
ME'RİB 

başında şehre göndermiş ve itaati sağ
landıktan sonra zekatları toplatm ıştır 

(a.g.e., s. 369). Osmanlılar'ın Yemen'den 
ayrılmasının ardından Me'rib'i, daha ön
ce Osmanlılar'a karşı yürütülen mücade
lelere aktif bir şekilde katılmış olan Şerif 

Hüseyin b. Muhammed ele geçirdi (ı 050/ 

1640) ve emir unvanını alarak Me'rib'i ba
ğımsız şekilde idare etti. Zamanla haki
miyetini Cevf bölgesine de yayan Şerif Hü
seyin ölümünden önce topraklarını dört 
oğlu arasında paylaştırdı ve Me'rib bun
lardan Halid'in yönetiminde kaldı. 1932'
de İmam Yahya Hamldüddin el-Müte
vekkil-Alellah'a bağlı Abdullah el-Vezlr 
kumandasındaki birlikler Me'rib'e girdi
lerve Emir Muhammed b. Abdurrahman'ı 
tahtından indirip Şerifler'in yönetimine 
son verdiler. 

Me'rib 1962-1966 Yemen iç savaşında 
taraflar arasında birkaç defa el değiştir
di, ciddi bir şekilde hasar gördüğü, halkı 
civardaki yerleşim birimlerine göç ettiği 
için de nüfusu azalarak küçüldü. Günü
müzde Yemen Cumhuriyeti'nin on sekiz 
idari biriminden (muhafaza) birinin merke
zi olduğu halde nüfusu 2000'i dahi bul
mayan küçük bir yerleşim merkezi duru
mundadır. Yakınına bir havaalanı inşa edi
len şehrin 135 km. kadar batısındaki baş
şehir San'a'ya ulaşımı yeni yapılan kara 
yoluyla sağlanmaktadır. 1 O km. mesafeye 
10.000 hektar alanı sulayabilecek şekil-
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de yeni bir baraj inşa edilmiş ve eskiden 
olduğu gibi çevredeki ziraata elverişli 
alanlarda buğday, susam ve diğer tahıl 
ürünleriyle çeşitli sebze ve meyve üreti
mine başlanmıştır. Me'rib yakınlarında 
çıkarılan petrol, boru hattıyla Kızıldeniz 
sahiline kadar taşınmakta ve buradan ih
raç edilmektedir. Yöredeki yer altı zengin
likleri arasında petrolden başka doğalgaz. 
gümüş ve kaya tuzu başta gelmektedir. 

Me'rib çeşitli yönleriyle Yemen şairleri
ne ilham kaynağı olmuş ve bu şiirler çeşitli 
kaynaklarda yer almıştır. Abduh Osman 
ve Abdülazlz ei-Mekalih Me'rib yetekel
lemü adlı eserde (Taiz 1971) bu şiirleri 
bir araya toplamışlardır. Bölgede XIX. 
yüzyıl sonlarında Th. J. Arnaud, J. Halevy 
ve özellikle Eduard Glaser ile XX. yüzyıl
da San'a Alman Arkeoloji Enstitüsü tara
fından yapılan araştırmalar şehrin tari
hinin aydıntatılması bakımından oldukça 
önem taşımaktadır. 
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Bulgaristan'ın iç kesimlerinden doğup 
Türkiye- Yunanistan sınırından 

Ege denizine ulaşan akarsu. 
L _j 

Meriç adı Bulgarca Maritsa'dan gel
mektedir. idrisi de Grekler'in Hebros (bu
gün Evros) dedikleri akarsudan "nehru 
Marisu" diye bahseder (Nüzhetü'l-müş
ta~. ll, 796); ancak haritasında onu "nehru 
Ahil u" olarak gösterir (Miller,ll, ı 22, 126). 

