
elemen Mikes, 15 Eylül 1741 tarihli yüz altm›fl beflinci mektubunda
“sanki ben de mektup de¤il hava üzerine günlük yaz›yorum” der.1

Gerçekten de Macar Prensi II. Rákóczi’nin Osmanl› ‹mparatorlu¤u’nda-
ki sürgün y›llar›nda ona efllik eden ayd›nlardan biri olan Kelemen Mikes’in
1716-1758 tarihleri aras›nda yazd›¤› iki yüz yedi adet mektup, yazar›n pek
ilginç izlenimlerinin yan› s›ra zaman›n›n hava durumu hakk›nda da de¤erli
bilgiler verir.  Bu k›sa makalede Kelemen Mikes’in verdi¤i bilgileri bir araya
getirerek, belki gelecekte baflka birçok kaynaktaki bilgilerle birlefltirilerek
yap›lacak ve Osmanl› tarihi çal›flmalar›nda büyük bir eksi¤i tamamlayacak
olan tarihi bir hava durumu cetveline ufak bir katk›s› olacak bu esere dikkat
çekmeye çal›flaca¤›m.  

Her sene ve her gün düzenli olarak kaydedilmifl olmasalar da döneme ait,
Osmanl› topraklar› hakk›nda yaz›lm›fl, Avrupa’da o zamanlar pek moda olan
böyle bir hava durumu günlü¤ünün olmay›fl›, Fransa’dan daha yeni Osmanl›
topraklar›na s›¤›nm›fl ve bu modadan haberdar olan e¤itimli Mikes’in hiçbir
zaman yollamad›¤›, belki de hayali bir kuzene yazd›¤› ve s›k s›k havadan da
bahsetti¤i mektuplar›n›,2 Osmanl› hava durumu tarihi aç›s›ndan önemli bir
kaynak haline getiriyor. Mikes’in hava durumu hakk›nda yazd›¤› notlar›n
di¤er bir önemi de yazar›n art›k bölgede etkisini göstermeye bafllam›fl olan
Küçük Buzul Ça¤› diye adland›r›lan bu döneme flahitlik etmifl olmas›.  
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Modern öncesi dönemlerde y›l be y›l hava durumunun nas›l oldu¤unu
bugünden bakarak tespit etmek oldukça güç.3 Bu güçlü¤e ra¤men baz› iklim
tarihçileri a¤aç bo¤umlar›na (tree ring), buzul göbeklerine (ice core) ve volkan
patlamalar›na ait bilgilerini hava durumu hakk›ndaki ve senelik hasatla ilgili
tarihi bilgilerle birlefltirerek baz› tahminler yürütüyorlar.4 Ne yaz›k ki, bu
çal›flmalar ço¤unlukla kuzey ve orta Avrupa üzerinde yo¤unlaflm›fl ve Osmanl›
tarihi aç›s›ndan çok dolayl› olarak kullan›labilirler, çünkü yine bu tarihçiler
hava durumundaki bölgesel de¤iflimlerin birbirinden oldukça farkl› ola-
bilece¤ini ve küresel bir e¤ilimden bahsetmenin her zaman mümkün
olmad›¤›na iflaret etmifller.5 Osmanl› çal›flmalar›nda ise gerek iklim tarihçileri
gerekse tarihçiler bu konuya oldukça az ilgi göstermifller.6 Bu nedenle
Osmanl› iklim tarihinin sayfalar›n› ayd›nlatan her tarihi veri ve her belge
oldukça de¤erli. ‹flte kelemen Mikes’in 1718-1752 y›llar›ndaki notlar› bu
aç›dan oldukça önemliler.

1300-1850 y›llar› aras›ndaki dönem, iklim tarihçileri aç›s›ndan Küçük
Buzul Ça¤› olarak adland›r›l›r,7 fakat asl›nda bu dönem kendisine verilen
ismin ça¤r›flt›rd›¤› gibi, dünyan›n her yerinde ne bir buzul ça¤›n›n ne de so¤uk
havan›n etkisine girilmesi anlam›na geliyor.  Küçük Buzul Ça¤›, daha çok
hava durumunda devaml› zig-zaglara neden oldu.8 Bunlar Avrupa’da baz›
y›llar çok so¤uk k›fllar, do¤u rüzgarlar›, baz› y›llar çok fliddetli bahar
ya¤murlar› ve erken yaz ya¤murlar›, ›l›man k›fllar ve s›k s›k Atlantik’ten gelen
f›rt›nalar ya da di¤er y›llar afl›r› yaz s›caklar› ve kurakl›¤› beraberinde getir-
di. Öncelikle 1200’lü y›llardan itibaren Kuzey Atlantik’te hava s›cakl›klar›nda
ani bir düflüfl görüldü ve bu, bu bölgede ve Kuzey Denizi’nde f›rt›nal› bir
havan›n hakim olmas›na neden oldu.  Bu so¤uk hava 1315 ve 1319 y›llar›
aras›nda Avrupa’da binlerce insan›n ölümüne neden olan bir k›tl›kla etkisini
Avrupa içlerinde de gösterdi.  Küçük Buzul Ça¤›, ancak 16. Yüzy›l›n sonlar›na
do¤ru so¤uk on-y›llar getirdi.  17. Yüzy›l sonlar›nda ve 19. Yüzy›l ortalar›nda
da art›k tüm dünyada so¤uk hava etkisini belirgin bir flekilde gösterdi.9
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8 Fagan, ss. xiii, 50.



