beyân etmezsem seyâhatnâmem noksân olur. Böylece kitâbın sonuna târih-i tabî‘inin
mezkûr mühim kısmına müte‘allik müşâhedâtımı dahi ilâveten derc eylemeyi münâsib gördüm. Ve lâkin kusûr vukû‘u takdîrinde benden sonraki
seyyâhlar [162] tarafından sehv ve hatâlarım tashîh edilebilir. Her hâlde
kuşlar şimdiki medeniyyet usûlünce be-gâyet mühim vazîfe îfâ etmektedirler. Şöyle ki onlar meyânında lahmları istihlâk olunanlar ile yumurtalarından türlü türlü sûrette istifâde edilmekte bulunanlarından başka tüylerinden
de pek çok insânların medâr-ı ma‘îşetlerinin te’mîn edilmesi ve kezâ türlü
türlü sanâyi‘ erbâbının geçinmeleri için medâr-ı ma‘îşet elde edilmesi mümkün olmaktadır. Bundan mâ‘ada târîh-i tabî‘î erbâb-ı ulûmunca da musaddak olduğu üzere dünyâda en süslü ve güzel yaratılan mahlûkâtın tuyûr
cinsi oldukları da şüphesizdir. [163] Merv ile civârlarında tesâdüf etmiş
olduğum tuyûr-ı garîbenin birincisi yemyeşil ve pek latîf hem de iri pençeli gagalı yabânî kargalardır. Ve hattâ ben memleketin sıcak ve kış mevsiminin hemen mefkûd bulunması hasebiyle bidâyet-i emirde onları papağan
bile addettim. Vâkı‘a benden dört buçuk sene kadar akdem Pamir Yaylası’nı
ilk def‘a olarak tedkîk etmiş olan seyyâh Kazilof kendisinin seyâhatnâmesi-
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nin yetmiş üçüncü sahîfesinde kıt‘a-i mezkûrede de o gibi kuş görerek ol
vecihle Pamir Kargası nâmını verdiğini beyân ediyor. [164] Tuyûr-ı mezkûre her yerde tıpkı kumrular gibi erkek ve dişi birlikte yaşamaktadırlar. Ben
bundan onların yine de güvercin ve kumru misillü yalnız birer dişi ile
mâ‘îşet etmek üzere yaratıldıklarına ve binâenaleyh horoz veyahut serçe ve
sâ’ir kuşlar tarzında müteaddid dişilerle imtizâc etmediklerini de istintâc
eyledim. Hâsılı koyu sarı gagası ve kezâ aynı renkte bulunan ayakları ve
tenâsüb-i endâmı ve yemyeşil sık ve muntazam tüyleri ve biraz uzunca kuyruğu ile de câlib-i nazar-ı dikkat olan bu yeşil kargaların yalnız bir kusûrları vardır ki [165] o dahi nihâyet mertebe yabânî olup insândan kaçmalarıdır.
Nitekim seyyâh Kazilof Pamir ovalarında da mezkûr kuşları ancak felkalâde
müşkîlâtla avlamağa muvaffak olduğunu söylüyor idi. Hulâsa-i kelâm onun
seyâhatnâmesinin yetmiş üçüncü sahîfesinde mestûr ma‘lûmât benim Merv
kıt‘asında görmüş olduğum kuşa dahi tamâmıyla mutâbık bulunduğundan
ben Pamir Kargası ile Merv yabânî kargasının ikisinin de aynı cinsden bulunduklarına kanâ‘at kesb eyledim. Bu minvâl üzere işbu güzel kuşlardan
sonra [166] mebzûliyeti ve insânlar için menfa‘ati hasebiyle en ön sıraya
sülünleri koymak iktizâ eder. Fi’l-vâki‘ burada tuyûr-ı mezkûre her yerde ve
hem de birçoğu birlikte tesâdüf etmektedirler. İşbu güzel kuşların civcivleri
ufak çapta olmak üzere bizim tavuk civcivlerimize pek benzerler. Yalnız
onlardan kat kat ziyâde atîk ve hem de daha güzel ve sevimlidirler. Hulâsai kelâm ben müte‘addid yerde sülünlerin kesretine ve kezâ ortalığın fevkalâde sıcağı ile berâber tüylerinin letâfetine hayret içinde kaldım. [167]
mukaddemâ dahi ta‘rîf ve beyân edildiği üzere sülün avı burada yerlilerin
en ziyâde haz ettikleri avlardandır. Ve onlar artık kuşların kesreti hasebiyle
onları avlamak için be-gâyet muhtelif usûllere mürâca‘at etmekte iseler de
en basiti demin anlatmış olduğum şâhinler vâsıtasıyla edilen sayd (u) şikârdır. Böylece iyi ta‘lîm edilmiş olan bir şâhin ile bir Türkmen günde kolayca
hem de kuşu tehlikeye ma‘rûz bulundurmaksızın on üç veya on dört kuşu
sayd edebilir. [168] Zîrâ şâhinlerin o yolda sayd u şikâr için kullanılmalarında en ziyâde gözetilmesi lâzım gelen şerâ’itten biri dahi şikâra sevk edilirken havâdaki kuşların mikdârlarını da nazar-ı dikkate almaktan ibârettir.
