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TAKDİM 

 

Mustafa Öztürk* 

  

Uluslararası Doğu Avrupa Çalışmaları Platformu (Platform of 
International Eastern European Studies), 2017 tarihinde kurulmuş 
olmakla beraber, bu kısa sürede müesseseleşmiş bulunmaktadır. Zira bu 
tarihe kadar 3 uluslararası sempozyum, 2 çalıştay ve iki sayı da hakemli 
dergi çıkarmayı başarmıştır. 

Geçen süre içinde bütün bu bilimsel faaliyetlere yurt içinden ve yurt 
dışından yoğun bir teveccüh gözlenmektedir. Bu, memnuniyet verici bir 
husustur. Bu teveccüh, Platform olarak isabetli bir karar alınmış 
olduğunu göstermektedir. Bu çalışmalar, ilk olarak bir bakıma 
çoğunlukla Anadolu’ya hasredilmiş tarih anlayışımızın dışına çıkarak, 
kadim coğrafyamıza ve hükmettiğimiz bölgelere yönelerek, orada 
kurduğumuz idarî ve medenî mirasımızın araştırılmasıyla, tarihçiliğimize 
geniş bir alan ve yeni ufuklar açmış olmaktadır. Şimdiye kadar yapılan 
çalışmalarda görüldü ki, Doğu Avrupa’da kurduğumuz idarî, iktisadî ve 
sosyal düzen, Anadolu’dan hiç de farklı değildir. Beş yüz yıl gibi bir 
zaman zarfında Doğu Avrupa’ya hâkim olan Osmanlı Devleti, bugünkü 
Doğu Avrupa devletlerinin şekillenmesini sağlamıştır. Bölgenin siyasî, 
iktisadî, sosyal ve dinî yapılanması, Osmanlı idaresi ile bölgenin tarihi 
ancak Osmanlı arşivleri sayesinde yazılabilir.  

Osmanlı Devletinin Doğu Avrupa’ya hâkim olması ve burada uzun 
süre kalması, bölgeye küllî-bütüncül bir istikrar getirmiştir. Her şeyden 
önce mezhepler arasındaki kavgalara fırsat vermemiş, bütün etnik ve 
dinî unsurları himâye etmiştir. Eski asilzade beylerin itibarını tamamen 
yok etmemiş, tam tersine muhafaza etmiş ve onlara timar tahsis 
etmiştir. Kiliselerin mülklerine dokunmamış, Hıristiyan halkın ayinlerini 
serbest bir şekilde yapmaları hususunda azami gayreti göstermiştir. 
Uzun tarihî süreçte bazen huzurun bozulduğu, Osmanlı-Avusturya, 
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Osmanlı-Rus savaşlarının ve 19. yüzyıldan başlayarak devam eden 
Balkan isyanlarının bölgede doğurduğu istikrarsızlıklar olmuştur, bu 
tarihî bir gerçektir. Ama her halükârda Osmanlı idaresi, halkının 
katliamlara maruz kalmasına rağmen, etnik ve dinî bağnazlığa tevessül 
ve tenezzül etmeden geleneksel dünya görüşünü korumuştur. Bu 
itibarla Doğu Avrupa’da kurduğumuz medeniyetimizin araştırılması, 
tarihçiliğimize yeni ufuklar açacağı aşikârdır. 

Öte yandan bu platformun çalışmaları, ülkeler arasında 
akademisyenlerin birbirleriyle tanışmaları, karşılıklı işbirliği yapmaları, 
en azından birbirlerinden haberdar olmalarına vesile olacaktır ki, bu 
husus akademik çalışmalar kadar önemlidir. Bu ilişkiler, şimdiye kadar 
zihinlerde oluşturulan peşin hükümlerin yerini, bilimsel araştırmaların 
hakikatlerinin alınmasını sağlayacaktır. Böylece ülkeler arasındaki siyasî 
ve iktisadî ilişkiler de bilimsel temellere dayandırılmış olmakla, daha 
uzun ömürlü ve güvenli olacaktır. 

Üçüncü Sempozyuma sunulan bildiriler incelendiğinde, gerçekten 
eksikliği hissedilen konulara dair olduğu görülecektir. Yurt içinden ve 
yurt dışından geniş bir katılımın olması, Türk Tarih Kurumu tarafından 
da benimsenerek desteklenmesi, bu platformun artık müesseseleştiğini 
göstermektedir. Çalışmaları inançla ve ısrarla fikir düzeyinden  bu 
seviyeye kadar getiren başta Prof. Dr. Yücel Öztürk ile adını 
sayamayacağım çalışma arkadaşlarına şükranlarımı sunarım.  

Dördüncü sempozyumda görüşmek dileğiyle… 
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Özet 

14. yüzyıldan itibaren Balkanlara geçen Osmanlı Devleti, 20. yüzyılın 
başlarına kadar bölgeye hâkim olmuştur. Bugünkü Bulgaristan, Yunanistan, 
Makedonya, Sırbistan, Karadağ, Arnavutluk, Romanya, Doğu Macaristan ve 
Ukrayna’nın güney bölgeleri ile Kırım’a kadar olan bölgenin siyasî, iktisadî ve 
sosyal hayatını etkilemiştir.  

Doğu Avrupa’da ortalama beş yüz yıl süren Osmanlı hâkimiyeti döneminde, 
devlet ve toplum hayatına dair siyasî, sosyal ve iktisadî alanda bölgenin 
şartlarına uygun olarak idari uygulamalar yapmış ve bu uygulamalara ait 
milyonlarca belge bırakmıştır. O halde bölgenin beş yüz yıllık tarihinin 
kaynakları Osmanlı Arşivleridir. Zikredilen bölgelerin alt yapı, nüfus, toprak 
tasarruf usulleri, şehirler, sanayi ve ticaret, vakıflar, yer adları ile devlet-halk 
ilişkileri hakkındaki bilgilere Osmanlı Arşivleri sayesinde ulaşmak mümkündür. 
Başka bir ifade ile Osmanlı Arşivleri olmadan bölgenin tarihi yazılamaz. Çünkü 
yerli ve sistematik kaynaklar ya çok sınırlıdır veya kilise kayıtları gibi özel 
alanlara aittir. 

Osmanlı Arşivleri, sadece Başbakanlık Arşivi (yakın bir zamanda 
Cumhurbaşkanlığına bağlandı) ile sınırlı değildir. Bundan başka zengin 
arşivlerimiz vardır. Vakıflar Arşivi, Şer‘iyye Sicilleri, Askerî Tarih ve Kızılay 
arşivleri de Doğu Avrupa tarihinin önemli kaynaklarını ihtiva etmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Doğu Avrupa, Osmanlı Arşivleri, Şer’iyye Sicilleri. 

 

The Place of Ottoman Archives in Eastern Europe History 

Abstract 

From the 14th century to the Balkans, the Ottoman Empire dominated the 
region until the beginning of the 20th century. It has affected the political, 
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economic and social life of today's Bulgaria, Greece, Macedonia, Serbia, 
Montenegro, Albania, Romania, Eastern Hungary and the southern regions of 
Ukraine and the region up to the Crimea. 

During the Ottoman rule, which lasted an average of five hundred years in 
Eastern Europe, it made administrative practices in the political, social and 
economic spheres of state and social life in accordance with the conditions of 
the region and left millions of documents related to these practices. Therefore, 
the archives of the region's five hundred years of history are sources. 
Information about the infrastructure, population, land saving procedures, 
cities, industry and trade, foundations, place names and state-public relations 
of the mentioned regions can be accessed through the Ottoman Archives. In 
other words, the history of the region cannot be written without the Ottoman 
Archives. Because domestic and systematic resources are either very limited or 
belong to private areas such as church records. 

The Ottoman Archives are not limited to the Archives of the Prime Ministry 
(recently attached to the Presidency). We also have rich archives. The Archives 
of Foundations The Archives of Sharia, the Military History and the Red 
Crescent archives also contain important sources of Eastern European history.  

Keywords: Eastern Europe, Ottoman Archives, Sharia Records. 

 

Giriş 

Osmanlı Devleti, hâkimiyet sürdüğü coğrafyalarda taşınmaz kültür 
varlıkları (cami, mescit, medrese, han, hamam, bedesten, çeşme, yol, 
köprü vb.) bıraktığı kadar bu coğrafyaların siyasî, iktisadî, sosyal ve 
kültürel tarihine dair sayısız arşiv malzemesi de bırakmıştır. 
Balkanlardan Kafkaslara, güney vilayetlerine bütün Doğu Akdeniz 
adalarına, Hicaz, Yemen, Habeş, bütün Kuzey Afrika’nın tarihi hakkında 
milyonlarca belge mevcuttur. Yazısı olan devlet gerçekten büyük 
devlettir. Bu itibarla Osmanlı arşivleri sadece Türk tarihi için değil, söz 
konusu coğrafyada kurulan bütün devletlerin tarihi için vazgeçilmez 
kaynaklardır. Osmanlı bakiyesi bölgelerin tarihi Osmanlı arşivleri 
olmadan yazılamaz. 

Doğu Avrupa’nın Balkanlar kısmı, daha ilk dönemlerde fethedilmiş, 
16. yüzyıldan başlayarak 1683 Viyana kuşatmasına kadar Batıya yapılan 
fetihler genişlemiştir. Bu bağlamda Eflak-Boğdan, Bulgaristan, 
Makedonya, Arnavutluk, Sırbistan, Karadağ’a kadar bütün Balkanlar, 
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Güney ve Doğu Macaristan, bu hattın doğusu, bugünkü Ukrayna’nın 
güneyi ve nihayet Kırım, değişik tarihlerde olmak üzere uzun yıllar 
Osmanlı idaresinde kaldı. 

Bu bölgelerde uzun süren Osmanlı hâkimiyeti, tabiî olarak zengin bir 
arşiv bırakmıştır. Bu arşivleri ana hatları ile şekilde tasnif edebiliriz: 

Osmanlı Arşivleri 

1. Başbakanlık Osmanlı Arşivi 

Yakın bir zamanda Cumhurbaşkanlığına bağlanan Osmanlı arşivinde 
yüz milyonlarca belge bulunmaktadır. Sadece konumuzu ilgilendiren 
tasnifleri hatırlamak bile bu konuda önemli bir fikir verecektir. Bunlar; 
tahrir defterleri, nâme-i hümayunlar, ahitnameler, ecnebi defterleri, 
kilise defterleri, gümrük tarife defterleri, antlaşma metinleri, 16. 
yüzyıldan itibaren başlayıp 20. yüzyıla kadar tutulan mühimme 
defterleri, ferman ve beratlar, harita ve krokiler gibi yüzbinlerce 
müteferrik belgelerdir1. Bu defterlerin muhtevasını kısaca hatırlamak, 
bölgenin iktisadi, siyasi ve sosyal vaziyeti hakkında önemli bir fikir 
verecektir.  

Tahrir defterlerindeki bilgiler sayesinde bölgenin etnik yapısı, dinî 
durumu, sosyal hayatı, kültürü, iktisadî yapısı, coğrafî özellikleri, iklimi, 
fetih ve savaş tarihi, tarım ve hayvancılık faaliyetleri gibi hususlarda; 
ayrıca bu defterlerin vakıflarla ilgili bölümlerindeki kayıtlar ile de eğitim-
öğretim durumu, imar faaliyetleri, ticaret yollarının durumu vb 
alanlarda bilgi sahibi olmak mümkündür. En eskisi II. Murad (1421-1451) 
dönemine ait olan tahrir defterlerinin Osmanlı Arşivindeki mevcudu 
1094 olup, bunların yüzde ellisi Balkan ülkeleri için tutulmuştur. Öte 
yandan tahrir defterlerinin baş tarafındaki vilayet kanunnâmeleri ile o 
vilayetin kanunları, vergi oranları hakkında da çok değerli bilgiler 
mevcuttur2.  

Yakın zamanlarda bazı meslektaşlarımız Doğu Avrupa tahrirlerine 
dayalı olarak kıymetli sancak çalışmaları telif etmişlerdir. Alanla ilgili 
                                                           
1 Osmanlı Arşivinin muhtevası için bkz. Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü, 
Başbakanlık Osmanlı Arşivi Rehberi, (Proje Yöneticisi: Uğur Ünal,  Yayına Hazırlayanlar: 
İskender Türe-Salim Kaynar), Dördüncü Baskı, İstanbul 2017 
2 İsmet Binark, Balkan Ülkelerinin Tarihî Kaynakları Bakımından Başbakanlık Osmanlı 
Arşivinin Önemi, Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü yayınları, İstanbul 1996,  s. 16 
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lisansüstü tezler de verilmek suretiyle, bölgeye yönelik araştırmalar 
memnuniyet vericidir3. 

Mühimme defterleri de çok önemli bilgiler ihtiva etmektedir. 
Merkezden çıkan iradelerin yanında, 1742 yılına kadar taşradan gelen 
şikâyetleri de ihtiva ettikleri için, hayata dair bütün bilgilere ulaşmak 
mümkündür. Mühimmelerde medeniyet tarihimizle ilgili ilginç belgeler 
de vardır. Mesela; 5 numaralı mühimme defterinin 1767 numaralı 
hükmünde, Kanuni Sultan Süleyman’ın ölümünden hemen önce, 1566 
tarihinde Zigetvar Seferine çıkılırken Rumeli Beylerbeyliğine gönderilen 
2 Haziran tarihli fermanda, Osmanlı ordusunun geçeceği yollarda hiç 
kimsenin malına mülküne zarar verilmemesi, karşılıksız hiç kimseden bir 
şey alınmaması ve ahaliye kötü davranılmaması bildirilip, aksi şekilde 
hareket edenlerin şiddetle cezalandırılacağı ifade olunmaktadır. Bu, 
Osmanlının savaş esnasında dahi sivil halka zarar verilmemesi 
konusundaki hoşgörü ve adalet anlayışının bir delilidir4. 

Düvel-i Ecnebiye Defterleri de Doğu Avrupa tarihi bakımından önemli 
kaynaklardır. Mesela; 14/2 numaralı Dubrovnik Defterinde de Bosna 
bölgesinin fethinden sonra, Fatih Sultan Mehmet tarafından Bosna 
ruhbanlarına verilen 1478 tarihli ahitname suretinde, bu bölgede 
bulunan rahiplere ve kiliselerine kimsenin dokunmaması, taarruz 
etmemesi, incitmemesi, aksi şekilde hareket edenlerin cezalandırılacağı, 
daha önceden korkudan kaçıp gitmiş olanların da serbestçe geri 
dönebilecekleri Allah ve Peygamber üzerine yemin edilerek 
bildirilmektedir5. 

Keza Cizye defterleri de gayr-i müslim halkın nüfusu, iktisadî güçleri, 
sosyal statüleri bakımından çok kıymetlidir. 19. yüzyıla gelindiğinde, 
devlet düzenindeki genel ıslahatlar çerçevesinde tutulan Temettuat 
Defterleri, kaza, kasaba ve köylerde yaşayan bütün halkın taşınır-
taşınmaz her türlü mal varlığının kaydedildiği defterler olması hasebiyle, 
bölgenin iktisadî ve sosyal tarihinin temel kaynaklarındandır. 

                                                           
3 Meselâ, bkz. Mehmet İnbaşı- Eyüp Kul, Balkanlarda Bir Türk Şehri: Üsküp: Fetihten 
XVIII. Yüzyıla Kadar Sosyal ve Ekonomik Tarihi, TTK Yay. Ankara 2018 
4 Binark, Balkan Ülkelerinin Tarihî Kaynakları, s. 14--15 
5 Binark, Balkan Ülkelerinin Tarihî Kaynakları, s. 18 
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Burada zikredilmesi gereken önemli bir evrak tasnifi de Rumeli 
Müfettişliği evrakıdır. Bu tasnifte, tayin, terfi işleri, Rum-Bulgar mezhep 
çatışmaları, adi türden adlî vakalar, idarî yolsuzluklar, jandarma ve polis 
tensikatı, bölgenin imar faaliyetleri, Rum ve Bulgar papazlarının bölücü 
faaliyetleri vs. ait belgeler bulunmaktadır. Bu haliyle Müfettişlik evrakı, 
bölgenin idarî, ictimaî, malî ve etnografik ve demografik durumunu 
yansıtmaktadır6. 

Doğu Avrupa ile ilgili belgeler tabiî ki zikredilen defterlerle sınırlı 
değildir. Maliyeden Müdevver defterler, Ali Emirî, İbnü’l-Emin, Cevdet, 
Hatt-ı Hümayun, Yıldız tasnifinde İradeler, Evrak Odası ve Hariciye ile 
Dahiliye Nezaretlerindeki bölge ile ilgili müteferrik belgelerin de gözden 
uzak tutulmaması gerekir. Başbakanlık Arşivi, harita, kroki ve fotoğraf 
koleksiyonu bakımından da zengindir. Bugün dahi yerleri tespit 
edilemeyen yerleri ve adlarını bu haritalarda bulmak mümkündür. 
Bölgeye ait eski fotoğraflar da kale, sur, şehirlerin görünümü, sivil 
mimarî örnekleri, çarşı pazarlardaki halkın giyim-kuşam özelliklerinin 
tespiti bakımından birer hazine niteliğindedir. 

2. Vakıflar Arşivi  

İlk fetihlerden itibaren Doğu Avrupa’da sayıları binleri bulan vakıflar 
kurulmuştur. Bilindiği gibi, bu dönemde devletin görevi dahilî ve haricî 
güvenliği sağlamaktı. Eğitim, kültür, sağlık, bayındırlık hizmetlerini, özel 
bir kanunla millî hasıladan vakıflara havale etmiş, bu hizmetler için 
merkezî bütçeden hiç tahsisat ayırmamıştır. Onun için özellikle 
Balkanların alt yapı, eğitim, kültür hizmetleri vakıflar marifetiyle yerine 
getirilmiştir. Şehir ve kasabalarda kurulan, cami, medrese, tekkelerdeki 
eğitim-öğretim hizmetleri, zaviye, han, hamam, imaret, dergâh, 
aşhaneler ile ticaret yollarındaki kervansaraylar vakıflar marifetiyle inşa 
edilmiş ve işletilmiştir. Her ne kadar kuruluşu ve amacı üzerinde 
tartışmalar varsa da özellikle Balkanlarda çok sayıda kurulan para 
vakıfları, halkın avarız vergilerinin ödenmesine katkı sağlamış, böylece 
halkın vergi yükü bu sayede hafifletilmiştir.  

Keza şehir ve köylerde kurulan şu şebekesi, kaldırımlar, geceleri 
şehirlerin aydınlatılması gibi daha pek çok hizmetler de vakıflar 
tarafından yerine getiriyordu. Bütün bu hizmetlerin, Doğu Avrupa’nın 

                                                           
6 Binark, Balkan Ülkelerinin Tarihî Kaynakları, s. 20 
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onlarca kaza ve yüzlerce köyünde mevcudiyeti düşünülürse, Doğu 
Avrupa’nın alt yapısının, imarının vakıflara borçlu olduğu görülecektir. 

Vakfiyelerdeki teferruata dair bilgiler hatırlanırsa, köy ve mezra 
adları ile sınırları, gelirleri, ziraî faaliyet alanları, ölçü ve tartıları ve 
fiyatları tespit etmek mümkündür. Öte yandan ehl-i mürtezika denen 
vakıf görevlilerinin geniş bir nüfus teşkil ettiği, dolayısıyla vakıfların 
bölgede büyük bir istihdam alanı oluşturduğu açıktır.  

3. Şer‘iyye Sicilleri 

Şer‘iyye Sicillerinin dönemin iktisadî ve sosyo-kültür tarihi 
bakımından önemi ve muhtevası malûmdur. Kadı atanan bütün 
sancaklarda tabiî olarak Şer‘iyye Sicili tutulurdu. Uzun Osmanlı asırları 
boyunca Doğu Avrupa’nın kazalarında zabtedilen yüzlerce şer‘iyye 
sicilleri, bölgenin sosyal ve iktisadî tarihinin en büyük hazinesidir. Yakın 
zamanlara kadar bölgedeki sicillerin bilimsel tasnifi ve tanıtımı dahi 
yapılamamıştı. Yakın dönemde sicillerin katalog çalışmaları veya 
doğrudan sicillere dayanarak kıymetli çalışmalar yapılmıştır7. En 
güneyden başlayarak, Girit, Rodos, Sakız, Midilli gibi büyük adalar, 
Selanik, Sofya8, Niğbolu, Üsküp ve daha pek çok sancağın Şer‘iyye Sicili, 
bölgenin tarihi için en önemli kaynaklar olarak muhafaza edilmektedir. 
Osmanlı coğrafyasındaki hemen bütün kazaların sicilleri İSAM 
kütüphanesine kazandırılmıştır. Bu bağlamda; Selanik’ten başka, Girit-
Kandiye, Resmo, Midilli, Mostar, Karaferya, Ohri, Saraybosna, Sofya 
Tırhala ve Yanya sicillerinin suretleri mevcuttur. 

Öte yandan sicillere dayalı olarak yapılan önemli çalışmalar da vardır. 
Bu çalışmalarda şer’iyye sicilleri önemli bir tutmaktadır ve ele alınan 

                                                           
7 Levent Kayapınar-Arslan Kılıç, “Selanik Şer’iyye Sicilleri Kataloğu”, ABAD/JABS Journal 
of Anatolia and Balkan Studies, 1(1), 2018, s. 137-193. Bu çalışmada 177 sicilin katalog 
tanıtımı ve özellikleri tanıtılmıştır. Ayrıca Levent Kayapınar, “Selanik-Makedonya Tarih 
Arşivi Şeriyye Sicili Kataloğu”, ABAD/JABS Journal of Anatolia and Balkan Studies, 1(1), 
2018, s. 201-263. Bu son makale, birinci makalenin Yunanca kataloğudur. 1694-1802 
tarihleri arasındaki siciller tanıtılmış olup rehber kaynak niteliğindedir. 
8 Yücel Özkaya, “Sofya’da Milli Kütüphane –National Biblioteque’deki Şer’iyye Sicilleri”, 
Ankara Üniv. DTCF Tarih Araştırmaları Dergisi XIII/24, Ankara 1980, s. 21-29. Sofya Milli 
Kütüphanesinde, Köstence’nin 2, Samakov’un 2, 1604-1867 tarihleri arasında Sofya’nın 
56, Dobruca’nın 9, Rusçuk’un 43, Silistre’nin 5, Vidin’in de 70 sicili bulunmaktadır. 
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sancakların sosyal ve iktisadî tarihleri bu sayede ortaya konmuştur9. Bu 
çalışmalarla bölgenin yer ve şahıs adları, halkın genel iktisadî ve sosyal 
durumu, müslim-gayr-imüslim ilişkileri, ihtida hareketleri, temel gıda ve 
ihtiyaç maddeleri ile usta kalfa çırak gündelikleri, piyasada tedavül eden 
sikkelerin ayar, vezin ve çapraz kurları, asayişi bozan hareketler, 
eşkıyalık, tabiî afetler ve bu afetlerin bölgenin iktisadî ve sosyal hayatına 
olan etkileri hakkında önemli bilgiler verilmektedir. Kısaca sicillere 
yansıyan belgeler, yaşayan, hayatın içinde olan tarihin belgeleridir. Bu 
belgeler sayesinde yaşayan canlı tarihi takip ve tespit etmek 
mümkündür. 

4. Genelkurmay Arşivi (ATASE)  

Özellikle 19. yüzyılın ikinci yarısına ait savaşlar, savaşların seyri, ikmal 
ve iaşe tertibatı, asayiş olayları, 93 Harbinden sonra Türklere yapılan 
baskı ve zulümler neticesinde meydan gelen göçler, Sırp ve Bulgar 
zulmüne dair belgeler, bölgenin dramatik tarihine ışık tutan belgelerdir.  

ATASE Arşivinde yaklaşık olarak 10 milyon belge mevcuttur. Tasnif 
işlemi bitip araştırmaya açılan tasnif koleksiyonları şöyledir: Osmanlı-
Rus Harbi (1853-56), Osmanlı-Sırp-Karadağ Harbi (1875-1877), Osmanlı-
Rus Harbi (1877-1878), Osmanlı Yunan Harbi (1897), Osmanlı-İtalyan 
Harbi (1911-1912), Balkan Harbi (1912-1913), Birinci Dünya Harbi 
(1914-1918), İstiklâl Harbi (1919-1922) ve Atatürk Koleksiyonu10. Birinci 
Dünya Harbi koleksiyonu 20 Mart 1913 ile 5 Nisan 1923 tarihleri 
arasındaki olayları kapsayan toplam 3.671.470 adet belgeyi 
kapsamaktadır. Burada müteferrik konularda emir ve yazışmalar 
bulunmakta ve raporlar şu konuları kapsamaktadırlar: personel 

                                                           
9 Meselâ bkz. Ayşe Nükhet Adıyeke-Nuri Adıyeke; “Recent Discoveries in Turkish 

Archives: Kadi Registers of Midilli”, Turcica,Revue Ėtudes Turques, 2006/38, pp.355-362, 

ayrıca bkz. Ayşe Nükhet Adıyeke, “Newly Discovered in Turkish Archives: Kadi Registers 

and Other Documents on Crete”, TURCICA, Revue Ėtudes Turques, 2000/32, pp. 447-

463, aynı müellif, Adıyeke, Ayşe Nükhet, “17. Yüzyıl Girit (Resmo) Şeriye Sicillerine Göre 

İhtida Hareketleri ve Girit’te Etnik Dönüşüm”, XIV. Uluslararası Türk Tarih Kongresi, 9-

13 Eylül 2002 – TTK, Ankara 2006, ss: 557-568 

 

10 www.cihanharbi.com/genelkurmay-askeri-tarih ve stratejik etüt-atase-ve-denetleme 
baskanligi-arsivi/ (erişim tarihi: 15.12.2019) 

http://www.cihanharbi.com/genelkurmay-askeri-tarih%20ve%20stratejik%20etüt-atase-ve-denetleme%20baskanligi-arsivi/
http://www.cihanharbi.com/genelkurmay-askeri-tarih%20ve%20stratejik%20etüt-atase-ve-denetleme%20baskanligi-arsivi/
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işlemleri, sağlık, ikmal, iaşe, iskân ve idari işler, seferberlik, harp 
cerideleri, kıt’a intikalleri, çeşitli kara ve deniz harekâtları. Katalogda 
ayrıca askerî ve siyasî olaylarla ilgili yerli ve yabancı basın haberleri ile 
personel ve sağlık işlerine dair yazışmalar bulunmaktadır11. 

Bu arşivde çok değerli savaş planları, haritalar, şifre telgraflar, 
krokiler, fotoğraf ve filmler de bulunmakta ve bölgenin tarihine ışık 
tutacak nitelikte belgelerdir. Öte yandan, Balkanlardaki eşkıyalık 
hareketleri, Sırp ve Bulgarların Türklere yaptıkları zulüm ve katliamlar 
hakkında önemli bilgilere ulaşmak mümkündür. Bütün bunlar sadece 
Türklerin değil, aynı zamanda bölge halklarının da tarihlerinin 
kaynaklarıdır. 

5. Kızılay Arşivi 

1868 tarihinde kurulan Hilal-i Ahmer (Kızılay), kurulduğu tarihten 
beri savaş, göç ve tabiî afetlerde felaket-zedelere yardım eden Kızılay’ın 
Doğu Avrupa’da büyük insanî faaliyetleri olmuştur. Savaşlarda hasta ve 
yaralılara imkânlar ölçüsünde her türlü tıbbî ve sosyal yardımları yaptı. 
Esirlerle ilgili önemli faaliyetler bulundu.  

Arşiv 1868’de Derneğin kuruluşundan itibaren Türk-Yunan Savaşı, 
Trablusgarp, Balkan Savaşları, I. Dünya Savaşı ve Kurtuluş Savaşına dair 
çok sayıda belge içermektedir. Derneğin savaş dönemlerinde oynadığı 
roller, cephe ve cephe gerisindeki faaliyetleri, yurtiçi-yurtdışı ve ilgili 
kurumlarla ortak yürüttüğü çalışmaları, derneğin sosyal hayata katılımı 
gibi konularda araştırmacılara zengin bir kaynak birikimi sunmaktadır. 
Arşivde 1868 yılından Harf İnkılabına kadar geçen süreyi kapsayan ve 
çoğunluğu Osmanlıca ve Fransızca olan yaklaşık 1500 kutu belge, 550 
adet defter, Balkan ve Dünya savaşlarındaki Türk ve yabancı esirlere ait 
yaklaşık 300.000 adet esir kartı bulunmaktadır. 

Arşivde bulunan kataloglar şöyledir12: 

Yardım Yazışmaları, Hastane Yazışmaları, Hasta Raporları, Esir 
mektup ve yazışmaları, Esir listeleri, Esir Kartları, Hesap Defterleri, 
Hastane Yazışma Defterleri, Yevmiye Defterleri, Ambar Defterleri, 
Protokol Defterleri, Karantina Defterleri, Muhaberat Defterleri, 

                                                           
11 Aynı yer 
12 http://www.cihanharbi.com/turk-kizilayi-arsivi/ (Erişim Tarihi: 15.12.2019) 

http://www.cihanharbi.com/turk-kizilayi-arsivi/
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Kızılhaçlarla Yapılan Yazışma Defterleri, Haritalar, Kartpostallar, 
Fotoğraflar*. 

