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YER

yerin elipsoid þeklinde olduðunu söylemek
onu geometrik bir þekil olarak kabul et-
mek demektir. Halbuki yer geometrideki
hiçbir þekle benzemeyen (1/297 oranýnda-
ki basýklýðý sebebiyle) bir biçimdedir. Bun-
dan dolayý yerin þekline “geoid” denir.
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Türkiye ve Osmanlý tarihi üzerinde
çalýþmalarýyla tanýnan

araþtýrmacý, yazar.
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29 Ocak 1942’de Ýstanbul’da bir Rum
Ortodoks ailenin çocuðu olarak dünyaya
geldi. 1966’da Devlet Güzel Sanatlar Aka-
demisi (Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversi-
tesi) Mimarlýk Bölümü’nden mezun oldu.
1968’de Institut d’Urbanisme de l’Univer-
sité de Paris’ten þehircilik diplomasý aldý.

1973’te Sorbonne Üniversitesi’nde azge-
liþmiþlik sürecinde Türkiye, 1986’da Os-
manlý Devleti’nde gezginler konulu dok-
tora tezlerini hazýrladý. Université de Pa-
ris VIII Þehircilik Bölümü’ne 1972 yýlýnda
öðretim asistaný olarak girdi. Ayný üni-
versitede 1986’da öðretim üyeliðine yük-
seldi, 1989’da profesör unvanýný aldý. 1994-
1999 yýllarý arasýnda Ýstanbul’da Fransýz
Anadolu Araþtýrmalarý Enstitüsü’nde (l’Ins-
titut Français d’Etudes Anatoliennes) mü-
dürlük yaptý. UNESCO’nun Ýstanbul’u ko-
nu alan çeþitli tasarýlarýnda ve 1999-2001
yýllarýnda Fransa Dýþiþleri Bakanlýðý’nda
Ortadoðu, Balkanlar ve özellikle Türkiye
konularýnda danýþmanlýkta bulundu. 20
Temmuz 2005’te Paris’te öldü ve Père Lac-
haise mezarlýðýnda gömüldü.

Stefanos Yerasimos özellikle üç ciltlik
Azgeliþmiþlik Sürecinde Türkiye adlý
geniþ araþtýrmasý (Ýstanbul 1974-1977) ve
Ekim Devrimi’nden Millî Mücadele’ye
Türk-Sovyet Ýliþkileri 1917-1923 adlý ki-
tabýyla (Ýstanbul 1979) tanýnmýþtýr. 1980-
1985 arasýnda Paris’te François Maspero /
La Découverte Yayýnevi için Doðu’yu ve
özellikle Türkiye’yi gezmiþ seyyahlarýn me-
tinlerini yayýma hazýrlamýþ ve Marco Po-
lo, Ýbn Battûtâ, J. B. Tavernier, J. Théve-
not, J. P. de Tournefort, J. Nicolas de Ni-
colay’ýn yazýlarýndan oluþan on iki ciltlik bir
eser ortaya çýkmýþtýr. Bu seyahatnâmele-
rin bir kýsmý ölümünden sonra Türkçe ola-
rak neþredilmiþtir. 1989’da CNRS Yayýnla-
rý’ndan J. Nicolas de Nicolay’ýn seyahatnâ-
mesini çýkaran Stefanos Yerasimos’un XIV-
XVI. yüzyýllarda Osmanlý Devleti’nde dola-
þan seyyahlarý kapsayan bir çalýþmasý da
1991’de Türk Tarih Kurumu’nca Fransýzca
yayýmlanmýþtýr (Les voyageurs dans l’Em-
pire ottoman). Yerasimos’un Türk Metin-
lerinde Konstantiniye ve Ayasofya Ef-
saneleri (Ýstanbul 1993), Milliyetler ve
Sýnýrlar: Balkanlar, Kafkasya ve Orta
Doðu (Ýstanbul 1994), Kurtuluþ Savaþýn-
da Türk-Sovyet Ýliþkileri, 1917-1923 (Ýs-
tanbul 2000), Ýstanbul: Ýmparatorluklar
Baþkenti (Ýstanbul 2000), Süleymaniye
(Ýstanbul 2002), Sultan Sofralarý: 15. ve
16. Yüzyýlda Osmanlý Saray Mutfaðý
(Ýstanbul 2004), Deux ottomans à Paris
sous le directoire et l’empire: Relati-
ons d’ambassade / Morali Seyyid Alî
Efendi et Seyyid Abdürrahim Muhibb
Efendi (Paris 1998) adlý kitaplarýnýn yaný
sýra Ýstanbul tarihi baþta olmak üzere Os-
manlý tarihinin çeþitli yönlerine ýþýk tutan
100 kadar makalesi yayýmlanmýþtýr. Onun
derlediði, trajik bir dönemi anlatan Ýstan-
bul 1914-1923 adlý eserde de (Ýstanbul

