
bul ve Yeni Osmanlılar: Bir Osmanlı 'dan 
Siyasi, Sosyal ve Biyografik Manzaralar, 
İstanbul 1999); Anatolien, Skizzen und 
Reisebriefe aus Kleinasien: 1850-1859 
(ed. Franz Babinger, Hannover 1925; tıp
kıbasımı, Frankfurt 1995). Mordtmann'ın 
ayrıca Zeitschrift der Deutschen Mor
genlandischen Gesellschaft (ZDMG), 
Sitzungsberichte der Kaiserlichen 
Bayerischen Akademie der Wissen
schaften ve Philologus gibi önemli ya
yın organlarında çok sayıda makalesi neş
redilmiştir. 
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Alman şarkiyatçısı. 
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1 O Eylül 1852'de doğdu. Ünlü şarkiyat
çı Andreas David Mordtmann'ın oğludur. 
Çocukluğunun ilk yıllarını derin bir sevgi 
duyduğu İstanbul'da geçirdi. Ardından 
ilk eğitimini almak için gittiği Hamburg'
da 1861-1871 yılları arasında Johanneums 
adlı okula devam etti. Burada bir yandan 
Eskiçağ'la ilgili bilgi edinirken bir yandan 
da ileride Bizans ve Doğu araştırmaların
da çok işine yarayacak olan metin anlama 
ve açıklamaya dair incelikleri öğrendi. Da
ha sonra Hamburg'dan Bonn'a geçti ve 
klasik tarih eğitiminden başka Arap dili 
ve edebiyatı dersleri de aldı. Leipzig'de H. 
Fleischer'in yanında L. Krehl, Otta Loth, 
Ernst Kuhn, Georg Ebers ve Eskiçağ araş
tırmacısı Georg Curtius'un derslerine de
vam etti. Yüksek öğrenimini tamamla
mak için Berlin'e gittiğinde ilgi alanı olan 
klasik dil ve Eskiçağ tarihine döndü. Bura
da onu Mor. Haupt, Ad. Kirchoff ve özel
likle Th. Thomsen etkiledi. 1874'te Mar
mara Ancyrana adlı teziyle doktorasını 
verdi. Bir yıl sonra Dışişleri Bakanlığı'nda 
göreve başladı. 1882'de İstanbul'daki Al
man Büyükelçiliği'ne tercüman olarak ta
yin edildi. Büyük bir ihtimalle 1889 yılında 
Selanik'te konsolos ve 1904'te de izmir'
de başkonsolos oldu. 

1. Dünya Savaşı sırasında Osmanlı Dev
leti, Maarif Nazırı Şükrü Bey'in Darülfü
nün-ı Osmanı'yi yeniden düzenleme ihti
yacı duyması ve bu amaçla Alman büyü
kelçisi Wangenheim ve diğer yetkililerle 
yapılan görüşmeler sonucu Hukuk ve Ede
biyat fakültelerinde Alman ilim adamla
rının görevlendirilmesi hususunda an
laşmaya varması üzerine Mordtmann 
1916'da Edebiyat Fakültesi'nde profesör 
unvanıyla tarihte usul dersi vermeye 
başladı. Bu dersin kitabı İlm-i Usul-i 
Tarih adıyla neşredilmiştir ( İstanbul 
1332/1917). Daha sonra İstanbul'dan ay
rılan Mordtmann ilk önce Schaffhaus
en'de, ardından lnnsbruck'ta yerleşti ve 
burada profesör olarak ücret karşılığında 
derslere girdi. Bir süre Würzburg'da otur
du, oradan Berlin'e taşındı ve üniversite
de İslam realitesiyle ilgili dersler vermeye 
başladı. 4 Temmuz 1932'de öldü. Mordt
mann ailesinde baba ve en küçük çocuk 
olan Johannes H. Mordtmann'dan başka 
şarkiyatçı iki kişi daha vardır. Bunlardan 
biri hekim ve Bizantinolog Andreas David 
Mordtmann (oğul lö. 19121). diğeri de Ah
met Midhat Efendi'nin bir kitabını Alman
ca'ya çeviren ve İslam'la ilgili eser yazan 
Doris Reeck'tir. 

