
                              MİSTİ’TE TARİHİ ARAYIŞ… 
 
     Misti, Roma ve Bizans İmparatorluk çağlarını yaşayan Selçuklu ve Osmanlı 
İmparatorluğu dönemlerinden geçerek günümüze gelen uygarlık merkezi 
Kapadokya Bölgemizde bulunan Niğde kentinin tarihi kasabalarından birisidir. 
     Misti yada günümüzün Konaklı’sı Toros Dağları, Aladağlar ve Melendiz 
Dağlarının arasında bulunan Niğde Platosunun kuzeybatı bölümünde yer alan ve 
Niğde’ye 26 km. Uzaklığında bulunan, rakımı 1380 metre olan kışları soğuk ve 
kar yağışlı yazları ise kurak ve sıcak bir iklimi olan bir Kapadokya yerleşim 
bölgelerinden birisidir. Bu yüzden diğer Kapadokya yerleşim bölgelerine çok 
benzer. Diğer Kapadokya yerleşim bölgelerinde olduğu gibi yerleşim yapısı ve 
mimarisi ilk çağlarda kayalara oyulan evlerle başlamıştır. Bu kayalara oyulan 
evler küçük ve bağımsız olduğu gibi tünellerle de birbirine geçilen evler 
şeklindedir. Zamanla uygarlık geliştikçe evler yerüstüne yapılmış, eski yer altı 
evleri ise kiler olarak kullanılmıştır. Günümüzde de bu eski kaya oyuğu evlerin 
patateslerin depolandığı kiler olarak izlerini görmekteyiz. 
     Hans Rott’da Kleinasiatische Denkmaler adlı eserinde Mistiden bahsederken 
“Antik Musthilia yani bugünkü Misli, bir mağara yerleşim bölgesi olup yeraltı 
kilise ve şapelleri mevcuttur; sefil, berbat durumda bir rum köyü olmasına ve 
tüm bu fakirliğine rağmen Aziz Vlasios 1 adına 19. yüzyılda, Kapadokya’nın 
belki de en güzel ve görkemli kiliselerinden biri yapılabilmiştir.” demektedir. 
 
                            MİSTİ ADI NEREDEN GELMEKTEDİR? 
 
     Misti tarihsel süreçte değişik isimlerle yazılmış yada adlandırılmıştır. Bunlar, 
Misti, Misthi, Mysti, Musthilia, Mustilia, Moustila, Misli ve günümüzdeki 
adıyla Konaklı...  Misti yerleşim yerinin ve adının kökenine ilişkin çeşitli fikirler 
ileri sürülmektedir. Bunlardan ilk görüşe göre Misti’nin kökeni M.Ö. 401 
yıllarına gider. Pers Kralı Cyrus’un  kardeşi 2.Artakserksis’e karşı savaşında 
Pers ordusuna savaşmak için giren Yunanlı paralı askerlerin bir grubun 
yerleşerek kurduğu bir yerleşim birimi olduğu öne sürülmektedir. Bu iddiaya 
göre bu lejyoner askerlerin kurduğu bu şehre Misthi adı verilmiştir. Bu iddiayı 
öne sürenlerin dayanağı Misthi kelimesinin anlamının antik dönem Grekçesinde 
Misthios (Misthii çoğul) ve günümüz Grekçesinde Misthifiroi (Misthotoi çoğul) 
kelimesinin anlamının ücretli çalışan asker olmasıdır. Özetle bu bölgeye ilk 
yerleşenlerin adı ile yerleşim yerinin adı arasında bağlantı kuran bir yaklaşım... 

                                                 
1 Aziz Vlasios, Roma İmparatorluğu döneminin Kapadokya bölgesinin Sebateia (Sivas) şehrinde MS.280 yada 283’de 
doğmuştur. Kökeninin Rum yada Ermeni cemaatinden hangisine ait olduğu konusunda tartışmalar sözkonusudur. Vlasios, tıp 
eğitimi gördü ve boğaz hastalıkları konusundaki yeteneğiyle çevresinde meşhur olmuştu. Pagan inanışı terk ederek hristiyan 
oldu. Sivas psikoposu  öldürülünce halkın isteği ile Sivas psikoposu seçildi. Psikopos olduktan sonra Romalıların uyguladığı 
baskı nedeniyle Erciyes Dağında bir mağarada keşiş hayatı sürmeye başladı. Ancak bölgenin Roma Valisi Agricolaus’un 
askerleri tarafından yakalanarak tutuklandı ve inançlarından dönmediği için işkence ile öldürüldü.(MS.316) Vlasios’un adı 
Rumca’da Agios Vlasios, Latince’de Saint Blasios, Fransızca’da Saint Blaise, Almanca’ya Saint Blasien, Ermenice’de Surp 
Vlas olarak kullanılmaktadır. 1527’de Vatikan azizlik sıfatını resmi olarak onayladı. Mimarların, cerrahların, bağcıların, 
balıkçıların hamisi (piri) olarak hristiyan mitolojisindeki yerini aldı. 



