
kasabadır. Kananı devrine ait bir tahrir 
defterinde (BA, TD, nr. 434, s. 40-41) ada
da altmış üç hıristiyan. on sekiz müslü
man hanesi olduğu görülmektedir. lll. 
Mehmed devrine ait diğer bir tahrir def
terinde ise (BA, TD, nr. 702, s. 98-101) Boz
caada'nın padişah has* larından olduğu , 

adada beş küçük mahallede 242 hıristi
yan, elli beş müslüman hanesinin bulun
duğu belirtilmektedir. Dr. Covels adadaki 
Rumlar' ın kasabanın kuzeydoğu ucunda 
oturduklarını ve kiliseleri olmadığını söy
lerken Pococke adada 200 Rum ve 300 
Türk ailesi bulunduğunu kaydetmekte
dir. Onun zamanında adada Rumlar' ın 

bir kilisesi vardı ve Türkler'le müslüman
lar kale içinde oturuyorlardı. XVIII. yüz
yılda adada yahudilerin de bulunduğu 
ve Rumlar'la birlikte kuzeydoğu yönün
de olan kasabada oturdukları tesbit edil
miştir. Bu devirde adanın su i htiyacı yağ

mur suları ile gideriliyor, kurak dönem
lerde ise karşı yakadan getiriliyordu. in
ciciyan o zaman ada nüfusunun 5000 ol
duğunu kaydetmektedir. Ada bir kale 
dizdan ve kadı tarafından yönetiliyor
du. öte yandan çeşitli ülkelerden deniz 
yoluyla Osmanlı Devleti'ne gelen yaban
cı elçiler buradan Osmanlı çektirileriyle 
istanbul'a götürülüyorlardı. 

Bozcaada Osmanlı idare sisteminde, 
kaptan-ı deryaya ait olan Kaptanpaşa 
eyaJetine bağlı idi. XIX. yüzyıl sonların
da ise Cezayir-i Bahr-i Sefld (Akdeniz ada
ları) eyaletinde Midilli sancağına bağlı 

bir kaymakamlık olarak teşkilatlandırıl
mıştı . Adada kaymakamlık ve belediye 
daireleri dışında bidayet mahkemesi, Zi
raat Bankası şubesi, DüyOn-ı UmOmiy
ye Dairesi, Kale-i Şahane zabitanı, Ev
kaf Komisyonu gibi kuruluşlar vardı. Bu 
dönemde ada bir sürgün yeri olarak da 
kullanılmıştır. Adada su yetersizliği se
bebiyle idarecilerin de yardımı ile halk 
arasında bir komisyon kurulmuş, bu şe
kilde Anadolu yakasından demir boru
larla getirtilen su sayesinde adanın su 
ihtiyacı bir ölçüde giderilmişti. 

XIX. yüzyıl sonlarında adanın nüfusu 
3667 kişi olup bunun 1214'ü Türk ve 
müslümandı. Nüfus sonraki yıllarda bir 
azalma göstermiş, 1927'de yapılan Cum
huriyet döneminin ilk nüfus sayımın

da 1631 olarak tesbit edilmiş, bu sayı 
pek az çıkış ve inişler göstererek ilk de
fa 1965 yılında 2000 sayısını aşabilmiş
tir. Bu tarihte 2141 olan nüfus (bunun 
600'ü Rum, kalanı Türk). bu yıldan sonra 
yeniden azalarak 1970'te 2031 'e, 1980'
de 1722 'ye kadar düşmüş, 1985 'te ise 
2030'a yükselip 1990'da yeniden 1903'e 
düşmüştür. Adanın yüzölçümü 36 km 2 

olup Türkiye'nin üçüncü büyük adasıdır. 

Cumhuriyet döneminde ada iktisadi 
yönden hayli gelişmiştir. Bölgenin en 
önemli gelir kaynağı üzüm ve buna bağ
lı olarak şarap üretimidir. Ada son za
manlarda sosyal yönden de gelişmiş, tu
rizm açısından olduğu gibi tesis yönün
den de ilerlemeler olmuştur. Son olarak 
da elektriği ulusal sisteme bağlanmıştır. 

Bozcaada'da Fatih döneminden itiba
ren birçok tarihi eser inşa edilmişti r. 