Kızılay’ın yukarıdaki faaliyet alanlarına bakıldığı zaman, savaşlarda, 
cephede ve cephe gerisinde, afetlerde ne kadar büyük hizmetleri yerine 
getirdiği görülmektedir. Bu faaliyetlerin büyük çoğunluğunun da Doğu 
Avrupa’da geçtiği gözden uzak tutulmamalıdır. Dolayısıyla Kızılay’ın 
bölge halkına da her türlü yardımı yaptığı şüphesizdir. 

Doğu Avrupa’nın tarihi hakkında başka kaynaklar da vardır. Meselâ, 
TBMM Arşivindeki 1876-1920 dönemini kapsayan Meclis-i Mebusan ve 
Ayan Meclislerinin Zabıt Cerideleri de mutlaka incelenmesi gereken 
önemli bir kaynaktır. Bu zabıtlarda Balkanlarla ilgili ilginç görüşmeler ve 
kanunlar mevcuttur. Aynı şekilde 19. yüzyılın ikinci yarısından itibaren 
her alanla ilgili olarak çıkarılan kanun ve nizamnameleri ihtiva eden 
Düstur tertibi de bu alanda önemli bir kaynaktır. 

Sonuç 

Bir bölgede küllî-bütüncül bir istikrar olduğu zaman, orada her 
alanda gelişme görülür. Siyasî ve iktisadî gelişmeler, ticaret, huzur ve 
refah hâkim olur. Böylece giderek bir medenî gelişme görülür. Ama 
siyasî istikrarsızlık olan bölgelerde her alanda huzursuzluk görülür, 
iktisadî faaliyetler ve ticaret zarar görür, göçler başlar, böyle bir 
durumda medenî gelişme meydana gelmez. 

Osmanlı Devletinin Doğu Avrupa’ya hâkim olması ve burada uzun 
süre kalması, bölgeye küllî-bütüncül bir istikrar getirmiştir. Her şeyden 
önce mezhepler arasındaki kavgalara fırsat vermemiş, bütün etnik ve 
dinî unsurları himâye etmiştir. Eski asilzade beylerin itibarını tamamen 
yok etmemiş, tam tersine muhafaza etmiş ve onlara timar tahsis 
etmiştir. Kiliselerin mülklerine dokunmamış, Hıristiyan halkın ayinlerini 
serbest bir şekilde yapmaları hususunda azami gayreti göstermiştir. 
Uzun tarihî süreçte bazen huzurun bozulduğu, Osmanlı-Avusturya, 
Osmanlı-Rus savaşlarının ve 19. yüzyıldan başlayarak devam eden 
Balkan isyanlarının bölgede doğurduğu istikrarsızlıklar olmuştur, bu 

                                                           
* Kızılay Arşivi uzun bir süre tasnif edilemedi, gözden uzak bir arşiv konumundaydı. Fakat 
şimdi çok modern bir şekilde tasnif edilmiş, hatta internet üzerinden katalog taraması 
dahi yapılabilecek hale getirilmiş, araştırmacıların hizmetine sunulmuştur. 
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tarihî bir gerçektir. Ama her halükârda Osmanlı idaresi, geleneksel 
dünya görüşünden vazgeçmemiştir. 

İşte uzun bu tarihî süreçte geçen yoğun ilişkiler, kayıt altına alınmış, 
bu sayede Doğu Avrupa tarihinin kaynaklarını teşkil etmiştir. Tahrir 
defterleri olmasaydı, Doğu Avrupa coğrafyasının yer ve şahıs adları, 
kasaba ve köylerin nüfusları, iktisadî kabiliyetleri, devlet kaynaklarını 
işleten Müslim ve gayr-i Müslimlerin kimler olduğu, hangi resmî 
görevlerle yükümlü oldukları ve sosyal tabakalaşmanın gelişimi 
bilinemeyecekti. Mukataaların gelirleri, tasarruf şekilleri ve işletilmeleri 
ile işletenler, üretim ve ticarî hareketlilik bilinmeyecekti.  

Vakfiyeler olmasaydı, vakıfların şehirlerin fizikî yapılarına olan 
etkileri, vakıf ekonomisi etrafında oluşan sosyal zümreler, vakıflarla 
yapılan hizmetler hakkında bilgimiz olmayacaktı. Hele Şer‘iyye Sicilleri 
olmasaydı, Doğu Avrupa’nın iktisadî ve sosyal hayatı, evlilikler, halkın 
birbirleriyle ve devletle olan ilişkileri, ihtidalar, halkın geçim şartlarının 
göstergesi olan fiyatlar hakkında da bilgi sahibi olunamayacaktı. 

Yukarıda zikredilen arşivlerin muhtevası bu yönleriyle ele 
alındığında, Osmanlı idaresi ve O’nun bıraktığı zengin arşivi olmasaydı, 
Doğu Avrupa’nın tarih, coğrafya, sosyal ve iktisadî hayatı hakkında çok 
az şey bilinecekti. Başka bir ifade ile Osmanlı Arşivleri olmadan Doğu 
Avrupa’nın tarihini yazmak mümkün değildir. Bu durum sadece Doğu 
Avrupa için değil, Osmanlı coğrafyasının bütün bölgeleri, Kafkasya, Irak, 
Suriye, Kuzey Afrika, Yemen dahil bütün Arap yarımadası için de aynıdır. 
O halde eski dünyanın büyük bir kısmının tarihinin kaynakları Osmanlı 
Arşivleridir. Yazısı, kaydı olan devletler büyük devletler, büyük 
medeniyetlerdir. Bu yönüyle Osmanlı Devleti, büyük bir devlet ve 
kurduğu siyasî ve iktisadî teşkilat, büyük bir medeniyettir. 
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Abstract 

The Turks, who determined the fate of the Balkans for 5 centuries during 
the Ottoman rule, are among the most important peoples of this region. 
Today, the Turks who influence the Bulgarian policy have a share in the 
history of Bulgaria. The policies of statesmen who came to power after 
Bulgaria took its place on the stage of history as an independent state 
manifested towards assimilating the Turks of Bulgaria. Thus, the Turks of 
Bulgaria were tried to be destroyed. Turkish history is almost ignored by the 
oppression of Turks, especially during the period of communism. In the 
parliamentary system, the Turks of Bulgaria claim their rights and history with 
the rights they have acquired. Researches from Bulgaria and other peoples, 
especially Turks, bring the facts from the dark pages of communism. In this 
context, post-communist publications and activities should be supported by 
international scientific circles. 

Keywords: Bulgaria, Bulgarian Turks, Migration, Assimilation 

 

Introduction 

When we look at Bulgarian history, Idil and Danube Bulgarians, We 
see Turkish tribes; Kuman, Kipchak. The Bulgarians settled in the 
Balkans by following the northern Black Sea from the north of the 
Caspian Sea. Bulgarians emerged as a force in this region and fought 
against Byzantium. The Bulgarians established themselves in the 
Balkan region and established relations with the neighboring tribes. 
The presence of Slavic peoples in the Balkans and the increasing 
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relations of Bulgarians with these Slavic peoples over time has caused 
the Bulgarians to move away from their identities.1  

In the Balkans, during the Ottoman period and partly before the 
Ottoman period, we see a Turkmen settlement in the region with 
migration from Anatolia. Thus, a 5-century Turkish period will be 
effective in the fate of the Balkans. There were rebellions, 
independence movements, oppressions against Turks and increasing 
migrations as a result of the multi-lingual and multi-religious structure 
of the Balkans towards the dissolution and disintegration of the 
Ottoman state. The ultimate goal of this migration is to reach Turkey.     

The most important point that should be underlined In migrated to 
Turkey from the Balkans; This is because the Turks (Muslims) who are 
trying to emigrate from this region under pressure are especially and 
primarily intellectuals. These sections are: opinion leaders of the 
society, educated intellectuals and people who influence the 
environment. The migration or expulsion of the leaders of a 
community means that they can be easily suppressed and assimilated.  

These actions are targeted to the Turkish seen in every part of the 
Balkans. And also seen in Bulgaria. Bulgaria which is right next to the 
borders of Turkey has Turkish population. The Turks in Bulgaria has the 
second largest population. Almost the last 150 years experienced a 
significant segment of the migration of Turks who emigrated from 
Bulgaria to Turkey in Bulgaria is the creation of Turkish intellectuals 
and personalities of their leaders. In this case, even this kind of 
migration seen as a positive meaning for Turkey, the Turks left behind 
are to be more easily assimilated by the Bulgarian governments. 
Balkan countries, which gained independence from the Ottoman 
Empire, acted with the existence of their own nations and with the 
consciousness of the nation-state. Thus, they ignored the existence of 

                                                           
1 Erol Güngör, Tarihte Türkler, 12. Basım, Ötüken Yayınevi, İstanbul, 2005, s. 52., 
Bahaeddin Ögel, İslamiyetten Önce Türk Kültür Tarihi, 3. Baskı, Türk Tarih Kurumu 
Yayınları, Ankara, 1988, s. 239, 240., Dimitır Angelov, “Bulgar Devletinin Kuruluşu ve 
Onun Tarihi Rolü”, Yeni Işık-Nova Svetlina Gazetesi, 27 Mart 1980, s. 2., Geza Feher, 
Bulgar Türkleri Tarihi, 2. Baskı, TTK Yayınları, Ankara, 1999, s. 46. 
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minorities within them and limited their rights to life by oppression, 
assimilation and exile. They tried to destroy their history.2      

Bulgarian Turks  

When we evaluate the Turks in the Balkan countries in general and 
in Bulgaria in particular, Turkish Historiography cannot be said to have 
a rich history of publication, which is very filling, heartwarming. 
Byzantine, Russian, Hungarian and Turkish sources on the history of 
Bulgarians are outstanding. The history of the Bulgarian Turks is 
revealed through rich Ottoman sources (archives) and current 
research.   

In Bulgaria several works published in the period of communism on 
the history of Bulgarians and Idil-Danube Bulgarians. Bulgarians and 
Turks are among the authors of these publications. There is not much 
negativity regarding the Turkishness of Bulgarians.3 The publications 
of the Bulgarian Turks, especially those settled in the region during the 
Ottoman period, were made and the facts were distorted. In these 
publications, it is striking that a section that is left without education 
and without prior guidance is easily directed and equipped with the 
wrong information. It is observed in the publications that there was a 
stance against the Ottoman Empire. We see rebellions and oppressed 
Bulgarian and Turkish peoples (and other peoples) under the rule of 
the sultan in these publications. With this publication policy, while 
creating a hatred against the Ottomans, the perception was that Turks 
were oppressed and they were separate from the Ottomans. Thus, it 
was aimed to break the ties of the Turks with the past and to 
assimilate the Turks in Bulgaria easily.4   

When we look at the Bulgarian Turkish History, the information 
about the Idil-Tuna Bulgarians were transferred in the works of such 

                                                           
2 BCA (Başbakanlık Cumhuriyet Arşivi) 030-0-010-000-000-243-646-6, (1.8.946). 
3 Hristo Spirov, “Atabulgarlar”, Yeni Hayat Dergisi, Ocak (1979), s.20., Yordan 
Veselinof, “İlk Bulgar Devleti Pliskanın Taşları”, Yeni Hayat Dergisi, Mart (1968), s. 10. 
4 “Osmanlı İmparatorluğunun İstismarcı Mahiyeti”, Halk Gençliği Gazetesi, 23 Ocak 
1958, s. 3.  “Osmanlı Feodalizmi”, Halk Gençliği Gazetesi, 30 Ocak 1958, s. 3. “Osmanlı 
İmparatorluğunda Halk Ayaklanmaları”, Halk Gençliği Gazetesi, 6 Şubat 1958, s. 3., İ. 
Uncief, “Biz Padişahı ve Onun Kanunlarını Kovuyoruz”, Yeni Hayat Dergisi, S. 2, Şubat 
(1955). 
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names Bahattin Ögel, Erol Güngör, İbrahim Kafesoğlu, Talat Tekin as 
well as Geza Feher, Laszlo Rasony, Nikolay Todorov, Hristo Spirov and 
Dimitır Angelov. Ömer Lütfü Barkan, İsmail Hami Danişmend, Hasan 
Eren, Halil İnalcık, Ilber Ortaylı have several works about the Ottoman 
period and about the next period we can see some works related to 
Bilal Şimşir, M. Türker Acaroğlu, Hüseyin Memişoğlu. Barbara Jelaviç 
and Antonina Jelyazkova also have important works about Ottoman 
period. In addition, academics and researchers from Turkish, Bulgarian 
and different countries have published publications on the communist 
era of Bulgaria in recent years.5  

Undoubtedly, the most important period for the Bulgarian Turks 
was the last 100, 150 years. The important part of this period relates 
to immigration from the Balkans and from Bulgaria to Turkey. The part 
of the period under the pressure of the communist regime hasn’t been 
fully revealed yet. The facts have been transferred to the scientific 
world with the works of the experienced intellectuals of that period 
and the young pens of the post-regime generation.   

Publications related to the Turks in Bulgaria or the Balkans is often 
with the support of intellectuals who immigrated to Turkey from the 
Balkans. Thus, with the intellectuals who grew up in the Balkans 
migrated to Turkey from the Balkans as a source of information and 
documents indicate that Turkey considered. The information and 
document in the hands of the peoples from different parts of the 
Turkic world are presented to the scientific world originated as Turkey. 

When we look at the Bulgarian Turkish historiography in this 
respect, if we take the last 100, 150 years of the Bulgarian Turks, an 
important period of this has come to the present day under the regime 
of communism and under the influence of this regime. Various policies 
were implemented to assimilate the Turks during the period of 
communism. In implementing these policies, Bulgarian Turkish 

                                                           
5 Antonina Jelyazkova’s paper “Bulgaria in Transition: the Muslim Minorities” Her work 

-Problems of Multiethnicity in Western Balkans and -Relations of Compatability and 

Incompatabilty Between Christians and Muslims in Bulgaria and Barbara Jelevich’s 

Balkan Tarihi 20. Yüzyıl are given examples. 
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intellectuals were effectively used by the Communist Party (BCP) and 
the facts were diverted in favor of the regime.6  

Although there is a sense of controlled publication there have been 
remarkable publications on the Turkishness of (Proto) Bulgarians. 
During this period, almost all of the publications about the Ottoman 
period were presented negatively during the communist regime. 
Publications about the Turks of Bulgaria during the Ottoman period 
Islam and Turkishness were targeted under the name of Ottoman 
administration. However, in terms of the policy of the communist 
regime, the period of Turkish national struggle and Mustafa Kemal 
Atatürk were positively reflected to the Bulgarian Turks.7 While making 
these publications, Bulgarian Turks were tried to be separated from 
the Ottomans and there is a thought to prevent the formation of a 
potential rebel segment in the country.8 All these developments under 
the pressure of the communist regime negatively affected Bulgaria's 
Turkish Historiography. Unfortunately, a very distorted history was 
written under the control of very few Turkish intellectuals and some 
Bulgarian historians.  

In the period of communism, the publications of Turkish 
intellectuals were presented to Bulgarian Turkish readers with 
publications such as novels, stories, poems rather than history.9 
İbrahim Tatarlı, İbrahim Yalımov, Cengiz Hakov, İsmail Cambazov, 
İsmail Çavuşev and some Turkish intellectuals have dealt with a small 
number of works of Turkish history in Bulgaria.  After the communism, 
novels, stories and poems continue to be given in the same tradition. 

                                                           
6 When we compare the publications in communism with the publications in after 

communism the realites are seen clearly. Especially İsmail Cambazov has given a lot of 

information about it in his works written recently. 
7 Cengiz Hakof, “Kemalist İnkılâbı ve Bulgaristan Halkı”, Yeni Işık Gazetesi, 27 Kasım 
1965, s. 3.  
8 İ. Tatarlıef, “Bulgaristan Türklerinin Teşekkül ve İnkışafına Dair”, Yeni Hayat Dergisi, 
Aralık (1959),  s. 17, 18,  Luka Vasilef, “Bulgaristan Türklerinin Menşei”, Yeni Işık 
Gazetesi, 15 yuli 1961, s. 3., “Bulgaristan Türklerinin Menşei”, Yeni Hayat Dergisi, S. 7, 
(1961), s. 19.  
9 Halit Aliosmanov, Dağlının Oğlu: Hikayeler, Sofia Narodna Prosveta, 1963.,Mehmet 
Müzekka Con, Alınterim: Şiirler, Sofia Narodna Prosveta, 1964., Mehmet Bekirov, Aya 
Namzet : Mizahi Hikayeler, Sofia Narodna Prosveta, 1962.   
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However, with the change of the ideas of the intellectuals of the 
communism era in Bulgaria, a different Bulgarian Turkish History is 
revealed with the memorial works.10 It is understood that the claims 
under communism were made and published under the pressure of 
the regime. This information is also confessed in the post-communist 
publications of Turkish intellectuals who were the pencils of the 
regime itself during the period of communism.11 At the end of 1989, 
the communist regime came to an end. A multi-party era started and a 
new generation of intellectuals papers were seen in some journals in 
the first years of transition to the parliamentary system are important 
in this context.12 In addition to the names mentioned above after the 
communism, some Turks who are sufferer of that period; Sabri Alagöz, 
Yusuf Kerim, Sabri Tata, Ahmet Şerif Şerefli are also seen with their 
works.13 The contributions of the Chief Mufti of Bulgaria, the writings 
of the President of the Islamic Council Vedat Ahmet and Mumin Isov 
and Orlin Sabev (Orhan Salih) are examples of the generation after 
communism. Another important name, Ali Eminov, took refuge in the 
West during communism and contributed to the Bulgarian Turkish 
Historiography with his international academic publications.14 Names 
like Veselin Angelov have published documents of torture and 
atrocities under communism and enlighten not only the Bulgarian 
Turks but also the Bulgarians and even the world public. The 
International Center for Minority Studies and Intercultural Relations 

                                                           
10 Today it is also seen that poem, story and memorial publications. Sabri İ. Alagöz’s 
Yaşım Yüz Otuz Bir ve Gözlerim Duman Duman, Ömer Osman Erendoruk’s Bir Başkadır 
Bizim Eller, Mustafa Bayramali’s Şahin Yuvası Öyküler are only some examples.   
11 İsmail Cambazov confesses  nearly in all his works. Bulgaristan Türk Basını Tarihinde, 
Yeni Işık-Nova Svetlina Gazetesi is one of his work. 
12 The journals Kaynak and Ümit published in Sofia have important articles in this field. 
13 Ahmet Şerif Şerefli, who was imprisoned and tortured for years in communist period 
has Önce Düşünceler Kelepçelendi and Giderayak work. Sabri Tata’s Türk 
Komünistlerinin Bulgaristan Macerası is another example of the realities of 
communism. 
14 Mümün İsov, Nay- Razliçniyat Sased, Orlin Sabev, İlk Osmanlı Matbaa Serüveni, 
Yeditepe Yayınevi, 2016 and Spiritus Roberti Shaping New Minds and Robert College in 
Late Ottoman Society (1863-1923), Boğaziçi Üniversitesi Yayınevi, 2014. Ali Eminov, 
“Turks And Tatars In Bulgarıa And The Balkans”, Nationalities Papers, Vol. 28, No. 1, 
2000 ve “Islam And Muslims In Bulgaria: A Brief History”, Islamic Studies, 36, 2-3, pp. 
209-241 (1997).  
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(IMIR), also in Sofia, the capital of Bulgaria, illuminates the society with 
articles, books and events of many Bulgarian, Turkish and Balkan 
academics under Ottoman historian Antonina Jelyazkova also provides 
a serious service.15 The Bulgarian historian Stoyan Dinkov also studied 
university in the last years of communism and is another example of 
the post-communist generation.16 The Ottoman archives in the 
National Library of Bulgaria contribute to Turkish, Bulgarian and 
Ottoman history thanks to researchers. There are a lot of Bulgarian 
Turks who are Bachelor, Master and PhD students in Bulgaria, Turkey 
and the other countries. Their studies on pre-communist, communist 
period and post-communism shed light on the history of the Bulgarian 
Turks.  

Conclusion  

In Bulgaria, publications in the framework of Bulgarian Turkish 
Historiography were only seen in periodicals in the early years of the 
end of communism. In the following years, the presentation of events 
such as books, articles, national and international congresses, 
symposiums and conferences about the Turks of Bulgaria to the 
scientific world is seen as an important development17  Academicians 
from different countries of the world are interested in the history of 
Bulgarian Turks. This makes a significant contribution to Bulgaria's 
Turkish Historiography. 
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Bulgaristan’da Türk Tarih Yazıcılığı 
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Süleyman Köksal 

Giriş 

Bulgar tarihine baktığımızda İdil ve Tuna Bulgarlarını,  d i ğ e r  Türk 
boylarından Kumanları, Kıpçakları görürüz. Bulgarlar, Hazar’ın 
kuzeyinden Karadeniz’in kuzeyini takip ederek Balkan coğrafyasına 
yerleştiler. Tuna Bulgarları, bu bölgede bir güç olarak ortaya çıkmış ve 
Bizans’a karşı gelerek mücadele etmiştir. Bulgarlar, Balkan 
coğrafyasında kendilerinin de söz sahibi olduklarını kabul ettirmiş ve 
komşu oldukları kavimlerle ilişki kurmuşlardır. Balkanlar’da Slav 
halklarının da bulunması ve zaman içinde Bulgarların bu Slav 
halklarıyla ilişkilerinin artması, Bulgarların kendi kimliklerinden 
uzaklaşmalarına neden olmuştur.1  

Osmanlı döneminde ve kısmen de olsa Osmanlı döneminden 
önce Anadolu’dan göçlerle Balkanlar’da bir Türkmen iskânı 
görmekteyiz. Böylece 5 asırlık bir Türk dönemi Balkanların 
kaderinde etkili olmaya başlamıştır. Çok dilli ve çok dinli bir yapıya 
sahip olan Balkanlar’da Osmanlı devletinin çözülme ve dağılma 
döneminde ortaya çıkan isyanlar ve bağımsızlık hareketleri Türklere 
yönelik baskıları artırmış ve bunun neticesinde kitlesel göçler meydana 
gelmiştir. Bu göçlerin nihai hedefi Türkiye’ye varmaktı.     

Balkanlar’dan Türkiye’ye yönelik göçlerde en önemli ve altı çizilmesi 
gereken nokta; bu bölgeden baskıyla göç ettirilen Türklerin 

                                                           
 Prof. Dr, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü, 
hikmet61@yahoo.com.  
 Öğr. Gör. Dr. Karadeniz Teknik Üniversitesi, Yabancı Diller Yüksekokulu, 
skoksal@ktu.edu.tr. 
1 Erol Güngör, Tarihte Türkler, 12. Basım, Ötüken Yayınevi, İstanbul, 2005, s. 52., 
Bahaeddin Ögel, İslamiyetten Önce Türk Kültür Tarihi, 3. Baskı, Türk Tarih Kurumu 
Yayınları, Ankara, 1988, s. 239, 240., Dimitır Angelov, “Bulgar Devletinin Kuruluşu ve 
Onun Tarihi Rolü”, Yeni Işık-Nova Svetlina Gazetesi, 27 Mart 1980, s. 2., Geza Feher, 
Bulgar Türkleri Tarihi, 2. Baskı, TTK Yayınları, Ankara, 1999, s. 46. 
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(Müslümanların) özellikle ve öncelikle aydın kesimlerinin olmasıdır.  
Bu kesimler: toplumun kanaat önderleri, yetişmiş aydın kesimi ve 
çevresini etkileyen kişilerdir. Bir topluluğun önderlerinin göç etmesi 
ya da ettirilmesi onların kolaylıkla baskı altına alınması ve asimile 
edilmesine doğal zemin hazırlamaktadır.  

Balkanlar’ın her tarafında Türklere yönelik ortaya çıkan bu eylemler, 
Türk nüfusunun belirgin sayıda önem arz ettiği ve Türkiye’nin hemen 
yanı başında sınır komşusu, Türklerin ikinci büyük nüfusa sahip olduğu 
Bulgaristan’da da s ıkça yaşanmıştır. Nerdeyse son 150 yıldır 
yaşanan Türkiye’ye göçlerde Bulgaristan’dan göç eden Türklerin 
önemli bir kesimini Bulgaristan Türklerinin önder şahsiyetleri ve 
aydın kesimleri oluşturmaktaydı. Bu durum Türkiye için olumlu olarak 
görülse de geride kalan Türklerin Bulgar yönetimleri tarafından 
daha kolay asimile edilmesi anlamı taşımaktadır. Osmanlı 
Devleti’nden bağımsızlığını kazanan Balkan ülkeleri ulus-devlet 
modeline uygun bir demografik yapı oluşturmaya çalışmışlardır. 
Böylece içlerindeki azınlıkların varlığını göz ardı ederek baskı, 
asimilasyon, sürgün ile bu azınlıkların yaşam haklarını kısıtladılar. 
Geçmişlerini ve tarihlerini unutturmaya çalıştılar.2      

Bulgaristan Türkleri 

Genelde Balkan ülkeleri özelde ise Bulgaristan Türklerini yukardaki 
açıklamalar doğrultusunda değerlendirdiğimizde Türk Tarihçiliğinin pek 
de göz doldurucu, iç açıcı, zengin bir yayın geçmişine sahip olduğu 
söylenemez. Bulgarların tarihi ile ilgili Bizans, Rus ve Macar kaynakları 
göze çarpmaktadır. Bulgaristan tarihine en büyük katkı ise zengin 
Osmanlı arşivlerinin değerlendirilmesiyle yapılmaya çalışılmaktadır. 

Bulgaristan’da İdil-Tuna Bulgarları’nın tarihiyle ilgili 
komünizm döneminde çeşitli yayınlar yapılmıştır. Bu yayınların 
müellifleri arasında Bulgarlar da Türkler de görülmektedir. Bu 
yayınlarda Bulgarların Türklüğü ile ilgili çok fazla olumsuzluk göze 
çarpmamaktadır.3 Bulgaristan Türklerinin, özellikle Osmanlı 
döneminde bölgeye iskân edilenlerle ilgili yayınlar ise tarihsel 

                                                           
2 BCA (Başbakanlık Cumhuriyet Arşivi) 030-0-010-000-000-243-646-6, (1.8.946). 
3 Hristo Spirov, “Atabulgarlar”, Yeni Hayat Dergisi, Ocak (1979), s.20., Yordan 
Veselinof, “İlk Bulgar Devleti Pliskanın Taşları”, Yeni Hayat Dergisi, Mart (1968), s. 10. 
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gerçeklikten uzaktır. Bu yayınlarda araştırma imkânı olmayan, eğitimsiz 
ve öndersiz bırakılan bir kesimin kolaylıkla yönlendirilerek yanlış 
bilgilerle donatılmaya çalışıldığı göze çarpmaktadır. Yayınlarda 
Osmanlıya karşı bir duruş sergilendiği açıkça gözlemlenmektedir. 
İsyanlar, başkaldırılar ve Padişahın yönetiminde ezilen Bulgar ve Türk 
halklarının (ve diğer halklar) olduğu anlatılmaktadır. Bu yayın 
politikasıyla Osmanlıya karşı bir nefret oluşturulurken Türklerin 
de baskı görüp ezildiği ve Osmanlı’dan ayrı bir kesim olduğu algısı 
oluşturulmak istenmiştir. Böylece Türklerin geçmişle bağlarının 
koparılması ve Bulgaristan’daki Türklerin kolaylıkla asimile edilmesi 
amaçlanmıştır.4   

Bulgarların tarihine baktığımızda İdil-Tuna Bulgarlarıyla ilgili bilgiler 
Türkiye’de başta Bahattin Ögel, Erol Güngör, İbrahim Kafesoğlu, Talat 
Tekin gibi isimler ön plana çıkmakta, yurtdışında ise; Geza Feher, Laszlo 
Rasony, Nikolay Todorov, Hristo Spirov, Dimitır Angelov gibi isimler 
göze çarpmaktadır. Osmanlı dönemi ile ilgili Ömer Lütfü Barkan, 
İsmail Hami Danişmend, Hasan Eren , Halil İnalcık ve İlber Ortaylı gibi 
isimler dikkat çekerken; Osmanlı dönemi sonrası ile ilgili olarak da Bilal 
Şimşir, M. Türker Acaroğlu, Hüseyin Memişoğlu gibi aydınlar 
belirginleşmektedir. Bunların yanı sıra Barbara Jelaviç, Antonina 
Jelyazkova gibi yabancı aydınlar da Osmanlı dönemi ve sonrasına ait 
aydınlatıcı bilgiler vermektedir.5  

Bulgaristan Türkleriyle ilgili hiç kuşkusuz en önemli dönem, son 
100, 150 yılı kapsamaktadır. Bu dönemin önemli bir bölümü ise 
Balkanlar’dan, özellikle Bulgaristan’dan Türkiye’ye yönelik göçlerle 
ilgilidir. Bu dönemin komünist rejim baskısı altında geçen bölümü ise 
henüz tam olarak aydınlanmamıştır. Sadece o dönemin tecrübeli 

                                                           
4 “Osmanlı İmparatorluğunun İstismarcı Mahiyeti”, Halk Gençliği Gazetesi, 23 Ocak 
1958, s. 3.  “Osmanlı Feodalizmi”, Halk Gençliği Gazetesi, 30 Ocak 1958, s. 3. “Osmanlı 
İmparatorluğunda Halk Ayaklanmaları”, Halk Gençliği Gazetesi, 6 Şubat 1958, s. 3., İ. 
Uncief, “Biz Padişahı ve Onun Kanunlarını Kovuyoruz”, Yeni Hayat Dergisi, S. 2, Şubat 
(1955). 
5 Antonina Jelyazkova “Bulgaria in Transition: the Muslim Minorities” adlı makalesi, -
Problems of Multiethnicity in Western Balkans ve -Relations of Compatability and 
Incompatabilty Between Christians and Muslims in Bulgaria adlı eserleri Barbara 
Jelevich’in ise Balkan Tarihi 20. Yüzyıl, örnek verilebilir. 
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aydınlarının ve rejim sonrası neslin genç kalemlerinin eserleriyle 
bilim dünyasına aktarılmaya çalışılmıştır.   