Rodop dağlarının kuzeybatı kesiminde
ki Rila dağının Musaila tepesinden doğan 
Meriç Balkan yarımadasının en büyük 
akarsuyudur (490 km.). Balkan ve Rodop 
dağları arasındaki batı- doğu doğrultu lu 
tektonik kırıkları (fay hattı) izleyerek iler
leyen nehir Seymenli'den sonra güney
doğuya yönelir ve Cisr-i Mustafa Paşa ile 
(Svilengrad) Kapıkule arasında Yunanis
tan- Bulgaristan, Edirne civarında Arda 
ve Tunca ile birleşip kuzey -güneyyönün
de ilerleyerek Türkiye-Yunanistan sınırını 
teşkil eder; ancak Karaağaç kesimi Me
riç yatağının batısında bulunmasına rağ
men Lozan Antiaşması uyarınca Türkiye 
sınırları içinde kalmıştır. İpsala'nın kuze
yinde sol tarafından Ergene çayını da alan 
Meriç, ipsala hİzalarından itibaren yatak 
eğimi çok azaldığı için yavaş bir akımla ve 
bunun sonucu olarak çevresinde batak
lıklar meydana getirip deltasını yayarak 
Ege denizine ulaşır; denize ulaşmadan 
önce Çatal mevkiinde doğudaki sınırı iz
leyen batıdaki Yunanistan topraklarına 
yönelen iki kala ayrılır. Geniş bir saha kap
layan ve yarısı Türkiye'de, yarısı Yunanis
tan'da bulunan Meriç deltası, bugün de-

. nizden içeride yer alan Enez'in yakın çağ
Iara kadar bir liman şehri oluşunun da 
ortaya koyduğu gibijeolojik açıdan çok 
genç bir deltadır. Düzensiz bir rejim gös
teren nehrin suları mayıs ayında kabarır, 
temmuz ve ağustos aylarında en düşük 
seviyeye iner. Bu ortalama durumun dı
şında kışın kar yağışının fazla, yağmurla
rın da sağanak şeklinde olması halinde 
taşkınlar görülür. Mesela 27 Ocak- 5 Şu
bat 1947 tarihleri arasında Edirne'nin Yıl
dırım, imaret ve Saraçhane gibi alçakta 
bulunan semtleri, 18 Ocak 1958'de ipsa
la ovasında geniş bir çeltik üretim alanı 
sular altında kalmıştı. 

Meriç'in tarihteki önemi kendisinin ve 
kollarının ana yollara güzergah teşkil et
mesinden gelmektedir. Osmanlı dönemi
nin Rumeli'deki ünlü "orta yol"u Edirne'
den ötede Meriç vadisini izliyor, daha öte
de Morava vadisini boydan boya geçerek 



başşehir İstanbul'u Avrupa'nın başlıca 
merkezlerine bağlıyordu. Karayolları va
dinin tabii koridorlarını takip ederken 
nehrin kendisi de özellikle Edirne'nin gü
neyinde kalan kesimiyle Eskiçağ'da Ege 
denizi kıyısında kurulan Enez' e (Ainos) 
kadar yoğun bir nehir taşımacılığına sah
ne oluyordu. Enez bütün Doğu Trakya'nın 
en önemli liman şehriydi ve bunu her şey
den önce Meriç nehrine borçluydu. Çünkü 
Karadeniz kıyısında Miletoslu Grekler'in 
kurduğu Odessos kolonisinden güneye 
ilerleyen ticaret yolu yukarı Meriç vadisi
ne ulaştıktan sonra ya nehri takip eden 
karayolundan ya da belli bir kesimden iti
baren teknelerin seyrettiği nehrin üzerin
den Ege denizine ulaşıyordu. Eskiçağ'da 
kısalığından dolayı Karadeniz'i Ege'ye 
bağlamak açısından Boğazlar yoluna ter
cih edilen Meriç su yolunun Ortaçağ'da 
da kullanıldığına dair bazı bilgiler bulun
maktadır; mesela Aydınoğlu Umur Bey, 
1343 yılında savaş gemilerini Meriç üze
rinden Dimetoka'ya çıkarmayı başarınıştı 
(Enver!. s. 95. 101, 103. 109). Meriç çevre
si Osmanlı topraklarına katıldıktan son
ra ise bu nehir üzerindeki gemicilik teş
vik edilmiştir. Dimetoka'nın Sülemiş ve 
Sofularmehmedi adlı köyleri, Meriç üze
rinde gemicilik yapmak için Yıldırım Ba
yezid'den "ahkam-ı şerife" almıştı ve bu 
hizmetlerine karşılık avarız vergisinden 
muaf tutuldukları gibi Yıldırım Bayezid 
vakfında da payları vardı (Gökbilgin, s. 
181-182). Plrl Reis'in Kitab-ı Bahriyye
si'nden edinilen bilgilere göre X:V ve X:Vl. 
yüzyıllarda Enez'de Meriç sayesinde ge
lişen ticari faaliyetin devam ettiği anlaşıl
maktadır. Aynı şekilde Evliya Çelebi'den 
X:Vll ve Şemseddin Sami'den XIX. yüzyıla 
kadar Meriç'in su yolu olarak kullanılma
ya devam ettiği öğrenilmektedir. Bu dö
nemlerde 300'den fazla küçük çaptaki 
gemi Meriç üzerinden Edirne'ye kadar 
gidip geliyor ve Trakya'nın tahıl ürünleri 
Edirne'den Enez'e kadar Meriç yolu, 
Enez'den İstanbul'a kadar da deniz yolu 
ile taşınıyordu. 