daire biçiminde algýlanmasý. Açýk sahada
ufkun daire þeklinde olmasý ve yükseðe
çýktýkça bu dairenin geniþlemesi ancak kü-
resel bir yüzeyde görülebilir. 10. Yüksek
yerlerin uzaklardan görülememesi. Eðer
yeryüzü düz olsaydý üzerindeki yükseltiler
güçlü bir teleskopla çok uzaklardan bile
görülebilirdi. 11. Durgun su yüzeyinde ayýn
görüntüsü. Ayýn durgun bir su yüzeyin-
deki görüntüsü aslýndan daha küçüktür,
bunun sebebi ise yeryüzü üzerindeki su-
larýn dýþbükey olmasýdýr. 12. Seviye dene-
mesi. Durgun bir suya ayný uzunlukta bir-
kaç çubuk dikildiðinde en önde ve en ar-

kada bulunan çubuklarýn daima ortadaki
çubuklardan daha düþük seviyede kaldýðý
gözlenmiþtir, bu durum yeryüzünün küre-
selliðinden ileri gelir. 13. Uydu fotoðrafla-
rý. Yapay uydulardan ve aydan alýnan fo-
toðraflar yerin küre biçiminde olduðunu
ortaya koymaktadýr.

Yerin Sferoid Biçimi. XVII. yüzyýlda sar-
kaçlý saatler kullanýlmaya baþlandýktan son-
ra Paris’teki saatlerin baþka yerde zamaný
farklý gösterdiði görülmüþtür.

Paris gözlemevi, astronom John Richer’i
Merih gözlemi için 1672 yýlýnda Orta Ame-
rika’daki Cayenne adasýna göndermiþ, Ric-
her, gözlem için yanýna Paris gözlemevi-
nin en iyi sarkaçlý saatini almýþ ve saatin
sarkacýný Paris’te 993,9 metreye ayarla-
mýþtýr; ancak adada saat dakik çalýþma-
mýþ, saatin dakik çalýþmasý için sarkacýn
boyunu 3,9 mm. kýsaltmak gerekmiþtir,
bu da yer çekiminin her yerde ayný olmadý-
ðý anlamýna geliyordu. Newton’a göre sa-
atlerdeki bu düzensizlik yerin biçimine ve
buna baðlý olarak kütle çekimine baðlýy-
dý. Saat ekvatorda geri kalýrken kutuplar-
da ileri gittiðine göre yer sferoid biçimin-
de, yani ekvatorda þiþkin, kutuplarda ba-
sýk olmalýydý (gerçekten de yerin ekvatoral ya-
rý çapý ile kutbî yarý çapý birbirine eþit deðildir;
birincisi 6378, ikincisi 6357 kilometredir). Ye-
rin sferoid ya da elipsoid biçiminde oldu-
ðunu o dönemde ve günümüzde yapýlan
jeofizik ölçümler de desteklemiþtir. Yalnýz
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Giurgiu meskûn bir yer olarak ilk defa
1394’te Codex Latinus Parisinus’ta ge-
çer. Ýkinci kayýt 1403 yýlýna aittir. Bu yer-
leþme birimi önündeki adada yer alan kü-
çük kaleden ilk defa 1409’da söz edilir. Asýl
Eflak topraðýndaki büyük kale Çelebi Meh-
med tarafýndan deðil Eflak Voyvodasý I.
Mircea (“cel Batran” / Koca Mircea 1386-
1418) tarafýndan yaptýrýldý. Hatta inþaatýn
masraflarýnýn tuz satýþýyla saðlandýðý ri-
vayet edilir. Bu kale son araþtýrmalara gö-
re 1417’de deðil 1420’de Osmanlýlar’ca ele
geçirildi. Dobruca da ayný yýlda Osmanlý
topraklarýna katýldý. Ayrýca Tuna’nýn sað
kýyýsýndaki Turnu (Kule / Holovnik) ve Orþo-
va (daha sonra Fethülislâm) ilhak edildi.
1427’de Eflaklýlar Giurgiu Kalesi’ni geri al-
dý. Ancak 853’te (1449) burasý tekrar Os-
manlý kontrolü altýna girdi ve XVI. yüzyý-
lýn ilk çeyreðinde Osmanlý tahrir kayýtlarýn-
da yer aldý. Bazý kaynaklara göre ise bu-
rada kesin Osmanlý idaresi 952’de (1545)
tesis edildi. Yergöðü merkez olmak üze-
re etraftaki yirmi beþ köy dahil edilerek
þehir bir kaza haline getirildi. XVI. yüz-
yýlýn sonundaki büyük savaþlar sýrasýnda
Yergöðü bazý olaylara sahne oldu. 1595
Ekiminde Eflak’tan dönen orduyu takip
eden akýncýlar burada Eflak Voyvodasý Mi-
hal’in baskýnýna uðradýlar.