Balkanlar’la ilgili yayınlar gerek genel olarak bölgedeki Türkler 
gerekse Bulgaristan Türkleri ile ilgili olsun ağırlıklı olarak Balkanlar’dan 
Türkiye’ye göç eden aydınların katkılarıyla olmaktadır. Bu 
durum Balkan coğrafyasında yetişen entelektüellerin ve burada oluşan 
birikimin göçler sonrası Türkiye kaynaklı olarak ele alındığını 
göstermektedir. Sadece Bulgaristan veya Balkanlar’ın değil, diğer 
Türk coğrafyasından gelenlerin de elindeki bilgi ve belgeler Türkiye 
kaynaklı olarak bilim dünyasına sunulmaktadır.   

Bulgaristan Türk Tarih yazıcılığına bu açıdan baktığımızda 
Bulgaristan Türklerinin son 100, 150 yılını ele alırsak aşağı yukarı bunun 
önemli bir dönemi komünizm rejimi altında ve bu rejimin etkisiyle 
günümüze kadar gelmiştir. Komünizm döneminde Türklerin asimile 
edilmesi için çeşitli politikalar uygulanmıştır. Bu politikalar 
uygulanırken Bulgaristan Türk entelektüelleri BKP (Bulgaristan 
Komünist Partisi) tarafından etkin bir şekilde kullanılmış ve gerçekler 
rejim lehine saptırılmıştır.6  

Her ne kadar güdümlü bir yayın anlayışı varsa da (Proto)Bulgarların 
Türklüğü ile ilgili dikkate değer yayınlar olmuştur. Bu dönemde Osmanlı 
dönemiyle ilgili yayınların ise nerdeyse tamamına yakını komünist rejim 
döneminde olumsuz bir şekilde sunulmuştur. Osmanlı dönemi 
Bulgaristan Türkleriyle ilgili yayınlarda Osmanlının yönetimi adı altında 
İslam ve Türklük hedef alınmıştır. Buna karşın komünist rejimin 
politikası açısından Türkiye’de Milli Mücadele dönemi ve Mustafa 
Kemal Atatürk, Bulgaristan Türklerine olumlu olarak yansıtılmıştır.7  Bu 
yayınlar yapılırken Bulgaristan Türkleri, Osmanlıdan ayrı tutulmaya 
çalışılmış ve ülkede potansiyel bir isyancı kesim oluşturulmasının 
önüne geçme hesabı yapılmıştır.8 Bütün bu gelişmeler komünist rejimin 

                                                           
6 Komünizm dönemindeki yayınlarını komünizm sonrası yayınlarıyla 
karşılaştırdığımızda bu gerçekler açıkça görülmektedir. Özellikle İsmail Cambazov 1989 
sonrası yazdığı eserlerde bu bilgileri defalarca vermiştir. 
7 Cengiz Hakof, “Kemalist İnkılâbı ve Bulgaristan Halkı”, Yeni Işık Gazetesi, 27 Kasım 
1965, s. 3.  
8 İ. Tatarlıef, “Bulgaristan Türklerinin Teşekkül ve İnkışafına Dair”, Yeni Hayat Dergisi, 
Aralık (1959),  s. 17, 18,  Luka Vasilef, “Bulgaristan Türklerinin Menşei”, Yeni Işık 
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baskısı altında Bulgaristan Türk Tarih Yazıcılığını olumsuz bir şekilde 
etkilemiştir. Maalesef çok az sayıdaki Türk entelektüel ve bazı Bulgar 
tarihçilerin kontrolünde çarpıtılmış ya da ideolojik bir tarih ortaya 
çıkartılmıştır.  

Komünizm döneminde Türk entelektüellerin yayınları tarihten 
ziyade roman, hikâye, şiir türünden okuyucuya sunulmuştur.9 Az 
sayıda da olsa İbrahim Tatarlı, İbrahim Yalımov, Cengiz Hakov, 
İsmail Cambazov, İsmail Çavuşev gibi Türk aydınlar Bulgaristan 
Türk Tarihiyle ilgili eserler verebilmiştir. Komünizm sonrasında da 
aynı gelenekle roman, hikâye, şiir gibi eserler verilmeye devam 
etmiştir.  

Komünizm döneminin aydınlarının düşüncelerinin değişmesiyle 
farklı bir Bulgaristan Türk Tarihi ortaya konulmaya çalışılmıştır.10 
Buradan komünizm dönemindeki iddiaların rejimin baskısıyla yapıldığı 
ve yayınlandığı anlaşılmaktadır. Bu bilgiler komünizm döneminde 
bizzat rejimin kalemşorluğunu yapan Türk yazarların komünizm 
sonrası yayınlarında itiraf edilmektedir.11  

Bulgaristan’da1989 yılı sonunda komünist rejim sona ermiştir. 
Çok partili bir dönem başlamış ve parlamenter sistemle birlikte yeni 
aydın bir nesil yetişmeye başlamıştır. Bu nesil,  Bulgaristan Türkleri ve Türk 
dünyasına yönelik yayınlar yapmaktadır. Demokrasiye geçildikten 
sonra Bulgaristan’da ilk yıllarda Türklerin yayınladığı bazı dergilerde 
Bulgaristan Türk aydınlarının yazıları bu bakımdan önemlidir.12 
Komünizm sonrası yukarda saydığımız isimlerin yanı sıra o dönemin 

                                                                                                                               
Gazetesi, 15 yuli 1961, s. 3., “Bulgaristan Türklerinin Menşei”, Yeni Hayat Dergisi, S. 7, 
(1961), s. 19.  
9 Halit Aliosmanov, Dağlının Oğlu: Hikayeler, Sofia Narodna Prosveta, 1963.,Mehmet 
Müzekka Con, Alınterim: Şiirler, Sofia Narodna Prosveta, 1964., Mehmet Bekirov, Aya 
Namzet : Mizahi Hikayeler, Sofia Narodna Prosveta, 1962.   
10 Günümüzde komünizm döneminin alışkanlığı ile şiir, öykü, hikâye gibi eserlerin yanı 
sıra anılar da yayınlanmaktadır. Sabri İ. Alagöz’ün Yaşım Yüz Otuz Bir ve Gözlerim 
Duman Duman, Ömer Osman Erendoruk’un Bir Başkadır Bizim Eller, Mustafa 
Bayramali’nin Şahin Yuvası Öyküler sadece birkaç örnektir.   
11 İsmail Cambazov nerdeyse bütün eserlerinde bunları itiraf etmektedir. Bulgaristan 
Türk Basını Tarihinde, Yeni Işık-Nova Svetlina Gazetesi adlı eseri de bunlardan birisidir. 
12 Sofya’da yayınlanan Kaynak Dergisi ve Ümit Dergisi’nde bu alanda önemli konular 
ele alınmıştır. 
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çilesini çekmiş; Sabri Alagöz, Yusuf Kerim, Sabri Tata, Ahmet Şerif 
Şerefli gibi birçok ismin eserleri göze çarpmaktadır.13  

Bulgaristan Başmüftülüğü’nün katkılarının yanı sıra; İslam Şurası 
Başkanı Vedat Ahmet’in yazıları, Mümin İsovve Orlin Sabev (Orhan 
Salih) gibi yazarlar komünizm sonrası kuşağa örnek gösterilebilir. Bir 
başka önemli isim Ali Eminov da komünizm döneminde batıya sığınmış 
ve uluslararası akademik yayınlarıyla Bulgaristan Türk Tarih Yazıcılığına 
katkı sağlayan kişi olarak dikkat çekmektedir.14 Veselin Angelov gibi 
isimler de komünizm dönemindeki baskı işkence ve zulümleri 
belgeleriyle yayınlayarak sadece Bulgaristan Türklerini değil, 
Bulgarları, hatta dünya kamuoyunu aydınlatmaktadır. Yine 
Bulgaristan’ın başkenti Sofya’da bulunan ve Osmanlı tarihçisi Antonina 
Jelyazkova yönetiminde birçok Bulgar, Türk, Balkan kökenli 
akademisyenin makale, kitap ve etkinlikleriyle toplumu aydınlatan 
IMIR (The International Center for Minority Studies and Intercultural 
Relations-Uluslararası Azınlık Araştırmaları ve Kültürlerarası İlişkiler 
Merkezi) de ciddi bir hizmet vermektedir.15  

Bulgar Tarihçi Stoyan Dinkov da komünizm döneminin son yıllarında 
üniversite eğitimini almış bir kişi olarak komünizm sonrası nesile bir 
örnektir. Bu isim Bulgarların Türk kökenli olduklarını, Atilla'nın 
torunları olan Bulgar halkının Osmanlı devleti sayesinde dilini ve dinini 
koruyarak bugünlere geldiğini belirten bir akademisyen olarak 
karşımıza çıkmaktadır.16 Osmanlı arşivlerinin önemli bir kısmının 
bulunduğu Bulgaristan Milli Kütüphanesi’nde Bulgaristan ve Türkiye 

                                                           
13 Yıllarca hapis yatan ve işkence gören Ahmet Şerif Şerefli’nin Önce Düşünceler 
Kelepçelendi ve Giderayak ile Sabri Tata’nın Türk Komünistlerinin Bulgaristan Macerası 
adlı eserler komünizm döneminin gerçeklerini anlatmaktadır. 
14 Mümün İsov, Nay- Razliçniyat Sased, Orlin Sabev, İlk Osmanlı Matbaa Serüveni, 
Yeditepe Yayınevi, 2016. ve Spiritus Roberti, Shaping New Minds vNarkoz Bulgarlar 
Türktür, Turan, Origin of the Ottomans e Robert College in Late Ottoman Society 
(1863-1923), Boğaziçi Üniversitesi Yayınevi, 2014., Ali Eminov, “Turks And Tatars In 
Bulgarıa And The Balkans”, Nationalities Papers, Vol. 28, No. 1, 2000 ve “Islam And 
Muslims In Bulgaria: A Brief History”, Islamic Studies, 36, 2-3, pp. 209-241 (1997).  
15 IMIR’in web adresi http://imir-bg.org/?lang=en Bu sitede birçok yayına ulaşma 
imkânı vardır. 
16 Stoyan Dinkov’un adlı eserleri dikkat çekmektedir. 

http://imir-bg.org/?lang=en
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dışındaki ülkelerden gelen araştırmacıların çalışmaları da Türk, Bulgar 
ve Osmanlı tarihine katkı sağlamaktadır. 

Sonuç 

Bulgaristan’da, Bulgaristan Türk Tarih Yazıcılığı çerçevesinde ele 
alınan yayınlar komünizm döneminin bittiği ilk zamanlarda sadece 
süreli yayınlarda görülmüştür. İlerleyen yıllarda ise Bulgaristan 
Türklerini anlatan kitap, makale, ulusal ve uluslararası kongre, 
sempozyum, konferans gibi etkinliklerin bilim dünyasına sunulması 
önemli bir gelişme olarak görülmektedir.17 Bulgaristan Türk Tarihi ile 
ilgili etkinliklere Türkiye ve Bulgaristan dışındaki araştırmacıların ilgi 
göstermesi Bulgaristan Türk Tarih Yazıcılığı açısından büyük önem arz 
etmektedir.    
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Kırım Hanlığı Tereke Kayıtlarının Kaynak Değeri Üzerine Bir 
Tahlil 

 

Nuri Kavak* 

Özet 

Şer’iyye Sicilleri, Kırım Hanlığı tarihini aydınlatmaya katkı sağlayan kaynaklar 
içinde önemli bir yer tutmaktadır. Sicillerin kaydını tutan kadılar, devletle halk 
arasında iki yönlü ilişkinin kurulmasında köprü görevi görerek, bu doğrultuda 
yapılan her eylemi bu defterlere kaydetmişlerdir. Dolayısı ile mahalli idarelere 
dair yapılan hukuki düzenlemelerden tutun da, mahallin sosyo-ekonomik ve 
kültürel yapısına dair bilgilerin yanı sıra, halkın devletten olan beklentilerine 
kadar her türlü konuyu sicillerde bulmamız mümkündür. 

Kırım Hanlığı’na ait sicillerin ortaya çıkışı ve araştırmacıların hizmetine 
sunulması, Kırım sahasına dair sosyo-kültürel çalışmaların başlamasına neden 
olmuştur. Bugün 122 civarında bulunan defterlerin orijinalleri St. Petersburg 
Kütüphanesi’nde olup, yaklaşık 61 tanesinin ise mikro filmleri/fotoğrafları 
Akmescid’deki İsmail Gaspıralı Kütüphanesinde olduğu tespit edilmiş ve 
kopyaları Türkiye’ye aktarılmıştır. Birçok eksikliğe rağmen, 1608-1751 
tarihlerini kapsayan bu sicillerin, ağırlıklı olarak Bahçesaray bir miktar Karasu ile 
iki tane Dibtarhan ve bir adet te Gözleve’ye ait olduğu görülmektedir.  

Kırım coğrafyası ve Kırım Hanlığı üzerinde en çok tartışılan konu olan nüfus 
ve yapısı hususunda tereke kayıtları önemli ipuçları vermektedir. Elde edilen 
verilerde sicilin ait olduğu merkeze bağlı mahalleler ile mahallelerin etnik ve 
dinsel dokusu ortaya konduğu gibi, tahmini hane sayısı da çıkarılmaktadır. 
Ancak tüm bu hane sayıları ve terekelerin tamamından ziyade bir kısmının 
sicillere yansımış olması iyi bir eleştiri süzgecinden geçirilmesini 
gerektirmektedir. Yine tereke kaydı tutulan ölen kişinin mal varlığı iktisadi 
mana da istatistiki bilgilere ulaşmamızı sağlamaktadır. Ayrıca geride kalanları 
izah etmesi hane büyüklüğünü, etnik ve dini durumunu, çok eşliliği ve kişi 
isimlerini veriyor olması sosyolojik manada kıymetli veriler elde etmemize 
vesile olmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Kırım Hanlığı, Kırım Tatarı, Tereke, Kadı. 

                                                           

* Prof. Dr., Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü, 
nkavak@ogu.edu.tr.  
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An Analysis on the Source Value of Crimean Court Records 

Abstract 

The Sharia Registers have an important place among the sources that 
contribute to illuminating the history of the Crimean Khanate. The kadı who 
kept the records of the registers acted as bridges in establishing a two-way 
relationship between the state and the people and recorded every action taken 
in this direction in these registries. Therefore, it is possible to find all kinds of 
subjects in the registries, from legal regulations on local administrations to 
information about the socio-economic and cultural structure of the locality as 
well as the expectations of the public from the state. 

The emergence of the records of the Crimean Khanate and the availability 
of it to researchers has led to the start of socio-cultural studies on the Crimean 
area. Today, about 122 originals of the registries are located in St Petersburg 
Library, about 61 of them are micro movies / photos that have been 
determined to be in Akmescid Ismail Gasprinski Library and copies were 
transferred to Turkey. Despite many deficiencies, these registers, which date 
back to 1608 751, are predominantly belonging to Bahçesaray, some Karasu, 
two Dibtarhans and one Gözleve. 

The tereke registry gives important clues about the population and 
structure, which is the most debated issue on Crimean geography and Crimean 
Khanate. According to the data obtained, the ethnic and religious texture of 
the neighborhoods and the neighborhoods of the district where the registry 
belongs, as well as the estimated number of households are extracted. 
However, all of these households and the fact that some of the households are 
reflected in the registers, rather than all of them, require a good review. Again, 
the assets of the deceased person who has been registered in a tereke register 
provide us with statistical information in economic terms. In addition, the fact 
that it gives the size of the household, ethnic and religious status, polygamy 
and the names of the individuals to explain what is left behind enables us to 
obtain valuable data in sociological sense. 

Keywords: Crimean Khanate, Crimean Tatar, Tereke, Kadi. 
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Kırım Hanlığı Şer’iyye Sicilleri 

Osmanlı Devleti üç kıtaya yayılmış büyük bir devlet olmasına 
karşılık sahip olduğu toprakları peyder pey kaybederek küçülmüş 
ve nihayetinde de yıkılmıştır. Yerine kurulan devlet neredeyse 
Anadolu’dan ibaret bir coğrafyayı elinde tutabilmişti. Bu 
nedenden ötürü Anadolu dışında kalan topraklara ait şer’iyye 
sicillerinin akibeti konusunda günümüze ulaşan arşiv malzemesi 
oldukça yetersizdir. Genel varılan kanı tahrip edildikleri ve sistemli 
olarak yok edildikleri şeklindedir. Ancak Türkiye-Ukrayna 
arasındaki ilişkilerin temin edilmesi ile başlayan araştırmalar 
sonucunda, ilk kez Halil İnalcık vasıtasıyla Kırım Hanlığı’na ait 
Şer’iyye Sicilleri’nin olduğuna dair tespit bir makale vasıtasıyla 
bilim dünyasına duyurulmuştur1. Bu çalışmaya göre Kırım’ın 
Akmescid şehrinde bulunan İsmail Gaspıralı Kütüphanesi’nde 61 
adet sicilin olduğu bilgisi verilmiştir. Daha sonra yapılan 
incelemeler sonucunda sicillerin bir o kadarının da St. 
Petersburg’da bulunduğu ortaya çıkarılmıştır. Yapılan araştırmalar 
sonucunda Kırım Hanlığı Şer’iyye Sicilleri’nin tahminen 120 
civarında olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca Han Sarayı Arşivi 
Kataloğunu hazırlayan Hüseyin Badaninski’nin bahsettiği, ama 
varlığını doğrulayamadığımız iki adet sicili de eklediğimiz de, 
toplam 122 adet sicilin bulunduğundan söz edilebilir2. 

Kırım Hanlığı’na ait Şer’iyye Sicilleri’nin bir kısmı, bilim ve kültür 
birikimimize kazandırılması amacıyla yapılan çalışmalar 
çerçevesinde Türkiye’ye getirilmiştir. TİKA ve onun desteğiyle 
yürütülen proje ile Akmescit’deki İsmail Gaspıralı Kırım-Tatar Milli 
Kütüphanesi’nde bulunan 61 adet sicil şu an Başbakanlık Arşivler 

                                                           
1 Halil İnalcık, “Kadı Sicilleri Bulundu”, Belleten, LX/227, Türk Tarih Kurumu Yayınları, 
Ankara 1996, s. 165-190. 
2 Ahmet Nezihi Turan, “Kırım Hanlığı Kadı Sicilleri Hakkında Notlar”, Türk Kültürü 
İncelemeleri, Sayı: 9, İstanbul 2003, s. 5. 
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Genel Müdürlüğü’ne teslim edilmiştir. Ancak asılları ve bilinen 
tüm ciltler hala St. Petersburg’da bulunmaktadır3.  

Kırım Sicilleri üzerinde yaptığımız incelemeler sonucunda, 
başta sosyo-ekonomik tarihe ait pek çok kıymetli bilgiye 
ulaşılmıştır. Nitekim yer adları, mimari eser ve kişi isimleri, kültürel 
yapılar, vakıflar, köy ve şehir yaşamına dair kesitler, nüfus, etnik 
ve dinsel yapı, aile ve idari müesseseleri görebilmek mümkün 
olmuştur4. Hatta Osmanlı Devleti’ne bağlı olan Kefe ile ilgili bir 
takım bilgiler bile sicillere kaydedilmiştir5. 

Diğer taraftan sicillerde Kırım üzerinde en çok tartışılan nüfus 
ve yapısı hususunda önemli ip uçları bulunmaktadır. Sicilin ait 
olduğu merkeze bağlı mahalleler ile mahallelerin etnik ve dinsel 
dokusu ortaya konduğu gibi, terekelerden tahminen hane 
sayısının çıkarılabilmesi bir miktar bilgi edinilmesi açısından 
önemlidir6. Ancak tüm bu hane sayıları ve terekelerin 
tamamından ziyade bir kısmının sicillere yansımış olması iyi bir 
eleştiri süzgecinden geçirilmesini gerektirmektedir. Yine vergi 
veren erkeklerin ad ve lakapları ile meslekleri, geldikleri 
memleketler, sosyal statüleri de ortaya çıkarılmaktadır. İlave 
olarak sadece sicillerde erkeklerin değil kadın ve çocukların da 
isimleri Müslim ve gayr-i Müslim olsun geçtiği görülmektedir. 
Sicillerde vakıfların idari yapısı, gelir ve gideri ile ürettikleri 
hizmetleri, ortaya çıkan sorunların tamamını toplumsal hayatın 

                                                           
3 V. Dubrovskiy, “Türk Kırıma Dair Tarihi Kaynak ve Araştırmalar”, Dergi, Sovyetler 
Birliğini Öğrenme Enstitüsü, 2. yıl, No: 4, Münih 1956, s.53’de Leningrad Umumi 
Kütüphanesi’nde 124 tane deri ciltli defterlerin bulunduklarına işaret etmiştir. Ayrıca 
General Münih’in 1736 yılındaki Bahçesaray istilası esnasında bütün Kırım Hanlığı’na ait 
arşivin yakıldığına işaret ederek, bugüne dek kalabilen tek eserin bunlar olduğunu 
belirtmektedir. 
4 Bahçesaray Şer’iyye Sicili (B.Ş.S.), 49-71b-1, B.Ş.S., 49-12b-1, Karasu Şer’iyye Sicili 
(K.Ş.S.), 65-16a-56. 
5 B.Ş.S., 16-5a-1, B.Ş.S., 22-4b-7, B.Ş.S., 38-28a-1 ‘de Kefe iskelesi mukataası, görevlileri, 
maaş ve toplam vergi gelirleri yer almaktadır.  
6 K.Ş.S., 33-83b-755, K.Ş.S., 47-32a-215. 
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içindeki konumları ile beraber tespit edebilecek veriler 
bulunmaktadır7.  

Öte taraftan adaletin temini ve tevzi’si noktasında uygulanan 
adlî sistemin varlığını ve işletilmesi, sicillere bakılarak ortaya 
konulabilmektedir. Gerek adlî personelin kimlerden oluştuğu ve 
görevleri gerek hukukun uygulanmasındaki tatbiki görüntüsü ile 
gerekse de hukuki kuralların varlığı ve durumu sicillerde apaçık 
gözler önündedir8.  

 

Kırım Hanlığı’na Ait Şer’iyye Sicilleri (İsmail Gaspıralı 
Kütüphanesi Akmescid/Kırım) 

Sıra 
No 

Defter 
No 

Ait Olduğu Yer Tarih Varak/Sayfa 
Sayısı 

1 1 Gözleve (1-6a-
4) 

H. 
1017/1022-
M. 
1608/1613 

Kapak+93/186 

2 3a Bahçesaray H. 1058-M. 
1648 

35/70 

3 3b Bahçesaray H. 
1058/1060-
M. 
1648/1650 

52/103 

4 4 Bahçesaray H. 
1061/1062-
M. 
1651/1652 

81/162 

                                                           
7 K.Ş.S., 47-84a-610, K.Ş.S., 25-40b-415. 
8 K.Ş.S., 25-7b-71, K.Ş.S., 25-5a-37, K.Ş.S., 25-64a-686, K.Ş.S., 33-33a-301, K.Ş.S., 65-9a-
43.  
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5 8 Bahçesaray H. 
1070/1074-
M. 
1660/1663 

138/276 

6 9 Bahçesaray H. 
1075/1076-
M. 1665 

100/201 

7 10 Bahçesaray H. 
1077/1080-
M. 
1066/1070 

141/282 

8 11 Bahçesaray H. 
1077/1078-
M. 1067 

85/170 

9 13 Bahçesaray 
(13-8a-2) 

H. 
1076/1079-
M. 1666-
1669 

74/148 

10 14 Bahçesaray(14-
4b-5) 

H. 
1079/1082-
M. 1669-
1671 

146/292 

11 15 Bahçesaray H. 
1085/1086-
M. 1674-
1675 

87/174 

12 16 Bahçesaray H. 
1082/1083-
M. 1671-
1672 

91/182 

13 17 Bahçesaray 
(17-7b-1) 

H. 
1084/1085-
M. 
1673/1674 

77/155 
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14 18 Bahçesaray H. 
1083/1084-
M. 
1672/1673 

96/192 

15 19 Dibtarhan (19-
22b-2) 

H. 
1083/1087-
M. 
1672/1676 

55/110 

16 20 Bahçesaray H. 
1084/1086-
M. 
1674/1675 

99/198 

17 21 Bahçesaray H. 
1086/1087-
M. 
1675/1677 

97/194 

18 22 Bahçesaray H. 
1087/1089- 
M. 
1677/1678 

100/200 

19 23a Bahçesaray 
(23a-1a-2) 

H. 
1090/1095-
M. 
1680/1684 

130/260 

20 23b Bahçesaray 
(23b-3b-2) 

H. 
1087/1092-
M. 
1676/1681 

125/250 

21 24 Bahçesaray H. 
1088/1090-
M. 
1677/1679 

133/266 

22 25 Karasu H. 
1093/1095-

121/242 
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M. 
1682/1684 

23 26 Bahçesaray 
(26-2a-7) 

H. 
1095/1096- 
M. 
1684/1685 

97/194 

24 27 Bahçesaray H. 
1096/1099-
M. 
1685/1688 

137/274 

25 28 Bahçesaray H. 
1099/1102-
M. 
1688/1691 

150/300 

26 29 Bahçesaray 
(29-3a-2) 

H. 
1100/1104- 
M. 
1689/1693 

134/268 

27 30 Bahçesaray H. 
1104/1106- 
M. 
1693/1695 

151/302 

28 31 Dibtarhan (31-
8b-3) 

H. 
1107/1108-
M. 1696 

77/154 

29 32 Bahçesaray 
(32-15a-1) 

H. 
1108/1109-
M. 
1700/1703 

78/156 

30 33 Karasu H. 
1109/1110-
M. 
1698/1699 

101/202 
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31 34 Bahçesaray H. 
1110/1112- 
M. 
1698/1700 

115/231 

32 35 Bahçesaray H. 
1112/1114-
M. 
1700/1703 

38/77 

33 36 Bahçesaray H. 
1113/1118-
M. 
1701/1708 

97/194 

34 37 Bahçesaray 
(37-6a-3) 

H. 1115-
M.1703 

80/160 

35 38 Bahçesaray H. 
1116/1117-
M. 
1704/1705 

61/122 

36 40 Bahçesaray 
(40-2b-1) 

H. 
1118/1119-
M. 
1706/1707 

28/56 

37 44 Bahçesaray H. 
1123/1137-
M. 
1711/1725 

94/188 

38 45 Bahçesaray H. 
1125/1127-
M. 
1713/1715 

59/118 

39 46 Bahçesaray 
(46-1a-2) 

H. 
1126/1128-
M. 
1714/1716 

131/262 
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40 47 Karasu H. 
1128/1129-
M. 
1716/1717 

92/185 

41 48 Bahçesaray H. 
1128/1137-
M. 
1716/1725 

143/286 

42 49 Bahçesaray H. 1132-M. 
1719-1720 

104/208 

43 51 Bahçesaray H. 
1135/1136-
M. 
1723/1724 

65/131 

44 52 Bahçesaray H. 
1136/1137-
M. 1724 

37/74 

45 53 Bahçesaray H. 
1138/1140-
M. 
1726/1728 

93/186 

46 54 Bahçesaray 
(54-1a-5) 

H. 
1138/1139-
M. 
1726/1727 

91/182 

47 55 Bahçesaray H. 
1139/1144-
M. 
1727/1731 

99/198 

48 56 Bahçesaray H. 
1143/1146-
M. 
1731/1734 

25/50 
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49 57 Bahçesaray H. 
1144/1146-
M. 
1732/1733 

79/158 

50 58 Bahçesaray 
(58-1a-3) 

H. 
1146/1148-
M. 
1733/1736 

99/198 

51 59 Bahçesaray H. 
1149/1150-
M. 1737 

45/90 

52 60 Bahçesaray H. 
1149/1155-
M. 
1736/1742 

63/126 

53 61 Bahçesaray H. 
1150/1152-
M. 
1738/1740 

95/190 

54 62 Bahçesaray H. 
1150/1155-
M. 
1738/1742 

69/138 

55 64 Bahçesaray H. 
1154/1156-
M. 
1741/1743 

81/162 

56 65 Karasu H. 
1156/1157-
M. 
1743/1744 

41/82 

57 66 Bahçesaray-
Karasu 

H. 
1157/1158-

85/170 
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M. 
1744/1745 

58 67 Bahçesaray H. 
1157/1159-
M. 
1744/1748 

76/152 

59 68 Bahçesaray 
(68-48a-1) 

H. 
1157/1161-
M. 
1744/1748 

75/150 

60 71 Bahçesaray H. 
1161/1168-
M. 
1748/1755 

97/194 

61 72 Bahçesaray H. 
1163/1164-
M. 1750-
1751 

82/164 

 

Kırım Şer’iyye Sicilleri’ndeki Terekeler 

Muhallefat ölenin bıraktığı şey yerine kullanılan bir tâbirdir. 
Bunun yerine «Terike» de denilir. Muhallefat; Arapça ölümle 
bırakılan şey demek olan muhalefin cem'idir9.   