Bunlardan Bozcaada Kalesi Fatih zama
nında yapılmış, ancak daha sonra yapı
lan tamirat ve ilavelerle ilk şeklini kay
betmiştir. Köprülü Mehmed Paşa'nın sa
dareti zamanında bir aralık Venedikli
ler'in eline geçen ada geri alımnca kale
si büyük çapta tamir edilmiş ve geniş
letilmiştir. Randolph kalenin dikdörtgen 
şeklinde olup yirmi topu bulunduğunu ve 
Türkler'in de kale içinde oturduğunu kay
dediyor. Daha sonra da birçok defa ta
mir gören kale ll. Mahmud tarafından 
1231 (1816) yılında adeta yeniden yap
tırılmış ve bugüne kadar gelmiştir. ll. 
Mahmud zamanında yapılan tamiratta 
kale kapısı üzerine, "Yaptı bu kal 'a-yı 

mansüreyi Sultan Mahmud 1 Hak teala 
ede a'dasın her dem makhOr 1 Ayniya 
düştü dedim mısra' tarihi metin 1 Oldu 
Bozcaada'nın kal'a vü şehri ma'mOr" kıta

sı konmuştur. Kale dışında Bozcaada mu
hafızı Hafız Ali Paşa tarafından 1827'
de yaptırılan tabya da önemlidir. 1311 
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(1893) tar ihli Cezdyir-i Bahr-i SefJd 
Salndmesi'ne göre adada üç cami, bir 
tekke, bir medrese, bir rüşdiye ve bir
kaç ilk mektep bulunmakta idi (s_ 297). 
Bunlardan Köprülü Mehmed Camii ile 
Alaybey Camii halen ayaktadır. Ayrıca 

adada iki hamam ile meşhur kimselere 
ait pek çok mezar yer almaktadır. 
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İstanbul'da 
Geç Roma- Erken Bizans 
dönemine ait su kemeri. 

Bozdoğan Kemeri, şehrin üçüncü ve 
dördüncü tepeleri olan Fatih ile Beyazıt 
arasındaki çukur sahada uzanıyor ve dı
şarıdan gelen suyun Beyazıt'taki başha-

3~ 9 



BOZDOGAN KEMERi 

vuza akmasını sağlıyordu. ilk yapılışı hak
kındaki bilgiler kesin değildir. Roma im
paratoru Hadrianus zamanında 123 yı
lına doğru istanbul' da birtakım su te- · 
sislerinin yapıldığı bilinmekte, fakat Boz
doğan Kemeri'nin bunlarla ne derecede 
ilgili olduğu açık şekilde anlaşılmamak
tadır. 1. Constantinos tarafından şehir 
300'de yeniden kurulduktan sonra te
sisler de yenilenmiştir. Genellikle keme
rin Valens (364-378) tarafından yaptırıl
dığı kabul edilir ve bu sebeple "Valens 
su kemeri" adıyla da anılır. Belki Hadria
nus tesislerinden de faydalanılarak 368-
378 yılları arasında doğu tarafındaki ucu
na, şimdiki istanbul Üniversitesi merkez 
binası bahçesinin olduğu yerde, praefec
tus (belediye başkanı) Clearchus tarafın
dan "Nymphaeum majus" veya "Mymp
haeum maximum" olarak adlandırılan 
büyük bir başhavuz ve çeşme binası yap
tırılmıştır. Bozdoğan Kemeri'nin yapımın
da, bir ayaklanma denemesinden dolayı 
cezalandırılan Khalkedon (Kadıköy) şeh
rinin surlarının yıktınlması suretiyle el
de edilen malzemeden faydalanıldığı yo
lundaki iddiayı destekleyen inandırıcı bir 
dayanak yoktur. Kemerin Hadrianus ve 
daha sonra 1. Theodosius (378- 395) ta
rafından yaptırılan şehir dışı su tesisle
rine bağlandığı muhakkak olmakla be
raber bu şebekenin genellikle sanıldığı 
gibi Belgrad orman bölgesinden değil 

