
eryüzünün gelmifl geçmifl en büyük
seyyah› kim diye sorsalar bunun bir
tek cevab› vard›r. O da 1300’lü y›l-
larda yaflam›fl olan Ma¤ripli yani
günümüz Fas s›n›rlar›ndan olan
Müslüman Ibn Batuta’d›r. 

Batuta seyyahlar›n en büyü¤ü ve en ünlüsüdür
çünkü onun ça¤›nda bilinen dünyan›n üçte ikisini
dolaflm›fl yani tam 120 bin kilometre kat etmifltir.
Ve bu gezilerinde Arabistan, Afrika, Hindistan, Çin,
Orta Asya, Balkanlar ve elbette Anadolu’nun bir
k›sm›yla birlikte Kastamonu’da bulunmaktad›r.

1304’de do¤an Batuta, 1369 y›l›nda vefat eder.
Kendisi ilk seyahatini 1325 y›l›nda 20 yafl›nda ha-
c› olmak için gitti¤i Mekke yolculu¤u ile bafllar.
Kendisi bu yolculuklar›n› not etmifl ayn› zamanda
akl›nda kalanlar› aktard›¤› ‹bn Cüzey isimli bir kifli
taraf›ndan derlenerek el yazmalar› haline getir-
mifltir. 1355 y›l›nda seyahatnamesi ortaya ç›kan
Batuta’n›n bu orijinal el yazmalar› ise günü-
müzde Paris’te Bibliotheque Nationale’dedir. 

1850’li y›llarda Batuta’n›n bu çok ünlü eseri bat›
dillerine çevrilmeye bafllar. Ayn› zamanda
1900’lerle birlikte Osmanl›’da da tan›nmaya.
Günümüzde ülkemizde uzmanlar› d›fl›nda yeni
yeni tan›n›yor olsa da bilhassa Avrupa’n›n çok
yak›nd›¤›, tan›d›¤› ve hala yo¤un ilgi gösterdi¤i
bu seyyah bize 14. yüzy›l›n dünyas›n› anlatm›flt›r.

fiöyle bir fley düflünün. 1330’lu y›llar›n Anadolu’su-
nu ayn› zamanda da Kastamonu’yu kelimelerle
adeta bir resim gibi çizen biri. Kastamonu’da sulta-
n›, saray›, gelenek ve görenekleri, devletin ve dini
törenlerini, rütüellerini 682 y›l önceden çok canl›
bir flekilde aktaran birisi…

Tarih kitaplar›n›n aksine, yaflayan sultanlar, fleh-
zadeler, din adamlar›, ahiler; da¤ bafllar›ndaki
dergâhlar, bafltan sona Türkçe konuflan, fliirler
yazan, edebiyat yapan insanlar…

Batuta 1332 y›l›nda Anadolu’ya Lazkiye’den
bindi¤i bir Cenova gemisi ile Alanya’dan girer.
Bilad-i Rum dedi¤i bu topraklar için eskiden Ro-
ma ve Yunanl›lar otururken flimdi Müslüman
Türkmenlerin yurdudur terimini kullan›r.

Ve Batuta Anadolu genel anlamda flu flekilde 
tasvir eder: 

“Bilad-i Rum denilen bu ülke dünyan›n en güzel
memleketidir. Allah, güzellikleri öteki ülkelere ayr›
ayr› da¤›t›l›rken, burada hepsini bir araya getirmifl-
tir. Burada dünyan›n en güzel insanlar›, en temiz
k›yafetli halk› yaflar ve en nefis yemekler piflirilir.
Allah´›n yaratt›klar› içinde en flefkatli olanlar bun-
lard›r ki, bundan ötürü “Bolluk, bereket fiam´da
flefkat ise Anadolu’dad›r.”

Alanya, Antalya, Denizli, ‹zmir, Manisa, Bal›kesir,
Bursa, ‹znik, Gerede ve Safranbolu üzerinden Kas-
tamonu’ya ulaflan seyyah buradan Sinop yoluyla
da Kuzey Karadeniz k›y›lar›na geçer.