Ancak öne sürüldüğü gibi Misti’nin  oluşumuna ilişkin ilginç fakat henüz 
bilimsel olarak doğrulanamamış bir görüş olarak bakılabilir. (Etimolojik 
Yaklaşım) 
     Ancak Misti adının zaman içerisinde ve özellikle Bizans İmparatorluğu 
döneminde “ücretle çalışan asker  (mercenary)”  anlamı, ücretle çalışan işçi yada 
emekçi kelimesine dönüşmüştür. Misthi kelimesinin zaman içerisindeki bu 
dönüşümünün ana nedeni paralı asker kelimesinin içeriğinde gizli olsa 
gerek...Paralı asker kavramı ile sadece savaşan askeri algılamamak gerekir. 
Özellikle antik dönemde savaş kavramının anlamı artan nüfus baskısı nedeniyle 
dönemin siyasi ve askeri liderlerinin yeni yerleşim yeri arayış sürecidir. Bu 
arayış süreci içerisinde yeni yerlerin fethi ile birlikte fethedilen bölgelere 
yerleşim başlamaktadır. Bu yerleşim yöntemi ise kolonizasyon gibi zorunlu 
toprağa bağlı emekçi yada zanaat işlerinde ücretli emekçi yöntemi ile 
yapılmaktadır. Zanaatkarlar ise bu dönemde askeri birliklerin içinde en önemli 
işlevi olan ücretli hizmetlilerdir. İmar ve iskan faaliyetleri, alet edevat yapımı 
zanaatkarlarla yapılabilmektedir. Misthi’ye yerleşen ve ücretli asker (mercenary) 
olarak nitelenen bu antik dönemin sakinleride büyük bir ihtimalle mesken ve 
dini yapılarda uzmanlaşmış zanaatkarlardı. Bu nedenle Misti adının kilise 
inşaatlarının yapımında çalışan ve sık sık uzak bölgelere seyahat eden maharetli  
kilise inşaat ustaları anlamına da geldiği öne sürülmektedir.  
     Üçüncü görüş göre Misti’nin Büyük İskender’in ordusundaki paralı askerler 
tarafından kurulduğu söylenmektedir. Dördüncü görüşe göre Misti’nin Ege 
Denizi’nde bulunan Delos, Lemnos (Limni) ve Naksos adasındaki gelen grekler 
tarafından kurulduğunu ileri sürülmektedir. Son görüş ise  deniz kenarlarında 
yaşayan gelir durumu fakir insanların toprakta ücretle çalışmak üzere bu bölgeye 
gelerek Misti’yi kurdukları öne sürülmektedir. 
 
                                MİSTİ TOPONOMİSİ 
 
     Misthi’nin yeradına ilişkin literatürde iki farklı görüş mevcuttur. Özellikle 
Sümercede yılan anlamına gelen Mustilia’nın Misti ile aynı yer olup olmadığı 
konusunda farklı görüşler sözkonusudur. Ptolemais’e göre  Mustilia’nın Misli ile 
aynı yer olup olmadığı kesin değildir. Ptolemais, Mustilia’nın Kayseri’nin 
kuzeyinde olabileceğini belirtmektedir.  Ramsay’e göre ise Ptolemais’in 
Kilikya’da bahsettiği Moustila, Sasima piskoposluk bölgesinini bir kısmını 
oluşturan günümüzün Misti’sidir ifadesini kullanmakta ve Muistilia adının Misti 
formunda adını devam ettirerek günümüze kadar geldiğini belirtmektedir. 
Tyana’dan Caesereia’ye giden yol üzerinde Andavalis’ten bir sonraki durak 
olmalı demektedir. Hilt-Restle’a göre ise antik çağın Mustilia kenti ile günümüz 
Misti’sinin kesin olarak aynı yer olup olmadığı belli değildir demektedirler. 
 