batı tarafındaki sulardan beslendiği an
laşılmaktadır. Nitekim Trakya'da Erken 
Bizans dönemine ait irili ufaklı birçok 
su kemeri kalıntısı bugün hala görüle
bildiği gibi Türk devrinde de kullanılan 
Ma'zul (Mazlum) Kemer'in de üzerindeki 
işaretlerden ve yapı tekniğinden bir Geç 
Roma - Erken Bizans eseri olduğu anla
şılmaktadır. Avarlar'ın 626'da tahrip et
tiği Valens su kemeri, surlardan içeri gi
remediklerine göre Bozdoğan Kemeri 
olmayıp şehrin dışındaki tesisler olma
lıdır ve böylece bunların bütününe VII. 
yüzyılda "Valens tesisleri" denildiği tah
min edilebilir. Bu su yolları ve herhalde 
kemer de 758'den sonra V. Konstanti
nos (741-775) tarafından çok sayıda işçi 
toplanarak tamir ettirilmiştir. Bozdoğan 
Kemeri Bizans devrinde başka tamirler 
görmekle beraber bunların ne derecede 
oldukları bilinmemekte, ya lnız ll. Basi
leios tarafından 101 9'da yaptırılan bir 
bölüm tanınmaktadır. Bizans'a batıdan 
gelen kuşatmalar sırasında şehrin dış 

şebekesi tahrip edildiğine göre Bozdo
ğan Kemeri'nin aralıklı olarak çalıştığı
na ihtimal verilebilir. Bizans'ın son yılla
rında kemerin etrafındaki bağ ve bah-
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çelerin sulanmasına yardımcı olduğu, 

1403'te istanbul'dan geçen ispanyol el
çisi Ruy Gonzales de Clavüo'nun seyahat
namesinden öğrenilmektedir. 

Fetihten sonra şehrin su sıkıntısı için
de olduğunu gören Fatih Sultan Meh
med'in acele bir su şebekesi ihya ettir
diği ve bu arada Bozdoğan Kemeri'nin 
de devreye girdiği anlaşılmaktadır. Fa
tih vakfiyelerinde sadece Kemer adı ile 
belirtilen eserin bugünkü adını ne za
man ve ne münasebetle aldığı henüz ay
dınlatılamamıştır. Bazı kaynaklarda gö
rülen ve Bozdoğan adının bir çeşit do
ğan kuşundan yahut bu adı taşıyan ar
mut veya ona benzer gürzden gelm iş 

olduğu yolundaki görüşler, bu su keme
riyle aralarında ilgi kurulamadığından 

inandırıcı sayılmazlar. ll. Bayezid ( 1481-
15 ı 2) ve Kanünf Sultan Süleyman ( 1520-
1566) zamanlarında yapılan su tesisle
rinde de Bozdoğan Kemeri üzerinden 
yeni su yolları (Halkalı suyu) geçirilmiştir. 
Kemerin Şehzade Camii yakınındaki kıs
mının, öteden beri sanıldığı gibi cami
nin Haliç tarafından görünümünü ka
pattığı için yıktınlmadığı artık anlaşıl

mıştır. Bu kısmın büyük bir depremde, 
muhtemelen "kıyamet-i suğra" denilen 
1 509 yılı depreminde yıkıldı ğı 1607 ta
rihli bir su yolu haritasından öğrenilmek
tedir. Bu haritaya dayanarak kemerin 
Türk devrinde aldığı Bozdoğan adının bu 
yıkılma ile ilgili olduğu ve haritada gö
rülen Bozulgan Kemer adının zamanla 
Bozdoğan Kemeri şekline dönüştüğü ile
ri sürülmektedir. Bu yıkılma sonunda 
Şehzadebaşı-Vefa bölgesinde bir süre 
su toplandığından bir gölcük meydana 
gelmiş ve buna "büyük batak" denilmiş
tir. ilk Kırkçeşme sularının şehre geti
rilmesine yardımcı olan kemer Süley
maniye su yolu yapıldığında (964/1556-
57) bu şebekeye hizmet etmiş ve bilhas
sa Saray-ı Amire'nin suyunun nakline ya
ramıştır. 