Ve binâenaleyh ben esnâ-yı seyâhatimde hiçbir Türkmen’in meselâ on beş-
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ten ziyâde yabân ördeğine kendi ta‘lîmli kuşunu sevk etmediğini müşâhede
eyledim. Ve sebebini sorduğumda Türkmen’in bu ta‘lîmli kuş ancak iki yaşındadır. Daha ziyâde şikârları itlâf ederken kendisi de [169] yanabilir dedi.
İmdi ben bu ta‘bîri pek de anlamadığımdan emlâk-ı imparatorî tabîbinden
onun bana ne demek istediğine dâir istîzâhatta bulundum. Merkûm ise
“yanmak” ta‘bîrinin mecâzî olup şâhinin sekte-i kalbden vefât etmesi demek
olduğunu beyân eyledi. Böylece Türkmenler kendi nâfi‘ ve doğrusu pek
yardımcıları bulunan tuyûru her vakit hüsn-i sûretle istihdâma gayret ederler. Fi’l-hakîka burada gerek berkutların ve gerek şâhinlerin pek kıymetlileri vardır. [170] Merv ile havâlisinde bazı sıkıntılı havâda esâsen semizlikleri
hasebiyle dahi pek ağır uçmağa mecbûr olan sülünlerin birçoğunun birden
tayarân etmeleri esnâsında insânın his edeceği ihtisâsâtı ve duyacağı zevk ü
sefâyı da ta‘rîf edip bitirelim. Zîrâ bizim şimâl memleketlerinde an-asl yalnız
ziynet kuşlarından ma‘dûd olan sülünlerin öylece gâh sağdan ve gâh soldan
tayarân etmeleri her seyyâhı fevkalâde imrendirecek ve ta‘accüb ettirecek
şeylerdendir. [171] Kıt‘a-i mezkûrede insânlarca intifa‘ı hasebiyle sülünden
sonra en ziyâde hâ’iz-i ehemmiyyet addolunacak tuyûr kekliktir. Burada
mezkûr kuşlar bizim şimâl kekliklerinin hiç olmazsa bir buçuk misli kadar
iri ve kezâ etleri de pek semizdir. Onların tüyleri de parlak ve her birinin
kafalarında şimâl ormanlarında yaşayan kuşların ibiklerinden çok farklı
ibikler müşâhede olunur. Ben esnâ-yı seyâhatimde onların dahi hem civcivlerini hem de yumurtalarını vaz‘ ettikleri yuvalarını görebildim. [172]
Tuyûr-ı mezkûr da civcivlerinin en cüz’î insân ayak patırtısı işitince sık sık
mahsûl samanları arasına saklanıp öylece kalakalmaları pek tuhaftır. Her ne
hâl ise Türkmenlerin erkeklerinden ziyâde kadınları, ister keklikleri tutmakta ve ister yumurtaları ile civcivlerini toplamakta kat kat ziyâde mâhir bulunduklarını istidlâl ettim. Bu da besbelli onların daha hafîf terlikleri ile
artık son mertebe ağır ve yavaş yürüyebilmekte olmalarından ileri gelmektedir. Ben esnâ-yı seyâhatimde mezkûr kuş etini de âdeta bıkacak kadar ekl
ettim. [173] Üçüncü derecede nâfi‘ ve mühim ve doğrusu medâr-ı ta‘ayyüş
olmak hasebiyle de câlib-i nazar-ı dikkat tuyûr çulluklardır. Şöyle ki (Merv)
ile havalisindeki işbu kuşların tüyleri bizim şimâl cihetlerinde tesâdüf eden
çulluklardan daha koyudur. Vâkı‘â bu keyfiyet artık bu iklîme mahsûs
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güneşe de atıf ve isnâd edilmelidir. Nitekim şimâle doğru gidilince renklerin
solduğu müşâhede olunur. Ez-cümle bembeyâz ayılara ancak kutup
taraflarında tesâdüf edilmekte olduğu misillü (Kinikasru) ismi verilen ve
Hindistân’ın [174] hudûd-ı garb-ı şimâlîsindeki buz ve kar eksik olmayan
yerlerde yaşayan mahlûkâtın beyâzlığı da bunu ispât edecek mevâddandır.