 
 



                               OSMANLI DÖNEMİNDE  MİSTİ 
 
     Misti, 1913 yılında 4 mahalleden oluşan ve yaklaşık 4000 hristiyan Ortodoks 
nüfusun yaşadığı yerleşim yeriydi. 1895 yılında nüfusu  yaklaşık 4800 kişi, 1905 
yılında 800 aile 3500 kişi, 1924 yılında ise 850-600 aile 4400 kişiydi.  
     Misti sakinlerinin  Kapadokya’da grekçe konuşan cemaatlerden (koinotis) 
farklı bir lehçesi bulunmakyaydı. Bu lehçeye Misti diyalekti-lehçesi- 
(Misthiotica) denmekteydi. Bu lehçe Türkçe gramere dayalı ancak arkakik 
Grekçe karışımı bir lehçeydi.Günümüzde Yunanistan’a göç eden Mistililer 
tarafından halen konuşulmaktadır. Bu lehçeyi Mistililer tarafından kurulan 
1840’larda tarımsal üretim yetersizliği nedeniyle Çarıklı, Dila (dilion), Çeltek ve 
Kavaklı’ya göç eden  sakinlerin de kullandığı söylenmektedir. 
     Misti, dini açıdan Konya metropolitliğine bağlıydı. Misti’de Aziz Vlasios ve 
İlyas (Elias) peygamber adlarına yapılmış iki kilisesi ve yine Aziz Vlasios 
kilisesinin sağ tarafına yapılmış  Aziz Haralambos (Saint Haralambos), diğeride 
sol tarfına yapılmış Aziz Basileus (Saint Basileus) adına yapılmış iki 
parekilision’u (küçük kilise) mevcuttu. 
 
               MİSTİ AZİZ VLASİOS KİLİSESİNDE İKİ EPİGRAF 
 
     Misti’de bulunan görkemli ve gösterişli kesme taştan  yapılmış olan Aziz 
Vlasios  kilisesininde bulunan karamanlıca epigraflar (yazıt) Kapadokya 
bölgesinde bulunan epigraflardan çok farklı olduğu gibi kaligrafik açıdanda 
Bizans Kaligrafisini andıran özellikler göstermektedir. Bu epigrafların okuması 
ve çözülmesi oldukça güç olmasına rağmen bunu yapabildiğimizi 
zannediyorum. 
     Bu karamanlıca epigraftan anlaşıldığına göre  mimarların banisi olan Aziz 
Vlasios’un adına 1844 yılında yapılmış olması  yukarıda daha öncede 
bahsettiğim gibi Misti adının ve sakinlerinin kökeni hakkındaki etimolojik 
bilgiyi de doğrular nitelikte görünmektedir. Osmanlı İmparatorluğu döneminde 
padişah Abdülmecit’in koruyuculuğuna övgü ile başlayan ve Konya metropoliti 
Ioakim’in ruhani rehberliğinde yapıldığını ve yapan mimarın Kalfa Kiryaki 
olduğunu ve bu eserin bütün Ortodoksların layık olduğu cennete gitmesini ve 
Amin (öyle olsun) diyerek bu arzunun yerine gelmesini isteyen cümlelerin 
bulunduğu bir yazıttır. 
Bu karamanlıca epigrafın çevirisi aşağıdadır: 
 

Allahu azim-i şan alempenah  
Abdilmecid efendimizin fermanığilen 
İkoniu rohbanı Ioakimin kametiğilen Kal 
Fa Kiryakonun caht-i kargistigilen Mis 
ti  sakindarların zahmetiyilen Aziz Bla 
siosun inayetiyilen cümle Orthodoksosları l 



arı layık eyileye ol cenneti aleyie (aleye)  Amin  
1844 augusto 14 
 
Bir diğer karamanlıca epigrafın çevirisi ise aşağıda verilmiştir: 
 
Cümle dindarlere ver 
İrim kamet aziz harala 
Mpisten olsun niyiame 
t bu haneyie (ye) çekilen za 
hmet fazilet sağabı ol ü 
statlere 1844 
 

     MİSLİ OVASI TARİHİN YUVASI… 
 
     Niğde kentinin Konaklı kasabasının tarihinde küçük bir gezinti yapmaya 
çalıştık. Sümer dilinde yılan anlamındaki Mustilia’dan Ptolemeais (Batlamyus)’ 
in Kilikya’daki Mustilia’sına, 1840’ların Misthi’sinden günümüzün 
Konaklı’sına…  

     Kasabaya adını veren Misti şimdi adını patates üretimi ile Misli Ovasına 
vererek kendi tarihsel zenginliği unuttu mu acaba… 
 
                                                                                     Fehmi DİNÇER 
                                                                                       Ankara 2007   
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