Meriç havzası tarih boyunca bir nüfus 
toplanma alanı olmuş ve Enez'den başka 
nehrin kıyılarında ya da çok yakınında 
kurulan Tatarpazarcığı, Filibe, Dimetoka 
gibi şehirler Meriç su yolu ticari faaliyeti 
sayesinde gelişmiştir. Kuruluş yerinin se
çiminde Meriç ve kollarının etken olduğu 
en önemli şehir Edirne'dir. Edirne, Tım
ca'nın Meriç'e kavuşmadan önce çizdiği 
yarım daire şekilli bir yayın içinde kurul
muş ve bu yay şeklindeki n ehir mecrası 
tabii bir savunma hendeği görevi yap-

mıştır. Ayrıca Ttınca ve Arda'nın Edirne 
önlerinde Meriç' e kavuşması bu üç vadiyi 
izleyen yolların da bu mevkide birleşme
sini sağlamış, böylece şehri yolların önün
de düğümlendiği bir merkez durumuna 
getirmiştir. Tabii olarak Meriç Ttınca ile 
birlikte Edirne'nin mimarisini de etkile
miş ve adeta buraya köprüler şehri dedir
tecek kadar çok sayıda köprü yapılması
na yol açmıştır. Meriç ve kolları, bazı şe
hirlerin kuruluşuna ve gelişmesine sebep 
olduğu gibi bunlardan bazılarının üzerin
deki tarihi değeri yüksek köprüler vası
tasıyla isimlerini de etkilemiştir. Mesela 
Bulgaristan'ın Svilengrad şehri Osmanlı 
dönemindeki adını Meriç üzerine yapılan 
Cisr-i Mustafa Paşa'dan, yine aynı şekilde 
Cisr-i Ergene de hem Osmanlı dönemin
deki hem bugünkü adını ( Uzunköprü) Er
gene üzerine yapılan 1 7 4 kemerli Osmanlı 
köprüsünden almıştır. 