Eserleri. Mordtmann, Alman Dışişleri 
Bakanlığı'nın görevlisi olarak Osmanlı Dev
leti'nde bulunduğu sırada klasik döne
me ve Bizans'a dair eserleri yanında Os
manlı tarihi ve eserleriyle de ilgilenmiş
tir. Ayrıca onun eski Samı ve Arap diline 
olan hakimiyeti Seba ve Himyer kitabele
rinin çözümlenmesinde yardımcı olmuş
tur. Mordtmann'ın 1872'den 1890'1ı yıl
ların sonuna kadarki yayınlarının çoğun
luğunu kitabeler, klasik ve Bizans döne
mi malzemeleri oluştururken 1902'den 
1930'a kadar olan zaman dilimindeki ma
kalelerinin çoğunluğunu Osmanlı araştır
maları teşkil eder. Yazarın çalışmalarının 
yıllara göre yapılmış listesi Franz Babin
ger'in J. H. Mordtmann zum Gedacht-

Johannes H. 

Mordtmann 
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nis adlı eserinde mevcuttur (s. 7-16). 
Mordtmann'ın ayrıca İslam Ansiklope
disi'nde pek çok maddesi bulunmaktadır. 
Başlıca kitapları şunlardır: Sabaeische 
Denkmaeler (David Heinrich Müller'le 
birlikte, Wien 1883 ); Himjarische In
schriften und Altertümer in den Kö
niglichen Museen zu Berlin (Berlin 
1893); Beitraege zur minaeischen Epig
rafik (Wien 1897); Musee Imperial Ot
toman (Constantinople 1895; Türkçe'si 
Müze-i Hümayun, İstanbul 1315); İlm-i 
Us(i]-i Tarih (İstanbul 1332); Suheil und 
Nevbehiir, romantisches Gedicht des 
Mes'üd b. Ahmed (Hannover 1925); Sa
baeische Inschritten (Eugen Mittwoch'la 
birlikte, Harnburg 1931); Himyarische 
Inschriften in den Staatlichen Museen 
zu Berlin (Eugen Mittwoch'la birlikte, Le
ipzig 1932 ). 

Seçme bazı makaleleri de şöylece sıra
lanabilir: "Zwei himjarische lnschrifte" 
(ZDMG, xxxı 18761, S. 21-39); "Die hiIT1ia
rischen lnschriften im Tschinili Kiöschk" 
(a.g.e., XXXlll I18791. S. 484-495); "Über
sicht über die türkischen Druckwerke von 
Constantinopel waehrend des Jahres 
1883" (Literatur-Blatt für Orientalische 
Philologie, I 118841, s. 449-473); "Smyrna. 
Hande! für die letzten Jahre mit speziel
ler Berücksichtigung des Jahres 1908 und 
Schiffsverkehr im Hafen von Smyrna im 
Jahre 1908" ( Handelsberichte über das 
Ausland, serie il, nr.I67II910], 64sayfa); 
"Über das türkische Fürstengeschlecht 
der Karasi in Mysien" (Sitzungsberichte 
der Akademie der Wissenschaft zu Berfin, 
Beri in 191 ı, s. 2-7); "Türkische Papieraus
schneider" (ZDMG, LXVII 11913], s. 4 71-
472); "Türkischer Lehensbrief aus dem 
Jahr 1682" ( a.g.e., LXVIII 11914], S. 129-
141 ); "Die heutige Türkei. Überlick über 
die politische Geographie, die Bevölkerung 
und Verwaltung des Reiches und seine 
politischen Beziehungen zum Auslande" 
( V ier Vortraege über Vorderasien und die 
heutige Türkei, Berlin 1917, s. 83-1 17); 
"Zur Kapitulation von Buda im Jahre 
1526" (Mitteilungen des Clngarischen wis
senscha�lichen lnstituts in Konstantinopel, 
ili 11918 ı. 1 5 sayfa); "Zwei osmanische 
Passbriefe aus dem XVI. Jahrhundert" 
(Mitteilungen zur osmanischen Geschich
te, ı 11922], s. 177-202); "Das Observa
torium des Taqı ed-dın zu Pera" (isi., 
Xlll II9231, s. 82-96); "Um das Mausole
um des Molla Hunkiar in Konia" (JAK, 
il 11925], s. 197-204); "Rühi Edrenewi" 
(MOG, il 11925], s. 129-136); "Die Orien
talischen Handschriften der Sammlung 

287 



MORDTMANN, Johannes Heinrich 

A. D. Mordtmann sr." (isi., xıv 119251, s.
361-377); "Die jüdischen Kira im Serai
der Sultane" (MSOS, xxxıı 119291. s. ı-
38); "Zur Lebensgeschichte der Kemal
Re'is" ( a.g.e., XXXII 119291, S. 39-49).
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liil MUSTAFA AYDIN 

1:... 