Kastamonu’ya gelmeden önce Bursa hükümdar›
dedi¤i Osmanl› Beyli¤i’nden Orhan Gazi’yi ziyaret
eder. Orhan Gazi ve Osmanl›lar için flunlar› söyler:

“Bursa'n›n hâkimi Osmanc›k o¤lu îhtiyaru'din Sul-
tan Orhan Be¤’dir. Bu hükümdar Türk padiflahlar›-
n›n en ulusu oldu¤u kadar, toprak, asker ve varl›k
bak›m›ndan da onlar›n en üstünü bulunmaktad›r.
Hâkimi oldu¤u yüz kadar kale vard›r ki, ço¤u zama-
n›n› bunlar› dolaflmakla geçirir ve her kalede bir
müddet kalarak durumlar›n› anlamak, noksanlar›n›
tamamlamakla meflgul olur. Hiçbir flehirde, hiçbir
suretle bir aydan fazla oturmaz, aral›ks›z olarak kâ-
firlerle savafl› sürdürür, onlar›n kalelerini bir bir 
kuflatarak fetheder.” 

Kastamonu’yu anlat›rken Osmanl›lardan bahset-
memin nedeni ise flu. Batuta Kastamonu’ya 1332
y›l›n›n k›fl ay›nda gelir ve geldi¤i zaman Kastamo-
nu Candaro¤lu Beyli¤i elinde, baflta I. Süleyman

Bey  (1309-1340) bulunmaktad›r. ‹leride de görü-
lece¤i gibi, Kastamonu’ya da methiyeler düzen ve
Anadolu’nun en büyük ve en ucuz kentlerinden biri
olarak gösterece¤i Kastamonu o dönemde bir nevi
Rum illerine gazadan çok, art›k savafl politikalar›n-
dan k›smen uzaklaflm›fl, her fleyi ile siyasi bir devlet
olmufl durumdad›r. Ki ayn› zamanda Osmanl› Bey-
li¤i ile de bir noktada mücadele içerisindedir.

40 gün kald›¤› Kastamonu’da, flehrin genel du-
rumunu anlatarak bafllar. “Bu flehir Anado-
lu’nun en büyük, en güzel beldelerinden biri.
Yaflamak için pek çok kolayl›klar› olan, eflya fi-
yatlar› ucuz olan bir yer.” ‹kifler dirheme besili
koyun, ekmek, bal helvas›, birer dirheme al›nan
ceviz ve kestane, k›fl›n en fliddetlisinde al›nan
bir yük odun, o günlerde 12 kifliden oluflan Batu-
ta’n›n kafilesine yetmekle kalm›yor art›yor bile.
Ve bunlar üzerine ekliyor Batuta, “Bugüne ka-
dar dolaflt›¤›m bunca ülke içinde bu flehir kadar
ucuzuna rastlamad›m…”

Daha sonra Süleyman Padiflah›n huzuruna ç›kar.
70 yafl›n› aflm›fl, güzel gözlü, uzun sakall› hebet
sahibi bu padiflah zaman›n› bilginlerle geçirir der,
Batuta. Ve anlatmaya devam eder; sanki bin y›l-
l›k devlet gelene¤ini sürdürürcesine Candaro¤ul-
lar› saray›ndaki günlük ve haftal›k olarak ger-
çeklefltirilen devlet divan›n teflekkülünü…

Her sabah as›l divan kurulur, veliaht flehzade
huzura gelir, arkas›ndan devlet erkân› girer ve
günlük meseleler konuflulur. Ayr›ca halk için de
bir divan vard›r ki, ‹kindi Namaz› sonras›nda ka-
p›lar aç›l›r, sofralar kurulur ve kim gelirse kendisi
içeri davet edilir ve ikramlarda bulunulur.