Şer’i hukuka göre ölen kişiden kalan her türlü mal, nakit ve 
eşyasının tespiti ve paylaştırılması kadı tarafından 
yapılmaktadır10. Kadı malların ayrıntılı dökümünü yapar ödenmesi 
ve yerine getirilmesi gereken işlerin bedelleri ödenir kalan miktar 
mirasçılara İslam miras hukukuna uygun olarak taksim edilir.  

                                                           
9 Mehmet Zeki Pakalın, Osmanlı Tarih Deyimleri ve Terimleri Sözlüğü II, İstanbul 1993, s. 
564. 
10 Tahsin Özcan, “Muhallefat”, İ.A., c. 30, TDV. Yay., İstanbul 2005, s. 406-407. 
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Kırım Hanlığı Şer’iyye Sicilleri’nde müstakil tereke defteri 
olmamakla birlikte bazı ciltlerin büyük bir kısmının tereke 
hükümlerinden oluştuğu görülmektedir. Bu cümleden olarak 
tereke kayıtları başlı başına bir kaynak olarak görülmese de Kırım 
Hanlığı tarihi için mevcut verileri destekleyecek nitelikte bir 
öneme sahiptir. Ayrıca Türkiye’de bulunan Kırım Hanlığı Şer’iyye 
Sicilleri’nin ilk ve son varaklarının genelde tahrip olduğu ve zaman 
zaman da eksik sayfaların bulunduğu görülmektedir. Yaptığımız 
incelemelerde konu veya anlam sıkıntısı yaratacak türden 
herhangi bir olumsuzlukla karşılaşılmamıştır. Özellikle uzun 
olmasından dolayı tereke kayıtlarında bu tür eksiklikler 
görülmüştür. 

Tereke defterleri veya tereke kayıtlarının kaynak değerinin 
tartışılamayacak kadar büyük önem taşıdığını ama içeriğinden 
elde edilecek verilerin kullanımının nasıl olacağı ve nasıl 
değerlendirilmesi gerektiği hususlarında bir metodoloji 
eksikliğinin bulunduğu görülmektedir. O sebeptendir ki kadının 
sahip olduğu makamın konumu ve tasarruf ettiği yetkilerin iyi 
bilinmesi gerekmektedir. Nitekim kadı bir kazanın birinci 
dereceden sorumlusudur. Kazanın idari amiri, kolluk kuvvetlerinin 
başı, yargıcı, belediye başkanı, noteri hatta zaman zaman başka 
konulara dair de kayıt ve yetkilerinin defterlere aktardığı 
görülmektedir11. 

Kırım Hanlığı’nın Tarihi Kaynağı Olarak Tereke Kayıtları 

Kırım Hanlığı Şer’iyye Sicilleri ortaya çıktıktan sonra üzerinde 
yapılan incelemeler sonucunda oldukça fazla ilmi çalışma 
yapılmıştır. Tereke kayıtlarından elde edilen veriler hanlık tarihi ile 
ilgili çalışmalara büyük katkı sağlayacak niteliktedir. Kırım 
Hanlığı’na dair çalışmaların daha çok siyasi tarih ve bilinen yakın 

                                                           
11 Örneğin senenin ilk karı düştü. Kazaya bugün bostan satan biri geldi dellal vasıtasıyla 
duyurdum gibi. Sıradan olmakla birlikte ilgi çeken konuları da deftere kaydettiği 
görülmektedir. 



Nuri Kavak                                                                                                                    48 

dönemle ilgili olması ciddi boşlukta kalan üzerinde hiç çalışılmamış 
konuların bulunmasına neden olmuştur. Nitekim Kırım Hanlığı’nın 
sosyo-ekonomik tarihi, hukuk tarihi, şehir tarihi gibi pek çok 
sahada eserler sicillerin ortaya çıkmasıyla birlikte yakın bir zaman 
diliminde yazılmışlardır. Kırım Hanlığı Şer’iyye Sicilleri’nin 2000’li 
yıllardan itibaren tanınmaya başlamasıyla hanlık tarih yazıcılığı 
Kırım’da yaşayan insanların gündelik hayat ve sorunlarını konu 
edinen çalışmalara yer vermeye başlamıştır. Daha sonra ümit 
edilir ki bahsedilen bu çalışmalardan sonra zengin içerikleriyle 
tereke kayıtları yeni çalışmaların meydana gelmesine yardımcı 
olmasıdır. Özellikle hanlık teşkilatının dışında kalan pek fazla 
verinin olmadığı kesimler hakkında verilerin olması hem sicillerin 
hem de dolaylı olarak tereke kayıtlarının değerini artırmaktadır. 
Ölen kimsenin gayr-i müslim-Müslüman, kadın-erkek, fakir-
zengin, reaya-askerî gibi birbirlerinden ayırıcı sosyal farklılıkların 
ortadan kalktığı tereke kayıtlarında toplumun tüm kesimlerinin 
durumu net bir şekilde görülmektedir. Kısacası toplum içinde 
sosyal dengesizliklerin tek olmadığı kayıt türü tereke kayıtları 
denilse yanlış olmayacaktır.  

Öte yandan başka bir şehire değişik sebeplerle giden birinin 
ölmesi sonucunda geride bıraktığı az veya çok ne malı varsa kadı 
tarafından emniyete alınıp mirasçılarına ulaştırılması bir hukuki 
zorunluluktur. Ayrıca ölen kişinin reşid olmayan mirasçılarının 
haklarını tanzim etmek için kadının muhallefatın paylaştırılmasına 
müdahil olması gerekmektedir. Yine gaib denilen kimselerin 
geride bıraktığı mirasın da kadı marifetiyle paylaştırılması esastır. 
Aksi takdirde ortada kalan mağdur kesimlerin sorunlarının 
çözülmesi devlet olmanın bir gereğidir ve mevcut hukuki 
uygulamalarda bunu gerektirmektedir. Ölen kişinin hiç mirasçısı 
çıkmazsa geride bıraktıkları hazineye aktarılırdı12. 

                                                           
12 Özcan, a.g.m., s. 407. 
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Tereke kayıtlarında ölen kişinin kaç yaşında mevta olduğuna 
dair bir bilgi bulunmamaktadır. Bu durum insan ömrünün 
günümüze kıyasla kısa olduğunu varsayar isek genelde ölenlerin 
genç yaşta olduklarını söyleyebiliriz. Buradan hareketle geride 
kalan çocukların büyük çoğunlukla akl-i baliğ olmadığı sonucuna 
ulaşabiliriz. Bu cümleden olarak mirasın reşid olmayan 
çocuklardan dolayı kadı tarafından paylaştırılması büyük elzemdir. 
Kimin ya da kimlerin varis olduğu ve kimin vesayetinde olacakları 
ister istemez kaydedilmek zorundadır. Yine de üzerinde 
durduğumuz bu hususlar ciddi tartışmaları da beraberinde 
getirmektedir. 

Kırım Hanlığı Şer’iyye Sicilleri’nde yer alan tereke kayıtlarından 
hareketle toplam nüfusu bulmak mümkün değildir. Çünkü ölen 
kişilerin ne kadarının sicillerde tereke kayıtları  yer aldığı tam 
bilinmemektedir. Sicillerde bulunan bütün ölüm vakalarını 
kapsadığını iddia etmek ciddi bir hatayı da beraberinde 
getirmektedir. O yüzden terekeler demografik araştırmalarda 
sadece tahmini rakamlara ulaşabilme konusunda yardımcı 
olabileceğini kabul etmek gerekmektedir13. Nitekim sadece nüfus 
verileri değil aynı zamanda Kırım Tatarları’nda çok eşlilik, kişilerin 
etnik ve dini mensubiyetleri ile aile başına düşen çocuk sayıları gibi 
konulardaki bilgilerimiz bu çalışmalara dayanmaktadır.  

Diğer taraftan aile büyüklüğü meselesi ve nüfus, 
araştırmacıların en çok üzerinde durduğu ve zorlandığı bir 
konudur14. Ancak Osmanlı ülkesinde yaşayan her hane için 
Barkan, fert toplamını beş olarak kabul ederken, L. Erder, mali ve 
coğrafi bakımdan değişkenlik gösteren Osmanlı ülkesinde bu 
rakamın olsa olsa üç veya dört olabileceğini iddia etmiştir. Yine 
İnalcık’a göre ise, vergi mükellefi hane halklarından hareketle 
yapılan bütün bu bireysel nüfus tahminlerinin oldukça varsayımsal 

                                                           
13 Fatih Bozkurt, “Tereke Defterleri ve Osmanlı Demografi Araştırmaları”, Tarih Dergisi, 
Sayı: 54, (2011/2), İstanbul 2012, s. 192.  
14Bozkurt, a.g.m., s. 96.  
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olduğu şeklindedir15. Bu cümleden olarak hane halkının fert 
sayıları ile ilgili bahsi geçen araştırmacıların aktardıkları 
rakamlardan sonra, 61 yıllık dönem zarfında yer alan (1683-1744) 
496 adet tereke kayıdından yola çıkarak elde ettiğimiz Karasu’daki 
hane başına düşen çocuk ortalaması ile hanenin dört fertten 
oluştuğu tespit edilmiştir. Çocuk sayısı ile ilgili olan oran, hem 
Müslimler için hem de gayr-i müslimler için ortalama iki çocuğa 
yakın yani 1.63’tür. İncelediğimiz 61 yıllık dönemi kapsayan dört 
cilt şer’iyye sicilinde 312 adedi Müslümanlara, 184 adedi de gayr-
i müslimlere ait 496 tereke kaydı bulunmaktadır. 

 

Tablo 1. Terekelerin Varisleri Cetveli ve Grafikleri 

 

Terekelerin Varisleri Müslim Gayr-i Müslim 

Hiç Mirasçısı 
Olmayan 

4 1 

Çocuk Ve Eşi 
Olmayan 

25 20 

Eş Ve Çocuk Mirasçısı 
Olan 

257 139 

İki Evli 5 1 

Dul 21 23 

Toplam 312 184 

Genel Toplam 496 

 

Yukarıdaki 496 tereke kaydında çok eşliliğe dair elde ettiğimiz 
veriler sonucunda; 5 adet 2 evli 1 adet de 3 evli erkek tespit 
edilmiştir. 3 veya 4 eşle evlilik örneği yer almamaktadır.  

                                                           
15 Halil İnalcık, Osmanlı İmparatorluğu’nun Ekonomik ve Sosyal Tarihi 1300-1600, Çev. 
Halil Berktay, C. I, Eren Yay., İstanbul 2000, s. 64. 
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Tablo 2. Çok Eşle Evlilik  

 

 

 

 

Ayrıca terekeler vasıtasıyla tebaanın evsafı hakkında bilgilere 
de ulaşılmaktadır. Özellikle isimler sayesinde kişilerin etnik ve dini 
menşei hakkında veriler elde edilmektedir. Hatta kullanılan 
lakaplar vasıtasıyla geldikleri yerler hakkında da bilgi sahibi 
olunabilmektedir16. 

Ölen kişinin geride bıraktığı bütün malların dökümünü içeren 
bölüm üzerinde durulması gereken en önemli kısmı 
oluşturmaktadır. Burada teferruatıyla gayrimenkuller, ev eşyaları, 
ticari mallar, köleler, kitaplar, her türlü kişisel eşyalar, silahlar ve 
alacaklar günlük değerleriyle birlikte kaydedilmiştir. Tabii olarak 
araştırmacıların ilgisini ilk olarak ve en fazla çeken tereke 
kayıtlarının kaleme alındığı günün rakamlarından oluşan liste 
kısmıdır. Bu kısım yani bütün geride bırakılanların sıralandığı 
bölüm, birçok araştırmacının ilgi alanına giren eşsiz verileri 
oluşturmaktadır. 

Sicillerde yer alan tereke kayıtları incelendiğinde mirasın 
paylaşımı meselesi ilgi çeken önemli bir bölümü oluşturmaktadır. 
Zira tereke üzerinde yerine getirilmesi gereken bazı haklar 

                                                           
16 Nuri Kavak, Karasu Kazası (1683-1744) Kırım Hanlığı’nda Bir Yerleşme Örneği, Bursa 
2014, s. 150-153’de örnek olarak Trabzonlu, Tosyavi, İzmidli, Hanyalı, Karaağaçlı, 
Kastamoni, Malatyalı gibi.  

Eş Sayısı Evlilik Adedi 

2 5 

3 1 

4 ve üzeri - 
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bulunmaktadır17. Bunlar sırasıyla ölünün teçhiz ve tekfini, borçları, 
vasiyeti ve mirasçıların haklarıdır. Terekeden bu harcamalar aynı 
sıraya göre yapılmak zorundadır18. 

Ölen kimsenin cenaze masraflarının kendi malından 
karşılanması, en uygun ve tercih olanıdır. Bu yüzden geride kalan 
maldan ilk olarak teçhiz ve tekfin masrafları karşılanır19. Tereke 
kayıtlarında geçen teçhiz ve tekfin masraflarının tutarları, 
dökümlerde değişiklikler göstermektedir. Şüphesiz maddi 
zenginlikle ölçülü olabileceği düşünülmüşse de, eldeki rakamlar 
bu tezi doğrulamamaktadır. Nitekim aynı yıla ait örnekleri 
değerlendirdiğimizde, terekenin zenginliği ile masraf doğru 
orantılı olmamaktadır20. 

Ölenin borçları kısmı ise genel anlamda iki grupta ele alınır. 
Allah’a karşı olan malî borçlar; zekât, kurban ve adak gibi borçlar 
olup, ödenmek üzere birisine vekâlet verilmişse ödenmek 
zorundadır. Aksi halde bu borç ödenmez. Kişilere karşı olan borcu 
ise muhakkak ödenmelidir, vasiyet etmesine gerek yoktur21. 
Zaman zaman borçların, teçhiz ve tekfinden önce halledilmesi 
gerektiğine karar verildiği de olmuştur22. Çünkü kul hakkı kavramı, 
İslâm’ın üzerinde durduğu en hassas meseledir. 

Öte taraftan Müslümanlarda, teçhiz ve tekfin sonrası 
defnedilmesi ile merasim sona ermektedir. Ancak bunların 
dışında, ölen kişinin sağlığında yerine getiremediği dini vecibelerin 

                                                           
17 Ömer Lütfi Barkan, Edirne Askeri Kassamına Ait Tereke Defterleri (1545-1659), 
Belgeler, C. III, Sayı: 5-6, T.T.K. Yay., Ankara 1968, s., 19-20. 
18 Mehmet Akif Aydın, Türk Hukuk Tarihi, 3. Bsk., Beta Basım Yay., İstanbul 1999, s. 318. 
19 Mehmet İpcioğlu, Konya Şer’iyye Sicilleri’ne Göre Osmanlı Ailesi, Nobel Yay., Ankara 
2001, s. 64, Örneğin, K.Ş.S., 47-41b-277 ve diğerleri. 
20 K.Ş.S., 47-42b-287 numaralı kayıtta, tereke toplamı 3.170 akça iken teçhiz ve tekfin 
için 193 akça harcanmıştır. 47-42b-286 numaralı kayıtta, tereke toplamı 2.395 akça iken 
teçhiz ve tekfin için 640 akça ayrılmıştır. Yine 47-45a-302 numaralı kayıtta, tereke 
toplamı 3.480 akça iken teçhiz ve tekfin için 1.000 akça ayrılmıştır. 
21 K.Ş.S., 33-27a-236. 
22 K.Ş.S., 25-28a-290 numaralı kayıtta, teçhiz ve tekfinden sonra borç için terekeden altı 
altun ayrılmıştır. 
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yapılması sağlanmaktadır23. Bunların yapılması zorunlu olmadığı 
gibi, genelde terekelerde de görülmemektedir. Terekelerdeki 
harcamalardan anlaşılan, teçhiz ve tekfin, defin ve de ardından 
Kur‘an-ı Kerîm okunması24 için bir miktar para ayrıldığı şeklindedir. 

Yine ölen kişinin bırakmış olduğu vasiyetin yerine getirilmesi de 
önemlidir. Sağlığında yapamadığı hayır işlerinin, öldükten sonra 
yapılmasını temin edebilmek maksadıyla, miktarını ve verilmesini 
istediği yerleri belirterek vasiyet etmektedir25. Ölüm sonrası 
ardında kalanlar bu vasiyeti yerine getirmektedirler. Eğer 
getirmeğe yanaşmazlar ise, vasiyete şehâdet edenler mahkemeye 
başvurarak, bu vecibelerin yerine getirilmesini temin 
etmektedirler. Vasiyet edilen hayır işlerinin meblağı, kalan 
mirasın26 1/3’ünü geçmemek koşuluyla belirlenirdi27. Bazen 
parasal vasiyetlerin yerine köle azad edildiği de görülmektedir. 
Yine birinin hac masraflarının üstlenildiği de olmuştur. Elimizdeki 
kayıtların birçoğunda vasiyet için ayrılan miktarları gösterir tereke 
kayıtları mevcuttur. Örneğin; bir terekede toplam miktar 31.257 
akça iken vasiyeti için 3.000 akça ayrıldığı görülmektedir28. Bu 
durum kabaca toplam mirasın 1/10’una isabet etmektedir. Ancak 
vasiyet 1/3’ü aşar ise mirasçı ve/veya mirasçıların rızası alınarak 
vasiyet yerine getirilmektedir. Mirasçı ve/veya mirasçılar yok ise, 
geride kalan tüm mallar vasiyeti gereği harcanmaktadır29. 

Teçhiz ve tekfin, borçlar ve vasiyet gereği yapılan harcamalar 
sonunda, terekeden kalan mallar mirasçıların hakkıdır. Ölen 
kişinin hiçbir mirasçısı olmadığı durumda her zaman, “.... mirası 
mirî tarafına zabt olunmak lâzım gelüb Emin Sultani Ahmed Ağa 

                                                           
23 Bu vecibeleri; kılmadığı namazlar, tutmadığı oruçlar ve ettiği yeminlerdir. 
24 K.Ş.S., 47-33a-219 numaralı terekede Kur‘an-ı Kerim okunması için 500 akça 
ayrılmıştır. 
25 K.Ş.S., 47-33a-219 numaralı terekede vakfa tamir için 500 akça bırakılmıştır. 
26 Teçhiz ve tekfin ile borçlardan sonraki kısımdır. 
27 Barkan, a.g.e., s.19. 
28 K.Ş.S., 47-49b-332. 
29 Aydın, a.g.e., s. 320-321. 
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yedine teslim olunduğu kayd şud” şeklinde ifade olunarak devlete 
devredilmektedir30.  

Sonuç 

Hulasa Kırım Hanlığı Şer’iyye Sicilleri’nde yer alan tereke 
kayıtlarının kullanımında karşılaşılan bir takım sorunlar 
bulunmaktadır. İlk olarak tereke kaydında düşülen tarihin ölüm 
tarihi olarak kabul edilmesi ve ölümlerin aylık ve mevsimsel 
dağılımının incelenmesinde kullanımı doğru bir yaklaşım değildir. 
Keza kadıların ve mahkeme personelinin usulsüzlüklerini ve yanlış 
hesap yaptıklarını gündeme getiren çalışmalardaki iddialar da 
anlamlı görünmemektedir; çünkü çeşitli kontrollerden geçmiş ve 
taraflara birer nüshası verilmiş resmî bir evrakta usulsüzlük, bu işi 
yapanların durumu ilan etmeleri anlamına gelecektir. Nitekim 
incelediğimiz Kırım Hanlığı Şer’iyye Sicilleri’nde hayvanlara dair 
hiçbir kaydın olmadığı ve hatta gayr-i menkullerin bile sınırlı 
olduğu tespit edilmiştir. Bu durumu mahkemeye verilecek payı az 
tutmak gayretinden başka bir şey açıklayamamaktadır. Yani 
paylaşımı ve fiyatlaması kolay olan malları varislerin kendi 
aralarında kadıya gelmeden paylaştıklarını düşünmek en doğru 
yol olarak görülmektedir. Bu cümleden olarak tereke 
kayıtlarındaki maddi kültürün unsurlarını sektör sektör alt alta 
toplayarak mevcut yekun rakamın içindeki oranlarını tespit 
ederek oluşturulacak payların ya da grafiklerin doğru tespitler 
olmadığını bilmemiz gerekmektedir. Yapılacak istatistiklerin 
temelsiz olabileceği gibi genellemelerin ciddi hatalar içereceği 
unutulmamalıdır.  

Diğer yandan elde edilen veriler sayesinde siyasi tarihin 
yazımından uygarlık ve müessese tarihi yazımına geçiş konusunda 
terekelerin büyük katkısı bulunmaktadır. 2000’li yıllarda Kırım 
Hanlığı Şer’iyye Sicilleri’ne ulaşılmaya başlamasıyla gözle görülür 
çalışma sayısında artış olmuştur. Özellikle yaşayan insanlara dair 

                                                           
30 K.Ş.S., 33-20b-165. 
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gündelik hayat, tebaanın evsafı, nüfus ve aile konularındaki 
bilinmeyenler nispeten bu çalışmalar ile cevaplanmıştır. Tereke 
kayıtlarının zaman içinde sicil çalışmalarının bir parçası olarak 
kullanılmaya başlaması yeni araştırmalarında önünü açacaktır.  
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Kafkasya Araştırmalarında Kaynak Olarak Türk Askerî Tarih 
Arşivi (ATASE) 

 

Enis Şahin 

 

Özet 

Kafkasya, Avrupa kıtasının güneydoğu ucunda, kendi başına bir coğrafî 
bölge veya küçük bir kıta hüviyetinde yer alan bir sahadır. 400.000 km2nin 
üzerinde bir yüzölçümü olan ve bir geliş-geçiş güzergâhı oluşturan bu kıta, tarih 
boyunca güney kuzey ve doğu batı yönlerinde bir köprü mahiyetinde 
bulunmasından dolayı büyük nüfus hareketlerine sahne olmuştur. Bölgenin 
kendine has, çok kültürlü bir yapısı olduğu gibi, tarih boyunca özellikle son 
birkaç yüz yıldır, Türk, Rus ve İran etkisine açık olduğu da ortadadır. İşte bu 
taraflardan birisi olan Türkiye için Kafkasya, doğu sınırının kuzey ve kuzey 
doğusuna bitişik bir bölgesi hüviyetinde olduğu gibi, Rus ve İran devletleriyle 
kurulan ilişkilerin de temas noktalarından birisini oluşturmaktadır. Bu nedenle 
bölgeye yönelik olarak tarih boyunca, askerî, sosyal, ekonomik ve siyasî 
girişimlerde bulunulmuştur. Türkiye’nin bu yakın komşu kıtası olan Kafkasya, 
sırf bu yüzden Türk arşivlerinde de en yoğun bilgilerin ve evrakın bulunduğu bir 
coğrafyadır. Bu Türk arşivlerinden birisi, özellikle askerî konularda birincisi olan 
Genelkurmay Askerî Tarih Arşivi de denilebilecek olan ATASE Arşivi’dir. Bu 
bildiride genel manada ATASE Arşivi ile ilgili bir tanıtım yapıldıktan sonra, 

                                                           
 Prof. Dr., Sakarya Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü, 
esahin@sakarya.edu.tr. 
Bu bildiri, CIEES’in 10-12 Ekim 2019 tarihlerinde “Doğu Avrupa Araştırmalarında 
Kavramlar, Kaynaklar, Metodoloji ve Sanat” temasıyla Kuzey Makedonya’nın başkenti 
Üsküp’te düzenlediği III. Uluslararası Doğu Avrupa Araştırmaları Kongresi’ne sunulmak 
için hazırlanmıştır. Metinde referans şeklinde bazı kaynaklar kullanmış olmakla birlikte, 
esasında bu bildiri; ATASE Arşivi’nde 1993’ten günümüze kadar çokça yaptığımız 
araştırma ve çalışmalardaki bilgi ve tecrübelerimize dayanılarak kaleme alınmıştır.  
Bu aşamada, kongreye katılımımı sağlayan CIEES’in mimarlarından, mesai arkadaşım ve 
değerli dostum Prof.Dr. Yücel Öztürk’e teşekkür ederim. Onun samimi ısrarı olmasa, bu 
bildiri hazırlanmayacaktı. 
Ve Üsküp’teki bu kongreye katılmak için son hazırlıklarımı yaptığım bir sırada, 8 Ekim 
2019 Salı günü 17.15 sularında “kıymetli anneciğinin” vefatını üzüntüyle öğrendiğim, 
kongre organizasyonunda da görev alan ve katılımcılardan olan sevgili kardeşim ve 
meslektaşım Prof.Dr. İbrahim Tellioğlu’na sabır ve başsağlığı dilerim…  
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Kafkasya araştırmaları için arşivin önemi üzerinde durulacak ve kısaca bir içerik 
analizinde bulunulacaktır.  

Anahtar Kelimeler: Kafkasya, ATASE Arşivi, askerî gelişmeler, Türkiye, 
Rusya, Ermeni, Kafkasya Tarihi. 

 

Giriş 

Kafkasya ve Türkiye, birbirlerine komşu ve bitişik, iç içe girmiş, tarihî 
perspektifte çoğu zaman aynı kaderi paylaşan coğrafî sahalar olduğu 
gibi, var oldukları dönemden itibaren birbirlerine etnik, dinî, lisanî, 
iktisadî ve ictimaî açılardan da çok yakın ilişkilerle bağlı tarihî 
mekânlardır. Kafkasya aynı zamanda Asya ve Avrupa kıtaları arasındaki 
sınırın en güney noktasında ama Avrupa kısmında bulunmakta, Doğu 
Avrupa’nın bir anlamda alt köşesi de olan en güneydoğu ucunu 
oluşturmaktadır. Bu yönüyle Türkiye’nin Avrupa ile ilk bağlantısı batıda 
Marmara denizi ise, Karadeniz’den devam ederek ikinci temas 
noktasının kuzey istikametinde Kafkasya olduğu da dikkate alınmalıdır. 
Asya ve Avrupa kıtalarının ayırım noktasında bulunan Kafkasya hem 
güney-kuzey, hem de doğu-batı istikametlerinde Rusya-İran ve Türkiye-
Hazar-Orta Asya bağlantılarını sağlayan bir köprü özelliği de 
taşımaktadır. Anadolu bu yönüyle Kafkasya ara kıtasının batı yönündeki 
bir bağlantısı ve uzantısı durumunda olduğu gibi, aynı husus doğu 
yönünde de Kafkasya için geçerlidir.  

Bu yakınlık ve coğrafî birliktelik, Türkiye’de Kafkasya ile ilgili çok ciddi 
bir ilgiyi ve onun doğal bir sonucu olarak ciddi bir bilgi birikimini 
beraberinde getirmiştir. Başta Osmanlı Arşivleri olmak üzere konuyla 
ilgili pek çok Türk arşivinde çok sayıda evraka, defterlere ve diğer arşiv 
materyallerine ulaşmak mümkündür. Bunlar arasında en önemli ve 
sayıca pek fazla ana kaynak niteliğindeki evrak ve materyalleri 
bünyesinde bulunduran, ancak askerî hususlar söz konusu olduğunda ilk 
akla gelen arşiv ise, Genelkurmay Askerî Tarih ve Stratejik Etüt Dairesi 
Başkanlığı Arşivi, Türk Genelkurmay Arşivi, Genelkurmay Harp Dairesi 
Arşivi, Genelkurmay Harp Tarihi Arşivi ve Türk Askerî Tarih Arşivi gibi 
isimlerle anılan, dönemsel olarak farklı şekillerde isimlendirilmiş olan 
ATASE Arşivi’dir. Bu arşive, Osmanlı devletinin son dönemine dair 
Harbiye Nezareti evrakının çok önemli bir kısmı da dâhildir. ATASE 
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Arşivi, zengin içeriğiyle, Kafkasya araştırmaları için Türkiye’nin en önemli 
müracaat yerlerinden birisi, askerî konular söz konusu olduğunda isi 
birincisidir.  