Meriç ve kollarının çevrelerindeki top
raklar bu nehirlerin etkisiyle bölgenin en 
verimli tarım arazileri haline gelmiştir. 
Meriç vadisinin Bulgaristan ortalarında
ki batı-doğu doğrultulu kesimi, Balkan 
dağları vasıtasıyla kuzeyin soğuk baskın
larından da korunduğu için ülkenin ta
rımsal ürünlerinin en bol olduğu kesimi
dir (hububat, tütün. pamuk, pirinç, çeşitli 
meyveler, üzüm bağları .. . ). Arda'nın çev
resindeki topraklar ise en önemli tütün 
üretim alanları dır. Meriç vadisinin Türki
ye'deki bölümünde de yine tarımsal çe
şitlilik söz konusudur (şeker pancarı, seb
ze, yonca, ayçiçeği, kavun, karpuz). Vadinin 
İpsala civarındaki kesimi pirinç üretimin
de önemli bir yere sahiptir. Günümüzdeki 
baldo gibi yeni tip pirinçler tanınmadan 
önce 19SO ve 1960'lı yılların ünlü "Kulak
lı" pirinçlerinin başlıca yetişme alanı bu 
topraklardı. Meriç ve kollarında yapılan 
balıkçılık da her üç ülkenin ekonomisine 
önemli katkılarda bulunmaktadır. Meriç 
deltasındaki Gala gölü Türkiye'nin daha 
çok dış ticaretine konu olan yılan balığı
nın üretim alanıdır. 

Balkanlar'ın elden çıkmasından sonra 
yapılan bütün sınır anlaşmalarında Meriç 
adı muhakkak gündeme gelmiştir. 6 Ey
lül191S'te Sofya'da imzalanan Osmanlı
Bulgar Antiaşması'nda Meriç'in sol kıyı
sındaki 2 km. genişliğinde bir şeridin Bul
garistan'a verilmesi (Enez Osmanlı top
raklarında kalmak üzere) kararlaştırılmış
tır. Mudanya Mütarekesi (ll Ekim I 922) 

görüşmeleri sırasında Yunanlılar'ın hangi 
çizginin gerisine çekileceği tartışılırken 
"Meriç'in batısına dek" gibi muğlak bir 
ifade kullanılmış ve sınırın tesbiti için neh-

MERİÇ 

rin neresinin esas alınacağı ancak Lozan 
Antiaşması'nda (24 Temmuz 1923) kesin
lik kazanmıştır. Fakat sonuca ulaşıncaya 
kadar Batılılar'ın Meriç'in sol kıyısının sı
nır kabul edilmesinde direnmeleri sorun 
yaratmıştır. Sol kıyının sınır çizgisi kabul 
edilmesi halinde Meriç ırmağı tamamıy
la Yunanistan'a ait oluyordu; bu takdirde 
Türkiye'nin nehirden herhangi bir şekil
de faydalanması mümkün değildi. İsmet 
Paşa (İnönü). "Çağıran devletler" dışişleri 
bakaniarına gönderdiği 8 Mart 1923 ta
rihli mektubunda Meriç'in sol kıyısının de
ğil "talveg hattı"nın (vadinin en derin nok
talarını birleştiren çizgi) sınır olmasını is
tedi. Türkiye'nin bu isteği uzun süren gö
rüşmeler sonucunda benimsendi ve tal
veg hattının batısında kalan Karaağaç ke
simi de on beş sayılı protokol ile Türkiye'
ye bırakıldı. Burada dikkat çeken bir nok
ta, sol kıyı -talveg hattı konusunun uzun 
tartışmalara sebep olmasına karşılık neh
rin denize dökülmeden önce Çatal mev
kiinde ayrıldığı iki koldan hangisinin sınıra 
esas teşkil edeceği hususunun hiç tartı

şılmamasıdır. Batı kolunun varlığı hiç dile 
getirilmeden (veya bil inmeden) doğrudan 
doğruya doğu kolunun sınır kabul edil
mesi şaşırtıcıdır. O toplantıda eğer batı 
kolunun varlığı bilinse ya da görüşülüp bu 
kol sınır kabul edilseydi Türkiye 7S km 2 

civarında fazla bir araziye ve bu arada ba
zı delta göllerine (Nimfos gölü gibi) sahip 
olacaktı. Sonraları Meriç'in yatak değiş
tirmeleriyle ilgili bazı sorunlar ortaya çık
mış ve bunlar 19 Ocak 1963 ve 7 Aralık 
1971 (yürürlüğe girmesi 29 Mart 1979) 

tarihlerinde imzalanan protokollerle çö
zümlenmiştir. 
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~ METiN TuNCEL 

MERİÇ, Cemil 
(1916-1987) 