Bozdoğan Kemeri'nin doğu bölümü 
Sultan ll. Mustafa tarafından 1109'da 
( 1697 -98) tamir ettirilmiş ve bu müna
sebetle, tarih beyti, "Şad-ab kılıp alemi 
izzile Sultan Mustafa 1 Bala-yı tak-ı ser 
bülend maü'l-hayata navedan" olan beş 
satırlık bir kitabe kuzey cephesinde 45. 
payenin yüzüne konulmuştur. Bundan 
sonra da zaman zaman ufak tamirte
rin yapıldığı bilinmektedir. 23 Ağustos 
1 908'de istanbul'un bu bölgesini mah
veden büyük yangının sabahında çevre
deki bütün cami ve mescidler yandığın
dan ezanın kemerin üstünden okundu-

ğu o günleri yaşayanlar tarafından söy
lenmektedir. ll. Dünya Savaşı'ndan önce
ki yıllarda istanbul'un nazım planını ha
zırlayan H. Prost, şehri Galata - Beyoğ
lu'na bağlayan ana caddenin (Atatürk Bul
van). Bozdoğan Kemeri'nin heybetini be
lirtecek şekilde onun altından geçiritme-
sine özen göstermiştir. -

Bugünkü haliyle Bozdoğan Kemeri ta
mam olmayıp her iki ucundan ve doğu
daki bölümünün içinden bazı parçaları 

eksiktir. Fatih tarafındaki ucundan SO 
metrelik bir parçasının yakın tarihlerde 
eksildiği bilinmektedir. Kemerin bugün 
mevcut olan parçalarının Fatih tarafın
dan itibaren 1'den 40'a ve 46'dan S1'e 
kadar olan gözleri Roma devri yapısıdır; 
52- 56. gözler Kanünf Sultan Süleyman, 
41-45. gözler ise ll. Mustafa devirlerin
de tamir ettirilmişlerdir. Şehzade Camii 
ile Delikanlı sokağı arasındaki parçasın
dan ise toprak üstünde hiÇbir iz kalma
mıştır. En üst kenan deniz seviyesinden 
61 m. yüksekte olan kemerin. 1 -17. göz
leri tek sıra, 18-73. gözleri ise çift sıra 
halindedir; diğer uçta gözlerin yine tek 
sıraya indikleri görülür. Kemerin geniş
liği Fatih tarafı ucunda 3,40 m. ile baş
lamakta, gözlerin çift kat olduğu yerde 
5,65 metreyi bulmakta ve doğu ucuna 
yaklaşırken 4,30 metreye inmektedir. 
Aslında su kemerin üstünden açık bir 
kanal içinde geçirilmekte iken sonraları 
künkler döşenmiş, daha sonra da demir 
borular konulmuştur. Bu borulardan ge
len su yakın tarihlere kadar Süleymani
ye Camii 'ne ve Beyazıt'tan itibaren yer 
altı kanalı ile Ayasofya taksimine ve ora
dan da Topkapı Sarayı'na gidiyordu. Ke
merin zeminden şimdiki yüksekliği bazı 
kısımlarda 28-29 metreyi bulmaktadır. 
Uzunluğu ise Fatih'ten Şehzade Camii'ne 
kadar olan parçası 592.40 m.. Beyazıt 
tarafındaki parçası 1 99,28 m. olduğuna 
göre. bu uzunluğa aradaki eksik kısım 
ve batı ucunda yıkılan parça da eklendi
ğinde 971 metreyi bulmaktadır; şüphe
siz ilk yapıldığında her iki ucunda da bi
raz daha ileri uzanıyor olmalıydı. 

Muntazam kesme taşlarla inşa edilen 
Bozdoğan Kemeri'nin orüinal teknik özel
likleri, en iyi durumda kalabilmiş olan 
25. gözde görülmektedir; bazı kısımlar
da ise tuğladan yapılmış yamalar dik
kati çeker. 1 988 yılında belediye tara
fından büyük bir onarım faaliyetine giri
şiterek Atatürk Bulvan üzerinde uzanan 
en göze çarpıcı kısmında cephelerinin 
temizlenip takviye edilmesine çalışılmış , 

bu arada zeminde yapılan kazılarta · da 



temel taşları meydana çıkarılmıştır. Yan
gınlardan ve tabiat tesirlerinden zarar 
görmemiş olan alt kısımlarda taşların 

çok düzenli bir biçimde kesilmiş ve bağ
lanmış olduğu görülmektedir. 

istanbul'un en eski eserlerinden biri 
olan Bozdoğan Kemeri, Geç Roma ve Bi
zans devirlerinde şehrin su ihtiyacının 

karşılanmasına yardım etmiş ve bütün 
Osmanlı devri boyunca da Türk su şe

bekesinin bir parçası olarak bu hizmeti
ni sürdürmüştür; bunun için de devam
lı bakım görmüştür. 
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BOZOK 