1659’da Eflak Voyvodasý III. Mihnea’nýn
isyaný sýrasýnda Yergöðü Kalesi ateþe ve-
rildi. 12 Eylül 1771’de Ruslar’ýn Yergöðü’-
ne saldýrýsý buradaki kuvvetlerce önlendi.
Küçük Kaynarca Antlaþmasý’na esas teþ-
kil eden ilk mütareke burada yapýldý. 1787-
1792 Osmanlý-Rus ve Avusturya savaþlarý
döneminde Avusturya kuvvetleri 8 Hazi-
ran 1790’da Yergöðü’ye kadar indilerse de
Osmanlý askerleri tarafýndan geri püskür-
tüldüler. 19 Eylül 1790’da Ziþtovi Antlaþ-
masý öncesi Osmanlý-Avusturya savaþlarý-
ný sona erdiren mütareke de burada ya-
pýldý. Bu savaþlar dolayýsýyla kaleye büyük
önem verildi, kale Tuna savunma hattýnda
belirleyici bir yere sahip oldu. 1789-1790’-
da esaslý bir tamir gördü (BA, D.BÞM, nr.
5721). Yergöðü 27 Eylül 1810’da Ruslar’ýn
eline geçti. 1828-1829 Osmanlý-Rus Sava-
þý neticesinde Edirne Antlaþmasý’na göre
(2-14 Eylül 1829) Ýbrâil ve Kule / Turnu ile
Eflak Prensliði’ne býrakýldý. Eflak Voyvo-
dalýðý ile Osmanlý Devleti arasýndaki sýnýrý
Tuna nehri teþkil ediyordu ve Yergöðü as-
kerî istihkâmý tamamen yýktýrýlmýþtý. Bu
kale dört köþeli olup çeþitli kapýlarý vardý
ve etrafý hendekle çevriliydi. Kale içinde
Çelebi Mehmed Camii bulunuyordu. Evli-
ya Çelebi 1651’de burada 300 askerin bu-
lunduðunu bildirir. Kalenin daha sonra ar-

tan stratejik önemi bu sayýnýn artmasýný
saðladý. 1828-1829 savaþý öncesi sadece
topçu sayýsý 213’ü buluyordu (BA, KK, nr.
4834). Yergöðü 1854’te Osmanlý-Rus sava-
þý sebebiyle Osmanlýlar için yeniden önem
kazandý. Ayný yýl Silistre muhasarasýnýn ar-
dýndan Ruslar Bükreþ’i istilâ ettiler, ancak
Yergöðü’nde Osmanlýlar’ca bozguna uðra-
týldýlar. Ruslar geri çekilirken Yergöðü’nün
depolarýný yaktýlar.