MORİSKOLAR 

İspanyol hakimiyeti altında yaşayan 
zorla hıristiyanlaştırılrnış 

eski müslümanlara verilen ad. 

7 

_J 

Morisko, Ortaçağ'dan beri İspanya'da 
müslümanlar için kullanılan Mora adına 
XV. yüzyılın sonlarında "-isco" ekinin ila
vesiyle türetilmiş bir kelime olup "müslü
manlara mensup/ ait" veya "müslüman
lardan geriye kalan kişi / şey" anlamına
gelmektedir. Romalılar'ın Batı Afrikalı
lar'a verdiği Maurus Latince'ye girmiş,
oradan da Halk Latincesi'nin Roman dille
rine dönüşümü sırasında Mora şeklinde
İspanyolca'ya ve Portekizce'ye geçmiştir.
Ancak kelime bu arada Batı Afrikalılar'ın
esmerliği sebebiyle "kara, koyu renkli"
manasındaki Grekçe "amauras / mauras"
sıfatının etkisinde kalarak "koyu tenli, es
mer" anlamını da kazanmıştır. İspanyol
lar başlangıçta her ne kadar Mora adını
Romalılar gibi Faslılar (Fas üzerinden ge
len Arap-Berberı orduları) için kullanmış
larsa da ülkelerini fetheden bu insanla
rın müslüman olmasından dolayı kelime
ye "müslüman" anlamını vermişlerdir.
Bugünkü İspanyolca'da da Mora özelde
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"Faslı", genelde "müslüman" ve halk ara
sında "vaftiz edilmemiş, kafir, zındık" ma
nalarını taşımaktadır. Günümüzde Mora/ 
Moor / Maure, sömürgecilik dönemleri
nin bir kalıntısı olarak Mali'de oturan Ara
ba- Berber bir toplulukla Sri Lanka ve Fi
lipin müslümanları için kullanılmakta, ay
rıca Senegal'in kuzeyinde ve Moritanya'da 
yerlilere Maure denilmektedir. Bunlar
dan başka kelime Moritanya ve Moracco / 
Maroc (Fas) ülke adlarında da yaşamakta
dır. İspanyollar başlangıçta Morisko'yu, 
Endülüs şehirlerinin geri alınmasıyla hı
ristiyan hakimiyeti altında kalan müslü
manlar için kullandıkları Mudejar (Müdec
cen) adıyla eş anlamlı tutmuşlar, XVI. yüz
yılın ikinci yarısından itibaren de zorla hı
ristiyanlaştırılan eski müslümanlara has
retmişlerdir. 

Tarihçe. Büyük çoğunluğu baskı altın
da din değiştiren Moriskolar İspanyol kay
naklarında, eskiden beri hıristiyan olan 
halk ile (cristianos viejos) aralarındaki 
farkı vurgulamak için "yeni hıristiyanlar" 
(cristianos nuevos) adıyla da geçmektedir. 
XVl-XVII. yüzyıl İspanya tarihinde özel bir 
yere sahip bulunan bu yeni topluluğun 
temel hususiyeti biri açık, diğeri gizli çift 
kimlikli oluşuydu. Bunlardan ilki ancak ev
lerde ve gözden uzak mekanlarda ortaya 
çıkarılabilen müslüman kimliği, diğeri top
lum içinde gösterilen hıristiyan kimliğiy
di. ispanya yönetimi, Moriskolar'ın dinle
rinden tamamen vazgeçirilip hıristiyan 
toplumunun içinde özümsenebilmesi için 
bir dizi yasağı devreye soktu. öncelikle İs
lami usullere göre kesimlerin yapıldığı 
mezbahalar ve kasap dükkanları kapatıl
dı. Arap isim ve unvanlarının kl)llanılması, 
Arapça konuşulması, Arapça kitap bulun
durulması, çocukların sünnet ettirilmesi, 
kadınların tesettüre uygun giyinmesi ya
saklandı. Altı yaşından küçük çocukların 
hıristiyan terbiyesiyle yetiştirilmesi için 
manastırlara yerleştirilmesi kararlaştırıl
dı. Bu kararlara uyulup uyulmadığını kont
rol etmek ve ihlallere karşı cezai müeyyi
deleri uygulamak amacıyla başta Gırna
ta (Granada) ve Belensiye (Valencia) olmak 
üzere Moriskolar'ın topluca bulundukları 
yerlerde engizisyon mahkemeleri kurul
du. Bir Morisko'nun ramazan ayında gün
düz vakti kendisine sunulan yemeği ya
hut herhangi bir günde domuz etini ye
memesi, cuma günü temizlik yapması 
veya evini kilitlemesi, çocuklarına müslü
man kültürüne ait isim vermesi, Arapça 
konuşması, ağzından "Allah", "Muham
med" lafızlarından birinin çıkması ve ya
tak odasında haç bulundurmaması gibi 