Osmanlı Devleti'nde 
bugünkü Yozgat ilini içine alan 

bir sancak. 
_j 

Bozok sancağı XVI. yüzyılda teşkil edil
miş olup Tanzimat'tan önce Sivas. To
kat ve Amasya bölgelerini içine alan Eya
Iet-i Rüm'a, Tanzimat 'tan sonra ise An
kara vilayetine bağlı idi. Zaman zaman 
meydana gelen değişiklikler hariç sınır
ları aşağı yukarı bugünkü Yozgat iline 
tekabül eden sancak. adını XIV. yüzyılın 

sonlarından itibaren Dulkadırlılar zama
nında bölgeye yerleşen Bozok Türkmen
leri'nden alır. 

Hititler zamanından beri Anadolu'nun 
gerek siyası mücadeleler ve halk hare
ketleri, gerekse etnik hareketlilik bakı
mından Kızılırmak yayının iç tarafı gibi 
en renkli bölgelerinden biri üzerinde bu
lunması sebebiyle burası ilgi çekici bir 
arazi parçası olmuştur. Bozok sancağı
nın yer aldığı bu bölge, İlkçağ ' lardan iti
baren sırasıyla Hitit İmparatorluğu ' na 
merkezlik etmiş, ardından Frigya ve Pers 
hakimiyetini tanımış, bir ara Roma eya
Ieti olmuş, Helenistik devirde ise Anka
ra'yı başşehir yapan Galatlar' ın eline geç
miş , daha sonra Bizans'ın hakimiyeti al
tına girmişti. 

Türkler'in Anadolu'da yerleşmeleriyle 
birlikte bölge önce Danişmendliler' in ha
kimiyetine girdi, sonra da 117 4 yılında 
I I. Kılıcarslan tarafından Selçuklu top
raklarına katıldı. Daha sonra İlhanlılar ve 
Kadı Burhaneddin Devleti tarafından yö-

netilen bölge 1399 ·da Yıldırım Bayezid 
tarafından Osmanlı topraklarına dahil 
edildi. Fakat XIV. yüzyılda Dulkadıroğul
ları burasını kendi beyliklerine kattı 

lar. 1514 yılında ise Yavuz Selim'in bu 
beyliği ortadan kaldırması üzerine Bo
zak bölgesi kesin olarak Osmanlı idare
sine girdi. 

1522 yılına kadar. Osmanlılar ' a tabi 
olmak kaydıyla. onlara çok hizmetler gör
müş olan Şehsüvaroğlu Ali Bey'in idare
sinde kalan Bozok onun istiklal fikriyle 
hareket etmesi sonucu ortadan kaldırıl
masından sonra bir sancak itibar edildi 
ve burada fiilen Osmanlı idari sistemi 
uygulandı. Bozok Alaüddevle Bey ve oğ
lu Şahruh . Bey zamanında oldukça imar 
görmüş ve yörede yerleşik hayata geçiş 
faaliyeti hızlanmıştı. Alaüddevle Bey za
manında tertip edilen kanunname ve 
yapılan tahrir*den Osmanlılar geniş öl
çüde faydalandılar . 

Bozok sancağının Osmanlılar devrin
deki en itinalı tahriri 963 (1556) yılında 
Koca Nişancı Celalzade Mustafa zama
nında gerçekleştirildi. Bu tahrire göre 
sancak, aynı adı taşıyan kazaya bağlı Bal
tı. Kanak-ı Zir, Karadere. Sorkun, Deli
ceözü. Selmanlı'dan müteşekkil altı; Ak
dağ kazasına bağlı Kanak-ı Bala, Alikı, 

Akdağ, Boğazlıyan, Emlak, Gedik ve Çu
buk'tan oluşan yedi nahiye olmak üzere 
toplam on üç nahiyeden ibaretti (BA, TD, 
nr. 315) . XVII. yüzyılda bu nahiyeler ta
mamen kaza haline getirildi ve sayıları 
ona düştü (Katib Çelebi, s. 626) Aynı yüz
yılın başlarında sancakta on altı zeamet 
ve 731 tirnar ve sancak beyi has' ları bu
lunuyordu (Ayn Ali , s. 51-52; Evli ya Çele
bi, lll , 236) 