“Devletin askerî sahadaki hafızasını ve birikimini elde hazır 
bulundurmak” amacıyla 1916 yılında Harp Tarihi Şubesi adıyla 
İstanbul’da kurulan, 1923’te Konya’ya nakledilen ve nihayet 1926 
tarihinde Ankara’ya taşınan arşiv, 1954 yılından beri bugünkü yerinde, 
TBMM Dikmen giriş kapısının karşısında, Sahil Güvenlik Komutanlığı ile 
Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’nın arasındaki binasında hizmet 
vermektedir. Arşivin, bugünlerde1 T.C. Cumhurbaşkanlığı Arşivi’ne 
aktarılması çalışmaları devam etmektedir. ATASE Arşivi’nde, 19 adet 
tasnif şeklinde, sekiz milyon kadar evrak ve çeşitli kayıtlar 
bulunmaktadır. Mezkûr arşivdeki en eski tarihli belge 1849, en yenisi ise 
1991 yılına aittir. Önceleri dosya usulü tasnife göre dahilindeki belgeleri 
sınıflandırılmış olan arşivde, yakın zamanlarda yapılan yoğun çalışmalar 
sonucunda “bilgisayara uyarlı analitik tasnif” usulüne geçilmiştir. Yine 
yakın zamanda yapılan çalışmalar neticesinde, tasnifte olan ve 
araştırıcıların hizmetine sunulan belgelerin tamamı dijital ortama 
aktarılmıştır.  

ATASE Arşivi’nde Türkiye-Rusya ilişkilerinin üç temel noktası olan 
Balkanlar, Karadeniz ve özellikle Osmanlı’nın son döneminde yoğun 
ilişkiler içerisinde bulunulan Kafkasya bölgelerine dair konularda ait 
önemli bir belge yoğunluğu mevcuttur. Özellikle 1853’ten itibaren 
Kafkasya merkezli olarak meydana gelen muhtelif gelişmelere dair 
binlerce evrakın bulunduğu arşivin, İstiklâl Harbi (İSH) ve bilhassa Birinci 
Dünya Harbi (BDH) koleksiyonlarındaki belge yoğunluğu oldukça 
fazladır. Bu belge yoğunluğu Türkiye’nin Cihan Harbi’ne dahil olmasıyla 
yoğunluk arz etmekte ve bu durum 1918 yılının sonundaki Mondros 
Mütarekesi doğrultusunda bölgeden askerî varlığını çekmesi evresine 
kadar tam dört yıl ayrıntılarıyla sürmekte, hatta bu tahliye sürecinin 
uzunluğu ve bu dönem Türk-Kafkas ve Rus ilişkilerinin devamı da dikkate 
alınırsa, bu evreyi Ekim 1921 tarihine kadar uzatmak da mümkün 
olabilmektedir. Yedi yıldan fazla devam eden bu uzun dönemle ilgili 
Rusya’nın geçirmiş olduğu ihtilâller ve dâhilî durumuyla ilgili ayrıntılı 
malumatın ötesinde, mezkûr arşiv, bu bildirinin ana temasına da uygun 

                                                           
1 2019 yılı itibariyle. 



Enis Şahin                                                                                                                     60 

olarak Kafkasya’nın dâhilî, etnik, iktisadî, coğrafî, sınaî, ticarî, lisanî ve 
özellikle konumuzu ilgilendirmesi açısından askerî durumlarıyla ilgili on 
binlerce belge, istihbarî bilgi ve rapor başta olmak kaydıyla pek çok 
evrakı bünyesinde muhtevi ve münderiçtir. Bu yönüyle ATASE Arşivi, 
Yakınçağ Osmanlı dönemi ve Türkiye Cumhuriyeti Tarihi temel tarihî 
alanlarında çalışan, özellikle askerî bilgi ve belgelere ihtiyacı olan 
araştırıcılar için vazgeçilmez bir müracaat kaynağıdır. Bu durum, tarihî 
süreçte Türkiye ile birlikte Rusya, Azerbaycan, Gürcistan, Ermenistan ve 
Kuzey Kafkasya devletlerinin ve o bölgede bulunan çeşitli etnik 
unsurların, belirtilen tarih aralığındaki çalışmalarına ışık tutması 
açısından da geçerlidir. 

     

Kafkasya bir geçiş kıtası olduğu için, bu coğrafî alanın tarihi, 
beşeriyetin zuhuru ve insanlık için göç ihtiyacının başladığı zaman 
dilimine kadar gerilere götürülebilir. Bu yönüyle bakıldığında bölge 
oldukça eski bir yerleşim alanıdır. Köprü vaziyeti ve geçiş konumu 
münasebetiyle, biraz da mecburî olarak sürekli insan hareketlerine 
ma'rûz kalmıştır. Kafkasya ile ilgili önemli eserlere bakıldığında, bu tarihî 
sürecin, buzul çağının hemen sonrasında başladığı anlaşılmaktadır. 
Türklerin Kafkasya ile ilgisinin ise, milattan oldukça evvelki çağlara kadar 
uzatılabilmesi mümkündür. Hatta bu konuda ilk temsilcilerin Subaru ve 
Sümerler olduğu konusunda kesin olmamakla birlikte önemli deliller 
mevcuttur. Yine de bunun için verilebilecek ve kesin olarak bilinen en 
geç tarih, Kimmerler ve kısa sayılabilecek bir süre sonra onları takip 
eden İskitlerin Kafkasya ve Anadolu coğrafyasına intikal etme 
döneminin başlangıcı olan M.Ö. VIII. yüzyıl sonlarıdır. Yeni araştırmalarla 
bu tarihi daha erken evrelere götürebilme ihtimali her zaman var olsa 
da, şu andaki bilgiler M.Ö. VIII. yüzyıl itibariyle bu ilişkileri kesin bir 
şekilde ortaya koymaktadır. M.S. VII-XI. yüzyıllarda Kafkasya’da hüküm 
sürmüş bir diğer Türk devleti Hazar Kağanlığı’dır ki, bu dönemde 
Kafkasya’da kesin bir Türk hakimiyeti söz konusudur.  

Tabiidir ki, Türk-Kafkas ilişkilerinin sürekli hale gelmesi ve Türk 
boylarının bölgenin yerleşiklerinden birisi olmasının başlangıcı ve 
günümüze değin süren kesintisiz Türklük evresi, Oğuz Türklerinin 
Anadolu’ya gelişleriyle birlikte başlamıştır. Kafkasya X. yüzyıldan 
itibaren, önce Türklerin sürekli geliş-geçişlerine aracı olacak, bu geçişin 
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yoğunluk arz etmeye başlamasıyla birlikte onlara sürekli ev sahipliği 
yapacak bölgelerden birisi konumuna yükselecektir. Böylece öteden 
beri yan yana iki kıta olarak bilinen Kafkasya ve Anadolu’nun kaderi 
değişecek, bu evreden itibaren yoğun ilişkiler dönemi başlayacak ve 
Kafkasya Türkiye ile adeta iç içe geçecektir. Selçuklu Türkleriyle başlayan 
sıkı münasebetler, iktidarın Osmanlı Türklerine intikaliyle birlikte daha 
da yoğunlaşacaktır.  

Osmanlılar Kafkasya’ya hakim oldular ama bunu işgal ederek silah 
zoruyla yapmadılar. Başka bir ifadeyle onlar bölgeyi kuzeyinden 
güneyine kılıçla hiç işgal etmediler, bunu, kendilerine bağlı 
bulundurdukları hanlıklar vasıtasıyla, millî ve dinî araçlarla, an’anevî 
istimâlet politikaları, kültürel ve dinî gelenekleriyle gerçekleştirdiler. 
Usun süre, bu geleneksel politikalarıyla bölgeyi kontrollerinde 
bulundurdular. Asıl olarak Karadeniz’in kuzeyinde Rusların ve biraz da 
Kafkasya’nın güneyindeki İran’ın büyük bir güce dönüşmeleriyle birlikte, 
Osmanlı Türklerinin Kafkasya hakimiyeti tedricî olarak zayıfladı. Özellikle 
1828-1829 ile 1877-1878 tarihli Rus darbeleriyle birlikte bu hakimiyetin 
XIX. yüzyılın sonları itibariyle çok büyük bir zafiyet içerisinde olduğu ve 
Kafkasya’nın ötesinde nadiren de olsa Anadolu’nun işgali süreçlerinin 
gündeme gelmesiyle net bir şekilde anlaşıldı. Ancak ilişkilerin en yoğun 
dönemini yaşaması için, XX. yüzyılın girmesi gerekti. Nitekim II. 
Meşrutiyet dönemiyle birlikte artan Türk-Rus İlişkileri, savaş evresi 
olmasına rağmen, zirvesini gördü. En yoğun ilişkiler bu dönemde 
yaşandı, Türk ve Rus tarafları 1914-1918 arasında sürekli savaş, 1919-
1921 arasında ise zaman zaman ama daha barışçı ortamlarda aynı 
coğrafyada tekrar bir araya geldiler. Savaş da olsa barış da olsa, yedi yılı 
aşkın bir süre devam eden ve neredeyse kesintisiz süren bu yoğun 
ilişkilerin, iki taraf arşivlerine tabiatıyla önemli yansımaları oldu. Bugün 
hem Rusya’nın ve hem de Türkiye’nin, çeşitli arşivlerinde döneme ait 
muhtelif evrakı arasında birbirlerine hasrettikleri kısımları oldukça geniş 
ve kapsamlıdır, hatta Türkiye açısından bakıldığında belki de en geniş 
belge koleksiyonları Doğu cephesine yani Rusya ile yaşanan ilişkilere ait 
olan Kafkasya ve Doğu Vilayetlerine dair seksiyonlarda bulunmaktadır. 
Türkiye’nin muhtelif arşivlerinde Kafkasya ile ilgili özellikle Rusya ile 
meydana gelen savaş ve diplomatik münasebetler başta olmak üzere, 
etnik, dinî, lisanî, iktisadî, ticarî ve ictimaî açılardan milyonlarca evrakı 
bulunmaktadır. Konu, Kafkasya ile ilgili askerî gelişmelere teksif 
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edildiğinde ise, ilk akla gelen ATASE Arşivi’dir ve bu arşivde, Türkiye’ye 
bitişik ve komşu kıta durumundaki Kafkasya’ya ait çok zengin bir bilgi 
birikimi ve belge koleksiyonları bulunmaktadır.  

2019 yılı itibariyle, hâlihazırda Türk Genelkurmay Başkanlığı’na bağlı 
olup, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Arşivi bünyesine dahil 
edilme çalışmaları devam eden ATASE Arşivi, günümüze kadar 
Türkiye’de farklı isimlerle anılmıştır. Genelkurmay Askerî Tarih ve 
Stratejik Etüt Dairesi Başkanlığı Arşivi yani kısaca ATASE Arşivi şeklinde 
anılması, en yaygın bilinen adıdır. Bunun dışında Türk Genelkurmay 
Arşivi, Genelkurmay Harp Dairesi Arşivi, Genelkurmay Harp Tarihi Arşivi 
ve Türk Askerî Tarih Arşivi gibi, dönemsel olarak farklı şekillerde 
isimlendirilmeleri de söz konusudur. Bu arşive, Osmanlı devletinin son 
dönemine dair Harbiye Nezareti evrakının çok önemli bir kısmı da 
dahildir. Ankara’da bulunan ATASE Arşivi, zengin içeriğiyle, genel olarak 
Kafkasya araştırmaları ve özellikle Kafkasya araştırmalarının askerî kısmı 
ve Kafkasya bölgesinde gerçekleşen Türk askerî faaliyetleri açısından 
ülkedeki en önemli müracaat yeri, başka bir ifadeyle en zengin içerikli 
askerî evrakını temsil eden arşiv konumundadır. Hatta Türk-Rus askerî 
ilişkilerinin de önemli bir kesiminin Kafkasya’da yaşandığı düşünülürse, 
bölgedeki Rus askerî faaliyetleri için de kısmen bir kaynak özelliği taşıdığı 
belirtilmelidir.  

ATASE Arşivi’nin başlangıcıyla ilgili ilk gelişmeler, II. Meşrutiyet 
döneminde oluşturulan yeni teşkilatlanmayla ilk Erkân-ı Harbiye-i 
Umumiye Reisi yani Genelkurmay Başkanı olan Ahmet İzzet Paşa’ya 
kadar uzanmaktadır. Arşivin kurulmasına neden olan ilk düşünce, askerî 
konulardaki bilgi ihtiyacı ve eksikliğinin karşılanmasıdır. İlk başta 
“birliklerdeki harp ceridelerinin toplanması ve Çanakkale 
muharebelerinden başlanılarak Cihan Harbi’nin tarihinin yazılması” esas 
amaçtı2. Osmanlı Erkân-ı Harbiye-i Umumiye Reisi Ahmet İzzet Paşa, 
başında bulunduğu Erkân-ı Harbiye-i Umumiye dairesini dört şubeye 
ayırarak, hem daha işlevsel hale getirmek istemiş ve ayrıca bu bünye 
içerisinde, yukarıdaki amaç doğrultusunda bir harp tarihi şubesi 
oluşturmayı amaçlamıştır. Bu çalışmalar neticesinde Genelkurmay dört 
şubeye ayrılmış, harp tarihi işleri Birinci Şube’ye havale edilmişti. Bu ilk 

                                                           
2 Genelkurmay Askerî Tarih ve Stratejik Etüt (ATASE) Başkanlığı Tarihi (1916-1998), 
Ankara, 1999, s. 1-2. 
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kuruluştan sonra, halefi olan Enver Paşa da aynı bakış açısını sürdürmüş 
ve savaş sırasında harp tarihi işini yine Birinci Şube’nin görev alanı 
saymıştı. Böylece müstakbel ATASE Arşivi’nin ilk nüvesi, Birinci Şube 
içerisinde hayat bulmuştu.  

Askerî tarihle ilgili işleri yürütecek bağımsız bir birimin oluşturulması 
ise, 29 Mart 1332 / 11 Nisan 1916 tarihinde yine Enver Paşa’nın emriyle 
“Tarih-i Harb Şubesi” adıyla gerçekleşmiştir3. Mezkûr birim bu kez, 
payitahttaki Harbiye Nezareti Müsteşarlığı Muavinliği’ne bağlanmıştı. 
Ancak bu şube, savaşı müteakiben tekrar Erkân-ı Harbiye-i Umumiye 
Riyaseti bünyesine alındı. Başlangıçtaki amacı harp ceridelerini 
toplamak ve Çanakkale savaşlarından başlayarak Cihan Harbi’nin 
tarihini yazmak olan bu birimin vazifeleri arasına,  Cihan Harbi’nden 
önceki Osmanlı muharebelerinin tarihinin yazılmasını sağlamak 
amacıyla, bu savaşlara ait belgelerin toplanması işi de ilave edildi. Bu 
amaçla birliklerle ve ilgili birimlerle irtibata geçilerek, harp cerideleri ve 
belgelerin toplanması süreci başlatıldı. Kısa zaman içerisinde tedricî bir 
şekilde belgeler ve defterler Harp Tarihi Şubesi’nde birikmeye başladı. 
Zamanla mezkûr evrakın hızla artması üzerine, ihtiyaca binaen “Harp 
Cerideleri ile Vesaik-i Harbiye Dosyaları Hakkında Talimatname” adıyla 
bir yönetmelik hazırlandı. Böylece arşivin kısa denilebilecek bir zaman 
içerisinde şekillenmesi sağlanmaya çalışıldı4. Millî Mücadele sırasında 
Ankara’da da İstanbul’dakinden ayrı olarak, hem de bakanlık 
seviyesinde bir Erkân-ı Harbiye-i Umumiye Vekâleti kuruldu, onun 
bünyesinde de İstanbul’daki muadili doğrultusunda askerî bir tarih 
birimi oluşturuldu. 1 Kasım 1922 tarihinde İstanbul’daki Osmanlı 
hükümet daireleri, TBMM kararıyla lağvedilince, Ankara’daki Erkân-ı 
Harbiye’nin bünyesindeki askerî tarih birimi, konuyla ilgili tek yetkili 
organ olarak kaldı5. Bugün ATASE olarak bilinen arşiv, sonradan 
İstanbul’dan getirilen belgelerin Ankara’da bulunan Tarih-i Harb Şubesi 
kapsamına alınmasından sonra ikisinin oluşumundan meydana 

                                                           
3 Genelkurmay Askerî Tarih ve Stratejik Etüt Dairesi Başkanlığı Arşivi (ATASE), Birinci 
Dünya Harbi Kataloğu (BDH), Arşiv No. 1/16, Klasör No. 1486, Dosya No. 17-109 (332-
335/1916-1919). 
4 Genelkurmay ATASE Başkanlığı Tarihi, s. 3-4. 
5 Hasan Kendirci-İbrahim Halil Aytar, “Askerî ve Siyasî Tarih Araştırmaları İçin Önemli Bir 
Belge Merkezi: ATASE Arşivi Kuruluşu, Yayınları ve Belge Koleksiyonları”, Turkish Studies 
X/1 (Winter 2015), s. 343. 
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gelmiştir. Yani bu arşiv, hem Osmanlı ve hem de Cumhuriyet dönemi 
askerî evrakını bünyesinde bulundurmaktadır. Bu yönüyle askerî 
hususlarda Türkiye Cumhuriyeti’nin en zengin arşiv malzemesini 
bünyesinde bulundurması açısından çok önemli bir müracaat 
kaynağıdır. 

Savaşın sonunda Osmanlı Devleti’nin mağlubiyeti, kötünün de 
kötüsü senaryoyu hayata geçirerek, payitaht olan İstanbul işgal edildi 
(16 Mart 1920). “Bir ülkenin başkentini işgal edip, merkezî otoriteyi 
kontrol altına alabiliyorsanız, o ülkeye her şeyi yaptırabilirsiniz” 
mantığından hareketle, İtilaf devletlerinin Osmanlı payitahtındaki 
varlıkları, devletin ve milletin güvenliği açısından sorun teşkil ettiği ve 
askerî bilgilerin hepsine sahip olup, ileride ülkenin tamamen işgali gibi 
daha büyük sorunlara yol açabileceği düşüncesiyle, arşivin Anadolu’ya 
nakli hususu en üst seviyedeki ciddiyetle ele alındı. Ankara’daki 
hükümet ve istihbarat birimleri, bu hususa uzun süre kafa yordular. 
Ancak içerisinde milyonlarca evrakın bulunduğu bu son derece gizli ve 
önemli, günümüzdeki moda tabirle devletin “kozmik odası” 
durumundaki arşiv, İtilaf devletlerine hissettirilmeden nasıl olacaktı da 
sağlam bir şekilde Anadolu’ya nakledilebilecekti! Tabiidir ki bu hadise, 
düşünüldüğü kadar kolayca gerçekleştirilebilecek bir şey değildi. Bu 
nedenle nakli konusu uzun bir süre gündemde kalmasına rağmen, 
bunun gerçekleştirilmesi çok sonraları mümkün olabildi. Nitekim 
Kurtuluş Savaşı’nın zaferle tamamlanmasına (9 Eylül 1922) ve 
mütarekenin imzalanmasına (11 Ekim 1922) rağmen, İtilaf devletlerinin 
İstanbul’daki varlığının halen sürmesi, arşiv açısından bu teyakkuz 
durumunu sürdürülmesine neden oldu. Yani projeden vazgeçilmedi 
ama bunun hayata geçirilmesi de sağlanamadı. 

6 Ekim 1922’de İtilaf devletlerinin İstanbul’u terk etmek 
mecburiyetinde kalışından ve hâkimiyetin tamamen TBMM’ye 
geçmesinden sonra dahi bu projeden vazgeçilmedi. Devletin kozmik 
odasını yeni merkez olan Ankara’da bulundurma arzusu, o âna kadar 
düşünülen ancak gerçekleştirilmesi mümkün olmayan projenin hiç ara 
vermeden uygulamaya konulmasını ve hayata geçirilmesini sağladı. 
Nitekim TBMM’nin İstanbul’daki kesin hâkimiyetinin başlamasından 
sonra,  mezkûr Harbiye Nezareti Tarih-i Harb Şubesi evrakı güvenli bir 
şekilde Ankara’ya nakledildi ve orada bulunan Erkân-ı Harbiye 



Kafkasya Araştırmalarında Kaynak Olarak Türk Askerî Tarih Arşivi (ATASE)       65 

 

 

bünyesindeki askerî tarih birimi ile birleştirildi. Sonra ise Ankara’da o an 
için uygun ve teşkilatlı bir yerin bulunamaması veya o günün şartlarında 
hemen inşa edilememesi sebebiyle, sadece İstanbul’un değil, 
Ankara’nın evrakını da muhtevi olan Tarih-i Harb Şubesi’nin tüm arşivi, 
Şubat 1923 tarihinde Konya’ya taşındı. Bu taşınma üç ay zarfında 
tamamlanarak, evrakın tamamı yeni ikametine nakledildi. Bu naklin, 13 
Ekim 1923 tarihinde kanunu çıkan ve başkent olma aşamasında bulunan 
Ankara’da, arşiv için teşkilatlı bir binanın olmaması şeklinde izah 
edilebilecek bir nedeni olabileceği gibi, belki de asıl sebep, bu arşive, 
barış zamanında devlet işleyişinde sanıldığı kadar ihtiyacın olmayacağı 
düşüncesinin mevcudiyetidir. Ama devlet hangi gerekçeyle olursa olsun, 
bu nakli gerçekleştirecektir. 

1926 tarihine kadar, takriben üç yıl kadar mezkûr arşivin evrakı 
Konya’da kaldı. Hatta 1925 yılında bu evrakın henüz Konya’da 
bulunduğu bir sırada, birimin adı Erkân-ı Harbiye-i Umumiye Tarih-i 
Harb Dairesi olarak değiştirildi. Neticede ertesi yıl (1926) bu 
ehemmiyetli malzeme tekrar ve nihaî olarak Ankara’ya taşındı ve tüm 
evrak, yetersiz olduğu da bilinen Hamamönü’ndeki eski bir binaya 
yerleştirildi, daha doğrusu tıka basa dolduruldu. 1928 yılında tekrar isim 
değişikliğine gidilerek, Erkân-ı Harbiye-i Umumiye Harb Tarihi Encümeni 
adını alan daire, 1931’e kadar Hamamönü’nde kaldı ve bu tarihte yapımı 
yeni tamamlanan bugünkü Genelkurmay Başkanlığı ana binasına 
taşındı. Muhtevasını oluşturan arşiv belgeleri, Millî Savunma 
Bakanlığı’nın sineması ve çevresinde çok da düzenli olmayan bir şekilde 
depolanmıştır. 1935 yılında Erkân-ı Harbiye-i Umumiye Riyaseti’nin adı 
Genelkurmay Başkanlığı olarak değiştirilince, Harp Tarihi Encümeni’nin 
adı da Genelkurmay Harp Tarihi Encümeni şekline dönüştürülmüştür. 
1944 yılında Genelkurmay Başkanlığı teşkilatında yapısal bir değişikliğe 
gidilerek, Coğrafya Encümeni, Harp Tarihi Encümeni emrine verilmiş ve 
Genelkurmay Harp Tarihi Encümeni adı, Genelkurmay Başkanlığı Harp 
Tarihi ve Coğrafya Encümeni’ne çevrilmiştir. Encümen 1951 yılında 
Genelkurmay Başkanlığı Harp Tarihi Dairesi adını aldıktan sonra, 
bilhassa arşiv evrakının bina problemi de daimî olarak çözülme 
aşamasına girmiştir. Nitekim Harp Tarihi Dairesi için özel olarak inşa 
edilen binanın tamamlanmasıyla birlikte, arşiv evrakının tamamı, 
Genelkurmay ana binasından 1954-1955 döneminde yeni ve bugüne 
kadar hizmet ettiği daimî yerine taşınmıştır. Bugün halen arşiv binası 
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olarak hizmet veren bu bina, Dikmen caddesi üzerinde, TBMM Dikmen 
tarafındaki giriş kapısının tam karşısında, bugünkü Deniz Kuvvetleri 
Komutanlığı ile Sahil Güvenlik Komutanlığı arasındaki kendi 
yerleşkesinde bulunmaktadır. Bu tarihten sonra yeri hiç 
değiştirilmemiştir ama yapısal durumu ve ismi defaatle değişimini 
sürdürmüştür.  

Askerî Müze 1964 yılında, Askerî Müze ve Kültür Sitesi Komutanlığı 
adıyla Harp Tarihi Dairesi bünyesine alınmıştır. 1966’da Stratejik Etütler 
Daire Başkanlığı kurulunca, 1967’de Genelkurmay Başkanlığı Harp Tarihi 
Dairesi’nin adı da Harp Tarihi Başkanlığı’na çevrilmiştir. Bu tarihte 
bünyesinde, Sekreterlik, Harp Tarihi Dairesi, Stratejik Etütler Dairesi ile 
Askerî Müze ve Kültür Sitesi Komutanlığı bulunmaktaydı. 1974 yılında 
Harp Tarihi Başkanlığı bünyesindeki Harp Tarihi Dairesi ile Stratejik 
Etütler Dairesi birleştirilerek, Harp Tarihi ve Stratejik Etütler Dairesi 
Başkanlığı kurulmuştur. Bu isim 1978’de Askerî Tarih ve Stratejik Etüt 
(ATASE) Başkanlığı’na dönüştürülmüş, 2004’de ise Genelkurmay ATASE 
ve Denetleme Başkanlığı olarak yeniden organize edilmiştir6. Pek çok 
isim değişikliğini muhtevi olsa da, 1955 yılından beri aynı binasında 
hizmet vermektedir. 2019 yılının ikinci yarısı itibariyle mezkûr arşivin 
Cumhurbaşkanlığı bünyesine aktarılma çalışmaları sürdürülmektedir. 

ATASE Arşivi, Türkiye’de Yakınçağ ve Türkiye Cumhuriyeti Tarihi, 
yurtdışında ise Kafkasya’da bulunan devletler ile Rusya, İngiltere, 
Almanya ve hatta Amerika gibi ülkeler başta olmak üzere, onların Cihan 
Harbi dönemlerinin özellikle askerî evresini aydınlatmak açısından son 
derece önemli bir müracaat yeri durumundadır. İçerisinde yaklaşık yirmi 
adet tasnif halinde7, 1990’lı yılların sonlarında sekiz milyon kadar belge 

                                                           
6 Genelkurmay ATASE Başkanlığı Tarihi, s. 1-16; Kendirci-Aytar, “Askerî ve Siyasî Tarih 
Araştırmaları İçin Önemli Bir Belge Merkezi“, s. 343-344; E. Semih Yalçın, Türkiye 
Cumhuriyeti Tarihi Kaynakları I, Ankara, 2004, s. 49-50. 
7 Bu tasnifleri şu şekilde sıralamak mümkündür: Osmanlı-Rus Harbi (Kırım Harbi, 1853-
1856), Osmanlı-Sırp-Karadağ Harbi (1875-1877), Osmanlı-Rus Harbi (93 Harbi, 1877-
1878), Osmanlı-Yunan Harbi (1897), Osmanlı-İtalyan Harbi (Trablusgarp Harbi, 1911-
1912), Osmanlı Devri İç Ayaklanmaları (1896-1914), Balkan Harbi (1912-1913), Birinci 
Dünya Harbi (1914-1918), Türk İstiklâl Harbi (1919-1922), Cumhuriyet Devri İç 
Ayaklanmaları (1923-1938), Barış Faaliyetleri, Atatürk Koleksiyonu, Kore Harbi (1950-
1953), Sıkıyönetim Belgeleri, Kıbrıs Barış Harekâtı (1974), Körfez Savaşı (1991), 
Cumhuriyet Devri Siyasî ve Askerî Olayları, Cento Özel Arşivi, Tarihçeler ve Haritalar – 
Albümler (Yücel Güçlü, Historical Archives and the Historians’ Commision to Investigate 
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varken8, bu sayı 2010’ların başlangıcında on milyon adede yaklaşmıştır9. 
Belge sayısının sürekli artışı, her takvim yılı sonunda Türk Silahlı 
Kuvvetleri’ne bağlı kara, deniz, hava birlik ve kurumlarından önemli 
görülen ceride ve belgelerin ATASE Arşiv Müdürlüğü’ne gönderilmesi ve 
tasnif işleminin süreklilik arz etmesi nedeniyledir. Arşiv bünyesindeki 
belge ve dokumanlar, kanun ve talimatname gereği muhafaza edilmesi 
gereken değerli evrak statüsünde olduğu gerekçesiyle süresiz olarak 
saklanmaktadır10. Bu yönüyle bu arşiv, son Türk devletinin askerî 
hafızasını oluşturmaktadır. 