Her ne hâl ise sâlifu’l-beyân etli ve yine de bizim iklîmimizin çulluklarından
büyük kuşlardan sonra bıldırcınlar gelir ki onlar da fevkalâde çoktur. Ve
husûsuyla yerlilerin rivâyetlerince işbu memleket iklîminin kışına doğru
onlar sanki kehribâ gibi serâpâ yağlar hâsıl ederek derece-i nihâyette semirmektedirler. İşte karada yaşayan tuyûr bunlarla hitâm buluyor. Ve tuyûr-ı
mezkûrenin artık [175] suya pek de ihtiyâcları olmadığından (Merv) ile
etrâf ve cevânibinde yaşamalarına pek de ta‘accüb edilemez ise de ben şâyânı istiğrâb ve hayret olarak yabân ördeği ve yabân kazı misillü tuyûrun dahi
bazı semtlerde kesretle türediklerini anladım. Ve lâkin içlerinde en nâdiri
şüphesiz yabân hindisidir. Ve fi’l-vâki‘ artık bizim mükemmel saçmalı fişeklerle doldurulmuş av silâhlarımızla bile tuyûr-ı mezkûrenin saydı derece-i
nihâyette su‘ûbetlidir. Ve ben kendi seyâhat koleksiyonum için dahi ancak
[176] hârikulâde ihtimâm ve ısrâr ile ve tam otuz altı saat dolaşarak yüksek
kavak ağaçlarının tepelerine konup nişân almağı da müşkil kılmasına binâen
yalnız bir çift yabân hindisi vurmağa muvaffak oldum. Ve artık ne birinin
ne diğerinin etinin lezzetine de bakamadım. Çünkü her ikisini hey’et-i asliyyeleriyle tahnîte mecbûr oldum. Hâsılı bizim bildiğimiz hindilerden biraz
büyücek olan tuyûr-ı mezkûre şimdiki günde küre-i arzın pek mahdûd yerlerinde tesâdüf ettiğinden koleksiyonumun en nedretli mevâdından birini
teşkîl eylediğini beyâna bile hâcet yoktur. [177] Bâlâda beyân ettiğim üzere
ben (Merv) ile havâlisini bittabi‘ (Karasnovadsak) Kasabası’na dönmek
müddeti de dâhil hesâb eylemek şartıyla ancak bir ay süren zamân zarfındaki müşâhedâtım üzerine işbu seyâhatnâmemi kaleme aldım. Ve fi’l-vâki‘
benim tetebbu‘âtım meyânında hayli büyük ve şâyân-ı dikkat kusûr da görülür. Bu ise mezkûr memleketin ma‘deniyyâtına dâir tedkîkât noksânından
ibârettir. Ve lâkin ben bu bâbda bana i‘tirâz edenlere cevâb olarak Merv ile
havâlisinde müsta‘mereler elde etmek için pek ziyâde yeltenmekte olan
[178] Almanların dedikleri misillü (Merv) ile havâlisinde kâ’in nevâhîlerin
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sâde (Lis) ismi verilen bir cins fevkalâde kuvve-i münbiteyi hâ’iz tortulu
kumsal arâzisi de hadd-i zâtında sâ’ir memleketlerin en kıymetli ma‘denlerine mu‘âdil idiğini beyân edebilirim. Velâkin ilerde bir diğer seyyâh buraları ma‘deniyyât cihetinden de tahkîk ve tetebbu‘ etmeğe muvaffak olduğu
takdîrde artık vatanımıza ve hükûmetimize ve milletimize elbette daha
ziyâde hizmet etmiş olur. Hulâsa-i kelâm nisanın dördüncü günü ben tekrâr
pek uzun ve şimendifer hattı güzergâhının [179] gâyet garîb kavislerle
devâm eden yolu boyunca pek sık yılankavî hareket eden trenin birinci
mevki‘ yolcularından birinde işbu seyâhatnâmenin müsveddesini karalamakta iken artık Karasnovadsak Kasabası’na avdetimizi bile ancak birden
bire trenin durması esnâsında fark ettim. Ma‘a-hâzâ Mâverâ-yı Bahr-ı Hazar
hattının medeniyet nokta-i nazarından müntehâsını teşkîl eden işbu kasaba
mevkifine çıkıldığı esnâlarda bile insâna gerek Merv ile civârlarını ve gerek
o havâlide yaşayan akvâmı der-hâtır ettirecek manzaralar görülmektedir.
[180] Ez-cümle benim râkib olduğum birinci mevki‘ vagonun hemen arkasındaki ikinci mevki‘ vagonundan çıkan yolcular meyânında zevcesini
(Merv) etrâfında hayli sık tesâdüf edilen bir nev‘î göz hastalığından tedâvî
ettirmek üzere tâ Petersburg’a kadar götürmekte bulunduğunu anladığım
bir zengin Türkmen herkesce câlib-i nazar-ı dikkat olmakta idi. Çünkü gerek kendisinin ve gerek zevcesinin hem sîmâ ve eşkâlleri hem de kalıp ve
kıyâfetleri ister istemez göze çarpıyorlar idi.

Temmet ve intihâ
Mütercimi:
Ahmed Nermî (Kulları)
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