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MusTAFA KAFALI

BATUM

başşehri.
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Karadeniz'in doğu kıyısında. Türkiye sı
1S km. uzaklıkta , Çoruh nehrinin
denize döküldüğü yerin kuzeydoğusun
daki verimli ve düzlük arazi üzerinde kurulmuştur; Sovyetler Birliği'nin Karadeniz'deki en önemli limanlarından biridir.
Senenin her mevsimi yağış alması, Kafkas dağları sebebiyle kuzey rüzgarlarına kapalı olması. nemli ve sıcak bir iklime sahip bulunması topraklarında turunçgil ve astropikal bitkilerin yetişmesine imkan vermektedir; denize yakın
kesimlerinde kıyı boyunca palmiye, okaliptüs, bambu ve defne gibi ağaçlar görülür.
nırına

Bugün yerli halkın Batumi dediği Satum. Eskiçağ ' da Pers İmparatorluğu sı
nırları içerisinde Bathys adıyla bilinen
bir liman şehri olarak kuruldu. Pontuslular'ın hakimiyetinden sonra Romalılar'ın
eline geçti (m.ö. 63) ve Romalılar bura2~0

seferleri için lojistik ikmal merkezi olarak kullandılar. VI. yüzyılda bütün bölge ile birlikte Bizans'ın eline ge~
çen Batum Laz Krallığı'nın idaresine verildi. IX. yüzyılda şehir müslümanlar tarafından fethedildiyse de X. yüzyılda Gürcistan Birleşik Krallığı'nın idaresine gi rdi ve en parlak dönemini Gürcü Kraliçesi Tamara zar;nanında yaşadı. XIII. yüzyı
lın başından itibaren Moğol, Arap ve Gürcüler tarafından yağmalandı. XV. yüzyı
lın sonlarında Osmanlılar tarafından alı

nan Batum bir ara elden çıktıysa da daha sonra tekrar fethedildi. Kanuni Sultan Süleyman ' ın padişahlığının ilk yılın
da Trabzon eyaJetine bağlı bir sancak
olarak teşkilatlandırıldı. 1568-1 574 yıl
ları arasında Erzurum'un bir sancağı durumunda olan Batum. asrın sonlarında
müstakil bir eyalet haline geldi. XVII. yüzyılın başlarında Gönye ile birlikte Batum'da 13 zeamet* ve 172 timar* bulunuyordu. Bölgenin Osmanlılar tarafından
fethiyle başlayan İslamiaşma hareketi
XVIII. yüzyılın sonlarına kadar devam etti. Osmanlılar idaresinde büyük ve tahkim edilmiş bir kalesi bulunan Batum
şehri Kafkasya üzerinden yapılan esir ticareti için önemli bir limandı. XVIII. yüzyılın başlarında Batum Kalesi'nin korunması için ortalama 200- 300 civarında
yeniçeri bulundurulduğu gibi Batum ve
Gönye sahilleri ile Abaza ve Megrel gemilerinin korunması için de beş işkam
paviye (sahil muhafaza botu) görevlendirilmişti.

Gürcistan Cumh uriyeti'ne bağlı
Özerk Acara Cumhuriyeti'nin
L

sını doğu

18SO'Ierde Rus deniz seferi ve ticaret
Batum'da bir acentelik açtı ve
böylece burası Kırım- Anadolu- Kafkasya ticaret hattının son iskelesi oldu. Sultan Abdülaziz devrinde Trabzon Valisi
Emin Muhlis Paşa tarafından imar edilen Batum'da Aziziye adıyla bir cami inşa edildi. 1878 Berlin Antiaşması'yla serbest liman olarak Rusya'ya bırakıldı ise
şirketi

Batum'dan iki ayrı g ö rünüş - Gürcista n

de bu statüsünü ancak 1886'ya kadar
koruyabildi. Batum'un gelişmesi 1883'te Batum-Tiflis-Bakü demiryolunun inşasıyla başladı. 1900 yılında Bakü- Satum petrol boru hattının döşenmesiyle
de Rusya ' nın Karadeniz'deki en önemli
petrol iskelesi haline geldi; bu sebeple
de nüfusu giderek arttı ve 1926 yılında
45.000 iken 1970'te 101.000'e, 1989'da
da 136.000'e ulaştı.
3 Mart 1918'de Rusya Bolşevik hükümeti ile imzalanan Brest- Litovsk Antiaş
ması gereğince Artvin ve Ardahan ile birlikte Osmanlı Devleti 'ne bırakılan Batum,
Nisan 1918'de müstakil bir sancak merkezi haline getirildi. Ancak 30 Ekim 1918
tarihinde imzalanan Mondros Mütarekesi ile Osmanlı Devleti Batum ·dan çekilmek zorunda kalınca şehir İng ilizler
tarafından işgal edildi (24 Aralık 1918)
İngilizler iki yıl kadar kaldıkları Kafkasya bölgesinden Temmuz 1920 'de çekildiklerinde Batum'u da boşalttılar ve buraya Gürcistan hükümeti el koydu. Bu
durumu kabul etmeyen Türkiye Büyük
Millet Meclisi hükümeti bir askeri birlik
göndererek şehri ele geçirip tekrar sancak olarak teşkilatlandırdı ve Batum, Birinci Büyük Millet Meclisi'nde beş mebusla temsil edildi. Fakat 16 Mart 1921 'de
Rusya ŞOralar Federatif Sosyalist Cumhuriyeti hükümeti ile imzalanan Moskova Antiaşması gereğince Gürcistan'a bı
rakıldı. Türk kuwetlerinin şehri boşalt
masından sonra (28 Mart 1921) Batum,
Gürcistan Cumhuriyeti (Gruzüa 1 Gruzinskaja) bünyesinde kurulan Özerk Acara
Cumhuriyeti 'nin (Adjarskaja) başşehri oldu.
Bugün Batum. sahip olduğu geniş ka pasiteli limanı , sanayi tesisleri, eğitim ve
kültür kuruluşları ve stratejik konumu
bakımından Kafkasya'nın en önemli şeh
ridir. Limanı iç ve dış ticarette, yolcu taşımacılığında önemli rol oynayan ve ay-
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hava, kara ve demiryolu gibi geniş
sahip olan Batum'da
petrokimya tesisleri ve makine fabrikaulaşım imkanlarına

