Η ΠΕΡΙΗΓΗΣΙΣ ΤΟΥ ΙΜΠΝ ΜΠΑΤΤΟΥΤΑ
ΑΝΑ ΤΗΝ ΜΙΚΡΑΝ ΑΣΙΑΝ
ΚΑΙ Η ΚΑ'ΓΑΣΤΑΣΙΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ
ΠΛΗΘΥΣΜΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΙΑ' ΑΙΩΝΑ*

Ό ερευνών to πρόβλημα τής εγκαταστάσεως των Τούρκων εις την Μι
κρόν ’Ασίαν πολλάς και χρησίμους πληροφορίας θά άντληση από τάς ταξι
διωτικός αναμνήσεις τοΰ μαροκηνοΰ περιηγητοΰ Mohammed Abu Abdallah
Ibn Battuta (1304 — 1368), δστις έπεσκέφθη τάς τούρκικος ηγεμονίας περί
τό έτος 1333, δηλαδή καθ’ δν χρόνον τό εκείθεν τοΰ Βοσπόρου τμήμα τής
Βυζαντινής Αυτοκρατορίας είχε συμπτυχθή εις στενόχωρον και επισφαλή
ζώνην έκτεινομένην από Χαλκηδόνος μέχρι Νικομήδειας περιοχήν ήτις εκα
λείτο τότε ΜεσοΟυνία. Νοτιοδυτικώς τής Μεσοθυνίας, ό χείμαρρος τών επι
δρομέων, άπορροφών τάς αγροτικός μιάζας και άποδεκατίζων τούς αστικούς
πληθυσμούς, είχε φθάσει εις τάς άκτάς τής Προποντίδος καί τοΰ Ελλησπόν
του καί ή τουρκική κυριαρχία επί τών Στενών παρουσιάζετο πλέον ως πραγματικότης, διότι κατά τήν μακράν βασιλείαν ’Ανδρονίκου τοΰ Β' (1282 —
1328) τό βυζαντινόν ναυτικόν εΐχεν εγκαταλειφθή καί οί παραθαλάσσιοι
τοΰρκοι ήγέται προσέβαλλον άκωλύτως τάς νήσους καί τήν ηπειρωτικήν
Ελλάδα, ένφ από τήν Βιθυνίαν δ Όρχάν μέ ΐσην ευκολίαν ενήργει αιφνι
διασμούς είς τά ανατολικά περίχωρα τής Βασιλευούσης.
Ταΰτα μανθάνομεν από τούς συγχρόνους βυζαντινούς συγγραφείς Νικηφόρον Γρηγοράν καί Ίωάννην Καντακουζηνόν, από διάφορα πατριαρχικά
έγγραφα καί από εκθέσεις Λατίνων τής ’Ανατολής προς τάς κυβερνήσεις των.
At σχετικοί ειδήσεις, έλλιπώς καί σποραδικώς παρεχόμενοι, είναι εν τούτοις ικαναί έν τφ συνόλφ των νά διαφωτίσουν τάς σχέσεις τών τουρκικών
κρατών μετά τών βασιλέων τής Κωνσταντινουπόλεως. Περί τών κρατών ομο)ς
τούτων καί περί τών μικρασιατικών πληθυσμών, οΐτινες ύπέκυψαν είς τούς
Τούρκους αλλά κατώρθωσαν νά διατηρήσουν τήν θρησκείαν καί τήν γλώσ
σαν των, αί ύπάρχουσαι πληροφορίαι είναι πενιχρότεροι, εις πολλάς δέ

* Ή παρούσα μελέτη έγράφη με τήν γενναιόδωρον
Council

of Teamed

Societies,

πρός

τό

όποιον

ένίσχυσιν τοΰ

εκφράξω

American

θερμοτάτας ευχαρι

στίας. Γ.Α.Γ.
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περιοχάς καί περιόδους ελλείπουν τελείως. Διά τοϋτο πάσα περιήγησις τής
Μικράς ’Ασίας κατά την κρίσιμον εκείνην εποχήν αποκτά ιδιαίτερον ενδια
φέρον, τό δέ έργον τοϋ Ίμπν Μπαττουτα και από γενικής άπόψεως έξεταζόμενον είναι μοναδικόν εις τό είδος του. Ή αξία του ό'μως, καθ’ δσον αφορά
εις την Μικράν ’Ασίαν, μειοΰται σημαντικώς ένεκα τής ελλείψεως συνοχής
εις την διά ξένης χειρός κα'ι πολλά έτη άργότερον γραφεΐσαν άφήγησιν.
Ό ’Ίμπν Μπαττουτα, ή μάλλον δ καταγράψας τά απομνημονεύματα αύτοϋ
Μωάμεθ ’Ίμπν Τζουζαγή, πραγματεύεται την Μικράν’Ασίαν κατά τρεις χωρι
στούς τομείς, χωρίς νά μνημονεύη τον τρόπον ή τον χρόνον τής μεταβάσεως
από τον ένα τομέα εις τον άλλον. Συγκεκριμένως, δ μαροκηνός περιηγητής
ταξιδεύει πρώτον εις τό νοτιοδυτικόν τμήμα τής χερσονήσου με γενικήν κατεΰθυνσιν προς δυσμάς, ειτα εις τό κεντρφον και ανατολικόν, καί τέλος εις τό
βορειοδυτικόν. Τό περίεργον τοϋτο δρομολόγιον πιθανόν νά οφείλεται εις
τον χαρακτήρα τοϋ ’Ίμπν Μπαττουτα, δστις, νέος τότε ων καί ακάματος,
παρείχε πολλάκις τήν έντΰπωσιν δτι εκινεΐτο από χώρας εις χώραν ε’ική και
ως έτυχεν, ούδέν άλλο ζητών πλήν τής ελευθερίας νά περιπλανάται καί ν’
άπολαμβάνη τήν φιλοξενίαν καί τήν γενναιοδωρίαν τών μουσουλμάνων ηγε
μόνων. Τί δμως εξηγεί τήν σιωπήν του δσον αφορά εις τό ταξίδιον από τής
’Ιωνίας, ένθα δ τελευταίος άναφερόμενος σταθμός του ήσαν τά Μΰλασα,
μέχρι τοϋ Ίκονίου, τετρακόσια περίπου χιλιόμετρα προς άνατολάς; Καί έτι
αινιγματικώτερον, πώς μεταφέρεται από τήν Θεοδοσιοΰπολιν (Έρζερούμ)
μέχρι τοϋ Πυργίου (Μπιργκί), χίλια διακόσια χιλιόμετρα προς τήν αντίθετον
κατεϋθυνσιν, ένθα είναι ή αφετηρία τοϋ δευτέρου τμήματος τής ιωνικής
αύτοϋ περιηγήσεως; Δεν είναι βεβαίως άπίθανον νά ήλλαξε πορείαν προς
δυσμάς καί, ακολουθών τήν αυτήν οδόν μέχρις Ίκονίου, νά έφθασεν εις τό
Πυργίον χωρίς νά παρατηρήση τι τό άξιον μνείας. Μή λησμονώμεν δέ δτι
ύπηγόρευσε τά απομνημονεύματά του περί τό τέλος τοϋ βίου του καί ήτο
επόμενον νά μήν ενεθυμεΐτο πάντα δσα είδεν ή έπραξε. Σΰγχυσις παρουσιά
ζεται καί εις άλλα κεφάλαια τοϋ έργου του, συνδυαζομένη δέ μέ τον αφελή
καί εύεπηρέαστον χαρακτήρα αύτοϋ, ούχι σπανίως ενθυμίζει τάς ταξιδιωτικά?
μυθιστορίας, αΐτινες ήσαν προσφιλές ανάγνωσμα κατά τον μεσαίωνα.
Τά ελαττώματα δμως τοϋ ’Ίμπν Μπαττουτα δέν είναι ικανά νά αναιρέ
σουν τήν ιστορικήν αξίαν τής Περιηγήσεώς του, διότι τά μέν κενά ευκόλως
δΰνανται ν’ άποδοθοϋν έφ’ ενός μέν εί.ς τήν επιθυμίαν τοϋ ’Ίμπν Τζουζαγή
νά συμπτύξη τήν άπέραντον ύλην τών απομνημονευμάτων («νά ένωση τά
τεμάχια τής ύπαγορεύσεως εις εν βιβλίον», δπως δ ’ίδιος λέγει έν τφ Προ"
λόγφ), άφ’ ετέρου δέ εις τήν άγνοιάν του δσον αφορά εις τάς χώρας, τάς
δποίας διήνυσεν δ ’Ίμπν Μπαττουτα· ’Ενδέχεται, προσέτι, καί τό χειρόγρα
φον νά έταράχθη υπό τών άντιγραφέων, οΐτινες δέν ήσαν περισσότερον τοϋ
’Ίμπν Τζουζαγή ειδήμονες τής γεωγραφίας. Λάθη επίσης παρεισέφρησαν,
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διότι ό μαροκηνός περιηγητής δεν έγνώριζε την τουρκικήν ή τήν ελληνικήν
γλώσσαν, σπανιώτατα δέ συνήντα Μικρασιάτην δμιλοΰντα τήν αραβικήν.
Κατά ταΰτα, αί άνακρίβειαι, εν σχέσει προς παλαιότερα ιστορικά γεγονότα,
είναι φυσική συνέπεια τοϋ τρόπου με τον όποιον συνέλεξε τάς πληροφορίας
του δ'σον και τοϋ τρόπου με τον όποιον διεσώθη τό έργον του. Σημειωθήτω
δέ δτι, έν συγκρίσει προς τον όγκον τοϋ έργου, αί ίστορικαί άνακρίβειαι δεν
είναι πολλαί. Ημείς δεν θά καταφύγαιμεν εις τον ’Ίμπν Μπαττοότα, διά νά
μάθωμεν τις ήτο ό κτίτωρ τής 'Αγίας Σοφίας ή τίνα οί Χριστιανοί προσεκύνουν εις τον μέγαν ναόν τής Εφέσου, αλλά θά ζητήσωμεν νά διαφωτισθώμεν περί τής κοινωνικής καταστάσεως τών τουρκικών ηγεμονιών τής
Μικράς ’Ασίας.
Ή χρονολογία τής ένάρξεως τής μικρασιατικής περιοδείας τοϋ ’Ίμπν
Μπαττοΰτα δεν δΰναται μετ’ απολύτου ακρίβειας νά καθορισθή. Καθ’ ομο
λογίαν τοΰ ίδιου, ευθύς έν τή αρχή τής άφηγήσεως, έξεκίνησεν έκ τής γενετείρας του Ταγγέρης κατά τό έτος Έγείρας 725, ήτοι τώ 1325, άγων
τότε ηλικίαν είκοσι δύο σεληνιακών ενιαυτών, δηλαδή είκοσι ενός έτους.
Περιεπλανήθη άνά τήν Αίγυπτον καί τήν Συρίαν, άγνωστον πόσους μήνας,
έπεσκέφθη τήν Μέκκαν, άνήλθεν εις Μεσοποταμίαν, περιηγήθη τήν δυτικήν
Περσίαν καί, έπανακάμψας εις Μέκκαν, παρέμεινεν αυτόθι έτη τρία. Μετά
ταΰτα έπεσκέφθη τήν Γεμένην, τάς άφρικανικάς πόλεις Μογκαδίτσιο καί
Μομμπάζα καί τό σουλτανατον τοϋ Όμάν καί κατέληξε πάλιν εις τήν Μέκ
καν. Ήτο τότε, κατά τήν μαρτυρίαν τοΰ ίδιου, έτος Έγείρας 732 (1332),
«δτε ό Μαλήκ άν-Νασήρ, σουλτάνος τής Αίγύπτου, ήλθε νά προσκύνηση
διά τελευταίαν φοράν».
Μετά τό προσκύνημα, ό άκούραστος περιηγητής διέσχισε τήν Έρυθράν
θάλασσαν καί τήν άνατολικήν έρημον τής Αίγύπτου, κατέπλευσε τον Νείλον
καί έπανήλθεν εις τήν Συρίαν. Έκει, εις τον λιμένα τής Λαοδικείας (σημ.
Λατάκιε), έπεβιβάσθη πλοίου γενουατικοϋ, μέ προορισμόν τήν Χιόραν τών
Ρωμαίων (Μπιλάδ άρ-Ρούμ), ως έκαλεΐτο ή Μικρά Άσία «διότι παλαιότερον ήτο ίδική των», και έφθασεν εις τήν πόλιν Άλάϋαν (Άλάϊγε), κειμένην
εις τήν άνατολικήν πλευράν τοϋ κόλπου τής ’Αττάλειας \ Πρέπει λοιπόν νά
εύρίσκετο εις τό δεύτερον ήμισυ τοΰ έτους 1332 1
2. Τό 1333 άποκλείεται διά
λόγους τούς οποίους θά ίδωμεν κατωτέρω.