ATASE Arşivi’ndeki en eski tarihli belge 1849 yılına ait iken, en yenisi 
1991 tarihlidir ve Körfez Savaşı’na dairdir. Önceleri kaba tasnif esasına 
göre düzenlenen ve içinde takriben 15-20 ila 500 varak arasında değişen 
standarttan uzak klasörler, arşivin esasını oluşturuyordu. Bu bir anlamda 
“dosya usulü tasnif” idi ama klasörlerde bazen çok az (15-20) bazen de 
çok fazla (takriben 500) sayıda belge vardı ve dosyalar belge sayıları 
açısından hakikaten çok düzensiz bir şekilde bulunuyorlardı. Talep eden 
araştırıcıya bu şekilde bizzat verilen klasörler, belge sayıları fazla 
olduğunda bazen onların ellerinde haftalar boyunca kalabiliyor ve 
içerisindeki belgeler günümüz harflerine aktarılarak istinsah 
edilebiliyordu. Başka bir kopyalama imkânı bulunmuyordu. O nedenle 
arşivden sadece Osmanlıca eski metinleri okumayı bilenlerin istifadesi 
mümkündü, üstelik bu metinlerin tamamına yakını el yazısı hat ile, “rika” 
ile kaleme alınmıştı ki, bu hattı okumak ayrı bir vukûfiyeti gerektiriyordu. 
Öte yandan bu klasörler o kadar “kabaca” tasnif edilmişti ki, bazılarının 
içerisinde, dosyanın genel konusu ile “alakasız” bazı evrakın çıkması dahi 
söz konusuydu. Bu durum tersinden düşünüldüğünde, bu “alakasız” 
evrakı arayan araştırıcıların, bu evraka hiçbir zaman ulaşamamaları 
anlamına geliyordu ki, bir arşiv açısından bu durum hiç arzu edilmeyen 

                                                           
the Armenian Events of 1915, Maryland, 2015, s. 91; Genelkurmay ATASE Başkanlığı 
Tarihi, s. 17; Nasır Yüceer, “Genelkurmay Askerî Tarih ve Stratejik Etüt (ATASE) Başkanlığı 
Arşivi (Tasnif, Bakım-Onarım, Yararlanmaya Sunma, Kopyalama)”, I. Millî Arşiv Şûrası 
(Tebliğler-Tartışmalar), 20-21 Nisan 1998-Ankara, Ankara, 1998, s. 354; Kendirci-Aytar, 
“Askerî ve Siyasî Tarih Araştırmaları İçin Önemli Bir Belge Merkezi“, s. 346; Yalçın, Türkiye 
Cumhuriyeti Tarihi Kaynakları, s. 48-51). 
8 Genelkurmay ATASE Başkanlığı Tarihi, s. 17. 
9 Kendirci-Aytar, “Askerî ve Siyasî Tarih Araştırmaları İçin Önemli Bir Belge Merkezi“, s. 
345-346. 
10 Genelkurmay ATASE Başkanlığı Tarihi, s. 41-43. 



Enis Şahin                                                                                                                     68 

bir durumdu. Başlangıçta bu şekilde sınıflandırılmış olan arşiv, zamanla 
ince tasnif adı verilen belge esaslı tasnif sistemine geçmiştir. Bu, her 
belge ve ekinin birlikte kayıt altına alındığı, konuyla ilgili diğer belgelerin 
de ayrı ayrı bulundurulduğu tasnif yöntemidir. Bu suretle düzenlenen 
bir arşivde, aranılan herhangi bir evrakın bulunulamaması veya evraka 
ulaşılamaması gibi bir ihtimal söz konusu değildir.  

Arşivin ince tasnif gerçekleştirilirken, evrakın dijitalleştirilerek 
bilgisayar ortamına da aktarıldığı bu yöntem, “bilgisayara uyarlı analitik 
tasnif” usulü olarak adlandırılmıştır. ATASE Arşivi kataloglarına göre 
tasnifte olan ve günümüzde araştırıcıların hizmetine sunulan belgelerin 
tamamı, scanner ortamında taranılarak dijital ortama aktarılmıştır. 
Yakın zamana kadar araştırmacıya artık belgenin kendisi asla 
verilmemekte, dijital kopyası hizmetine sunulmaktaydı. Başlangıçta 
belgeler compact disclere kaydedilerek araştırmacılara sunulmakta ve 
araştırmacılar bunlar üzerinden kurumdaki bilgisayarlarda çalışmalarını 
yapmakta iken11, teknolojik gelişmeler ve kurum belge tarama sürecinin 
tamamlanması neticesinde doğrudan kurumsal server üzerinden aynı 
hizmeti almakta idiler. Kaldı ki bugün için belge kopyalarının araştırıcıya 
doğrudan verilmesi, bu süreci de geride bırakmış, doğrudan kurumda 
çalışmak yapma usulü terkedilmeye başlanmıştır. Görüldüğü üzere 
zengin bir içeriğe sahip olan arşiv, bugün artık ince tasnif yöntemiyle ve 
günün teknik ve bilimsel teknolojileriyle donatılmış olarak araştırıcılara 
hizmet vermektedir.  

ATASE Arşivi’nin eski çalışma imkânlarından biraz bahsetmek, böyle 
bir bildiride arşivden istifadenin şartlarının ortaya konulması açısından 
da önem arz etmektedir. Sözün başında, çalışmaya başlamadan önce bu 
arşive müracaat aşamasından, çalışma izninin verilmesi ve arşive 
gelerek yapılan çalışmanın tamamlanmasına kadar geçen sürenin 
düşünülenden çok uzun olduğunu vurgulamak gerekir. Arşivden istifade 
etmenin öncelikli şartı, çalışılacak konunun ayrıntılarının da ekinde 
sunulduğu, ıslak imzalı çalışma talebini bildiren bir dilekçenin doğrudan 

                                                           
11 Genelkurmay ATASE Başkanlığı Tarihi, s. 21, 41; Yüceer, “ATASE Başkanlığı Arşivi”, s. 
360; Kendirci-Aytar, “Askerî ve Siyasî Tarih Araştırmaları İçin Önemli Bir Belge Merkezi“, 
s. 346-347; Enis Şahin, “Genelkurmay ATASE Arşivi Belgelerinde Gürcüler ve Gürcistan”, 
Türk-Gürcü İlişkilerinin Kaynakları Bildiri Kitabı, ed. İbrahim Tellioğlu-Roin Kavrelişvili, 
Trabzon, 2018, s. 129-167. 
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arşive ulaştırılmasıydı. Böylece süreç başlatılmış olmaktaydı. İznin 
verilmesi süreci, bir güvenlik soruşturmasını da gerektirdiğinden, sadece 
bu aşamanın 3 ila 6 ay kadar sürdüğünü de eklemek gerekir. Bu 
tahkikatın olumlu ya da olumsuz olan sonucu yazılı olarak talep sahibine 
iletiliyor, iznin verilmesi halinde, araştırıcıdan “bir aylık bir çalışma 
takvimi”ni plânlayıp, kuruma bildirmesi  zamanının kuruma bildirilmesi 
talep ediliyordu. Çalışmaya başlamak ancak bu koordinasyonun 
sağlanmasıyla mümkün olabiliyor, bu aşamaların posta ile yapıldığı da 
göz önüne alınırsa, bu yeni süreç de en azından bir ya da iki aylık bir 
zaman dilimine mal oluyordu. Bunların tamamlanmasından sonra 
araştırıcı doğrudan Ankara’ya gelerek, işgünleri ve mesai saatleri 
içerisinde, arşivde belge çevirme ve yeni haflerle istinsahını oluşturma 
aşamasını gerçekleştiriyordu. İşin en yorucu kısmını bu aşama 
oluşturuyordu. Araştırıcının arşivde çalışması ve bu bir aylık çalışma 
süresinin yetmemesi halinde, aynı yıl veya takip eden sene içerisinde bir 
aylık yeni bir çalışma süresi de planlanabiliyordu.  

İlgili zaman diliminde arşive çalışmaya gelen bir araştırmacı, orada 
gerçekleştirilmesi gereken iki yeni aşamanın tamamlanmasıyla belgeye 
ulaşabiliyordu. İlk süreç, beş ciltten oluşan BDH kataloglarının 
taranmasıyla başlıyordu. Dikkatli ve hızlı bir araştırıcının, çarşaf 
şeklindeki ayrıntılı katalogları taraması ve bunları listeler halinde kendi 
ajandasına kaydetmesi, her bir cilt için ortalama en az bir ya da iki günlük 
bir zaman diliminde gerçekleşebiliyordu. Bu da katalogların taranması 
sürecinin beş ya da on çalışma işgününe mal olduğunu, bu durumda 
araştırıcının belgelerle buluşmasının, arşive gelişinin ikinci haftasında 
veya o haftanın sonunda mümkün olabileceği anlamına geliyordu. 
Tarama sonucunda arşiv, klasör, dosya ve fihrist numaralarını muhtevi 
küçük talep fişlerinin, istenen her klasör için ayrı ayrı doldurulması ve 
arşivin ilgili birimine verilmesi gerekiyor, günde beş klasörü geçmemek 
kaydıyla ilgili evrakın aynı günün öğleden sonraki çalışma diliminde 
araştırmacıya zimmet karşılığında teslim edilmesiyle doğrudan 
belgelere erişilebilmiş oluyordu. Araştırıcılara belgenin bir fotokopisi 
veya kopyası değil, doğrudan orijinal hali veriliyor ve araştırıcıdan, arşiv 
muhteviyatının tamamına yakınının Osmanlıca olduğu bu belgeleri, 
mesai saatleri içerisinde okuyarak kendi defterine / ajandasına / bilgi 
fişlerine yazması ve belgeleri tekrar iade etmesi bekleniyordu.  
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Orijinal belgelerin araştırıcıya verilmesinin arşivcilik ve belgenin 
yıpranması / eskimesi adına iyi veya arzu edilen bir durum olmadığı 
ortadayken, bununla ilgilenilmemesi, belki de en çarpıcı husustu. 
Araştırıcının sert dokunuşları, çalışma masasında elini veya dirseğini 
dayayarak çalıştığında belgede oluşacak tahribat ve iklim şartlarına göre 
ter ya da nemle ilgili diğer hususların belgeye verdiği zararla 
ilgilenilmezken, araştırıcıların bu belgeler üzerine bir işaret koyması 
veya belgelerde bir tahrifatta bulunmalarını engellemek için çalışmanın 
bir kurşun kalemle değil de, muhtemel bir işaret belli olsun diye, 
tükenmez kırmızı kalemle yaptırılması, daha da ilginç bir durumu ortaya 
çıkarıyordu. Kazara belgelerde tükenmez kırmızı kalemle 
oluşturulabilecek bir çiziğin belgede oluşturmuş olduğu olumsuzluk 
nasıl ortadan kaldırılacaktı! Bu da ayrı bir zarar ve tahrifat olmayacak 
mıydı! Araştırıcının almış olduğu belgenin kopyasının tamamen kırmızı 
oluşu, bu aşamada hiç önem arzetmeyen bir durumken, bu kâğıttan 
ellerine yansıyan leke ve kızıllığın orijinal belgelere bıraktığı leke ve izler, 
yine gözlerden ırak tutulmuştu. Bunun gibi ikincil faktörler, orijinal 
belgelerin yıpranma ve lekelenme süreçlerini hızlandırıyordu.  

Arşivde çalışırken, günde en fazla beş klasör alabilmekle birlikte, bir 
klasörle işinizin bitmesinden önce, yenisini almanız da imkân dahilinde 
değildi. 2000’li yılların başlangıcına kadar sistem bu şekilde işletildi ve 
araştırıcılara belgelerin kopyası verilmedi. Araştırmacılar arşive bizzat 
gelerek, belgeleri bizzat okuyarak ve bizzat kaydederek bu arşivden 
istifade edebildiler. Arşiv evrakının bir kopyasının araştırmacıya 
verilmesi, sadece Genelkurmay ATASE Başkanlığı’ndan alınan “özel izin” 
ile mümkün olabiliyordu ki, bu da zor bir ameliye idi. Bunun dışında 
kalan araştırıcıların tamamı, çalışmaları için kendilerine verilen 
evraktan, ancak Osmanlıca metinlere vukûfiyetleriyle ve klasik yazma 
hızlarıyla orantılı bir şekilde istifade edebiliyorlardı.  

Eski harfli yazıya bi-hakkın vâkıf olarak iyi ve hızlı yazan bir 
araştırmacının, kısa-uzun ortalama günlük elli belge alması demek –ki 
günlük elli belgenin çevirisini yapabilmek hakikaten zordur- aylık olarak 
1000 belge alabileceği anlamına gelmekteydi. Bu evrenin sonuna doğru, 
arşive kamerası olmayan dizüstü bilgisayarlarla girilmesine izin 
verilmesi, f klavye ile yazmayı bilenlerin hızlı belge almasına da büyük 
katkı yaptı. Bunun, tarafımdan bizzat tecrübe edildiğini ve el ile yazılarak 
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belge alınmasına oranla, bu yolun araştırıcıya en az iki kat hız 
kazandırdığını ve bunun, alınan belge sayısını da en az ikiye katladığını 
ifade etmeliyim. Yani arşivde şahsî bilgisayarın kullanılması hususu, 
yazma ameliyesini ortadan kaldırmakta ve araştırıcının belge okumasına 
göre artış göstermektedir. O yıllarda yazarak almanın dışında arşivden 
istifade etmenin başka bir imkânı yoktu. 2000’li yıllarla birlikte 
araştırmacının çalışma süresini tamamlamasının müteakiben, kendisine 
talep ettiği 20-25 adet evrakın fotokopisi verilmeye başlandı. Bu 
durumlarda araştırmacılar, çalıştıkları dosyalardaki en uzun içerikli 
belgeleri talep ederek, zamandan istifade etmeye çalıştılar. Fotokopi bir 
süre sonra dijital kopyaya dönüştürüldü. 2010’lu yıllardan itibaren 
arşivin çalışma prensipleri yeniden düzenlendi ve araştırmacıların talep 
ettikleri belgelerin hemen hemen tamamının dijital kopyaları 
kendilerine cd halinde verilmeye başlandı. Bu düzenleme, araştırıcının 
arşivde geçirdiği süreyi çok büyük bir oranda kısalttı. Artık katalogların 
taranması ve taleplerin ilgili birime verilmesi yeterlidir. Arşivdeki zaman 
sadece tarama ve taleplerin yazılmasına harcanmaktadır. Hatta bu 
uygulama zaman içerisinde daha da geliştirilmiştir. Nitekim bugün, 
katalogların taranması kaydıyla, istenilecek belgeler bir dilekçeyle 
arşivden talep edilebilmekte ve kısa bir zaman içerisinde talep 
karşılanarak matlup evrak, gösterilen adrese cd halinde yine posta ile 
ulaştırılmaktadır. Bu uygulamaya geçilmesiyle elde edilen zaman ve 
maddî tasarruf bir yana, bunun ATASE Arşivi’nin tarih araştırmalarına 
yaptığı olumlu ve önemli katkıyı zaman içerisinde daha da 
kuvvetlendireceğine şüphe bulunmamaktadır. Ama bunun tarih 
araştırmalarına ne denli katkı yaptığı veya istikbalde yapabileceği ayrıca 
değerlendirilmesi gereken bir husustur. 

PIEES’in düzenlediği “Doğu Avrupa Araştırmalarında Kavramlar, 
Kaynaklar, Metodoloji ve Sanat” temalı Kuzey Makedonya’nın başkenti 
Üsküp’te gerçekleştirilen III. Uluslararası Doğu Avrupa Araştırmaları 
Kongresi’ne sunulan bu bildiride, ATASE Arşivi’nde bulunan yaklaşık on 
milyon adet arşiv materyali arasında Kafkasya ile ilgili olanlar mercek 
altına alınmıştır. ATASE Arşivi’nde bulunan ve yukarıda isimleri 
zikredilen 19 adet tasnifin özellikle üç tanesinin muhtevası Kafkasya ile 
ilgilidir ve içerikleriyle çok zengin bir belge yelpazesi sunmaktadırlar. 
Bunlar; Osmanlı-Rus Harbi (ORH), Birinci Dünya Harbi (BDH) ile İstiklâl 
Harbi (İSH) tasnifleridir. Bu üç tasnife ait belgelerde geçen olayların çok 
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önemli bir kısmının mekânı ya Kafkasya’dır, ya da Kafkasya’nın çok 
yakınındaki çevre bölgeler, özellikle Türk Doğu Anadolusu’dur veya 
mezkûr belgeler, doğrudan doğruya Türk-Kafkas ilişkileri hususundadır.  
Bunlardan 1877-1878 Osmanlı-Rus Harbi’nde tarafların mücadele alanı 
olan Şark Cephesi doğrudan Kafkasya’nın yanı başındadır ve bölgede 
yaşanan olaylar tabiatıyla Kafkasya ile direkt ilgilidir. Doğu Anadolu ile 
Kafkasya bölgelerinde geçen bu harbî ilişkilerin, arşiv belgelerine çok 
sayıda yansıması olmuştur. Birinci Dünya Harbi koleksiyonu, Türk-Rus 
ilişkilerinin tarihinde görmüş olduğu en büyük savaşlardan birisi olan 
Cihan Harbi içerisindeki mekânın da tarihidir. Bölgeye ait pek çok 
ayrıntılı bilgiyi muhtevidir.  

Mebhûs koleksiyonların üçüncüsü ise İstiklal Harbi koleksiyonudur. 
Bu tasnif, tabii ki en başta Türk İstiklâl Harbi’nin resmiyete yansımış 
belgelerinin dilinden bu kutsal ve Cumhuriyet’e giden yolculuğunun 
hikâyesini sunmaktadır. Ama bunu sunarken, Anadolu kıtasının 
bitişiğinde bulunan, doğu ve kuzeydoğusunu komple kaplayan 
Kafkasya’yı asla ihmal etmez. Kafkasya’da yaşayan Gürcüler, Ermeniler 
ve tabii ki Azerbaycan Türkleri başta olmak üzere diğer Kafkas 
topluluklarının ve onların yaşadıkları Kafkas coğrafyasının Anadolu ile 
bağları, ilişkileri ve Anadolu Türklüğü ile olan münasebetlerine dair çok 
zengin materyal ile doludur. Dahası o coğrafya üzerinde tarihte önemli 
zaman dilimlerinde etkili olmuş ve bağlantısı bulunan Rusya’ya dair de 
pek çok belge ve bilgiyi muhtevidir. Öyle ki, Türk-Rus ilişkilerinin sadece 
Kafkasya bölgesindeki bölümünün yazılması düşünülse, bu konuda 
Türkiye’deki en büyük yazılı evrakı bünyesinde bulunduran arşivlerden 
birisi ATASE’dir, ama bu, tarafların özellikle askerî ilişkileriyse, 
tartışmasız en büyüğüdür. ATASE Arşivi’nin Kafkasya’nın tarihine, 
bilhassa askerî tarihine katkısı, sanıldığından ve düşünüldüğünden çok 
daha fazladır. Kafkasya’nın bilhassa askerî tarihi, ATASE Arşivi olmadan 
yazılamaz… Bu bildirinin ana konusu, Kafkas araştırmalarında kaynak 
olarak ATASE Arşivi’nin önemini ve ne kadar zengin koleksiyonlara sahip 
olduğunu ortaya koyabilmektir. Ancak, mezkûr arşivin OSH, BDH ve İSH 
tasniflerinin tamamının böyle bir kongre bildirisi kapsamında ele 
alınması, konunun çok geniş ve ayrıntılı olması hasebiyle mümkün 
görünmemektedir. Bu yüzden, bildiride ORH, BDH ve İSH tasniflerinden 
sadece BDH üzerinde ayrıntılı olarak durulmuş ve bu zengin 
koleksiyonun bazı ayrıntılarına değinilmiştir. BDH tasnifinin tercih 
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edilmesi, hem Cihan Harbi’yle ilgili belge sayısının fazlalığı ve hem de 
Kafkasya askerî gelişmeleri konusundaki en zengin belge muhtevasına 
sahip olması nedeniyledir.  

ATASE Arşivi BDH kataloğunda Kafkasya’ya dair bulunan evrakın çok 
genel bir dökümünü şu şekilde yapabilmek mümkündür: Savaşın 
başlangıcından sonuna, Kafkasya’da yaşayan Azerbaycan Türkleri, 
Gürcüler, Ermeniler, Asetinler/Osetler, Çerkesler, Abhazlar-Adigeler, 
Çeçenler, Lezgiler, İnguşlar, Laklar, Tatlar, Dağıstan toplulukları, 
Karaçay-Balkarlar, Kumuklar ve Avarlar vs. gibi toplulukların genel 
durumlarıyla ilgili rapor, istatistik ve belgeler, savaşın Kafkasya’da 
başlaması ve Rus uygulamaları, savaş alanı olarak Kafkasya, 
Kafkasya’daki Rus askerî varlığı ve askerî harekât potansiyeliyle ilgili 
istihbarat raporları, savaş içerisinde bölgedeki halkların birbirleriyle 
münasebetleri, yine savaş zamanı bölgenin bilhassa sosyo-ekonomik 
imkânlarıyla ilgili raporlar, Kafkasya’nın coğrafî ve askerî durumu ve 
hususiyle insan ve hayvan potansiyeli, arazi şartları ve nakil imkânları, 
bölgenin savaş ve barış dönemlerindeki ekonomik ve askerî 
kabiliyetlerinin karşılaştırmalı raporları, Rusya’nın bölgede kurmuş 
olduğu askerî ve idarî mekanizma, Kafkasya Genel Valiliği ve onunla ilgili 
bazı dönemlere ait yazışmalar,  bilhassa Maverâ-yı Kafkasya’da yaşayan 
Azerbaycan Türkleri, Gürcüler ve Ermenilerle ilgili bazı istatistikler, bu 
milletlerin birbirleriyle olan münasebetleri, Rusya’nın bölgedeki askerî 
varlığı, bu toplulukların savaş içerisinde birbirleriyle ilişkileri, Ruslara 
bakış açıları ve savaş sırasındaki refleksleri, bunlarla ve askerî 
durumlarla ilgili istihbarî ve istatistikî bilgiler, Rus hududuna dair bilgiler 
ve raporlar, Rize-Artvin-Ardahan’ın doğusunda Türk-Rus sınırı boyunca 
sağlanan bilgiler ve gözetleme raporları, Rus uçaklarıyla atılan ve çeşitli 
yollarla Türkiye’ye doğu sınırından sokulan beyannameler, Türk Doğu 
Cephesi’ne dair istihbarat raporları, Rusya’nın siyasî ve askerî 
durumuyla ilgili raporlar, Ermenilerle ilgili çeşitli bilgi ve raporlar, 
Ermenice kitap ve haritalar, Ermenilerle ilgili siyasî, coğrafî ve istatistikî 
bilgi ve raporlar, Rus ahvâli ve ordusu hakkında raporlar, Rus sınır 
boyları ve bilhassa Batum ile ilgili bilgiler ve istihbarat raporları, Kuzey 
ve Güney Kafkasya’daki siyasî olaylar, askerî teşkilat ve Ermeni 
mezalimi, Ermeni meselesinin çeşitli evreleri hakkında ayrıntılı bilgiler, 
Rus-Ermeni-Gürcü ve Kafkas Müslümanlarına dair raporlar, Rus 
İhtilâlleriyle ilgili bilgi ve istihbarî malûmat, özellikle Rus İhtilâllerinden 



Enis Şahin                                                                                                                     74 

başlayarak Kafkasya’nın güneyinde meydana gelen gelişmeler, Çarlığın 
yıkılmasının bölgedeki refleksleri ve kurulan idarî yapı, bölgenin 
Rusya’dan ayrılma girişimleri, Geçici Rus hükümetine yönelik tepkiler, 
Kafkasya Özel Komitesi’nin kurulması ve bununla ilgili gelişmeler, Geçici 
Hükümet’in Bolşevikler tarafından yıkılması ve Ekim İhtilalinin 
Kafkasya’daki tezahürleri, Mavera-yı Kafkasya Komiserliği’nin 
kurulması, Bolşeviklere tepkiler ve Kafkasya’nın kendi parlamentosu 
olan Seym’in kuruluşunu müteakiben bölgenin Rusya’dan ayrılma 
eğilimleri, Brest-Litovsk ve Erzincan Mütarekeleri döneminde Kafkasya, 
Türkiye ile münasebetler ve Türkiye’nin bölgeye karşı ilgisi, Kafkasya ile 
ilgili Türk istihbaratının kıyı gözetleme raporları ve sayısız miktarda 
denilebilecek askerî istihbarat ve casusluk raporları, yine Türkiye ile 
gerçekleştirilen Trabzon ve Batum Konferansları, Mavera-yı Kafkasya 
Demokratik Cumhuriyeti’nin bağımsızlık ilanı ve Rusya’dan ayrılması, 
Türkiye ile münasebetler ve Türkiye’nin bu siyasî yapıyı tanıması, Batum 
Konferansı ve bu konferans sırasında Kafkas topluluklarıyla 
münasebetler ve neticede imzalanan antlaşmalar (20 adet) ve bunlarla 
ilgili yazışmalar, yeni kurulan Şimalî Kafkasya, Azerbaycan, Gürcistan ve 
Ermenistan Cumhuriyetleriyle ilgili gelişme ve ilişkiler, Batum 
Antlaşmalarının Kafkasya’da uygulanış süreci, bununla ilgili harita ve 
krokiler, Elviye-i Selase denilen Kars, Ardahan ve Batum’daki halk 
oylaması ve uygulanışı, sonuçları, Türkiye’nin Elviye-i Selase’yi ilhakı, bu 
ilhaka tepkiler, 1918 yılı Ermenilerle Gümrü’de gerçekleştirilen ilişkiler, 
müzakereler ve imzalanan protokoller (5 adet) ve sınır antlaşmaları, 
Bakû’yü kurtarma savaşına dair tüm askerî gelişmeler, harekât planları 
ve harekâtın icrası, bu dönemde Kafkas Müslümanlarının genel durumu, 
Osmanlı Devleti’nin bilhassa Şimalî Kafkasya ve Azerbaycan 
Cumhuriyetlerine karşı müşfik yaklaşımı ve bilhassa askerî 
münasebetler, bu cumhuriyetlerin yardım talepleri ve Türk Ordusu’nun 
Bakû ve Dağıstan’a kadar gerçekleştirdiği askerî harekât ve kardeş 
yardımı, bu dönemde bölge ile ilgili olarak elde edilen istihbarî raporlar, 
Kafkas Müslümanlarının bu harekât karşısındaki tutum ve davranışları, 
Kafkasya’da bulunan Ruslar ve Almanlarla ilgili istihbarat raporları, 
Mondros Mütarekesi ve Kafkasya gelişmeleri, mütarekeye göre Türk 
birliklerinin Kafkasya’daki mevcut dağılımı ve çekilme kararı karşısında 
ordunun refleksi, çekilme harekâtının ayrıntıları, adım adım ve krokilerle 
çekilmenin uygulanması, Şimalî Kafkasya, Azerbaycan, Gürcistan ve 
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Ermenistan devletleri nezdinde Türk siyasî ve askerî temsilcileri ve bu 
ülke başkentlerinde gerçekleştirdikleri faaliyetler ve neticede Türk 
Ordularının Kafkasya’yı tahliyesi sürecinin tamamlanması ve savaştan 
önceki sınırlara geri çekilişi…12 

ATASE Arşivi’nin birer ana başlığı şeklinde kabul edilebilecek ve 
içerikle ilgili genel bir kanı oluşturabilecek bu muhtasar bilgilerin 
verilmesini müteakiben, BDH tasnifinin, Kafkasya Tarihi Araştırmaları 
için paha biçilmez bir değer taşıdığını, Cihan Harbi sırasında kayıt altına 
alınan bölgeyle ilgili belgelerin tarihleri, ana konuları ve evrak sayıları 
üzerinden ayrıntılı bir kesitle göstermeye çalışmak da oldukça faydalı 
olacaktır. Sadece belge sayıları dahi, Osmanlı hükümet dairelerinin, 
istihbaratının ve muhtelif bilgi toplama ağlarının ne kadar verimli ve 
yoğun çalıştığını göstermesi bakımından son derece ehemmiyetlidir. Bu, 
dönemin kayıt ve arşivleme sisteminin kalitesini de ortaya koymaktadır. 
BDH kataloğunda Kafkasya ile ilgili mevcut evrakın, bir fikir verebilmesi 
adına yıllara göre icmal şeklinde kronolojik dökümü13, konusu ve 
yoğunluğu şu belli başlı örneklerle gösterilebilir:  

Evrak Tarihi Evrak Konusu     
  Evrak Adedi 

1913-1914 Ermeni faaliyetleriyle ilgili istihbarat ve Ermenice raporlar 
  277 

1913-1918 Rusya ve Kafkasya’nın siyasî ve askerî vaziyetine dair raporlar
   12934 

 
1914  Türk sahillerine taarruz eden Rus çeteleriyle ilgili raporlar 

  312 
1914  Ermenilerin Vilâyât-ı Şarkıye’ye ait bilgi, şifreli mektup ve 

şiirleri  60 

                                                           
12 Yukarıda verilen bilgiler, şahsî tecrübe ve 1990’lı yıllardan itibaren bu arşivde 
çalışırken, Birinci Dünya Harbi’ne dair gerek beş ciltlik kataloglardan ve gerekse çalışmam 
için tarafıma verilen klasörlerden tuttuğum muhtelif şahsî ajanda ve defterlerden 
derlenmiştir. 
13 Oldukça uzun olması nedeniyle, yukarıda gösterilen liste ATASE Arşivi’ndeki Birinci 
Dünya Harbi kataloglarından seçilerek oluşturulmuş, listeyi çok uzatmamak ve bir 
katalog görünümüne tahvil etmemek için, aynı yıllara ait olanlar birleştirilerek ve benzer 
konulara dair evrakın sayıları kendi içlerinde toplanarak gösterilmiştir. 
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1914-1915 Karadeniz’de Rus ve Türk faaliyetleriyle ilgili rapor ve 
istihbarat bilgileri 3700 

1914-1915 Rus uçaklarıyla Türkiye’ye sokulan çeşitli beyannameler 
  110 

1914-1915 Kıyı gözetleme raporları ve Trabzon bombardımanı 
   1245 

1914-1915 Kafkasya’da Rus hududunun durumu ve sınır krokileri 
  672 

1914-1915 III. Ordu mıntıkasında Ermeni faaliyetleri  
   4459 

1914-1916 Türk Doğu Cephesi’ne ait istihbarat raporları 
   6354 

1914-1917 Kafkasya’ya dair harp mecmuaları   
   3312 

1914-1917 Rus Kafkas ordusundaki subay listeleri, savaşta Ermeni-Rus 
birlikteliği  219 

1914-1917 Kafkasya’da Ermeni muzır faaliyetlerine dair muhbir raporları
   2289 

1914-1918 Rusya, Kafkasya ve Ermenilerle ilgili siyasî, coğrafî ve istatistikî 
malumat 376 

1914-1918 Ermeni siyasî komiteleri, Rus çekilmesi sonrası Ermeni 
mezalimi  2566 

1914-1918 Ermeni Taşnak Komitesi’nin zabıt, karar ve muhaberat evrakı
   10/2 df. 