ları bulunmaktadır. İkiimin uygunluğu

sebebiyle zengin bitki çeşitlerine sahip
olan botanik bahçesi ile etnografik. folklorik, tarihi eserlerin sergilendiği iki müze ve Osmanlılar devrinden kalma minaresi yıktırılmış Aziziye Camii başlıca
eserlerdir.
BİBLİYOGRAFYA :
Ayn Ali, Kauanln-i Al-i Osman, s. 60; Evliya
Çelebi, Seyahatname, ll, 82-83; Bekir Kütükoğ
lu. Osmanli-iran Siyasi Münasebetleri 15781590, İstanbul 1962, s. 110, 137, 143, 186189; Cengiz Orhonlu. Osmanlı Tarihine Aid
Belgeler, Telhisler (1597-1607), İstanbul 1970,
s. 77; M. Fa·hrettin Kırzıoğlu, Osmanlıların Kafkas-Ellerini Fethi (1451-1590), Ankara 1976; i.
Metin Kunt. Sancaktan Eyalete, İ stanbul 1978,
s. 140, 180; Batumi (nşr. Aziz Akhvlediani), Batumi 1982; Tuncer Baykara, Anadolu'nun Tarihi Coğrafyasına Giriş 1: Anadolu 'nun idari Taksimalı, Ankara 1988, s. 105, 109, 134;
Götthard Jaschke, "Die Elviye-i Seliise: Kars,
A rdahan und Batum", Wl, XVIIlfl-2 (1971). s.
19-40 ; N. N. Shengelia, "Ottoman Arzas Canceming Batumi", JTS, VII ( 1984). s. 377-402;
Mirza Bala. "Gürcistan", iA, N, 837-845; Ch.
Quelquejay. "Batumi", E/ 2 (İng.). ı. 1108 -1109;
Özbek Sovyet Entsiklopediyası, Taşkent 1972,
ll, 93; GSE, 1, 120-122; lll, 75-76; VII, 30.

liJ

L

İDRis BosTAN

BAUDIER, Michel
{ö. 1645 [?])
İslamiyet ve Türk tarihi üzerine
derleme kitaplar yazan
bir Fransız.
Hayatı hakkında

_j

yeterli bilgi bulunma1645 yılı dolaylarında öldüğü sanılmaktadır. Languedoclu asil bir aileden geldiği , iyi bir
öğrenim görerek Grekçe, Latince, İtal
yanca, ispanyolca. İbranice ve Arapça öğ
rendiği ileri sürülür. Önceleri elli kişilik
bir kuwete kumandanlık yaparken öğ
renim görmüş birçok asker gibi tarihçiliğe ve vak'anüvisliğe yönelmiş, bir tamakta, 1590'a

doğru doğup

raftan da eski sikkelerle el yazması kitaplar toplamıştır. 1628'de Roma'da bulunmuş, N. lorga 'nın kaydettiğine göre
Doğu'ya seyahat etmiştir. Bütün mal ve
mülkünü antika almak için harcadığın
dan hemen hemen iflas etmiş durumda
öldüğü bilinmektedir. Kitaplarının çoğu
Fransa tarihi ve ünlü şahsiyetleri üzerinedir.

Leon Clavius, Lanicerus ve daha başka
larından derlediği , 1300'den 1617'ye kadar Osmanlı tarihinde geçen bazı olaylara dair bilgileri yayımlamış (Paris 1617,
1620, 1626, ilaveli baskı Paris 1631, 1641)
ve hiç değilse bu eserinde, adlarını verdiği eski yazarlardan alıntılar yaparak
kitabını meydana getirdiğini açıklamak