1 Voyages d’Ibn Batoutah, έκδ. καί μετάφρ.

C. Defremery

καί

Β. San-

guinetti, τόμ. II, Παρίσιοι 1877, σ. 266.
2 Σΰγχυσιν δΰναται ίσιος νά προξενήση
(Voyages, II, 427) δτι, καθ’ ον χρόνον
«Τζίρτξης», δστις είχε παραιτηθή

ή

πληροφορία τοΰ ”Ιμπν

Μπαττοΰτα

έπεσκέφθη τήν Κιονσταντινούπολιν, έζη ό

τοΰ θρόνου

χάριν

τοΰ «υίοΰ του Τακφούρ» καί

είχε γίνει μοναχός. Είναι προφανές δτι ό περιηγητής, στερούμενος καλοΰ διερμηνέως
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Ή Άλάϋα έκτίσθη ύπό τοϋ σουλτάνου των Σελτζούκων Άλαεδδιν
Κάϋ-Κομπάδ τοϋ Α', βασιλεύσαντος από τό 1219 μέχρι τοϋ 1237. ’Ήκμαζε
κατά τον ΙΓ' αιώνα ως τό κατ’ εξοχήν έμπορείον τοϋ Σελτζουκικοϋ Κράτους
τοϋ Ροϋμ, γνωστόν εις την Δυτικήν Ευρώπην μέ τό ό'νομα Candelore (παρά"
γωγον ίσως από τάς λέξεις Καλόν ’Όρος)
Μετά τήν διάλυσιν τοϋ Σελτζουκικοΰ Κράτους, ή ’Αλάϋα περιήλθεν εις τό εμιρατον τοϋ Καραμάν, δπερ ήτο
τό μεγαλύτερου καί ϊσχυρότερον πολιτικόν συγκρότημα τής Μικράς ’Ασίας.
'Ως αρχών τής πόλεως άναφέρεται ό υιός τοϋ Καραμάν, Γιουσούφ μπέης.
Τον Γιουσούφ μπέην τοϋτον, διαμένοντα δέκα μίλια έξω τής πόλεως εις
τόπον παραθαλάσσιον, έπεσκέφθη ό ’Ίμπν Μπαττούτα συνοδευόμενος ύπό
τοϋ τοπικοΰ καδή (δικαστοϋ). Ό περιηγητής άπήντησεν εις τάς ερωτήσεις τοϋ
Γιουσούφ μπέη περί τοϋ ταξιδίου του, χωρίς ν’ άφήση άπαρατήρητον τό
γεγονός δτι τά μαλλιά τοϋ άρχοντος ήσαν βαμμένα. Μετά τήν συνέντευξιν, ό
Γιουσούφ έστειλεν εις τον περιηγητήν χρηματικόν δώρον.
Περί των κατοίκων τής πόλεως σημειώνει δτι ήσαν ευειδείς, κόσμιοι,
εκλεκτικοί εις τήν τροφήν των καί ά'κρως φιλόξενοι. Αί γυναΐκές των δεν
εκάλυπτον τό πρόσωπον, άπολαμβάνουσαι μεγαλυτέρας ελευθερίας παρά είς
τάς άλλας μουσουλμανικός χώρας, τάς οποίας έπεσκέφθη. Αί γυναίκες έζΰμωνον άπαξ τής εβδομάδος, οί δέ άνδρες των έφερον τον νέον άρτον εις τον
ξένον καί γείτονά των επικαλούμενοι τάς προσευχάς καί τάς ευλογίας του’Αναφέρει επίσης δτι ή χώρα ήτο δασώδης καί δτι εγίνετο εξαγωγή ξυλείας
είς τήν Αίγυπτον.
Είς τήν ’Αττάλειαν (Άντάλιγια), ήτις ήτο ό επόμενος σταθμός του, δ
’Ίμπν Μπαττούτα έπρόσεξε διά πρώτην φοράν τούς Μικρασιάτας "Ελληνας 2.
Κατφκουν, λέγει, εις ιδιαιτέραν συνοικίαν τής πόλεως, περιβαλλομένην διά

είς τήν ξένην καί πολυδαίδαλον

Κωνσταντίνιγε άλ - άζάμ

Μεγάλην), δέν άντελήφθη όρθώς

τά

πράγματα, ίσως δέ

Διότι ό μέν ’Ανδρόνικος ό Β', παραιτηθείς τω 1328

καί

(Κωνσταντινοιιπολιν
έπεσε

τήν

θϋμα έμπαιγμοΰ.

όνομασθείς ’Αντώνιος ώς

μοναχός, άπέθανε τήν 13ην Φεβρουάριου 1332 (Σ. . Λάμπρου, ’Ενθυμήσεων συλ
λογή πρώτη, Νέος Έλληνομνήμων,

VII (1910), 140),

τήν δέ Κωνσταντινούπολιν ό

περιηγητής έπεσκέφθη μετά τήν Μικράν ’Ασίαν, κατά τήν επιστροφήν του

από τήν

αυλήν τοϋ σουλτάνου τής Χρυσής ’Ορδής, Μωάμεθ Οΰζμπέκ Χάν. Ό ’ίδιος αναφέ
ρει δτι κατά τό τέλος τοϋ μηνός Ραμαζάν τοϋ 734 (κατά Μάϊον τοϋ 1334) εύρίσκετο
παρά τόν Βόλγαν καί έξεκίνησε διά Κωνσταντινούπολιν τήν ΙΟην τοϋ μηνός Σαβάλ,
δηλαδή τήν 14ην ’Ιουνίου (Voyages, II, 397.