1914-1918 Kafkasya’da Ermeni mezalimi ve bölgeyle ilgili çeşitli 
yazışmalar  15943 

1914-1918 Osmanlılar aleyhine muhtar ve müstakil bir Ermenistan 
kurulması hayalleri 84 

1914-1918 Ermeni çetelerinin tenkili ve Taşnakların Ruslarla 
işbirliklerinin ayrıntıları 1365 

1914-1919 Vilâyât-ı Şarkıye’de Ermeniler ve çeşitli tedhiş faaliyetleri 
  2527 

1914-1920 Kafkasya’da Ermeniler için gönüllü kaydeden ihtilal 
cemiyetleri  363 

 
1915  Karadeniz’de Türk ve “düşman” donanma faaliyetleri ve 

çatışmalar  361 
1915  Düşmanın (Rusya) deniz ve hava faaliyeti  

   1924 
1915-1917 Kafkasya’da Ermeniler, isim cetvelleri, aleyhimizdeki 

faaliyetleri  156 
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1915-1918 Kafkas Cephesi’ndeki Rus kuvvetleriyle yazışmalar 
   7762 

1915-1918 Yıldırım ve Şark Orduları Grubu’nun kuruluş ve konuşları 
  876 

1915-1918 Rusya ve Kafkasya’nın siyasî ve askerî durumu hakkında 
raporlar  1215 

1915-1918 İstihbarat: Rus, Ermeni, Gürcü ve Kafkas Müslümanlarına dair 
raporlar 3692 

1915-1918 Ermeni tehciri ve gönderilen Ermenilerin mallarının 
muhafazası  262/1 df. 

1915-1918 Kafkasya’da Ermeni mezalimine ait ABD ve Romen gazete 
tercümeleri  480 

1915-1918 Kafkasya ve İran’da matbuatla ilgili bilgiler  
   167 

1915-1918 Kafkasya’nın çeşitli kısımlarında Ermeni faaliyetleri 
   6732 

1915-1918 Rusya ve Kafkasya’da Ermeni teşkilatları  
   776 

1915-1919 Sulh müzakereleri, Elviye-i Selase havalisinin Türkiye’ye 
ilhakıyla ilgili raporlar 986 

 
1916  Kafkas Cephesi’ne ait harekât ve istihbarat raporları 

   4587 
1916  Rusya’nın siyasî durumu ve Kafkasya’daki askerî vaziyeti 

  2358 
1916-1917 Kafkas Cephesi raporları ve Rus resmî tebliğleri 

   1469 
1916-1917 Kafkasya’da sınırlar, Rusların geri çekilmeleri ve Ermeni 

mezalimi  2564 
1916-1918 Ruslarla yapılan mütareke yazışmaları  

   4067 
1916-1918 Kafkasya’da Rus ve Türk casuslarının karşılıklı faaliyetleri  

  1112 
1916-1918 Ruslarla mütarekenin imzalanması halinde yapılacak işler 

  42 
1916-1918 Kafkasya’nın durumu hakkında istihbarat  

   4631 
1916-1918 Kafkasya’da Ermeni ve Gürcü teşkilatları, muhbir ve casusluk 

faaliyetleri 703 
1916-1919 Kafkasya’da gönüllü Ermeni teşkilatı  

   712 
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1917  Şark Cephesi’ne dair raporlar ve yazışmalar  

   6682 
1917  Rus Cephesi’ne ait kıyı gözetleme raporları  

   8624 
1917  Düşmanın hava ve deniz faaliyet raporları  

   2563 
1917  Karadeniz’de Rus donanması ve Kafkasya’da Ermeni mezalimi

  4251 
1917  Kafkasya’da Ermeniler ve onlarla ilgili istihbarat raporları 

  4958/21 df. 
1917  Kafkasya’daki Rus komutan ve kurmay sınıfının ad ve 

görevleri  1 kitap 
1917  Kafkasya’daki Rus Ordusu hakkında raporlar 

   3596 
1917  Hür Gürcistan Komitesi ve Gürcistan ahvaline dair istihbarat 

  138 
1917  Geçici Hükümet döneminde Kafkasya raporları 

   3712 
1917  Rus işgal bölgesinin tahliyesi halinde neler yapılacağıyla ilgili 

raporlar  125 
1917-1918 Kafkasya’da Ermeni kolordusunun teşkili ve Ruslarla 

münasebetleri  1774 
1917-1918 Rusya ile yapılan barıştan sonra I. Türk Ordusu’nun teşkilatı 

ve konuşu  1672 
1917-1918 Kafkasya’da bulunan milletlerle ilgili istihbarî bilgiler 

   6542  
1917-1918 Rusların tahliye ettikleri mıntıkalarda asayiş ve emniyet 

  4124 
1917-1918 Kafkas İttihat ve Terakki Fırkası Kâtibi Ruşen Bey’in raporları 

  28 
1917-1918 Kafkas Müslümanlarına yapılan mezalim  

   13684 
1917-1918 Rus İhtilali sonrası III. Ordu karşısındaki düşmanla sulh ve 

mütareke yapılması 3751 
1917-1918 Kafkasya’da mütareke komisyonları kurulması ve sınır tespiti

   2309 
1917-1918 Rusların tahliye ettikleri arazide Ermeniler ve mezalimleri 

  3654 
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1918  Rusya’nın boşalttığı bölgede Ermeni mezalimi, raporlar, 
emirler  3351 

1918  Ermeni mezalimi karşısında Rus ordularına verilen muhtıralar
   226 

1918  Ermenilerin Vilâyât-ı Şarkıye’de sabotaj planları 
   602 

1918  Ermeni tabur ve alayları hakkında istihbarat raporları 
  1895 

1918  Kafkasya’da Gürcistan, Şimalî Kafkasya ve Azerbaycan’ın 
tahliyeleri  4084 

1918  Kafkasya’da kıta intikalleri, eşkıya takibi, Trabzon’da Rus 
yığınağı  2243 

1918  Batum Antlaşmalarıyla boşaltılacak mıntıkalar, III. Ordu 
raporları  1157 

1918  Rus hududuna dair istihbarat raporları  
   6128 

1918  Rusya ile yapılacak sulh muahedesine katılacak heyet ve 
yazışmalar  434 

1918  Ruslar tarafından Kafkas Cephesi’ne atılan beyanname ve 
propagandalar 660 

1918  Kafkasya’da Bolşevik ve Ermenilerle yapılan mücadeleler 
  416 

1918  Rus resmî tebliğleri, Van civarında Ermeni faaliyetleri 
  441 

1918  Rusya ile yapılacak mütareke ve musalahaya ait yazışmalar 
  5854 

1918  Kafkasya’dan İstanbul’a tahsil için gönderilen talebeler 
  128 

1918  Batum’un işgali ve Kafkasya’da Ermeni mezalimi 
   3346 

1918  Kafkasya’dan dönen esirlerimizin bölge hakkındaki istihbaratı
   760 

1918  Batum’da yapılan Türk-Ermeni Antlaşmaları  ve yazışmalar
   1756 

1918  Kafkasya ve Ruslarla ilgili siyasî istihbarat cerideleri 
   575 

1918  Gümrü’de Osmanlı ve Ermeni müzakere komisyonu 
yazışmaları  859 

1918  Kafkasya’da Ermenilerle yapılan müzakere ve antlaşmalar 
  1378 
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1918  Kafkasya’ya ait istihbarat cerideleri  
   3227 

1918  Ermenilerin Erzurum mezalimi hakkında Rus Topçu Alayı’nın 
raporu  24 

1918  Batum Vilayeti’nin teşkili hakkında kararname ve çeşitli 
yazışmalar  659 

1918  Batum Konferansı’ndaki Türk delegasyonuyla ilgili yazışmalar
   2554 

1918  Kafkasya’da Türk-Ermeni ilişkileri ve Ermeni mezalimi 
  6333 

1918  Kuzey ve Güney Kafkasya’da siyasî ve askerî gelişmeler ve 
Ermeni mezalimi 842 

1918  Kafkasya’da nüfus yoğunluğuyla ilgili istatistikler ve istihbarat 
raporları 1333 

1918  Bakû Harekâtı, Türkiye-Azerbaycan ilişkileri ve “kardeş 
kömeği”  1746 

1918  Bakû’yü kurtarma savaşı, Türk Ordusu’nun askerî harekât 
planları  8867 

1918  Kafkas İslâm Ordusu ile Başkumandanlık Vekâleti’nin 
Kafkasya hk. yazışmaları 2214 

Sonuç 

Yukarıda liste şeklinde verilen dökümler dikkatlice incelendiğinde, 
ATASE Arşivi’ndeki sadece BDH koleksiyonunda, sadece Kafkasya 
bölgesinde ve yine sadece Cihan Harbi süresince mevcut belge sayısının 
çeyrek milyona yakın olması, arşivin Kafkasya için ne denli önemli ve 
zengin içerikli bir kaynak olduğunun göstergesidir. Buna ORH ile İSH gibi 
tasniflerin dahil olmaması ve sayının tamamına yakınının özellikle askerî 
konularda olması ise, var olan değeri daha yukarılara taşımaktadır. Zira 
Türkiye’deki başka hiçbir arşivde askerî konularda bu denli zengin bir 
belge yoğunluğuna rastlayabilmek mümkün olamayacaktır. Bu nedenle 
ATASE Arşivi, Kafkasya’nın bilhassa askerî yönünü ele alırken ve 
bölgedeki askerî gelişmelere mercek tutarken, konuyla ilgili 
araştırıcıların Türkiye’de girmesi ve incelemesi gereken arşivlerin en 
önemlisi durumundadır. Neticede ATASE Arşivi, Kafkasya’nın, 
Türkiye’nin, Rusya’nın ve dolayısıyla Doğu Avrupa’nın Cihan Harbi 
öncesi, sırası ve sonrasındaki askerî gelişmelerine ışık tutan çok önemli 
bir fonksiyonu yerine getirmektedir ve bu yönüyle mezkûr bölgeyle ilgili 
çalışan yakın dönem tarihçileri için vazgeçilmez bir bilgi kaynağı ve 
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müracaat yeri özelliği taşımaktadır. Bu arşiv, Doğu Avrupa’nın çok 
önemli bir bölümü olan Balkanlar ve Balkan Harpleri ile de ilgili çok 
önemli bir başvuru kaynağıdır. Bu bildiri kapsamında sadece Kafkasya 
üzerinde durulduğu için, Balkanlar hususunda ayrı bir bildiri 
hazırlanması mümkündür ve dahi Balkan Araştırmaları için bunun 
mutlaka yapılması gerekmektedir. Hatta kaynak ATASE Arşivi olduğuna 
göre, bunun Ortadoğu başta olmak üzere, Osmanlı hakimiyetinin teşmil 
edildiği tüm coğrafyalar için geçerli olması da mümkündür. 

Bu arşiv için belirtilmesi gereken çok önemli hususlardan birisi de; 
Türk-Ermeni ihtilafı ve taraflar arasında yaşanan problemlerin en iyi 
“tanık”larından birisi olmasıdır. Yani Ermeni Problemi denilen ve 
Kafkasya ve Türk Doğu Vilayetleriyle doğrudan alakalı olan “malûm 
mesele”ye dair onbinlerce, hatta yüzbinlerce evrak bu arşivde 
münderiçtir. Söz konusu bu evrakın çoğunlukla askerî ve askerî 
istihbaratı muhtevi olması, bu bilgilerin başka bir yerden teminini de 
imkânsız hale getirmektedir. Bu haliyle ATASE Arşivi, Kafkasya 
araştırmaları için olduğu gibi, mezkûr meseleyle ilgili olarak da, sadece 
Türkiye için değil, dünya için en önemli müracaat yerlerinden birisi, belki 
de en önemlisidir. Zira Ermenilerin “asıl muhatabı olanların” kendi 
aralarındaki yazışmalarını ve yine onların sağladıkları istihbaratı muhtevi 
olması açısından büyük ehemmiyet arzetmektedir.  
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Doğu Avrupa ve Balkan Tarihi Araştırmaları İçin Kıymetli Bir 
Kaynak: Şikâyet Ahkâm Defterleri 

 

Alper Başer 

 

Özet 

Doğu Avrupa ve Balkan topraklarında uzun yıllar hakimiyet süren Osmanlı 
İmparatorluğundan günümüze çok sayıda belge ulaşmıştır. Günümüze intikal 
eden bu belgeler Tanzimat öncesi ve Tanzimat sonrası şeklinde, Tanzimat 
öncesinden günümüze ulaşan belgelerin de temel olarak evrak ve defter 
olarak ikiye ayrıldığı görülmektedir. Osmanlılar kuruluş yıllarından itibaren 
hükme bağlanan konuları Divan ve Maliye kalemlerinde kaydetmişlerdir. Bu 
kayıt tutma geleneğinin Osmanlı adalet anlayışı ile birleşmesi neticesinde 
hukuki boyutu olan hükümler önce Mühimme Defterleri’ne 1649 yılında 
itibaren genel şikayet defterlerine kaydedilmişlerdir. Osmanlı bürokrasisindeki 
uzmanlaşma, devlet idaresindeki bozulmaya paralel olarak 1742 yılında 
Şikayet Ahkam Defterleri ortaya çıkmıştır. Şikayet Ahkam Defterlerinin alt 
bölümlerini oluşturan Rumeli, Özi ve Silistre Şikayet Ahkam Defterleri Balkan 
ve Doğu Avrupa’nın sosyo-ekonomik tarihi için kıymetli bir kaynak grubudur. 

Anahtar Kelimler: Doğu Avrupa, Şikayet, Defter, Üsküp 

 

Giriş 

Osman Gazi tarafından kurulan Osmanlı İmparatorluğu I. Murad 
döneminde bir Balkan devletine dönüşmüştür. II. Mehmet döneminde 
gerçekleşen fetihlerle Balkan coğrafyasının tamamına yakını denetim 
altına alınmıştır. Yine II. Mehmet döneminde Kırım Hanlığı, Eflak ve 
Boğdan Voyvodalıklarının vassal devletlere dönüştürülmesi, II. 
Bayezıt’ın Kili ve Akkirman fetihleri ile de fiilen Doğu Avrupa 
topraklarında yer almaya başlamıştır. Uzun asırlar boyunca bulunduğu 
coğrafyanın en etkin gücü olan Osmanlı İmparatorluğu güçlü bir devlet 

                                                      
 Doç. Dr., Afyon Kocatepe Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü, 
abaser@aku.edu.tr. 
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aygıtına sahipti. Bu minvalde Osmanlı İmparatorluğu’ndan günümüze 
çok sayıda belge intikal etmiştir. 

Osmanlı İmparatorluğu’ndan günümüze ulaşmayı başaran 
belgelerin son Osmanlı vakanüvisi Abdurrahman Şeref Bey’den itibaren 
Tanzimat öncesi ve Tanzimat sonrası şeklinde iki temel gruba ayrıldığı 
görülmektedir. Tanzimat öncesi Osmanlı devlet aygıtından günümüze 
intikal eden belgeler temel olarak Babıali, Bab-ı Defteri ve Bab-ı 
Meşihat’a bağlı kurumların eseridir. Bunlardan Babıali, sadrazam ve 
sadrazama bağlı devlet dairelerini (kalem); Bab-ı Defteri, Defterdar’a 
bağlı dairelerin (kalemlerin) ve Bab-ı Meşihat ise Şeyhülislamlığa bağlı 
kadılıkları temsil etmektedir1. 

Boris Nedkov Tanzimat Öncesi döneme ait Osmanlı belgelerini çıkış 
noktalarından hareket ederek evrak ve defter şeklinde iki temel guruba 
ayırmıştır2.  Grekçe kökenli bir kelime olan defter kelimesi Fars kültürü 
üzerinden Arapçaya oradan da Türkçeye geçmiştir. Abbasiler 
döneminde vezir Halid bin Bermek zamanında merkez idarede kayıtlar 
sayfalar yerine defterlere kaydedilmeye başlamıştır. Bu süreçte yirmiye 
yakın defter türünün ortaya çıktığı görülmektedir. İslam dünyasına 
Türk ve Moğolların egemen olması doğal olarak devlet teşkilatına ve 
defter tutma anlayışında önemli değişikliklere neden olmuştur. 
İlhanlılar döneminde bürokrasinin gelişimine paralel olarak defter 
tutma usulleri hakkında öğretici çalışmalar kaleme alınmıştır3. 

İlhanlı bürokrasisinden büyük oranda etkilenen Osmanlılar, ilk 
dönemlerinden itibaren bürokraside alınan kararları, hükme bağlanan 
konuları Divan ve Maliye kalemlerinde defterler üzerinden kayıt altına 
almaya başlamışlardır. Bugün Cumhurbaşkanlığı Osmanlı Arşivi’nde 
mevcut bulunan en eski defter 1432 yılına ait bir arazi tahrir defteridir. 
16. yüzyılda bu tür arazi tahrirlerinden binlercesi günümüze 
ulaşmıştır4. Bu arazi tahrirlerinin dışında 16. yüzyılın ikinci yarısından 
itibaren Divan-ı Hümayun kalemlerine ait mühimme, ruus, tahvil, 
defterdarlığa ait muhasebe, mukataa, ruznamçe, tamirat, keşif ve 

                                                      
1 İskender Türe-Salim Kaynar, Başbakanlık Osmanlı Arşivi Rehberi, İstanbul 2017, s.7-9. 
2 Mübühat S. Kütükoğlu, Osmanlı Belgelerinin Dili (Diplomatik), Ankara 2013, s. 10-11. 
3 Nejat Göyünç, “Defter”, TDVİA, C. 9, s. 88-90; B. Lewis, “Daftar”, Encylopedia of 
Islam, Second Edition, s.5-6. 
4 Göyünç, a.g.m, s.90. 
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ahkam, askeri teşkilata ait mevacib ve vakıflara ait ruznamçe defterleri 
günümüze ulaşmayı başarmıştır. Cumhurbaşkanlığı Osmanlı Arşivi’nde 
dörtyüz binin üzerinde defter bulunmaktadır. Osmanlı bürokrasisinde 
deftere kaydedilmeyen hüküm ve beratlar muteber sayılmamışlardır. 
Devletin iç ve dış işleri, asayiş, hukuk ve düzenle ilgili alınan kararlar 
Divan-ı Hümayun Defterlerine kaydedilmişlerdir5. Bu çalışmanın 
konusunu oluşturan Şikayet Ahkam Defterleri de Divan-ı Hümayun 
Defterleri arasında yer almaktadır. 

Osmanlı Devleti hem Ortadoğu hem de Türk-Moğol devlet 
geleneğinden tevarüs ettiği özel bir adalet anlayışına sahiptir. Bu 
adalet anlayışında halk şikayetlerini ya doğrudan padişaha ya da 
devletin en yüksek idari organı olan Divan-ı Hümayun’a iletirdi. Halk 
özellikle Cuma namazı, padişahın bizzat katıldığı seferler ve padişahla 
karşı karşıya geldikleri noktalarda şikayetlerini hükümdara iletirlerdi.  
Halk padişaha ne kadar kolay ulaşırsa padişah da o kadar adil sayılırdı. 
Divan-ı Hümayu’nda padişahın adaletinin kurumsallaştığı en üst düzey 
organdı. Öyle ki H. İnalcık’a göre “…Divan-ı Hümayun’un ilk ve aslî 
ödevi şikayet dinlemektir…”6.  Her ne kadar Osmanlı toplumunu 
oluşturan birey ya da grupların padişaha doğrudan ulaşma hakkı varsa 
da İstanbul halkı dışındakiler için bu hakkı kullanmak oldukça zordur7.  

Bu yönetim anlayışının doğal bir sonucu olarak toplum yerelde 
çözemediği problemleri Divan-ı Hümayun’a iletmeye başlamıştır. 
Divan-ı Hümayun’da alınan kararların suretlerini içeren Mühimme 
Defterleri’nde bu tür şikayetlere cevaben kaleme alınmış hükümlere 
rastlanmaktadır. Örneğin H. 17 Ramazan 967 de Bihor kalesi kethüdası 
ve Bihor halkının Bihor kalesi dizdarı hakkındaki şikayetleri8, yada 
Akyazı halkının şikayetleri bu erken dönem şikayetlerine örnek olarak 

                                                      
5 Türe-Kaynar, a.g.e, s.19. 
6 Ahmet Mumcu, Hukuksal ve Siyasal Karar Organı Olarak Divan-ı Hümayun, Ankara 
1976, s. 82-99; Halil İnalcık, “Şikâyet Hakkı: ‘Arz-ı Hâl ve ‘Arz-ı Mahzarlar”, Osmanlıda 
Devlet, Hukuk, Adalet, İstanbul 2000, s. 49-71; Halil İnalcık, “Adâletnameler”, 
Osmanlıda Devlet, Hukuk, Adalet, İstanbul 2000, s. 75-190, alıntı için bkz. s.77. 
7 Mumcu, a.g.e, s. 97-98. 
8 3 Numaralı Mühime Defteri (966-968/1568-1560.; T.C. Başbakanlık Osmanlı Arşivi 
Daire Başkanlığı Yayınları, Yayına Hazırlayan Nezihi Aykut vd, Osmanlı Arşivleri Daire 
Başkanlığı Yayınları, Ankara 1993, s. 539, h. 1217. 
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gösterilebilir. Selh-i Şevval 966 tarihli ve Akyazı kadısına gönderilen 
hüküm şu şekildedir.  

“ Akyazı kādîsına hüküm ki: Taht-ı kazânda olan re‘âyâ tâ’ifesi 
Dergâh-ı mu‘allâ'ma âdem gönderüp şöyle arz eylediler ki öküzleri ve 
arabaları yoğ iken İznikmid iskelesi'ne cebr ile bunlara odun çekdürüp 
zulm ü hayf iderler imiş. Buyurdum ki: (Boşluk) Vardukda göresin; 
kazıyye arz olınduğı gibi olup bunlara odun salınmış mıdur ve ne 
mikdâr odundur, mîrî içün midür, gayrı mıdur? Ve mîrî içün olduğı 
takdîrce kadîmü'l- eyyâmdan ne vechile olıgelmişdür? Hakkı 
olmayanlara dahı salınıgelmiş midür? Yohsa hemân çifti ve arabası 
olanlara mı salınıgelmişdür? Kadîmden olıgelene mugâyir bunlara 
te‘addî var mıdur, nicedür? Mufassal yazup bildüresin”9. 

Osmanlı bürokrasisindeki uzmanlaşma ve halkın karşılaştığı 
problemlerin artışı nedeniyle Mühimme Defterleri’nde yer alan 
şikayetlere ve şahsi davalara dair hükümler 1649 yılından itibaren ayrı 
defterlere kaydedilmeye başlanmıştır10. Bugün Osmanlı Arşivlerinde A. 
DVN.ŞKT.d kodu altında 1505-1819 yılları arasındaki dönemi kapsayan 
38 ve A. DVNS. ŞKT.d kodu altında 1649-1837 yılları arasını kapsayan 
213 şikayet defteri bulunmaktadır11. Osmanlı toplumun her kesimi 
reaya-beraya, zımmi-müslüman şikayet hakkında sahip olduğu için 
şikayet defterlerinde toplumun her kesimine dair problemleri görmek 
mümkündür. Şikayet defterlerinde askeri-resmi görevlilerin dilekçeleri 
için genelde arz, reayanın dilekçeleri için arz-ı hâl ifadesinin kullanıldığı 
görülmektedir12.   

 

 

                                                      
9 3 Numaralı Mühimme Defteri, s.88, h.185. 
10 Divan-ı Hümayun’a ait ana defter serilerinin ortaya çıkışı, muhteva özelliklerinin 
gelişimi için en temel çalışma Feridun Emecen’e aittir, Feridun Emecen, “Osmanlı 
Divanının Ana Defter Serileri: Ahkâm-ı Mîrî, Ahkâm-ı Kuyûd-ı Şikâyet”, Osmanlı Klasik 
Çağında Hanedan Devlet ve Toplum, İstanbul 2011, s.111-157. 
11 Başbakanlık Osmanlı Arşivi Rehberi, s. 30. 
12 İnalcık, “Şikâyet Hakkı”, s. 50-51; Sultana sunulan arzuhaller, arzuhalde bulunan 
gruplar ve kişiler, arzuhallerin içerikleri hakkında bkz, Mustafa Öztürk, “Osmanlı 
Devleti’nde Arzuhallerin Devlet-Halk İlişkileri ve Medeniyet Tarihi Bakımından Önemi”, 
XVII. Türk Tarih Kongresi IV. Cilt I. Kısım, (Ankara, 15-17 Eylül 2014), Ankara 2018, s. 
211-229. 

https://www.academia.edu/37488297/OSMANLI_DEVLET%C4%B0NDE_ARZUHALLER%C4%B0N_DEVLET-HALK_%C4%B0L%C4%B0%C5%9EK%C4%B0LER%C4%B0_ve_MEDEN%C4%B0YET_TAR%C4%B0H%C4%B0_BAKIMINDAN_%C3%96NEM%C4%B0_XVII._T%C3%BCrk_Tarih_Kongresi_IV._cilt_I._K%C4%B1s%C4%B1m_Ankara_15-17_Eyl%C3%BCl_2014_Ankara_2018_s._211-229
https://www.academia.edu/37488297/OSMANLI_DEVLET%C4%B0NDE_ARZUHALLER%C4%B0N_DEVLET-HALK_%C4%B0L%C4%B0%C5%9EK%C4%B0LER%C4%B0_ve_MEDEN%C4%B0YET_TAR%C4%B0H%C4%B0_BAKIMINDAN_%C3%96NEM%C4%B0_XVII._T%C3%BCrk_Tarih_Kongresi_IV._cilt_I._K%C4%B1s%C4%B1m_Ankara_15-17_Eyl%C3%BCl_2014_Ankara_2018_s._211-229
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A. Şikayet Ahkam Defterleri 

Bu bildirinin konusunu oluşturan Şikayet Ahkam Defterleri, Şikayet 
Defterleri’nin devamıdır. Osmanlı bürokrasisinin neden böyle bir 
gelişmeye ihtiyaç duyduğunu anlamak için Şikayet Defterlerinden şöyle 
bir örnek verelim: 91 numaralı Şikayet Defterinin H. Evahir-i Şaban (17-
26 Haziran 1721) tarihleri arasındaki dönemde kaleme alınıp defterin 
66 ve 67. sayfalarında yer alan hükümlere baktığımızda hükümlerin 
muhatapları sırasıyla: 214 numaralı hüküm Yanbolu kadısı, 215 
numaralı hüküm Edirne Mollası ve Edirne Bostancıbaşısı, 216 numaralı 
hüküm  Hüdevandigar Sancağı Mutasarrıfı  ve Bursa kadısı,  217 
numaralı hüküm Haleb valisini ve Haleb kadısını, 218 numaralı hüküm  
İbrail Nazırı ve Eflak Voyvodası, 219 numaralı hüküm Biga kadısı ve 220 
numaralı hüküm Ruha eyaletine mutasarrıf  Vezir Ali Paşa ve Ruha 
Kadısı’dır13.  