Cuma günleri ise Padiflah at› ile saraya biraz
uzaktaki ahflap, üç katl› Ulu Cami’ye giderek bu-
rada Cuma Namaz›n› k›lar. (Burada baz› kafa
kar›fl›kl›klar›n› da gidermek gerekiyor. Baz› yay›n-
larda burada bahse konu Ulu Cami’nin, üç mah-
filli olmas› nedeniyle Kasaba Köyü Mahmud Bey
Cami oldu¤u dile getirilmektedir. Ancak Batu-
ta’n›n ziyareti 1332 y›l›nda olurken, Mahmud Bey
1366 y›l›nda yapt›r›l›r. Ki ‹bn Batuta bu tarihlerde
vefat edece¤i Tanca kentindedir ki zaten kitab›-
n›n yaz›m› da 1355 y›l›nda tamamlanm›flt›r. Ma-
alesef kendisinin bahsetti¤i Ulu Cami günümüze
ulaflamam›flt›r.) 

Bu camiye yerleflme düzeni ve ayr›l›fl düzeni de
mükemmel bir ritüele sahiptir. Buna göre padi-
flah, devlet erkân›, kad›, fakihler ve askerler birinci
kata; padiflah›n kardefli, muteber kifli ve di¤er
memurlar ikinci kata; üçüncü kata ise flehzadeler
s›ras› ile yerleflilmekte, ayn› düzende süren tila-
vetler, sureler, Türkçe fliirlerle ayr›l›nmakta ve bu
tören sarayda ikindi namaz› ile son bulmaktad›r.

Din büyüklerinden ve dergâhlardan bolca bahseder
Ibn Batuta. Kula¤› çok az iflitti¤inden Utrufl yani Sa-
¤›r fieyh olarak tan›nan ama el iflaretleri ile anlafl›lan
fleyhten, Eskiflehirli alim Taceddin, Finikeli bilgin
Sadreddin Süleyman, 163 yafl›ndaki fieyh Dada
Emir, Kastamonu’nun biraz uza¤›nda Anadolu’da
gördü¤ü en güzel en büyük zaviye olan ve Fahred-
din Bey taraf›ndan yapt›r›lan zaviye ve bir da¤ ba-
fl›ndaki Kastamonulu Ahi Nizameddin Tekkesine
kadar oldukça ilginç bilgiler sunar Batuta.

Buradan sonras›nda ise Sinop’a gelir ve Süleyman
Padiflah›n o¤lu ‹brahim Bey’in yönetti¤i bu flehir
üzerine de çok önemli bilgiler sunar.

fiimdi Batuta’n›n anlatt›¤› ça¤a biraz da tarihsel ola-
rak bakal›m. Kendisinin ziyaret etti¤i I. Süleyman Bey,
Candaro¤lu Beyli¤i’nin ikinci padiflah›d›r. Kendisi önce-
leri Eflani’de bulunurken, 1309 y›l›ndaki bir bask›nla
Çobano¤lu Beyli¤ini yok etmifl ve beylik merkezini
Kastamonu’ya tafl›m›flt›r. Yani Batuta Kastamonu’ya
geldi¤inde buras› Candaro¤lu Beyli¤inin baflkentli¤i-
nin henüz 23’ncü y›l›ndad›r.

Süleyman Padiflah 1322 y›l›nda Sinop’u da fethet-
mesiyle kuzey Karadeniz k›y›lar›, Cenevizliler ile ti-
carete giriflmifl, ‹ç Anadolu’daki beyliklerin yan› s›-
ra ve Kuzey Bat›da da hem Osmanl› hem de Bi-
zansl›larla çeflitli iliflkiler içindedir. Zaman zaman,
ça¤dafl› Osmanl› Beyi Orhan Beyle sürtüflmeleri
olsa da bir yandan da Bizans Kaleleri de 
muhasara edilmektedir.