Πρβλ,

Εισαγωγήν, Voyages, I, σ.

XI). Έκ τούτων συμπεραίνομεν δτι δ γέρων μοναχός, μετά τοϋ όποιου συνδιελέχθη
πρό τής 'Αγίας Σοφίας,

δέν ήτο ό ’Ανδρόνικος,

ό πρφην

αύτοκράτωρ, άλλ’ άλλος

τις όνόματι Γεώργιος (=Τζίρτζης).
1 W. Η e y d, Histoire

du commerce du Levant au. moyen-age, μετάφρ.

F. Raynaud, Λειψία 1936, I, 547 σημ. 6, II, 356.
2 Voyages, II, 259.
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τείχους. Διά τείχους, επίσης, περιεκλείοντο αϊ συνοικίαι τών Φράγκων και
των Εβραίων, καθώς και ή κατοικία τοΰ άρχοντος και τών οικείων του. Οι
Τούρκοι, οί όποιοι ήσαν εγκατεστημένοι εις τό υπόλοιπον τής πόλεως, έκλείδωνον τάς πύλας τών συνοικιακών τειχών καθ’ έκάστην νύκτα καί κατά τήν
θρησκευτικήν συγκέντρωσιν τής Παρασκευής. Μέγα τείχος περιέβαλλε σύμπασαν τήν πόλιν, παρέχον προστασίαν από τάς πειρατικός επιδρομάς.
Ή ’Αττάλεια άναφέρεται ως πόλις μεγάλη καί πολυάνθρωπος, μέ
άκμαΐον εμπόριον, ιδίως ξηρών καρπών, διεξαγόμενον μετά τής Αίγυπτου.
Ό διοικητής τής Άτταλείας Χιδήρ μπέης έδέχθη τον περιηγητήν ασθενών
καί κλινήρης' δεν Ιλησμόνησεν όμως νά στείλη τό καθιερωμένον ηγεμονικόν
δώρον φιλοξενίας. Ή μεγαλυτέρα ΐκανοποίησις, τήν οποίαν ήσθάνθη ό περιη
γητής εις τήν ’Αττάλειαν, ήτο ή πρώτη του επαφή μέ τήν ’Αδελφότητα τών
Νέων (Άχιγιάτ άλ - φιτγιάν), μέγα σωματεΐον μέ ενδιαφέροντα επαγγελμα
τικά, μορφωτικά καί θρησκευτικά καί μέ διακλαδώσεις καθ’ άπασαν τήν
Μικράν ’Ασίαν *. ’Απανταχού οί άποτελοϋντες τήν ’Αδελφότητα τών Νέων
διεκρίνοντο διά τον θρησκευτικόν ζήλον των καί τήν αγάπην των πρύς τούς
ξένους Μωαμεθανούς.
Μετά τήν ’Αττάλειαν, ό ’Ίμπν Μπαττούτα έ'φθασεν εις Μπουρδούρ
(Πολυδώριον), μικράν πόλιν κειμένην περί τά εκατόν χιλιόμετρα βορειοδυτι
κούς 1
2, καί έκεΐθεν εις Σπάρτην καί Έγριδήρ, παρά τήν νοτίαν όχθην τής
ομωνύμου λίμνης 3. Στραφείς πάλιν προς δυσμάς, έσταμάτησεν εις τό Κούλ χισάρ, δχυράν πολίχνην περιβαλλομένην υπό έλους. Ό διοικητής τού Κούλ χισάρ, όστις ήτο αδελφός τοΰ άρχοντος τοΰ Έγριδήρ, παρεχώρησεν εις τον
περιηγητήν έφιππον συνοδείαν μέχρι Λαοδικείας (Άαντίκ, σημ. Ντενιζλή),
διότι «ή χώρα ύφίστατο δεινά υπό ληστών καλουμένων Γιαρμιγιάν, οΐτινες
.κατεΐχον πόλιν δνομαζομένην Κιουτάχειαν». Πρόκειται περί δπαδών τοΰ
Κέρμιαν (Γκερμιγιάν), τοΰ ήγεμόνος τής Φρυγίας, όστις τουρκιστί μέν εκα
λείτο Γκερμιγιανλή Άλισίρογλου Γιακούμπ, παρά δέ τοΐς Βυζαντινούς ήτο
γνωστός υπό τό εξελληνισμένοι· όνομα Καρμανός Άλισούριος 4. Κατ’ αύτοΰ
δ αύτοκράτωρ ’Ανδρόνικος ό Β' έστειλε τήν στρατιάν τών Καταλάνων μισθο
φόρων, οΐτινες άνεχαίτισαν προσωρινούς τήν κατακτητικήν ορμήν του μεταξύ

1 Βλ. προχείρως Γ. Γ ε co ρ γ ι ά δ ο υ Ά ρ ν ά κ η, Οί πρώτοι ’Οθωμανοί, Άθήναι 1947, σ. 110-124, ένθα καί βιβλιογραφία.
2 Voyages, II, 266.

3 Αυτόθι, σ. 267.
4 Παχυμέρους, ’Ανδρόνικος, Ε' 21 (σ. 421, έκδ. Βόννης).
Ζ' 1 (I, 214, έκδ. Βόννης). Πρβλ. I. Hakki

Γρήγοράς,

Uzunijarijilioglu,

Beylikleri, "Αγκυρα 1937, σ. 9-10.
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τών ετών 1303 και 1305

Κατά την επίσκεψιν τοΰ "Ιμπν Μπαττοΰτα φαί

νεται δ'τι αί δυνάμεις τοΰ Κέρμιαν ήσαν εξησθενημέναι καί τά εδάφη του
ε!χον σοβαρώς μειωθή, οί τέως υποτελείς εις αυτόν ηγεμονίσκοι Καρασή,
Σαρουχάν, καί Άϊδιν ειχον κερδίσει την ελευθερίαν των, ή δέ Λαοδίκεια
μετά της περιοχής της διετέλει ανεξάρτητος υπό τον Τνάντς μπέην 1
2. * Ό
περιηγητής αναφέρει, μεταξύ ά'λλων, δ'τι ή πόλις ειχεν επτά μωαμεθανικά
τεμένη, πολλά εργαστήρια βαμβακερών υφασμάτων, καί πλείστους "Ελληνας
κατοίκους, διακρινομένους από τό ιδιάζον κάλυμμα τής κεφαλής (υψηλόν
κωνικόν πίλον χρώματος λευκοΰ ή ερυθροί). Αί Έλληνίδες ήσχολοϋντο μέ
την υφαντουργίαν. Οί Άχή τής πόλεως, ό'ντες περισσότεροι, ήσαν διηρημένοι
εις δυο παρατάξεις καί έφιλονίκησαν ζωηρώς περί τοΰ τις πρώτον θά φιλοξενήση τον μαροκηνόν περιηγητήν. Ή διαφορά των έλύθη διά κλήρου. Ό
πλούτος τής πόλεως, ως ήτο φυσικόν, έπέφερε καί χαλάρωσίν τινα τών
ηθών, την οποίαν ό "Ιμπν Μπαττούτα αναφέρει εν παρόδιο 8.
’Από την Λαοδίκειαν ό ακαταπόνητος ταξιδιώτης εξεκίνησε μέ καραβάνιον ενόπλων διά Τάβας (ΐουρκ. Ταβάς), τριάκοντα περίπου χιλιόμετρα νοτίως
τής Λαοδικείας. Ή κατάστασις παρέμενε τεταμένη, ως συμπεραίνομεν άπο
τάς προφυλάξεις, τάς οποίας έλάμβανον τόσον οί ταξιδιώται δσον καί οί διοικηταί τών πόλεων. Εις τάς Τάβας, π.χ., δεν επετράπη ή είσοδος τοΰ καρα
βανιού έν καιρφ νυκτός, την δέ έπομένην πρωίαν, πριν άνοιχθοΰν αι πΰλαι,
οί ταξιδιώται άνεκρίθησαν περί τής ταυτότητάς των από τοΰ ΰψους τοΰ τεί
χους" ενφ δέ είσήρχοντο εις την πόλιν, δύναμις άνδρών έσπευδε νά ανίχνευση
τά πέριξ διά τον φόβον τών «ληστών», οί'τινες κατά πάσαν πιθανότητα ήσαν
οί προμνημονευθέντες ιππείς τοΰ Κέρμιαν 4.
Τά Μοΰγλα καί τά Μύλασα, οί δυο επόμενοι σταθμοί τοΰ "Ιμπν Μπατ
τοΰτα, ήσαν πόλεις τοΰ κράτους τοΰ Μεντεσέ, τό όποιον κατ’ εκείνο τοΰ χρό
νου έκυβερνάτο υπό τοΰ Χοτζαεδδίν Όρχάν 5. 'Ο Όρχάν μπέης άπεπειράθη
νά καταλάβη την Ρόδον, εις τό γεγονός δέ τοΰτο οφείλεται ή εσφαλμένη πλη
ροφορία δ'τι οί "Οθωμανοί, καί δη ό Όσμάν, επέδραμον κατά τής νήσου 6. *

1 Παχυμέρους, ’Ανδρόνικος, Ε' 13 (σ. 398), Ε' 14 (σ. 398-400), Ε' 21
(σ. 417-424). Muntaner (Buchon, Chroniques etrangeres, Παρίσιοι 1841),
σ. 420. Πρβλ. G. Schlumberger,

Expedition

des

Almugavares,

Παρί-

σιοι 1902, σ. 28 κ.έξ. καί Ε. I. Σταματιάδου, Οί Καταλάνοι έν τή ’Ανατολή,
Άθήναι 1869, σ. 45 κ.Ιξ.
2 Voyages, II, 275.
9 Αυτόθι, σ. 271.
1 Αυτόθι, σ. 276.
6 Αυτόθι, σ. 279.
9 Βλ. σχετικως Ρ.