Bozok sancağının kaza ve nahiyeleri
nin tamamı konar göçerlerden teşekkül 
etmişti. Belirli bir sancak merkezi yok
tu. Nitekim Evliya Çelebi , "Mamur şehri 
yoktur; mlrliva cemi nevahisini deveran 
eder" ifadesiyle XVII. yüzyılda da duru
mun değişmediğine işaret eder (Seya
hatname, III, 236) Bunun sebebi, bölge
nin daha XIII. yüzyılda göçebe hayat tar
zının yoğunlaştığı bir yer olmasından ve 
sonraki yüzyıllarda da sürekli yeni gö
çebe unsurların bu yapıyı yenilemesin
den ileri gelmektedir. Ancak XVIII. yüz
yılın ortalarına doğru Halep Türkmenle
ri'nden Mamalu aşiretine mensup Ça
panoğulları ' nın bugünkü Yozgat şehrini 
kurarak bölgede nüfuz kazanıp bir ayan
lık yönetimi meydana getirmeleriyle bu 
göçebe karakter değişmeye ve sancak 
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gerek sosyal gerekse ekonomik yönden 
yapısını geliştirmeye başladı. Çapanoğul

ları Tanzimat'a kadar yönetimi ellerin
de tuttular. Bozok sancağı 1846 yılın
dan itibaren Ankara vilayetine bağlandı 
ve merkezden görevlendirilen mutasar
rıflarla yönetilmeye başladı. Bu durum 
Cumhuriyet'e kadar devam etti. 

Bozok sancağı XIII. yüzyılda Türkmen 
ve Moğol kabilelerinin. XVI-XIX. yüzyıl
lar arasında, özellikle XVII. yüzyılda de
vamlı yeni Türkmen aşiretlerinin. hatta 
Çapanoğulları zamanında Ermeni ve Rum 
nüfusun iskanına sahne oldu; bu sebep
le etnik çehresi önemli bir zenginlik ka
zandı. Buna paralel olarak sosyal ve di
ni hayatı da bilhassa XVI ve XVII. yüz
yıllarda oldukça hareketli geçti. Temel
de göçebe bir yapı sergilemesi, devletin 
siyasi ve idari zaaflarının bu yapıyı faz
laca etkilernesiyle sonuçlandı. Bu da de
vamlı krizierin doğmasına ve birtakım 

isyanların patlak vermesine yol açtı. Da
ha XIII. yüzyılda Babal isyanıyla merke
zi otoriteye ilk baş kaldıran bölge, XVI. 
yüzyılda Safevi propagandalarıyla buna 
bağlı ayaklanmaların merkezi oldu ve Ra
fızlliğin yayıldığı bir mıntıka haline gel
di. Bu sebeple Osmanlı tarih yazarları 
bu bölge halkına hiçbir zaman iyi gözle 
bakmayarak burayı "menba-ı eşkıya " ve 
"ma'den-i eşirra" olarak görmüşlerdir 
(Celalzade, vr. 159a)_ XVII. yüzyılda ise Ce
lall isyanları yine bu bölgede yoğunlaş
mış ve yıllar sürecek içtimal ve iktisadi 
kriziere yol açmıştır. Bu da Çapanoğul
ları'nın yükselmelerindeki en önemli ha
zırlayıcı şartlardan biri olmuştur. Bozok 
sancağı ancak Çapanoğulları'nın bölge
de nüfuzu ellerine geçirmeleriyle, Dul
kadırlı dönemi hariç tutulursa, belki de 
tarihinin en müreffeh ve marnur devre
lerinden birini yaşamıştır. XVIII. yüzyılın 
sonlarıyla XIX. yüzyılda bölgeyi ziyaret 
eden Avrupalı seyyahlar, başta Yozgat 
ve havalisi olmak üzere muntazam ve 
temiz köylere. geniş meralar, tarlalar ve 
bahçelere rastladıklarını yazmaktadır

lar. 

Bozok sancağının bulunduğu bölge Bi
zans döneminden beri köy hayatının, do
layısıyla buna bağlı şekilde ziraı ekono
minin hakim olduğu bir mıntıka halinde 
Selçuklular'a intikal etmiş, Selçuklu dö
neminde ise yoğun Türkmen yerleşme
leriyle göçebe hayat tarzı ve hayvancılık 
buna eklenmiştir. Her ne kadar Selçuk
lu ve daha sonra Moğol hakimiyeti sıra
sında bu bölgede derece derece yerle-
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