sebepler engizisyon mahkemesine sevki 
için yeterliydi. Mahkemelerde kendilerine 
yüklenilen suçu itiraf eden sanıklar para 
cezası, mal müsaderesi, kürek mahkı1m
luğu veya yakılarak öldürülme gibi ceza
lara çarptırılmaktaydı. Papalık tarafından 
İspanya engizisyonuna gözlemci olarak 
gönderilen rahip Lorenzo, 1481-1517 yıl
ları arasında ülke genelinde 13.000 kişinin 
diri diri yakılma cezasına mahkı1m edildi
ğini bildirmektedir (bk. ENGİZİSYON). Gır
nata Moriskoları bu mahkemelerin özel
likle dil. örf ve adetlerle ilgili baskılarını 
hafifletebilmek için mahkeme aracılı
ğıyla devlete 1543 yılında 120.000, 1555 
ve 1558'de 100.000 duka altın vermeyi 
teklif ettilerse de kabul görmedi. Fa
kat ne bu mahkemelerin ne de rahiple
rin gayretleri Moriskolar'ın asimile edile
bilmesi için yeterli oldu. Osmanlı Devleti'
nin Kanı1ni Sultan Süleyman zamanında 
Akdeniz'de ulaştığı güç, Endülüs mede
niyetinin tekrar canlanacağı ümidiyle Mo
riskolar'ın müslüman kimliğine daha sıkı 
sarılmalarını sağladı. öte yandan Barba
ros Hayreddin Paşa, Turgut Reis, Piyale 
Paşa ve Salih Paşa gibi Türk denizcileri
nin İspanya kıyılarına düzenlediği sefer
lerle çok sayıda Morisko Kuzey Afrika'ya 
nakledildi. Cezayir beylerbeyi de onlara 
silah ve erzak yardımı yaptı. 1. Karlos'un 
(Şarlken) yerine geçen il. Felipe, bu geliş
meler üzerine asimilasyon faaliyetlerinin 
daha sıkı uygulanması için 1567'de yeni 
bir ferman çıkardı. Bu fermanla Morisko
lar'ın yaşadığı yerleşim merkezlerine on 
ikişer hıristiyan ailesinin yerleştirilmesi
ni, üç yıl içinde Arapça'yı tamamen bıra
karak İspanyolca öğrenmelerini, kadınla
rının hıristiyan kadınları gibi giyinmeleri
ni, evlerinde Arapça kitap bulundurma
malarını, kendi müzik ve danslarını icra 
etmemelerini, çocuklarını kilise okulları
na göndermelerini emretti. Fermanın 
ardından engizisyon mahkemelerinin ve 
mahalli yöneticilerin baskıları daha da art
tı; özellikle Gırnata'da Moriskolar'ın mülk
leri ellerinden alındı. Bunun üzerine, il.
Felipe'nin Almanya'da Protestanlar ve 
Hollanda'da Calvinistler tarafından çıka
rılan isyanlarla meşgul olmasını da fırsat 
bilen Gırnata Moriskoları, vaftiz ismi Her
nanda de Cordova de Valor olan Muham
med b. Ümeyye'nin (Aben-Humeya) ön
derliğinde 1568'de ayaklandılar; Osman
lılar'dan da İspanya üzerine bir deniz se
feri düzenlenmesini talep ettiler. Fakat il.
Selim o sırada Kıbrıs'ın fethiyle meşgul 
olduğundan ancak Cezayir Beylerbeyi Kı
lıç Ali Paşa vasıtasıyla bir miktar asker, 