Wittek,

Das Fiirstentum Mentesche, Κωνσταντινού-

πολις 1934, σ. 56 κ.έξ.
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Κατά την άφιξιν τοΰ ’Ίμπν Μπαττούτα, τό κράτος τοΰ Μεντεσέ εύρίσκετο εν
ειρήνη
Τό δεύτερον μέρος τής άφηγήσεως τοΰ ταξιδιού αρχίζει από τό Ίκόνιον
(Κόνια), τό όποιον χαρακτηρίζεται ως πόλις μεγάλη και ακμαία, μέ ρέοντα
ΰδατα και μέ ωραίους κήπους, μέ μεγάλην αγοράν, ό'που ΰπήρχον χωριστά
διαμερίσματα δι’ έκαστον επάγγελμα. Έφιλοξενήθη καί εδώ ό ταξιδιώτης
υπό τοΰ καδή, όστις εκαλείτο ’Ίμπν Καλάμ Σάχ και ήτο μέλος τής ’Αδελφό
τητος Πλήν των Άχή, ό ’Ίμπν Μπαττοΰτα είναι πιθανόν δτι έπλησίασε καί
τούς δερβίσηδες τοΰ τάγματος Μεβλεβή, τούς ενθέρμους αυτούς μυστικιστάς
τοΰ Ίσλάμ, μέ τούς οποίους, ως είχε την ευκαιρίαν να διαπίστωση άργότερον, ή ’Αδελφότης ειχεν άναμφισβήτητον πνευματικήν συνάφειαν. 'Ο αρχη
γός των Μεβλεβήδων Τζελαλεδδιν Ρουμή (1207- 1273) έζησε καί έδίδαξεν
εις τό Ίκόνιον, όπου εύρίσκετο τότε καί εξακολουθεί νά εύρίσκεται καί σήμε
ρον τό μαυσωλεΐόν του 1. Έξ αφορμής τοΰ μαυσωλείου ό ’Ίμπν Μπαττοΰτα
αναφέρει τοπικήν παράδοσιν, κατά τήν οποίαν ό Τζελαλεδδιν, έγκαταλείψας
τούς μαθητάς του α’ιφνιδίως, ήκολοΰθησε μυστηριώδη πωλητήν γλυκυσμάτων
καί έξηφανίσθη επί έτη ολόκληρα. "Οταν επανήλθε, διετέλει υπό τό κράτος
θρησκευτικής έξάρσεως καί άπήγγελλε περσικούς στίχους, τούς οποίους κατέγραφον καί έμάνθανον οί οπαδοί του.
Τό Ίκόνιον τότε ήτο ή μεγαλυτέρα καί διασημοτέρα πόλις τοΰ εμιράτου
τοΰ Καραμάν, άλλα δέν ήτο ή πρωτεύουσα. Πρωτεύουσα ήτο ή Λάρανδα,
(Καραμάν), περί τά εκατόν χιλιόμετρα νοτιοανατολικούς. Τον ηγεμόνα Μπεδρεδδίν ’Ίμπν Καραμάν (Καραμάνογλου) συνήντησεν ό ’Ίμπν Μπαττοΰτα
έξω τής πόλεως, επιστρέφοντα έκ τοΰ κυνηγίου. Μόλις τον έπλησίασεν, ό’Ίμπν
Μπαττοΰτα, κατήλθε τοΰ ίππου του, ό δέ εμίρης αμέσως ανταπέδωσε τήν
αβρότητα ταΰτην. Άφοΰ δέ άντήλλαξαν τούς κατ’ έθος χαιρετισμούς, οί δύο
άνδρες έπορεΰθησαν μέ τήν ακολουθίαν των μέχρι τής πόλεως.
Μετά ταΰτα ό ’Ίμπν Μπαττοΰτα μετέβη εις Τάξαρα (Κολωνίαν, τουρκ"
’Άκσαραϊ), Νίγδην καί Καισάρειαν. Κατά τήν εποχήν εκείνην αί πόλεις αΰται
ύπήγοντο εις τούς μογγόλους Ίλχάν τής Βαγδάτης 1
2. ’Επίτροπος τοΰ Ίλχάν
εις τήν ’Ανατολικήν Μικράν ’Ασίαν ήτο ό εμίρης Άλαεδδίν Έρετνα. Μετά
τον θάνατον τοΰ Ίλχάν Άμποΰ Σαίδ (1335), μή ύπάρχοντος νομίμου δια
δόχου, τό κράτος διεμελίσθη καί ό Έρετνα άπέβαλε τον μογγολικόν ζυγόν,
δεχθείς τήν επικυριαρχίαν των Μαμλοΰκων. Κατ’ ακολουθίαν ό ’Ίμπν Μπατ
τοΰτα έφθασεν εις τήν Καισάρειαν προ τοΰ 1335. ’Εκεί έπεσκέφθη μίαν εκ
των συζύγων τοΰ Έρετνα, ήτις ήτο συγγενής τοΰ Ίλχάν. Έγένετο δεκτός μέ

1 Βλ. σχετικώς

Β λ.

Μιρμίρογλου,

Οί

Δερβίσσαι,

Άθήναι

290-31G.
2 Voyages, II, 285 - 288.
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την φιλοφροσύνην και γενναιοδωρίαν την οποίαν εΰρε και εις τάς αΰλάς των
άλλων ηγεμόνων. Άλλ’ εις την Καισαρείαν ή έντύπωσίς του ήτο ακόμη ζωη
ρότερα, διότι διεπίστωνε άπαξ ετι την ελευθερίαν, την οποίαν άπελάμβανον
αί γυναίκες των Τούρκων καί των Μογγόλων"Εδρα τοΰ Έρετνα ητο ή Σεβάστεια (Σιβάς), την οποίαν έπεσκέφθη
μετά την Καισαρείαν
Κατέλυσε καί ενταύθα εις τό μοναστήριον (ζαβιγέ)
των Άχή καί έγένετο δεκτός υπό τοΰ εμίρη εις άκρόασιν. Έντύπωσιν έπροξένησεν εις τον περιηγητήν ή άραβομάθεια τοΰ Έρετνα, προσόν τό όποιον
οΰδείς άλλος τοΰρκος δυνάστης κατείχε. Μέ συστατικά γράμματα τοΰ Έρετνα,
ό ’Ίμπν Μπαττοΰτα έξηκολουθησε την οδοιπορίαν του εις τάς πόλεις Άμά"
σειαν, Γκιουμούς (Άργυροΰπολιν η Γκιουμουσχανέ), Έρζιντζάν (Κελτζηνήν)
καί Έρζεροΰμ (Θεοδοσιοΰπολιν) 1
2.
'Ο Ελληνισμός τής περιοχής ταΰτης ύπέστη άνεπανόρθωτον φθοράν
καί τό Πατριαρχεΐον Κωνσταντινουπόλεως έπεδίωκε νά διαρρύθμιση τά τής
εκκλησιαστικής διοικήσεως κατά τρόπον σύμφωνον προς την δημιουργηθεΐσαν κατάστασιν. Τφ 1327, ολίγα έτη προ τής έπισκέψεως τοΰ ’Ίμπν Μπαττούτα, άπεφασίσθη δπως εις τον μητροπολίτην Καισαρείας, ως πλησιοχωροΰντα, άνατεθοΰν αί κοινότητες Σεβαστείας, Εΰχαΐτων, Μωκησοΰ, Ναζιανζοϋ καί Τκονίου «διά την έπικρατήσασαν παραχωρήσει Θεοΰ διά τό πλήθος
αμαρτιών συγχυσιν καί ανωμαλίαν έκ τής των άθεων εχθρών έπιθέσεως» 3.
Ή συμπτυξις επεβάλλετο, διότι ό χριστιανικός πληθυσμός ειχεν άραιωθή.
Ή Άμάσεια δεν άπετέλει έξαίρεσιν τοΰ γενικοΰ τούτου φαινομένου. Πατριαρ
χικόν έγγραφον τοΰ 1317 αναφέρει δτι «αΰτη έστένωται καί ήρήμωται υπό
τής τών εθνών καταδρομής..... καί δη εξ ίκανοΰ τίνος τό χριστιανικόν έκεΐσε
πλήρωμα, όσοι δηλαδή περιελείφθησαν καί περιλειφθέντες οΰχ υπεσύρησαν
τοϊς έπηρεάζουσιν έθνεσι καί κατάρχουσι, άνεπίσκοπον ήν καί πνευματικού
ποιμένος έστερημένον» 4. Ό διορισθείς υπό τοΰ Πατριαρχείου επίσκοπος δεν
ήδυνήθη νά φθάση εις την έδραν του 5. ’Άλλο έγγραφον, μέ χρονολογίαν
1318, υπαινίσσεται την έρήμωσιν καί την πενίαν τής μητροπόλεως Κελτζηνής καί παραχωρεί εις τον ιεράρχην της την μονήν τής Παναγίας τοΰ Κίβ.
’Από τό πλήθος τών καθαρώς άρμενικαίν ονομάτων τών εκκλησιαστικών
επαρχιών, αιτινες ύπήγοντο εις τήν μητρόπολιν Κελτζηνής, έξάγομεν τό συμ
πέρασμα δτι καθ’ άπασαν τήν νοτίως τής Αυτοκρατορίας τής Τραπεζοϋντος