Baudier'nin Türk tarihi bakımından
önemi. Türkler ve İslamiyet hakkında
yazdığı, çeşitli yanlış bilgi ve ithamlar
içeren kitaplardan dolayıdır. Aşağıda, çok
uzun olan başlıkları kısaltılarak verilen
bu kitapların en tanınmışı, Osmanlı sarayına ve divanına dair olmak i ddiasın 
daki Histoire g{merale du Sermil et de
la CoUI du Grand Seigneur, Empereur
des Turcs'tür. Bu kitabı 1624'te Paris'te yayımlamış. daha sonra da ilaveli baskılarını yapmıştır (Paris 1626, 1631, 1633;
Rouen I 638, 1640, 1642; Lyon 1652, 1662).
Aynı kitap Edward Grimeston tarafın
dan İngilizce'ye de çevrilmiştir: The History ot the Imperial Estate ot the Grand
Seigneurs ... (London 1635) . Eser. başta
bir süre istanbul'da bulunmuş olan Ottaviano Son'un kitabı olmak üzere daha
önce yazılmış kaynaklardan ve seyyah,
tüccar. misyoner gibi kişilerden toplanan çeşitli bilgilerin ve özellikle halkın
ilgisini çekecek şaşırtıcı olayların ağdalı
ve zevksiz bir üslüpla kaleme alındığı
basit bir derlemeden ibarettir. Baudier
topladığı bilgileri tenkit süzgecinden geçirmeden aktarmış, çalışmasında en gülünç ve akıl dışı söylentilere, en basit dedikodulara dahi yer vermiştir. Bu hususta daha da ileri giderek kitabın bir
bölümünü ayrıca Lyon'da, padişaha ve
hanedan mensupianna izafe edilen sefahatleri dile getiren uzun ve çirkin Du
Serail et des amours du Grand Turc,
de ses soeurs et de ses filles .. . des debauches des Grands de la Porte ... des
debauches des Sultanes entre elles ...
başlığıyla ayrı bir kitap halinde yayımla
mıştır. Hiçbir vakit sarayın içini tanıma
sı mümkün olmayan Baudier'nin böyle
bir başlık koyduğu kitabıyla sadece basit halkın merakını uyandırmak istediği
açıkça bellidir.
Baudier'nin Türkler'le ilgili savaş, fetih, isyan ve ilginç olayları anlatan ikinci
kitabı Inventaire de l'Histoire generalle
des Turcs, ou sont descriptes l es guerres des TUics, leUis conquetes, seditions et choses remarquables ... adını
taşımaktadır. Baudier bu başlık altında,
Bizanslı yazar Khalkondyles ile Paul Jove,

Histoire generale de la religion des
Turcs, avec la naissance, la vie et la
mart de leur Prophete Mahomet et les
actions des quatre premiers caliphes
qui 1'o nt suivy ... adını taşıyan üçüncü
eseri. yine Türkler münasebetiyle ele aldığı İslam dini, Hz. Muhammed 'in hayatı ve dört halife devri üzerinedir. Kitap
1625'te Paris'te yayımlanmış, 1632 ve
1641 'de tekrar basılmıştır. Kitabın sonunda, yazarın Kur'an-ı Kerim'in tercümesi olduğunu övünerek ifade ettiği bir
de metin bulunmaktadır ki Baudier bunu aslında, Ortaçağ sonlarında yapılan
Latince tercümelerden ve hıristiyan tealog Bibliander'in (ö. ı 564) tercümesinden
aktarmıştır. İslamiyet hakkındaki bölümler ise o devirde yazılmış taraf tutucu, ön yargılı ve hurafelere dayanan kitaplardan derlenmiştir. Baudier iftiharla,
kitabının bu konuları eksiksiz biçimde
topariayan ilk özg ün eser olduğunu söylemekte ise de bugün yazdıklarının Edessalı Bartholemaios (VIII. yüzy ıl), Anastasios (IX. yüzyıl), Kedrenos (XI-Xl!. yüzyıl),
Euthymios Zigabene (XII. yüzy ıl) ve Zonaras (XII. yüzyıl) gibi Bizanslı tarihçirahiplerin eserlerinden yapılmış alıntı
lardan oluştuğu bilinmektedir. Faydalandığı diğer bir kaynak ise Müslümanlıktan dönen ve hıristiyan rahibi olarak
Juan Andres adıyla misyonerlik yapan
bir Endülüslü ·n ün İslamiyet' e reddiye
mahiyetinde kaleme aldığı Libro nuevamente imprimido que sellama confusion de la secta mahomatica y d'l Alcoran (Valencia 15 I 5) adlı kitabıdır. O devirde çok tutulmuş olan kitabın Latince,
italyanca, Fransızca, Almanca ve ingilizce tercümeleri yapılmıştır. Baudier
· İslamiyet' e karşı olan bu kitaptan geniş
ölçüde faydalandığı gibi ayrıca seyyah
Jean Palerne'nin (ö ı 592) seyahatnamesindeki (Peregrinations ... du S. Jean Pa/erne ..., Lyon 1606) İslamiyet'e dair bölümü de (s. 93- 138) kullanmıştır. Baudier'nin hiç irdelemeksizin faydalandığı, çelişkili ve tutarsız çeşitli bilgileri, yalan
yanlış haberleri aynen tekrarladığı ve
ayrıca koyu hıristiyan rahiplerin yazdık
ları ön yargılı düşünceleri de benimse-

dürüstlüğünü gösterebilmiştir.
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