Fikir adamı ve edebiyatçı _ 
_j 

Balkan savaşları sırasında 1912'de 
Meriç nehri yakınlarındaki Dimetoka'
dan Antakya'ya göç eden bir ailenin 
çocuğu olarak Reyhaniye (şimdi Rey
hanlı) ilçesinde doğdu (12Aralık 1916) 
Thm adı Hüseyin Cemi!' dir. Banka müdür
lüğü de yapmış olan babası hakim Mah
mud Niyazi Bey'in görevi münasebetiyle 
yedi yaşına kadar Antakya· da kaldı. 1923 '
te Reyhaniye Rüşdiyesi'nde başladığı 
eğitimine 1928'de Antakya Sultanisi'nde 
(Lycee d'Antioche) devam etti. 1935'te li
seyi bitirmesi gerekirken Fransız mandası 
altındaki Antakya'da o yıl liseler on bir 
yıldan on iki yıla çıkarıldığı için mezun ola
madı. Milliyetçi eğilimlerinin ağır bastığı 
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lise son sınıfta hocalarına yönelttiği eleş
tirileri yüzünden bitirme imtihanlarına 
on beş gün kala okulu terketmek zorun
da kaldı. 1936'da İstanbul'a gitti ve on 
ikinci sınıfa Pertevniyal Lisesi'nde devam 
etti. Bu sırada Nazım Hikmet ve Kerim 
Sadi başta olmak üzere dönemin solcu 
aydınlarıyla tanıştı. 

Geçim sıkıntısı yüzünden 1936 Mayısın
da Antakya'ya döndü ve lise öğrenimini 
Fransız liselerine özgü programı uygula
yan Antakya Sultanisi'nde tamamladı. 
Dokuz ay kadar İskenderun'abağlı bir köy 
okulunda öğretmenlik yaptıktan sonra 
İskenderun Tercüme Bürosu'nda başkan 
yardımcısı oldu. Kısa sürelerle Nahiye mü
dürlüğü, Türk Hava Kurumu'nda sekre
terlik ve belediyede katiplik gibi görevler
de bulundu. Nisan 1939'da göz altına alı
narak Antakya'ya götürüldü. 1938'de ku
rulan ve 1939'da Türkiye'ye iltihak eden 
bağımsız Hatay hükümetini devirmekle 
suçlan dı; idam talebiyle yargılandı. ancak 
beraat etti. 

1940'ta tekrar İstanbul'a gitti ve iki yıl 
Yabancı Diller Yüksek Okulu'na devam 
ederek 1942 Haziranında mezun oldu. 
Fransızca öğretmeni olarak tayin edildiği 
Elazığ Lisesi'nde iki yılı aşkın bir süre gö
rev yaptıysa da özel hayatında ve işindeki 
çeşitli sıkıntılar yüzünden İstanbul'a dön
mek zorunda kaldı ( 1945). Aralık 1946'da 
İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakülte
si'nde Fransızca okutınanı oldu. 1974'te 
emekli oluncayakadar bu görevini sürdür
dü. Bu arada Edebiyat Fakültesi Felsefe 
Bölümü'ne doktora öğrencisi olarak kay
doldu ( 1951). Işık Lisesi'nde Fransızca ho
calığı yaptı ( 1952-1954) ve Edebiyat Fakül
tesi Sosyoloji Bölümü'nde dersler verdi. 

Küçüklüğünden beri problemli olan 
görme duyusunun giderek zayıflaması 
üzerine 1954'te birkaç başarısız göz 
ameliyatı geçirdi. 1955'te gittiği Paris'te 
Quinze-Vingts Hastahanesi'nde geçirdiği 
bir dizi ameliyat da başarısızlıkla sonuçla
nınca hayatının geri kalan kısmını gözleri
ni kaybetmiş olarak sürdürdü. Fikir hayatı 
ailesi, dostları ve sevenlerinin okuma ve 
söylediklerini dikte etme konusundaki 
yardımlarıyla devam etti. 1984'te beyin 
kanaması ve ona bağlı olarak felç geçirdi: 
ağır bir hastalık döneminin ardından 13 
Haziran 1987'de İstanbul'da öldü ve Ka
racaahmet Mezarlığı'na defnedildi. 