1 Αυτόθι, σ. 289 -291.
2 Αυτόθι, σ. 292.
8 Μ iklosich -Muller, Acta et diplomata, I, 143.
4 Αυτόθι, I, 69.
8 Αυτόθι, I, 70.
8 Αυτόθι, I, 83.
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Ευρισκόμενοι υπό τήν

δικαιοδοσίαν τοΰ Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως οί ’Αρμένιοι τής Κελτζηνής, ήσαν ’Ορθόδοξοι καί όχι Μονοφυσΐται. 'Ως ήτο επόμενον, οί ’Αρμέ
νιοι συνεμερίσθησαν τήν τύχην τών Ελλήνων, δηλαδή άλλοι μέν κατεσφάγησαν ή έξηνδραποδίσθησαν, άλλοι δε ήλλαξαν τήν πίστιν το)ν, ώς ύποδηλοΐ
καί τό μνημονευθέν έγγραφον περί Άμασείας. Έν τοΰτοις είναι άναμφίλεκτον δ'τι σημαντικός αριθμός ’Αρμενίων διεσώθη. Ό ’Ίμπν Μπαττούτα ένε.
θυμεΐτο ότι τό Έρζιντζάν κατιρκεΐτο κυρίως υπό ’Αρμενίων, ένφ περί τής
Άμασείας σημειώνει απλώς ότι ήτο ωραία πόλις μέ εύρείας οδούς, ή Άργυρούπολις ήτο εμπορικόν κέντρον γνωστόν διά τά μεταλλεία αργύρου καί τό
Έρζερουμ ήτο κατά μέγα μέρος έρειπωμένον, συνεπεία πολέμου. 'Ο γηραιότερος κάτοικος τοΰ Έρζερουμ ήτο δ Άχή Τουμάν (130 ετών !), δστις έφιλοξένησε τον περιηγητήν καί τήν συνοδείαν του.
'Η άφήγησις διακόπτεται καί πάλιν μέχρι τής εμφανίσεως τοΰ ’Ίμπν
Μπαττούτα εις τό Πυργίον (Χριστόπολιν, Μπερκί, σημ. Μπιργκί) 1
2. * ’Εκεί
έγνώρισε διάσημον μωαμεθανόν θεολόγον δνόματι Μουχιεδδίν, δστις δεν
είχε μόνον σοφίαν καί αρετήν, αλλά καί πλοΰτον. Συνοδευόμενος υπό τοΰ
Μουχιεδδίν δ ’Ίμπν Μπαττούτα έπεσκέφθη τον σουλτάνον τοΰ Πυργίου,
δστις ήτο δ Μωάμεθ, υιός τοΰ Άϊδίν. Παραθέριζε τότε εις ορεινήν τοποθε
σίαν, δπου δ θεολόγος καί δ περιηγητής, προσκληθέντες, παρέμειναν επί
μακράν. "Οταν πλέον ήρχισαν νά αίσθάνωνται ανίαν, δ ήγεμών τούς ωδήγησεν είς τό άνάκτορόν του, ευρισκόμενον εντός τής πόλεως, τό όποιον περιγράφεται ώς μεγαλοπρεπές. Είς τον ξένον προσηνέχθη, διαταγή τοΰ σουλτάνου,
μετεωρίτης λίθος, προσφάτως καταπεσών έξω τής πόλεως καί θεωρούμενος
άντικείμενον άξιον θέας. Πλούσια δώρα—νομίσματα, ενδύματα, έλλην δού
λος—επεσφράγισαν τήν εύχάριστον ταύτην συναναστροφήν.
Γνωστού δντος δτι δ Μωάμεθ Άϊδίνογλου άπέθανε κατά τό έτος 1333,
δτε τον διεδέχθη δ δευτερότοκος υιός του Άμούρ (Ούμούρ) μπέης 8, καταλήγομεν είς τό συμπέρασμα δτι ή επίσκεψις τοΰ Πυργίου έγένετο τφ 1332 ή τό
άργότερον κατά τήν διάρκειαν τοΰ 1333.
Τό Θύραιον (Τιρέ) 4 5καί ή ’Έφεσος (Άγιά-σολούκ)δ, οί δύο επόμενοι
1 Η. Gelzer, Ungedruckte und ungeniigend veroffentlichte Texte der
Notitias Upiscopatuum (Abhandlungen der Philos.-philol. Cl. der Konig.
Bayer. Akademie der Wissenschaften, XXI, 1900, 3, 581).
2 Voyages, II, 298.
8 U z u n 5 a r § 11Ί,

”Evl>’ άνωτ.,

a. 27 -28.

4 Voyages, II, 307. Κατά τον W. H. Ramsay, The Historical Geo
graphy of Asia Minor, Λονδΐνον 1890, σ. 114, ή πόλις αυτή έλέγετο ’Αρκαδιούπολις παλαιότερον. Τό δνομα άπαντα υπό ποικίλας μορφάς,

Θύραια, Θύρεα, Θύρα,

Θηρέων Φρούριον, Θεΐρα.
5 Voyages, II, 308.
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σταθμοί τοΰ ’Ίμπν Μπαττούτα, ήσαν υπό τό σκήπτρον τοϋ Άϊδίν. Εις την
’Έφεσον «τό καθεδρικόν τέμενος, τό όποιον ήτο άλλοτε χριστιανικός ναός
μεγάλως τιμώμενος υπό τών Ελλήνων, είναι εκ των περικαλλεστέρων οικοδο
μημάτων τοΰ κόσμου». Πρόκειται βεβαίως περί τοϋ ναοΰ τοϋ 'Αγίου Ίωάννου τοϋ Θεολόγου, δστις από αρχιτεκτονικής άπόψεως ήτο δμοιος καί εφά
μιλλος προς τον ναόν τών 'Αγίων ’Αποστόλων τής Κωνσταντινουπόλεως 1
καί δστις εδωκε τό όνομά του εις την πόλιν, καλουμένην κοινώς "Αγιος Θεο
λόγος, τουρκιστί 'Αγιά-σολούκ καί ίταλιστί Alto Euogo. 'Ο ’Ίμπν Μπαττοϋτα σημειώνει προσέτι δτι ϋπήρχεν έν Έφέσφ καί «χριστιανικός ναός μέγας,
έκτισμένος μέ λαξευτούς λίθους, έκαστος tojv οποίων είχε μήκος δέκα ή περισ
σοτέρων πήχεων». Περί ελληνικοϋ πληθυσμοϋ ούδέν αναφέρει. Είναι άλλοθεν
γνωστόν δτι τό ελληνικόν στοιχεΐον είχε τότε ελαττωθή σοβαρώτατα. ’Ολίγον
μετά την άποχώρησιν τών Καταλάνων, ή πόλις ύπέστη τρομερός δηώσεις,
καταληφθεΐσα υπό τοΰ εμίρη Σασάν, «έν μηνί ’Οκτώβριο; κδ' ίνδικτιώνος γ'
έτους ς-ωιγ'» (δηλαδή τή 24η ’Οκτωβρίου τοΰ 1305) s. Ό ναός τοΰ 'Αγίου
Ίωάννου έλεηλατήθη, πλείστοι δέ εκ τών κατοίκων μετεφέρθησαν εις Θΰραιον
ή εθανατώθησαν *. 'Ο Σασάν ήτο τότε κύριος όχι μόνον τής ’Εφέσου καί
τοΰ Θυραίου, αλλά καί τοΰ Πυργίου καί τής Μαγνησίας. Μετά τοΰ Σασάν
συνεκροΰσθη ό Μωάμεθ Άϊδίνογλου περί τό έτος 1308 καί άνεδείχθη νικη
τής, προσαρτήσας τάς πόλεις τοΰ αντιπάλου του καί φονεΰσας αυτόν καθ’
δν χρόνον ένήργει άντεπίθεσιν τή συνδρομή τών Ίωαννιτών τής Ρόδου
(1310) 4.
1 2Ό
3 Μωάμεθ Άϊδίνογλου, ών ένθερμος μουσουλμάνος, καθ’ α λέγει
τό Diisturname τοΰ Ένβερή 5 6μετέτρεψε πολλούς χριστιανικούς ναούς εις
τεμένη, μεταξύ δέ αυτών ήτο καί τό σεπτόν προσκύνημα τής ’Εφέσου.
1 Γ.