Osmanlý idaresinde Yergöðü kazasý Nið-
bolu sancak beyiliðine baðlý idi. Evliya Çe-
lebi’ye göre Yergöðü kadýsýnýn yevmiyesi
150 akçeydi. Eflak Voyvodalýðý ile Osmanlý
Devleti arasýndaki iliþkilerde Yergöðü ka-
dýsý önemli bir yere sahipti. 1715’te Eflak
Voyvodasý Þtefan Cantacuzino’nun Dîvân-ý
Hümâyun’a yolladýðý arzýnda Yergöðü kadý-
sýnýn Eflak kesiminde müslümanlarla gay-
ri müslimler arasýndaki davalarý görmekle
vazifeli olduðu belirtilir (BA, A.DVN, Dos-
ya 692/62). Ayrýca Yergöðü kadýsý Eflak’ta
Ýstanbul için satýn alýnan erzak fiyatlarýný
kontrol ederdi (BA, A.DVN, Dosya 653/73).
Kasabanýn Osmanlý dönemindeki nüfus du-
rumu hakkýnda XVI. yüzyýlýn ilk çeyreðine
ait bilgiler mevcuttur. 937’de (1530) dü-
zenlenen bir icmal defterinde “kal‘a-i Yer-
göðü öte yaka” þeklinde anýlan kasabanýn
varoþunda oturan müslüman ve gayri müs-
lim nüfusun Eflak tarafýnda kalmasý do-
layýsýyla avârýz türü vergilerden muaf tu-
tulduðu belirtilmiþti. Bunlarýn görevi her-
hangi bir saldýrý karþýsýnda kaleyi koru-
mak ve tamirini gerçekleþtirmekti. Kasa-
bada kýrk bir hâne, yirmi bekâr erkekten
oluþan müslümanlarla 118 hâne, seksen
bekâr erkekten meydana gelen hýristiyan
nüfus kaydedilmiþti. Bu rakamlara göre
kasaba 800’ü bulan sivil nüfusa sahipti
ve bunun 200 kadarýný müslümanlar teþ-
kil ediyordu. Kaledeki muhafýzlarla bunla-
rýn aileleri de hesaba katýldýðýnda müslü-
man nüfusun bundan daha fazla olacaðý
tahmin edilebilir. Kasabanýn vergi hâsýlatý
30.600 akçe dolayýndaydý. Ayrýca kaledeki
silâhlar teker teker belirtilmiþti (370 Nu-
maralý Muhâsebe-i Vilâyet-i Rûm-Ýli Defte-
ri, II, 560-561). Bundan bir asýr sonra Evli-
ya Çelebi’nin verdiði bilgiler dikkat çekici-
dir. Ona göre 1061’de (1651) kalenin do-
ðusundaki varoþta tahta örtülü 600 gü-
zel ev vardýr. Bu durumda toplam nüfusu
3000 civarýna ulaþýr. 3000-4000 dolayýnda
olduðu kaydedilen bu rakam 1595’teki nü-
fus verileriyle uyuþur. 1108 (1696-97) yý-
lýna ait cizye defterine göre bütün kaza-
nýn cizye veren gayri müslim sayýsý 4229’-
dur (BA, KK, nr. 3821). Buna göre kazada
17.000 dolayýnda nüfus vardýr. Bunlarýn

1997) Balkanlar’dan Basra körfezine, Rus-
ya steplerinden Mýsýr’a uzanan imparator-
luðun baþþehri Ýstanbul bir çað dönümü-
nü izleyecek yeni günlere hazýrlanmakta
olan bir þehir biçiminde resmedilmiþtir. Ye-
rasimos’un hemen bütün kitaplarý hem
Türkçe hem Fransýzca yayýmlanmýþ, ayrý-
ca birçok derginin yayýn kurulunda yer al-
mýþtýr.
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Romanya’da Tuna kýyýsýnda
tarihî bir þehir.˜ ™

Bükreþ’in 65 km. güneyinde Tuna neh-
rinin sol kýyýsý üzerinde bir liman þehridir.
Bugün Giurgiu adýyla bilinir. Kaynaklara
göre Doðu Roma Ýmparatoru Iustinianos
(527-565) tarafýndan Theodorapolis adýy-
la kuruldu. 600 yýllarýnda ortadan kalktýðý
belirtilen þehrin daha önce de bir küçük
yerleþme yerinin (Golyamo) bulunduðu
anlaþýlmaktadýr. Þehir XIV. yüzyýlda Ceno-
valýlar’ýn ticarî kolonisi olarak yeniden te-
þekkül etti, buraya Cenova (Ceneviz) Cum-
huriyeti’nin mukaddes hâmisi San Gior-
gio’nun adý verildi. Ardýndan Giorgio / Gi-
urgiu diye anýldý. Osmanlýlar bu adý Yer-
göðü / Yerkökü / Yerkövü / Yerköki þeklin-
de okunacak bir imlâ ile kaydettilerse de
bunu nasýl telaffuz ettikleri tam olarak bel-
li deðildir. XV ve XVI. yüzyýllara ait bazý Os-
manlý belgelerinde Tuna’nýn sað kýyýsýnda
Yergöðü’nün karþýsýnda bulunan Rusçuk
(Ruse) için “Yergöðü beri yaka”, Giurgiu için
de “Yergöðü öte yaka” ifadeleriyle iki ayrý
Yergöðü’nden söz edilir. Burasý muhteme-
len Tuna nehrinde Osmanlýlar’ýn dayandýðý
dinî ve fikrî bir uç hattýna iþaret ediyordu.
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