Baz› Kuzey Avrupal› Ressamlar 
Küçük Buzul Ça¤›nda yaflanan so¤u¤u 
ve bu so¤u¤un yaflama etkisini 
resmetmifllerdir.

‹flte Kelemen Mikes’in notlar› 17. yüzy›l bafllar›ndan bafllayarak yüzy›l
ortalar›na do¤ru yani Küçük Buzul Ça¤›’n›n Osmanl› topraklar› üzerinde etk-
isini göstermeye bafllad›¤›  dönemden bir kesit sunuyor. Bu notlarda örne¤in
1718 y›l› Mart ay›n›n afl›r› so¤uk ve Temmuz ay›n›n afl›r› s›cak geçmesi, 1719
y›l› Ocak ay›n›n çok so¤uk geçip Ekim ay› ya¤murlar›n›n sele yol açmas›, 1721
y›l›nda ya¤murlar›n daha Eylül ay›nda sele yol açmalar›, 1724 y›l›nda Aral›k
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ay›nda fliddetli gök gürlemesi ile gelen s›cak ya¤mur ve s›cak, 1726 y›l› Ocak
ay›n›n çok so¤uk, Temmuz’unun ise s›cak ve kurak geçmesi ve 1727 y›l›
Aral›¤›’n›n yine üç y›l önce oldu¤u gibi ›l›k geçmesi, 1735 Y›l› Mart ay›nda
yaflanan afl›r› s›cakl›k, buna karfl›n 1740 y›l›nda tüm Avrupa’da hiç olmad›¤›
kadar so¤uk olmas› ve k›fl bitip bahar gelmesine ra¤men May›s ay›nda bile bu
so¤u¤un etkisinin dinmemesi buna karfl›n o y›l›n Aral›k ay›nda yaz gibi s›cak
olup atefl bile yakmadan pencereler aç›k yatmalar›, 1741 ve1746 y›llar›n›n ise
çok kurak geçti¤i, 1751 y›l› Ekim ay›nda daha pamuk ve üzüm hasad›
bafllamadan bir anda kar›n bast›rmas› dikkat çekici notlar.  

Öznel flahitliklerin hava durumunu anlamaktaki yetersizlikleri tabii ki
aflikar, fakat buna ra¤men y›l be y›l yüz y›llar öncesinde havan›n nas›l
oldu¤unu tahmin etmeye çal›flan iklim tarihçileri için oldukça de¤erliler.  Bu
bilgileri bir araya getirmek biz tarihçilere, bunlar› di¤er verilerle karfl›laflt›r›p
tartmak ise iklim tarihçilerine düflüyor. Mikes’in hava durumu hakk›ndaki
notlar›na dayanarak haz›rlanan bu cetvele gezginlerin, tarihçilerin hava
durumu hakk›nda yazd›klar›n› ve özellikle de fler’iye sicilleri10 gibi Osmanl›
arflivindeki kaynaklar›n bitki örtüsü, tar›m ve hasat konusundaki verilerden
dolayl› olarak ya da do¤rudan  hava durumu tarihini ayd›nlatacak bilgilerin
eklenmesi ile Osmanl› tarihçileri iflin kendilerine düflen k›sm›n› yapabilirler.
Böylece klima tarihçilerinin ellerinde a¤aç bo¤umlar›na, buzul göbeklerine ve
volkan patlamalar›na ait bilgilerini karfl›laflt›rabilecekleri kaynaklar iletilmifl
olur.  ‹klim tarihçileri de buna di¤er verileri eklerler ise, Osmanl› çal›flmalar›
bir “Tarihi Hava Durumu Cetveli”ne kavuflur.  

ÖÖzzeett:: Bu k›sa çal›flma 1716 ila 1758 tarihlari aras›nda Macar Prensi Rákóczi ile birlikte
Osmanl› ülkesinde sürgünde yaflayan Kelemen Mikes’›n mektuplar›nda hava durumuna dair
tuttu¤u sistematik notlar sunulmakta ve bunlar›n Osmanl› iklim tarihi aç›s›ndan önemi k›saca
vurgulanmaktad›r.

AAnnaahhttaarr  SSöözzccüükklleerr:: Kelemen Mikes, Küçük Buzul Ça¤›, hava durumu takvimi.

AAbbssttrraacctt::  This short article  presents the data provided by the letters written by Kelemen
Mikes who spent his years in exile in the Ottoman lands between 1716 and 1758 along with
Hungarian Prince Rákóczi, and discusses shortly their value for historical climatical studies of the
Ottoman history.  

KKeeyywwoorrddss:: Kelemen Mikes, Little Ice Age,  historical calender of seasons.
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10 Bu küçük makale de asl›nda 1549 y›l› Rodosçuk (bugünkü Tekirda¤) tarihi hakk›nda fler’iye sicillerine daya-
narak hâlâ yazmakta oldu¤um doktora tezim çerçevesinde ortaya ç›kt›.