Α.

Σωτηρίου,

Χριστιανική

1942, I, 360- 364.
2 Τά περί τής καταλανικής
αΰτόπτης

μάρτυς

κατοχής

καί
τής

Βυζαντινή ’Αρχαιολογία, ’Αθήναι
έξιστόρησεν

έν όλίγοις ό

Ramon Muntaner (Buchon, Ένθ’ άνωτ.,

σ. 425), από

τόν όποιον μανθάνομεν ότι ήδη από τάς άρχάς

’Εφέσου
τοΰ

ΙΔ'

αιώνος

ή πόλις

εκαλείτο

'Αγιά - σολούκ. Περί τών ωμοτήτων, ας διέπραξαν οί Κατάλανοι εις βάρος τών Έλλήνιον τής ’Εφέσου καί άλλων πόλεων, γράφει
26, σ. 435 -442). Τήν χρονολογίαν

ό Παχυμέρης

τής καταλήψεως

τής ’Εφέσου

(’Ανδρόνικος, Ε'
μανθάνομεν από

βιβλιογραφικόν σημείωμα τοϋ Έφεσίου Μιχαήλ Λουλούδη, περί τοϋ όποιου έγραψεν
ό Σ. Λάμπρος, Νέος Έλληνομνήμων, I (1904), 209 - 212. Πρβλ. A. Wachter,
Der Verfall des Griechentums

in

Kleinasien

im XIV

Jahrhundert, Λειψία

1903, σ. 40.
3 Παχυμέρους, ’Ανδρόνικος, Ζ’ 13 (σ. 589).
4 Βλ. Ν. Α. Βέη (Bees), «Ματθαίος ό Φιλαδελφεύς

Μητροπολίτης ’Εφέ

σου», Μικρασιατική 'Εστία, I (1946), 24. Wittek, “Ενθ' άνωτ., σ. 33 κ.έξ., 41,
63, 68, 74, 136, 139 κ.έξ., 180.
6
"Εκδ. Miikrimin Halil, Turk Tarih Enciimeni Kulliyati, XV, 17.
Πρβλ. Wittek, ’Ένθ’ άνωτ., σ. 38.

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
09/01/2023 15:19:37 EET - 44.207.124.84

Ή περιήγησις τοϋ ”Ιμπν Μπαττοΰτα άνά την Μικράν ’Ασίαν

145

Παρά ταϋτα to ελληνικόν στοιχεΐον δεν έξέλιπε τελείως. Εις πατριαρχι
κόν έγγραφον τοϋ Δεκεμβρίου 1329 μνημονεύεται τό όνομα τοϋ Εφέσου
ύπερτίμου καί εξάρχου πόσης ’Ασίας Ματθαίου
Εις τον Ματθαίον, ό'στις
κατήγετο έκ Φιλαδέλφειας, άργότερον έδόθη «κατά λόγον έπιδόσεως» και ή
εν Θρρκη μητρόπολις της Βρύσεως, άλλα λόγοι, κατά πάσαν πιθανότητα
οικονομικοί, τον εφερον εις ρήξιν μέ τον επίσκοπον Πυργίου κατ’ ’Απρίλιον
τοϋ 1343 καί το Πατριαρχείον έλαβε δυσμενή κατ’ αϋτοϋ άπόφασιν 1
2. 3 Τό
όλιγόριθμον τοϋ ποιμνίου του καί η έσχατη αύτοϋ ένδεια άφ’ ενός καί 6
φανατισμός των Τούρκων άφ’ ετέρου συνετέλεσαν ώστε νά διαμείνη εις την
’Έφεσον βραχύ μόνον διάστημα, άπό τοϋ έτους 1340 μέχρι τοϋ 1343 \ Τφ
1340, κατά την προς ’Έφεσον πορείαν του, διελθών εκ Σμύρνης, κατώρθωσε
νά γίνη δεκτός υπό τοϋ Άμούρ καί, έζευμενίσας αυτόν διά πλουσίων δώρων,
έλαβε συστατικόν γράμμα προς τον άδελφόν του Χιδήρ μπέην, όστις διφκει
τό νοτιοδυτικόν τμήμα τοϋ εμιράτου. Ό Χιδήρ μπέης ήτο διοικητής τής
’Εφέσου καί κατά την επίσκεψιν τοϋ ’Ίμπν Μπαττοΰτα, ήτοι επτά έτη προ
τής άφίξεως τοϋ μητροπολίτου Ματθαίου. ’Από τον Ματθαίον πληροφορουμεθα ότι 6 ναός τοϋ Αγίου Ίωάννου τοϋ Θεολόγου, μεταβεβλημένος εις
τζαμί, έχρησίμευσεν εν μέρει ως όπωροφυλάκιον 4, πράγμα όπερ μαρτυρεί
ότι καί ό μουσουλμανικός πληθυσμός τής ’Εφέσου δεν ήτο μέγας.
Μετά τήν ’Έφεσον, δ ’Ίμπν Μπαττοΰτα έπεσκέφθη τήν Σμύρνην (Γιαζμίρ,
τουρκ. Ίζμίρ), «μεγάλην πόλιν, παράλιον κατά τό πλεΐστον έρειπωμένην» 5.
’Εκεί δ Άμούρ μπέη; έσπευσε προς συνάντησίν του, άργότερα δέ άπέστειλεν
εις αυτόν δώρα και έλληνα δοΰλον δνόματι Νικόλαον. Είναι γνωστόν ότι δ
Άμούρ μέ τον Ισχυρόν στόλον του έπανειλημμένως έπέδραμε κατά των νήσων,
τής ηπειρωτικής Ελλάδος καί των περιχώρων τής Κωνσταντινουπόλεως.
’Επιχειρών παρέκβασιν προς εποχήν μεταγενεστέραν, δ περιηγητής μνη
μονεύει τήν έν έτει 1344 γενομένην έπίθεσιν τών Αατίνων κατά τής πόλεως
τής Σμύρνης, τήν κατάληψιν αυτής6, καί τον φόνον τοϋ Άμούρ τέσσαρα έτη
άργότερον, κατά τήν άπόπειράν του νά εκδιώξη τούς εισβολείς 7. Ή πόλις
παρέμεινεν ε’ις τάς χεΐρας τών Φράγκων μέχρι τοϋ 1403, ότε κατελήφθη υπό

1 Μ iklo sic h - Μ u 11 er, Acta et diplomata, I, 149.
5 Miklosich-Miiller, Acta et diplomata, I, 235.
3 Βλ. Βέην, 'Eve·’ άνωτ., σ. 31.
1 Βέης, ’Ένθ’ άνωτ., σ. 29.

5 Voyages, II, 309-310.
diplomata,

Πρβλ.

I, 92- 95. ‘Ωσαύτως,

τήν

καί

Miklosich-Miiller,

μαρτυρίαν

τοϋ

Ματθαίου.

Acta

et

Βέης, ”Ενθ’