İçine kapalı bir çocukluk dönemi geçi
ren Cemi! Meriç'in kitapların dünyasına 
yönelmesi erken yaşlarda olmuştur. An
takya'da çıkan Yeni Gün gazetesindeki 
"Geç Kalmış Bir Muhasebe" başlıklı yazı-

sıyla (23 Eylül 1933) yayın hayatına atıl
mış. Tarık Mümtaz'ın (Göztepe) çıkardığı 
Karagöz'de yazıları ve "Fırsat Yoksulu" 
mahlasıyla şiirleri yayımlanmıştır. İstan
bul'a geldikten sonra "Honore de Balzac" 
başlıklı ilk yazısı İnsan dergisinde neşre
dilmiş ( 1941). Ayın Bibliyogratyası der
gisinde tercüme tenkitleri yapmış ( 1942-
1943). başında uzun bir Balzac inceleme
sinin de yer aldığı Altın Gözlü Kız çevi
risi yayımlanan ilk eseri olmuştur ( 1943). 
1944-1947 yılları arasında Yurt ve Dün
ya, Yücel, Gün, Amaç dergilerinde ter
cüme tenkitleri, Fransız edebiyat ve dü
şüncesi üzerine incelemeler neşretmiş. 
Balzac çevirilerini de sürdürmüştür. Ma
arif Vekaleti'nden tercüme teklifleri al
mış. yarım kalanEmile (J . ). Rousseau) 
çevirisinin ardından Hemani (V. Hugo) 
çevirisi "klasikler" dizisi arasında çıkmış
tır ( 1956). 1955 yılında günlük tutmaya ve 
"Quinze-Vingts Geceleri" adlı bir roman 
yazmaya başlamışsa da devam etmemiş
tir. Aralıklarla yirmi yıl sürdüreceği gün
lüklere (jurnal) ise 1963'te başlayacaktır. 

1 960-1964 yıllarında mesaisinin nere
deyse tamamını Hint edebiyatma ver
miştiL 

1953'ten sonra ara verdiği yazılarına 
Dönem ve Çığır dergilerinde yeniden 
başlayan Cemi! Meriç ( 1965) bir yandan 
tercüme çalışmalarına devam ederken 
bir yandan da Yeni İnsan ve Hisar der
gilerinde yazılarını sürdürür: bu arada 
Saint-Simon İlk Sosyolog-İlk Sosya
list kitabı neşredilir (I 967). Emekli olduk
tan sonraki on yıllık süre içinde kendisini 
daha geniş okuyucu kesimlerine tanıta
cak olan olgunluk dönemi eserleri Bu Ül
ke'yle ( 197 4) başlamak üzere yayımlanır. 
Türk Edebiyatı, Kubbealtı Akademi 
Mecmuası, Pınar, Köprü, Gerçek, Ha
reket, Milli Eğitim ve Kültür gibi dergi
lere, Orta Doğu, Yeni Devir gazeteleri
ne yazılar. Tanzimat 'tan Cumhuriyete 
Türkiye Ansiklopedisi ve Cumhuriyet 
Dönemi TürkiyeAnsiklopedisi'ne mad
deler yazar_ Türkiye Milli Kültür Vakfı 
( 1974, 1980). Türkiye Yazarlar Birliği 
( 1981). Kayseri Sanatçılar Derneği ( 1982) 
gibi kuruluşlar tarafından kendisine fi
kir ve inceleme dallarında ödül verilen 
Cemi! Meriç'in Üsküdar Belediyesi'nin aç
tığı kültür merkezine de adı konmuştur 
(2004). 

Cemi! Meriç'in arayışlarla geçen fikir 
hayatı kendi yaptığı bir tasnife göre şu 
dönemlere ayrılır : 1917-1925: Koyu müs
lümanlık devri. 1925-1936: Şoven milli
yetçilik devri (Meriç soyadından önce bir 