Öte yandan Batuta’n›n da gösterdi¤i gibi beyli¤in öm-
rü henüz çok genç olsa da geliflkin bir siyasi mekaniz-
ma, devlet teflkilat› ve flehircili¤in ön plana ç›kt›¤› gö-
rülmektedir. Batuta’n›n ça¤dafllar›ndan El-Ömeri’nin
de Kastamonu üzerine aktar›mlar›nda kent hayat›n›n
yerleflmiflli¤i, sosyo-ekonomik geliflmifllik ve devlet
düzeni görülebilir. “Süleyman Pafla’n›n yurdu olan
Kastamonu, Sinop yolu ile Azak topraklar›na en k›sa
yoldur. Buradan K›pçak, Hazar, Rus ve Bulgar toprak-
lar›na en k›sa yolla ba¤lan›l›r. Kastamonu’nun k›rk

flehri ve kalesi vard›r. Askeri 25 bin atl›d›r. Kastamo-
nu’da iyi cins atlar yetiflir ve bunlar›n seceresi bulunur.
Güzel atmaca ve do¤anlar› vard›r. Kastamonu beyleri
ile M›s›r hükümdarlar›n›n aras›nda dostluk bulunur.
Paralar› yar›m dirhemlik gümüfltür.”

Ibn Batuta ve El-Ömeri’nin anlatt›klar› bize Kas-
tamonu’nun 7 as›r öncesine dair canl› bir tabloyu
sunuyor. Bunlar› bilmek tarihimizi görmek insan›
heyecanland›r›yor. Ancak bunun yan›nda baflka
bir fley daha akl›ma geliyor. 

Ibn Batuta gerçekten de Avrupa’da ve dünyada
çok tan›nan bir gezgin. Özellikle kültür turizmi pe-
flinde koflan turistler, Ibn Batuta’n›n gezdi¤i flehir-
lerde onun anlatt›¤› yüzy›la iliflkin izler aramakta. 

Ve aç›kças› Kastamonu beylikler dönemine iliflkin
birçok bakiyeyi hâlâ bünyesinde bar›nd›r›yor. Bel-
ki de bu zenginli¤i, 7 as›r ve elbette daha önce-
den günümüze kalan tarihsel miraslar›m›z› dün-
yaya sergileyebilmek ad›na yapaca¤›m›z yay›n-
larda ve özellikle de yabanc› dilde yap›lacak ya-
y›nlarda Batuta’n›n ismi ve izlenimleriyle de ak-
tarsak, tan›t›m faaliyetlerinde
ilgi çekici bir ad›mda atm›fl
olabiliriz diye düflünüyorum. 

Ibn Batuta’n›n
Kastamonusu …………

Ünlü seyyah Batuta, 40 
gün kald›¤› 
Kastamonu’da, flehrin 
genel durumunu 
anlatarak bafllar: “Bu 
flehir Anadolu’nun en 
büyük, en güzel
beldelerinden biri.
Yaflamak için pek çok 
kolayl›klar› olan, eflya 
fiyatlar› ucuz olan bir 
yer. “Bugüne kadar
dolaflt›¤›m bunca ülke 
içinde bu flehir kadar 
ucuzuna rastlamad›m…”

Ibn Batuta gerçekten de 
Avrupa’da ve dünyada 
çok tan›nan bir gezgin. 
Özellikle kültür turizmi 
peflinde koflan turistler, 
Ibn Batuta’n›n gezdi¤i 
flehirlerde onun anlatt›¤› 
yüzy›la iliflkin izler 
aramakta. 

Ve aç›kças› Kastamonu 
beylikler dönemine 
iliflkin birçok bakiyeyi 
hâlâ bünyesinde
bar›nd›r›yor. Belki de bu 
zenginli¤i, 7 as›r ve 
elbette daha 
önceden günümüze 
kalan tarihsel 
miraslar›m›z› dünyaya 
sergileyebilmek ad›na 
yapaca¤›m›z yay›nlarda 
ve özellikle de yabanc› 
dilde yap›lacak 
yay›nlarda Batuta’n›n 
ismi ve izlenimleriyle de 
aktarsak, tan›t›m 
faaliyetlerinde ilgi çekici 
bir ad›m da atm›fl 
olabiliriz diye 
düflünüyorum. 
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