άνωτ., σ. 28.
6 Γρήγορα ς, ΙΓ' 13 (II, 689). Καντακουζηνός, Γ'68 (II, 420). Πρβλ.
He yd, Ένθ’ άνωτ., I, 539.
7 Γρήγορός, IT' 6 (II, 834).
ΕΠΕΤΗΡΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ "Ετος ΚΒ'
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των Μογγόλων τοΰ Ταμερλάνου. Ενδιαφέρον είναι δ'τι δ *Ιμπν Μπαττούτα
έγνώριζεν δτι την εκστρατείαν κατά τής Σμύρνης ύπεκίνησαν οί Βυζαντινοί,
οΐτινες «άπετάθησαν εις τον πάπαν, δ δποιος διέταξε τούς Χριστιανούς τής
Γενούης καί τής Γαλλίας να επιτεθούν, δπερ καί έγένετο, καί αυτός ούτος δ
πάπας άπέστειλε στράτευμα έκ Ρώμης» ’.
Βορειοανατολικώς τής Σμύρνης ή Μαγνησία (τότε Μαγνήσιγια καλουμένη, νΰν δέ Μάνισα) ήτο ή έδρα τοΰ ήγεμόνος Σαρουχάν, μετά τού δποίου
δ ’Ίμπν Μπαττουτα συμπροσηυχήθη εις τό τέμενος τής πόλεως *2. * Μετά μιας
ημέρας παραμονήν εις Μαγνησίαν, άφίχθη εις την Πέργαμον (Μπάργαμα,
Μπέργκαμα), ήτις άνήκεν εις τον Γιαξή Χάν, γόνον τοΰ οίκου Καρασή *. Ή
παλαιά πόλις ήτο σωρός ερειπίων, «άλλ’ ύπήρχεν ισχυρόν φρούριον επί τής
κορυφής τοΰ λόφου». Εϊς τό Μπαλίκεσερ (Παλαιόκαστρον), δγδοήκοντα περί
που χιλιόμετρα βορειοανατολικώς τής Περγάμου, εβασίλευεν δ Ντεμιρ Χάν
(Ταμηρχάνης παρά τφ Καντακουζηνφ), τον όποιον δ ’Ίμπν Μπαττουτα, άγνω
στον διά ποιους λόγους, δεν συνεπάθησεν 4. 5 «Ή πόλις», λέγει, «ήτις έκτί"
σθη υπό τοΰ πατρός του, προσείλκυσε μέγα πλήθος φαύλων ανθρώπων, διότι
κατά τον βασιλέα είναι καί οί υπήκοοι». Ούχ ήττον όμως δ περιηγητής δεν
παρέλειψε νά έπισκεφθή καί τον «ανάξιον» άρχοντα, από τον όποιον έδέχθη
μεταξωτόν μανδύαν ως δώρον.
'Ο Σαρουχάν, δ Γιαξή, καί δ Ντεμιρ Χάν εϊχον αξιόλογους ναυτικός
δυνάμεις, άλλ’ ό Καντακουζηνός αναφέρει δτι «των κατά τήν ’Ασίαν σατρα
πών ό δυνατώτατος..... [ήν] Άμούρ δ τοΰ Άϊτίνη» δ. Ό Καντακουζηνός
συνήψε συμμαχίαν μετ’ αύτοΰ καί έλαβε σημαντικήν βοήθειαν κατά τον πόλε
μον εναντίον τοΰ Ίωάννου τοΰ Ε' *.
Άνατολικώς τής ηγεμονίας τοΰ Καρασή έξετείνοντο αί κτήσεις τών
’Οθωμανών· 'Ο ’Ίμπν Μπαττούτα έπεσκέφθη τήν Προύσαν, πρωτεύουσαν
τοΰ ’Οθωμανικού Κράτους, τήν όποιαν ένεθυμεΐτο διά τήν εμπορικήν της
κίνησιν, τούς οπωρώνας της, καί τά ’ιαματικά λουτρά της. ’Επίσης ένεθυμεΐτο τό μαυσωλεϊον τοΰ αρχηγέτου καί επωνύμου ήρωος τών ’Οθωμανών,
τό όποιον ήτο παλαιόν βυζαντινόν ναΐδιον
«Σουλτάνος τής Προύσης»,

‘ Voyages, II, 311. Βλ. Ch. Diehl, R. Guilland, L. CEconomos,
R. Grousset, I/Europe orientate, Παρίσιοι 1945, a. 588 - 589.
2 Voyages, II, 312. Ύπό τό έξελληνισμένον όνομα Σαρχάνης άναφέρεται υπό
τοΰ Γρήγορά, Ζ' 1 (I, 214).
8 Voyages, II, 315. Πρβλ. Καντακουζηνόν, Γ' 10 (II, 70).
4 Voyages, II, 316.
5 Καντακουζηνός, Γ'7 (II, 55 - 56). Πρβλ. Γ ρ η γ ο ρά ν, Η' 11 (II, 351).
8 Καντακουζηνός, Γ'56 (II, 314 - 346), Γ’ 63 (II, 383), Γ’64 (II, 392),
Γ' 86 (II, 532). Γρήγορός, ΙΒ' 7 (II, 597), ΙΓ' 4 (II, 649).
1 Voyages, II, 317 -322.
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λέγει, «είναι 6 Ίχτιγιαρεδδίν Όρχάν μπέης, υιός τοΰ Όσμαντζίκ (= τοΰ
μικρού Όσμάν). Είναι ό ισχυρότερος των τουρκομάνων βασιλέων και ό πλουσιώτερος εις χρήματα, γαίας, καί στρατιωτικός δυνάμεις" κατέχει σχεδόν εκα
τόν οχυρά, τά όποια συνεχώς επιθεωρεί καί επισκευάζει» \ Πριν αναχώρηση
εκ Προύσης ό ’Ίμπν Μπαττοΰτα, παρηκολούθησε θρησκευτικήν τελετήν τής
Αδελφότητος των Νέων, κατά τήν οποίαν έλαβον χώραν ενθουσιαστικά!
εκδηλώσεις καί χοροί υπό τήν επήρειαν μυστικοπαθούς εξάρσεως, ακριβώς
όπως θά συνέβαινε καί μεταξύ τών Μεβλεβήδων τού Ίκονίου.
Ό Όρχάν έτυχε ν’ άπουσιάζη από τήν Προύσαν. Ό Ίμπν Μπαττοΰτα
τον συνήντησεν εις τήν Νίκαιαν (Γιαζνίκ, τουρκ. Ίζνίκ), ήτις ήτο τρόπον τινά
ή δεύτερα πρωτεύουσα τού Όθοομανικού Κράτους. Ό περιηγητής παρετήρησεν δτι τά βυζαντικά τείχη τής πόλεως διεσοίιζοντο εις άρίστην κατάστασιν, ή
δέ περιβάλλουσα αυτά τάφρος ήτο πλήρης ύδατος. Κινηταί γέφυραι ώδήγουν
προς τάς πΰλας 1
2. * Τά πάντα εδείκνυον δτι ή πόλις είχε παραδοθή χοορίς νά
προηγηδή σοβαρός αγών περί τά τείχη. ’Από βραχύ χρονικόν τής συλλογής
Λάμπρου - Άμάντου 8, άνήκον εις τον ΙΔ' αιώνα, μανθάνομεν δτι οι ’Οθω
μανοί κατέλαβον τήν Νίκαιαν «μηνί Μαρτίφ β' ινδικτιώνος ιδ' ήμέρρ Σαββάτφ, έτους ς-ωλθ'» (= 1331), δηλαδή δΰο περίπου έτη προ τής άφίξεως
τοΰ μαροκηνού περιηγητού. Κατά τήν διαμονήν του εν τή πόλει, διαρκέσασαν τεσσαράκοντα ημέρας, άντελήφθη ό Ίμπν Μπαττοΰτα τήν μεγάλην έκτασιν τής ερειπωμένης περιοχής καί τό όλιγάριθμον τών κατοίκων. Οί διαπρε
πέστεροι κάτοικοι ήσαν μία εκ τών συζύγων τού Όρχάν καί έτερον πρόσωπον δνόματι Άλαεδδίν, «ό νομομαθής, ό ιμάμης, ό ευσεβής προσκυνητής
Άλαεδδίν ας - σουλτάν - γιουκί» 4, Ό άνήρ οΰτος έπεδαψίλευσε φιλοφρονήσεις
εις τον άραβα ξένον και συνώδευσεν αυτόν κατά τήν έπίσκεψίν του παρά τή
συζύγφ τού Όρχάν. Ό περιηγητής, δστις συνήθως προσέχει τάς συγγένειας
μεταξύ τών τούρκων ηγεμόνων, δεν αναφέρει δτι ό Άλαεδδίν ήτο αδελφός
τοΰ Όρχάν. Κατά τήν έπικρατήσασαν οθωμανικήν παράδοσιν, ό αδελφός
τού Όρχάν, καλούμενος Άλαεδδίν, ύπήρξεν ό πρώτος βεζύρης τών Όθωμα-

1 Τά «εκατόν οχυρά» είναι τρόπος τοΰ λέγειν, όπως ενδέχεται νά είναι καί ή
εκφρασις «πόλις μεγάλη καί ακμαία». Ό σύγχρονος τοΰ "Ιμπν Μπαττοΰτα Σεχαμπεδδίν άλ - Οΰμαρή, όστις δεν έπεσκέφθη τήν Μικράν ’Ασίαν αλλά συνέλεξε τό
υλικόν από ταξιδιώτας, αναφέρει μέ τήν αυτήν προχειρότητα ότι ό Όρχάν κατείχε
♦πεντήκοντα πόλεις καί έτι μεγαλύτερον αριθμόν άχυρών, καθώς καί
χιλιάδας ιππέων». F. Taeschner, Al-Umari’s

τεσσαράκοντα

Bericht iiber Anatolien, Λει

ψία 1929, σ. 42. Μετάφρ. Ε. Quatremere, Notices et Extraits

des Manuscrits

de la Bibliotheque du Roi et autres bibliotheques, XIII (1838), 364.
’ Voyages, II, 323.
8 Βραχέα Χρονικά, ’Αθήναι 1932, σ. 46.
4 Voyages, II, 324.
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νών καί εϊσήγαγε κεφαλαιώδεις μεταρρυθμίσεις, μεταξύ οίλλων και την κοπήν
αργυρών νομισμάτων *. Έξ αργυρών νομισμάτων συνίστατο καί τό δώρον
φιλοξενίας, τό όποιον έστειλεν ό Όρχάν εις τον Ίμπν Μπαττούτα κατά τήν
άφιξίν του εις Προύσαν
Μετά τήν Νίκαιαν, ό περιηγητής διέσχισε τον Σαγγάριον ποταμόν, έπιβιβασθεις σχεδίας συρόμενης προς τήν όχθην, καί, αφού διενυκτέρευσεν εις
τήν κωμόπολιν Κάβαιαν (Κάβιγια, σημ. Γκέϊβε), επορεΰθη εις Γενιτζέ, εις
τήν ανατολικήν εσχατιάν τού ’Οθωμανικού Κράτους, φιλοξενούμενος πάντοτε
υπό τών Άχή 8. Τό μόνον μέρος δπου δεν εύρε παράρτημα τής ’Αδελφότητος
ωνομάζετο Καϊνίκ, περί τού οποίου παρατηρεί 4 : «Κατοικεϊται υπό απίστων
Ρωμαίων [Ελλήνων], διατελούντων υπό μουσουλμανικήν προστασίαν, υπάρ
χει δέ μία μόνον οικία μουσουλμανική καί αυτή ανήκει εις τούς διοικητάς
τών Ρωμαίων». Ούτω ήναγκάσθη να διανυκτερεύση υπό τήν στέγην γραίας
Έλληνίδος, ήτις ήθέλησε νά πωλήση εις αυτόν μεγάλην ποσότητα κρόκου
(σαφρά), τούτου δ'ντος τού μοναδικού προϊόντος τού χωρίου.
'Η τελευταία οθωμανική πόλις, τήν οποίαν έπεσκέφθη ό ’Ίμπν Μπατ
τούτα, ήτο ή Μοδρηνή (Μουτουρνοΰ) 5. Καθ’ οδόν αυτός καί ή συνοδεία του
ύπέστησαν πολλάς ταλαιπωρίας, έγκαταλειφθέντες υπό τού οδηγού των εις
μέρος άκατοίκητον, ενφ έπιπτε πυκνή χιών. Τέλος κατέφυγον εις μουσουλ
μανικόν μοναστήριον, ένθα ετυχον περιθάλψεως.
Δέκα ημέρας μετά τήν Μοδρηνήν έφθασαν εις Κασταμώνα (Κασταμουνιγια), μέ ενδιαμέσους σταθμούς εις Μπολού και Γκερεντε 6. Η πατρις τών
Κομνηνών αύτοκρατόρων μανθάνομεν δτι ήτο καί τότε «μεγάλη καί ωραία
πόλις, δ'που τά αγαθά είναι άφθονα καί αί τιμαί των είναι χαμηλότεραι, ή
αλλαχού», ήτο δέ έδρα τού Σουλεϊμάν Πατισάχ, δστις έδέχθη τδν περιηγητήν
ευμενέστατα καί έχάρισεν εις αύτδν λευκόν ίππον καί άλλα ηγεμονικά δώρα ’.
Ή Σινώπη (Σάνουμπ, τουρκ. Σινόπ), από τήν οποίαν ό περιηγητής άπεχαιρέτισε τήν Μικράν ’Ασίαν, εκυβερνάτο υπό τού υιού τού Σουλεϊμάν,
Ίμπραήμ μπέη 8. ‘Η πόλις ήτο καλώς ώχυρωμένη καί έφρουρεΐτο υπό ισχυ
ρός δυνάμεως. Πλησίον τής Σινώπης ύπήρχον ένδεκα χωρία κατοικούμενα
υπό Ελλήνων. Μετά τεσσαρακονθήμερον έν αυτή παραμονήν, επεβιβάσθη
ελληνικού πλοίου, καί, διασχίσας τδν Εύξεινον Πόντον υπό δυσμενείς και-* I II
* Βλ. Γειοργιάδην Άρνάκην, Ένθ’ άνωτ., σ. 164- 172.
I Voyages, II, 321.
II Αυτόθι, σ. 324 - 326.
4 Αυτόθι, σ. 328.
s Αυτόθι, σ. 329.
“ Αυτόθι, σ. 339.
' Αυτόθι, σ. 342 · 343.
" Αυτόθι, σ. 348.
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Ή περιήγησις τοϋ ”Ιμπν Μπαττοΰτα άνά τήν Μικράν ’Ασίαν

ροκάς συνθήκας, εξήλθεν οΰχ'ι μακράν τοϋ Κέρτς,
ιταίου, εις τήν Κριμαίαν.
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τοϋ αρχαίου Παντικα-

Παρ’ δλα τά ελαττώματα, τά όποια έσημειώσαμεν ανώτερο), ή ιστορική
σημασία τοϋ βιβλίου τοϋ "Ίμπν Μπαττοΰτα είναι αναμφισβήτητος. Ή
μικρασιατική περιήγησις, ήτις εγένετο κατά τά έ'τη 1332 καί 1333, επιβε
βαιώνει τήν εθνολογικήν άλλοίωσιν τής χερσονήσου, μή εξαιρούμενων καί
αυτών ακόμη των δυτικών παραλίων της, καί συνάμα άποδεικνΰει δτι καθ’
δλην τήν έκτασιν ό πληθυσμός είχεν άραιωθή σημαντικώς. Πόλεις άλλοτε
άκμαΐαι έφερον βαθέα τά ίχνη τής φθοράς, τήν οποίαν επροξένησαν ό χρό
νος καί οί άνθρωποι. Συγχρόνως παρετηρεΐτο εμπορική κίνησις εις ώρισμένα
αστικά κέντρα, τά όποια ηϋνοοϋντο υπό τής γεωγραφικής αυτών θέσεως καί
εύρίσκοντο παρά τάς μεγάλας όδικάς αρτηρίας, ως λ.χ. τό Ίκόνιον, ή Λαοδίκεια, ή Προύσα, ή Σινώπη. Τοΰτο δηλοϊ δτι ή κατάστασις τής υπαίθρου
παρουσίαζεν αισθητήν βελτίωσιν, ήτις δεν είναι άσχετος με τήν συνεπείφ τών
πολέμων άραίωσιν τοϋ πληθυσμού. Οί Τούρκοι δεν έκτισαν νέας πόλεις, πλήν
τής μνημονευθείσης Άλαΰας, άλλ’ έγκατεστάθησαν άθρόοι εντός τών βυζαν
τινών πόλεων, ιδίως εκείνων αίτινες έξελέγησαν ως κέντρα τής διοικήσεως.
Τά ονόματα τών περισσοτέρων πόλεων παρέμειναν ως εΐχον επί βυζαντινών
χρόνων, παραφθαρέντα μόνον φωνητικώς εις τό στόμα τών νέων κατοίκων.
Μεγίστης σημασίας είναι τό γεγονός δτι άνά πάσαν τήν χώραν διεκρίνετο νέος θρησκευτικός ζήλος, ό Μουσουλμανισμός επεκράτει, δχι πάντοτε
διά τής βίας, ό δε Χριστιανισμός ύπεχώρει. Μέ έλαφράν ό'ντως συνείδησιν
οί γηγενείς ήλλασσον τήν πίστιν των, διά νά συμμετάσχουν τών προνομίων
τής άρχοΰσης τάξεως. Μουσουλμάνοι θεολόγοι καί Άχή ύπήρχον εις δλας
τάς πόλεις καί διετήρουν στενήν επαφήν μέ τούς ηγεμόνας. Ύπό τήν Ιδιό
τητά του ως θεολόγου καί προσκυνητοϋ τής Μέκκας, ό ’Ίμπν Μπαττοΰτα
έγίνετο εύμενάις δεκτός καί έτΰγχανε φιλοφρονήσεων, τάς οποίας βεβαίως θά
έζήλευεν ό σύγχρονός του μητροπολίτης ’Εφέσου Ματθαίος ό Φιλαδελφεΰς.
Γενικώς έκ τής άφηγήσεως τού ’Ίμπν Μπαττοΰτα ένισχΰεται ή άποψις δτι ό
’Ισλαμισμός ως κοινωνική όντότης δεν έστερείτο αφομοιωτικής δυνάμεως
ικανής νά έξουδετερώση τον ελληνοχριστιανικόν παράγοντα, αφού προηγου
μένως διά τών τουρκικών δπλων εξηναγκάσθησαν αί δυνάμεις τοϋ Βυζαντίου
νά υποχωρήσουν εντεύθεν τών Στενών. Κατ’ ακολουθίαν, πάσα προσπάθεια
νά έξηγήσωμεν τό μέγα ιστορικόν φαινόμενον τής πτώσεως τής Βυζαντινής
Αυτοκρατορίας πρέπει ν’ άρχίζη από μίαν βαθυτέραν κατανόησιν τής συγκροΰσεως πολιτισμών επί τοϋ εδάφους τής Μικράς ’Ασίας, τής χώρας ήτις
ανέκαθεν ύπήρξεν άφ’ ενός μέν γέφυρα προς διέλευσιν λαών, στρατών, αγα
θών, καί πνευματικών ρευμάτων, άφ’ ετέρου δέ πεδίον μάχης διά τήν επικράτησιν τοϋ ίσχυροτέρου,
Γ. ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΑΡΝΑΚΗΣ
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