 Bu kadar yaygın bir coğrafyayı kapsayan ve binlerce hüküm 
içeren bir defterde davaları takip etmenin güçlüğü ortadadır. Çünkü 
Divana şikayetlerin ulaşmasıyla birlikte çoğu zaman adli süreç sıfırdan 
başlamakta ya da devam eden bir sürecin neticesine müdahale 
edilmektedir. İlerleyen süreçte konu hakkında alınan kararlara 
müracaat etmek lüzumu hasıl olduğunda davanın önceki safhasını ve 
alınan kararları bu tür sadece tarih temelli karışık kayıtlar arasında 
bulmak zordur. Büyük bir ihtimalle davaların takip sürecini 
kolaylaştırmak için 1742 yılında Reisülküttap Ragıp Efendi’nin 
önerisiyle şikayetler bölgesel olarak ayrılan defterlere kaydedilmeye 
başlamıştır14. Kimi araştırmacılar ise 18. yüzyılda Osmanlı merkezi 
idaresindeki bozulmanın neticesi olarak Osmanlı toplumunun farklı 
kesimlerinden divana ulaşan şikayetlerinin sayısının arttığını, bu 
nedenle de bu defter serisinin ortaya çıktığını ifade etmektedirler15. 

                                                      
13 COA, ADVNSŞKT. d. 91, s. 66-67. 
14 Şikayet Ahkam Defteri hakkında ilk çalışmalardan birini kaleme alan Nahide 
Şimşir’de bu reformun temelinde bürokratik süreci hızlandırmanın olduğuna dikkati 
çekmiştir, Nahide Şimşir, “Ahkam Defterlerinin Tarihi Kıymeti ve 107 No’lu Anadolu 
Ahkam Defteri’nde İzmir ile İlgili Hükümler”, Tarih İncelemeleri Dergisi, S. IX, 1994, 
s.361. 
15 Ramazan Günay, Ahkam Defterleri: Gelişim Seyri, Muhtevası ve Önemi”, Süleyman 
Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2013/1, S. 7, s. 16. Bu görüşte 
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1742 yılında yapılan bu reformun neticesinde ortaya çıkan ve 
eyaletlere göre taksim edilen Şikayet Ahkam Defteri bölgeleri şu 
şekildedir16: 

1 Adana 5 Bosna 9 Diyarbakır 13 Halep 

2 Anadolu 6 Mora 10 Rumeli 14 Şam-ı Şerif 

3 Karaman 7 Cezair ve 
Rakka 

11 Erzurum 15 İstanbul 

4 Maraş 8 Özi ve 
Silistre 

12 Sivas 16 Trabzon 

 

Bu defter serileri içinde Özi ve Silistre ile Rumeli Şikayet Ahkam 
Defterleri Balkan tarihi araştırmaları için temel kaynak gruplarındandır. 
Bu defterlerden Özi ve Silistre Şikayet Ahkam Defterleri’nde Kefe 
Beylerbeyliği, Eflak ve Boğdan Voyvodalıkları, Silistre, Niğbolu, Vize, 
Çirmen, Akkirman, Kili, Bender gibi şehirlere dair hükümlere 
rastlanmaktadır. Bunlarda doğal olarak Akkirman ve Bender gibi 
şehirlere dair hükümlere 1813 yılından sonra rastlanmaz. Özi ve Silistre 
Şikayet Ahkam Defterleri 49 adet defterden oluşmakta olup 1742 ile 
1877 yılları arasındaki döneme ait kayıtları içerirler17.  

Rumeli Şikayet Ahkam Defterleri’nde Sofya, Köstendil, Vize, Çirmen, 
Kırkkilise, Silistre, Niğbolu, Vidin, Alacahisar, Vulçıtrın, Prizrin, İşkodra, 
Dukakin, Avlonya, Ohri, Delvine, Yanya, Elbasan, Mora, Üsküp gibi 
şehirlere ait hükümleri içermektedir. Rumeli Şikayet Ahkam Defterleri 
85 adet defteri içermekte ve 1742-1908 yılları arasındaki dönemi 
kapsamaktadırlar18. 

                                                                                                                    
haklılık payı bulunmakla birlikte defterlerin ortaya çıktığı 1742 tarihinde Osmanlı 
Devleti’nin 1736-1739 Osmanlı-Rus ve Osmanlı-Avusturya Savaşları’ndan kayıpsız bir 
şekilde çıktığı ve 1768 yılına kadar “uzun rehavet” olarak adlandırılan sakin bir 
dönemin başında olduğunun dikkate alınması gerekir. Bu açıdan bakıldığında bu defter 
serisinin neden Celali İsyanları ya da takip eden eyalet isyanları döneminde çıkmadığı 
sorusu da akla gelmektedir. 
16 Başbakanlık Osmanlı Arşivi Rehberi, s.30. 
17 Başbakanlık Osmanlı Arşivi Rehberi, s.38. 
18 Başbakanlık Osmanlı Arşivi Rehberi, s.38-39. Her ne kadar Osmanlı Arşivi 
Rehberi’nde Bender ve Akkirman Rumeli Şikayet Ahkam defterleri içerisinde 
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Rumeli ya da Özi ve Silistre Ahkam Defterlerinde şehirlere dair 
hükümlerin sayısında doğal olarak farklılıklar bulunmaktadır. Doğu 
Avrupa’daki en önemli Osmanlı şehirlerinden Akkirman ve Bender’e 
dair kayıtlara göz gezdirdiğimizde şöyle bir tablo ile karşı karşıya kalırız. 

Tablo I: Özi ve Silistre Şikayet Ahkam Defteri’nde Akkirman, 
Bender ve Babadağı’na Dair Hüküm Sayısı19: 

Özi ve Silistre Şikayet 
Ahkam Defteri 

Kapsadığı 
Yıllar 

Akkirman’a 
Dair Hüküm 
Sayısı 

Bender’e Dair 
Hüküm Sayısı 

Babadağı’na 
Dair Hüküm 
Sayısı 

1 Numaralı Defter 1742-
1743 

4 10 13 

2 Numaralı Defter 1743-
1745 

1 10 9 

3 Numaralı Defter 1745-
1746 

8 12 15 

4 Numaralı Defter 1746-
1748 

7 9 6 

5 Numaralı Defter 1748-
1750 

4 7 7 

6 Numaralı Defter 1750--
1752 

2 7 6 

7  Numaralı Defter 1752-
1754 

4 6 3 

8 Numaralı Defter 1754-
1756 

4 5 8 

9 Numaralı Defter 1756-
1757 

6 4 4 

10 Numaralı Defter 1757-
1759 

5 9 9 

Toplam Hüküm  Sayısı 45 79 80 

 

Balkan ve Doğu Avrupa coğrafyasında Osmanlı Devleti’ne vassal 
olarak bağlı bulunan Eflak ve Boğdan Voyvodalıkları’na dair kayıtlara da 
Şikayet Ahkam Defterleri’nde rastlanılmaktadır. Örneğin 1 numaralı Özi 

                                                                                                                    
gösterilmekte ise de bu şehirlere ait hükümler Özi ve Silistre Şikayet Ahkam 
Defterleri’nde yer almaktadırlar. 
19 Bu hükümler ilk on Özi ve Silistre Şikayet Ahkam Defteri’nin tarafımızdan 
taranmasıyla elde edilmiştir.  Hükümler tespit edilirken hüküm başlıklarından hareket 
edilmiştir. Bununla birlikte buradaki rakamlar asgari rakamlardır.   
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ve Silistre Ahkâm Defteri’nde Eflak Voyvodalığı’na dair 25, Boğdan 
Voyvodalığı’na dair 16 adet hüküm yer almaktadır20.  

 

B. Üsküp Örneğinde Şikayet Ahkam Defterlerinin İçerdiği Bilgilere 
Dair Bazı Gözlemler 

Şikayet Ahkam Defterleri bahsettiğimiz üzere toplumsal sorunları 
içeren defterlerdir. Günümüzde Akkirman, Bender gibi şehirlere ait 
kadı sicillerinin büyük bölümünün yok olması nedeniyle Şikayet Ahkam 
Defterleri kısmen de olsa kadı sicillerinin eksikliğini kapatmaktadırlar. 
Bunun yanı sıra yerelde çözülemeyen sorunlar, devlet-toplum ilişkisinin 
aksayan yönleri, bireyler arasındaki problemler, ekonomik 
anlaşmazlıklar, ailevi sorunlar, toplumun farklı unsurları müslim-
gayrimüslim, yönetici-yönetilen ilişkilerine dair sorunlar bu defter 
serilerinin içerdiği bilgilere örnek olarak gösterilebilir. Bu ifadeleri 
somutlaştırmak manasında Üsküp şehrine dair kayıtları 
değerlendireceğiz. 

 Murat Tuğluca Cumhurbaşkanlığı Osmanlı Arşivleri’nde 1649 
yılında başlayan Şikayet Defterleri’nden ilk dokuz ve 1984 yılında Majer 
tarafından yayınlanan şikayet defterini taramış ve toplamda 1649-1675 
yılları arasında Üsküp hakkında 86 adet hükme tesadüf etmiştir21. Biz 
ise 1742 yılında başlayan ve eyaletlere göre ayrılan Şikayet Ahkam 
Defterlerinin bir alt tasnifi diyebileceğimiz Rumeli Ahkam 
Defterlerinden 1 Numaralı Defterde Üsküp şehrine dair 27 (1742 
yılında), 2 numaralı Ahkam defterinde (1742-1743) ise 25 adet 
toplamda 52 adet hüküm tespit ettik. Bu açıdan bakıldığında merkeze 
daha fazla şikayetin ulaşmaya başladığını rahatlıkla ifade edebiliriz.  

Üsküp hakkında merkeze ulaşan şikayetlerin bir kısmının doğrudan 
İstanbul’a gelinerek ifade edildiği görülmektedir. İstanbul’a gelen 
şikayetçilerden bir kısmı bireysel bir kısmı ise grup olarak İstanbul’a 

                                                      
20 Alper Başer, 1 Numaralı Özi Silistre Ahkâm Defteri’nde Eflak ve Bogdan’a Dair 
Kayıtlar", I. Uluslararası Sosyal Bilimler Araştırma Kongresi Bildiriler Kitabı, ed. Hasan 
Kara, Denizli 2015, s. 151-154. 
21 Murat Tuğluca, Bir Balkan Şehri Olarak Üsküp’te Şikayet Hakkının Kullanımı ve 
Şikayet Mekanizması (1649-1675), Motif Akademi Halkbilimi Dergisi, 2012/2 (Temmuz-
Aralık), Balkan Özel Sayısı II, s. 110-111. 
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gelip şikayetlerini dile getirmişlerdir. Örneğin Üsküp sakinlerinden 
Hasan’ın şikayeti şahsi22, Üsküp Yahudi toplumundan Yasef ve Şimohi? 
Ve diğer Yasef ve İsak ve Harun ve İsak ve Musahim23 ile Metrofça ve 
Yanye ? köyü ahalilerin 24şikayeti topluluk halinde merkeze ulaştırılan 
şikayetlere örnek olarak gösterilebilir. Şikayetlerin merkeze 
ulaştırılmasının temel sebebi ise yerelde çözülememesidir. Üsküp 
Yahudileri’nden Bardo Miyahim (?) isimli Yahudi ve vekili Yaşova’nın 
Bekirbeyzade İbrahim Bey ile olan davasında bu durum “mahalinde bir 
dürlü mukavemet mümkün olmamağla”, cümlesiyle ifade edilir25.  
Şikayetçi olanların içinde kadınların da bulunduğu görülmektedir26. 

 B.1. Vakıflar Hakkındaki Bilgilere Örnekler 

İlk iki Rumeli Ahkam Defterinde Üsküp’e dair tespit ettiğimiz 52 
kayıttan 10 tanesi Üsküp’te bulunan vakıflar hakkındadır. Bunlardan üç 
tanesi 1 numaralı yedi tanesi ise 2 numaralı defterde yer almaktadır. 
Buda toplam hükümlerin %19’una eşittir. Tuğluca’nın da incelediği 
dönemde vakıflara dair şikayetlerin oranı ise %12’idir27. Bu vakıflardan 
başlıcaları Gazi İshak Bey, Kara Mustafa Paşa, Mehmed Çelebi 
vakıflarıdır. Gazi Mustafa Paşa vakfı hakkındaki kayıtlarda vakfa ait 
Kırçova’da bulunan köylere sipahilerin müdahalesinin önüne geçilmesi 
istenmiştir28. Bu vakıfla ilgili diğer bir hükümde Gazi Mustafa Paşa’nın 
soyundan gelen ve vakfın mütevelliğini yürüten Murtaza kendisine 
karşı farklı kazalarda yapılan haksız şikayetlerin vakfa ait işlerin 
aksamasına neden olduğunu belirttikten sonra bu durumun önüne 
geçilmesini istemiştir. Divan-ı Hümayun’da şikayetlerin Haremeyn 
Müfettişi huzurunda ve İstanbul’da görülmesi kararı alınmıştır29. 
Murtaza bir diğer şikayetinde ise vakfa ait koyunlara el koyanları Hacı 
Ali ve onu destekleyen ehl-i örften şikayetçi olmuştur30. 

                                                      
22 COA, A_{DVNSAHKR_d 1, Sayfa: 79 Hüküm: 355. 
23 COA, A_{DVNSAHKR_d 1, Sayfa: 91 Hüküm: 407. 
24 COA, A_{DVNSAHKR_d 1, Sayfa: 111 Hüküm: 499. 
25 COA, A_{DVNSAHKR_d 1, Sayfa: 91 Hüküm: 404 
26 COA, A_{DVNSAHKR_d 1, Sayfa: 181 Hüküm: 812; Sayfa:255, Hüküm: 1184; BOA, 
A_{DVNSAHKR_d 2, Sayfa: 51 Hüküm: 241. 
27 Tuğluca, a.g.m, s.120. 
28 COA, A_{DVNSAHKR_d 2, Sayfa: 93, Hüküm: 435. 
29 COA, A_{DVNSAHKR_d 2, Sayfa: 70 Hüküm: 325. 
30 COA, A_{DVNSAHKR_d 2, Sayfa: 117 Hüküm: 544. 
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Üsküp’te bulunan ve Babüsaade Ağası’nın nezaretinde bulunan 
vakıflardan Gazi İshak Bey, Kara Mustafa Paşa, Mehmed Çelebi 
vakıflarına ait Üsküp ve çevresinde bulunan köylerin tımar sistemi 
içerisinde yer alan köylerden göç aldığı fakat göç eden halkın eski 
yöneticileri tarafından vergi talebiyle sıkıştırıldığı da yine bu 
hükümlerde karşımıza çıkan gerçeklerdendir31.  Vakıflara dair kayıtların 
ortaya koyduğu olgular arasında dikkat çeken bir unsur da vakfa bağlı 
köylerde yaşayan reaya ile vakıf yöneticileri arasındaki çekişmedir. Gazi 
İshak Bey vakfının mütevellisi Yahya, katibi Mustafa ve cabisi Hasan 
birlikte hareket ederek vakfa bağlı köylerde yaşayan halkı zorla her 
sene 31 gün kendi çiftliklerinde çalışmaya zorlamışlardır. Bunun 
dışında vakfa ait emlakı da zapt etmişlerdir. Köy halkının bu durumu 
şikayet konusu yaptıkları görülmektedir32. 

Vakıf yöneticileri tarafından merkeze ulaştırılan şikayet arasında 
alacak verecek anlaşmazlıkları da bulunmaktadır. Üsküb’te vaki Dıgan 
(?) vakfının nakit parasından borç alan Hacı Ali, Kamış Mehmed ve 
Hamza isimli kimseler aldıkları parayı geri ödememişlerdir.  Kadı 
huzurunda bu kişilerin de dahil olduğu bir yargılama gerçekleşmiştir. 
Bu yargılamada zimmetlerinde 780 guruş olduğu tespit edilip geri 
ödenmesine karar verilmiştir. Bu karara rağmen zikredilen kişilerin 
ödemeyi gerçekleştirmemeleri üzerine vakfın mütevellisi İstanbul’a 
müracaat etmek zorunda kalmıştır33. Bazen de halkın vakfın şartlarını 
yerine getirmediği için vakıf mütevellisinden şikayetçi oldukları 
görülmektedir. Örneğin, Üsküp çarşısında dükkan sahibi olan Hacı Ali 
sahip olduğu dükkanın vakfetmiş, dükkanın gelirinin kasaba 
yakınlarında bulunan köprünün ayakta kalması için harcanacağını şart 
koşmuştur. Fakat mütevelli köprü yıkılmaya yüz tuttuğu halde köprüyü 
tamir ettirmemekte, dükkanın gelirlerine el koymaktadır34. Vakfın 
tevliyeti de şikayetlere konu olmaktadır. Fatma Hatun Üsküp’teki 
arazisinin gelirini vakfa tahsis etmiş ve vakfın tevliyetinin aile ferlerinde 
kalıp nesilden nesile aktarılmasını şart koşmuştur. Fakat şehir 
halkından ismi zikredilmeyen bir kişi Fatma Hanım’ın soyundan kimse 

                                                      
31 COA, A_{DVNSAHKR_d 2, Sayfa: 273Hüküm: 1243. 
32 COA, A_{DVNSAHKR_d 1, Sayfa: 133, Hüküm: 597. 
33 COA, A_{DVNSAHKR_d 2, Sayfa: 196 Hüküm: 894.. 
34 COA, A_{DVNSAHKR_d 2, Sayfa: 221 Hüküm: 1012. 
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kalmadı diyerek vakfın tevliyetini ele geçirmek istemiştir. Fatma 
Hanım’ın soyundan gelen Rabia Hatun’da bu durumdan şikayetçi 
olmuştur35. 

 

Vakıflar hakkında sadece şikayetlerde bu defterlerde yer almaz. 
Örneğin Yemen fatihi Gazi Süleyman Paşa’nın vakfının mütevellisi 
tarafından vakfa kaimakam tayini bu minvalde örnek olarak 
gösterilebilir36. 

B.2.  İdari Yapılanmaya Dair Kayıtlar ve İçerikleri Hakkında 
Gözlemler 

Üsküp sancakbeyi Abdullah Şark seferine gittiği zaman yerine 
mütesellim olarak Kalkandelen sakinlerinden Abdullah’ı bırakmıştır. 
Fakat Abdullah’ın baskılarından bunalan halk Onu Divan’a defaten 
şikayet ederek mütesellimlikten azl ve yerine Üsküp sakinlerinden 
Hüseyin’in atanmasını sağlamıştır37. Mütesellimliklerin devir teslim 
sürecine ait verilerde Şikayet Ahkam Defterlerine yansımaktadır38. 

Osmanlı şehirlerinde şehir halkının idari yapılanmaya etkisini 
gösteren güzel bir örnek de hükümlere karşımıza çıkar. 1 Numaralı 
Defterde yer alan 355 numaralı hüküm şehir halkının devlete ödenecek 
tekalif ve devletle olan ilişkilerini düzenlemek için bir temsilci 
seçtiklerini ve bu seçtikleri kişiyi kadıdan aldıkları bir hüccetle yarı-
resmi bir görevli haline getirdiklerini ortaya koymaktadır. Şehir halkının 
seçimiyle gelinen bu makam için mücadele olduğu ve bazı kişilerin 
halkın vekili olan Hasan isimli kişiyi bu görevden ayırmak için baskı 
yaptıkları Hasan’ın merkeze ulaşan şikayetinden anlaşılmaktadır39. 
Seçilen bu kişilerin devletle vatandaş arasındaki vergi işlemlerini 
düzenledikten sonra kadının huzurunda hesap verdikleri ve herhangi 
bir açık çıkmaması durumunda bu durumun yine bir hüccetle tespit 
edilerek kayıt altına alındığı görülmektedir40. 

                                                      
35 COA, A_{DVNSAHKR_d 2, Sayfa: 51 Hüküm: 241 
36 COA, A_{DVNSAHKR_d 1, Sayfa: 233, Hüküm: 1076 
37 COA, A_{DVNSAHKR_d 2, Sayfa: 255 Hüküm: 1176. 
38 COA, A_{DVNSAHKR_d 2, Sayfa: 78Hüküm: 363. 
39 COA, A_{DVNSAHKR_d 1, Sayfa: 79, Hüküm: 355. 
40 COA, A_{DVNSAHKR_d 2, Sayfa: 276 Hüküm: 1258. 
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Osmanlı Devleti’nin 18. yüzyılının son çeyreği ile 19. yüzyılının ilk 
çeyreğine damgasını vuran ve taşrada etkilerini yakın zamanlara kadar 
sürdüren ayan sınıfının Üsküp şehrinde ortaya çıkışının ve şehir 
idaresinde etkin olma mücadelesinin ilk aşamaları da şikayet ahkam 
defterlerine yansımıştır. Bir numaralı defterde 784 numaralı hükümde 
geçen bu “…Üsküp kazası reayaları gelüp bunlar kimesneye akçe hak 
eylemek emr olunmuş olunmayub ve üzerlerine şer’en  bir nesne sabit 
olmuş değil iken  Üsküb kazasında sakin  ayandan malum ul esami  
kimesneler beynlerinde birbirleriyle nizaaları zuhurunda  kendü 
nizaaları içün  ve sarf eyledikleri  akçeyi reaya fukarası üzerine  tevzi ve 
ziyade  gadr ve teaddilerinden  naşi…” ifadesi bu durumu ortaya 
koymaktadır41. 

Üsküp kalesindeki muhafızların amirliği olan dizdarlık da çeşitli 
tartışmaların konusu  olduğu görülmektedir.  Eski ve yeni dizdar 
arasındaki anlaşmazlıklar, yeni dizdar Mehmet  sabık dizdar İsmail’i 
kaledeki cephaneyi zayi etmekle, cebehane ve kale camisi yakınındaki 
menzilleri satmakla suçlamıştır42.  Ayrıca halkın dizdardan 
memnuniyeti43 yada kale dizdarının kendisine yerel eşraf tarafından 
yapılan baskıları44 ve tımarına olan müdahaleleri45 yansıttığı hükümlere 
de rastlanılmaktadır. 

Bunların dışında ilginç bir hükümde de hat-ı hümayun ile 
yasaklanmasına rağmen Halil oğlu Mehmed’in kendisini Üsküp’te 
ulemanın başı olarak gösterip “…medine-i Üsküb ahalisi  südde-i 
saadetime adem ve  arzuhal  gönderüp  memalik-i mahrusemde re’s-i 
ulemalık ba hat-tı hümayun memnu ve merfu’ iken  yine Üsküb 
sükkanından Halil oğlu Mehmed nam kimesne  kendi halinde olmayub  
hevasına tabi  kimesnelere  istinaden  bir takrib ile  hilaf-ı emr-i ali   ser 
imam  olmak…” üzere ortaya çıktığını ve halka zulümlerinin sınırı 
olmadığını belirterek bu durumun önüne geçilmesini istemişlerdir46. 

B.3. Üsküp Yahudilerine Dair Kayıtlar 

                                                      
41 COA, A_{DVNSAHKR_d 1, Sayfa: 176, Hüküm: 784. 
42 COA, A_{DVNSAHKR_d 2, Sayfa: 35 Hüküm: 169. 
43 COA, A_{DVNSAHKR_d 2, Sayfa: 45 Hüküm: 214 
44 COA, A_{DVNSAHKR_d 2, Sayfa: 123 Hüküm: 569 
45 BOA, A_{DVNSAHKR_d 2, Sayfa: 123 Hüküm: 570. 
46 COA, A_{DVNSAHKR_d 2, Sayfa: 126Hüküm: 589. 
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Üsküp Yahudi toplumuna dair bilgiler de şikayet ahkam defterine 
yansımıştır. Bu kayıtlara göre Üsküp Yahudilerinin bir bölümü çarık 
imalatı ile uğraşmaktadır. Şikayete konu olan olayda İsak, Yasef, Harun 
isimli Yahudiler “…kadim ül eyyamdan beru  dükkanlarından çarık  
işleyüb reaya taifesine  bey ve intifa idip…” ifadeleriyle  kendilerinin 
çok eski zamanlardan beri çarık imalatı ve satışı ile hayatlarını idame 
ettirdiklerini fakat son zamanlarda Üsküp’te bulunan Müslüman çarıkçı 
esnafından Mucurcu Hacı Hüseyin, Hacı Oruç, Emir Kethüda, Seyyid 
Abdullah  ve Hüseyin Beşe’nin taşradan Üsküp’e gelen ve çarıkçıların 
hammaddesini oluşturan sığır derilerini almalarına engel olduklarını ve 
problem çıkardıklarını Divana bildirerek bu durumun önüne geçilmesini 
istemişlerdir47. 

Üsküp Yahudileri hakkındaki diğer bir hükmün konusu ise alacak 
verecek davasıdır. Üsküp Yahudilerinden Kemal yine Üsküp 
sakinlerinden Yahya Efendizâde Mustafa Ağa’dan 1150 (boşluk) 
senesinden beri 2500 guruş alacağı bulunduğunu, bu konuda 
iddialarını doğrulayacak mühürlü temessüke sahip olduğunu 
belirtmiştir. Kendisinin defaten borcunu almak için talepte 
bulunmasına rağmen çeşitli bahanelerle geri çevrildiğini belirttikten 
sonra borç olarak verdiği paranın geri alınmasında yardımcı olunmasını 
istemiştir48. Takip eden hükümde yine Kemal kendisine yapılan baskı ve 
eziyetlerin önüne geçilmesini istemiştir49. Alacak verecek 
anlaşmazlığına dair diğer bir hükümde ise Bardo Miyahim (?)’in Hasan 
ve İsmail’e verdiği borçla ilgilidir. Bardo Miyahim alacaklarının geri 
ödenmesi işiyle Yaşov’u görevlendirmiştir. Yaşov borçluların kefili olan 
Kalkandelen’in Avsuldur köyünden Bekirbeyzade İsmail Bey’den 
borcun ödenmesini talep etmiştir.  Miyahim’in vekili olan Yaşov’un 
iddiasına göre İbrahim Bey borcun ödendiğini belirtmiş hatta sahte bir 
hüccet ayarlayarak iddialarını desteklemiş ve Yaşov’u ödenen parayı iç 
etmekle suçlamıştır. Yerelde kuvvetli bir isim olduğu anlaşılan 

                                                      
47 Bu konu hakkında birbirini takip eden üç hüküm bulunmaktadır bkz, COA, 
A_{DVNSAHKR_d 1, Sayfa: 91, Hüküm: 407; COA, A_{DVNSAHKR_d 1, Sayfa: 96, 
Hüküm: 428; COA, A_{DVNSAHKR_d 1, Sayfa: 116, Hüküm: 520. 
48 COA, A_{DVNSAHKR_d 1, Sayfa: 60, Hüküm: 269 
49 COA, A_{DVNSAHKR_d 1, Sayfa: 60, Hüküm: 269 
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Bekirbeyzade İsmail Bey destekçileri vasıtasıyla Yaşov üzerinde baskı 
kurmaya çalışmıştır50. 

 Yahudilerin şikayetçi olduğu davaların yanı sıra şikayet edilen 
oldukları hükümlere de rastlanmaktadır. Piriştene’ye bağlı İştimeya (?) 
köyünden Hasan ve bazı isimler Üsküb Yahudileri’nden Horod(?)un 
köylerinde kaldığı gece yanındaki cariyelerden birinin kaçtığını, bu 
durumdan köylüleri sorumlu tutan Horod’un o çevredeki ehl-i örf ile 
köy halkına baskı yaparak 300 guruş paralarını zorla aldığını 
belirtmişlerdir. Köylüler kendilerinin suçu olmadığını belirttikten sonra 
kaçtığı söylenen cariyenin İpek kazasına bağlı bir köyde olduğunu ifade 
ettikten sonra haksız yere kendilerinden alınan 300 guruşun iade 
edilmesini istemişlerdir51. 

B.4. Toplum Hayatının Farklı Boyutları Hakkında Bilgi Veren 
Hükümler ve İçerikleri 

Toplum hayatının farklı yönleri şikayet ahkam defterlerine 
yansımıştır. Bunlar içinde alacak-verecek davaları, miras 
anlaşmazlıkları, toplum içerisinde güçlü olan kişilerin daha zayıf kişilere 
yaptıkları baskılar bulunmaktadır. Üsküp sakinlerinden Ali’nin yine 
Üsküp’ten Yeniçeri Serdengeçti Ağaları’ndan ismi belirtilmeyen bir 
şahıs ile Üsküp Yahudilerinden Kemal’ın Yayha Efendizâde Mustafa Ağa 
ile ve celeb taifesinden Tanaş zımminin Üsküplü Cafer Kethüdayla 
koyun alım satımından kaynaklanan52 davaları alacak verecek 
davalarına güzel bir örnektir53. 

Toplumun hem askeri sınıfından hem de normal vatandaşların 
miras davalarının ahkam defterlerine yansıdığı anlaşılmaktadır. 
Üsküp’te İsmail Voyvoda mahallesi sakinlerinden Bakkal Hacı Ahmed 
bin Abdullah54 ile Yeniçerilerden olup hanesinde katledilen Mustafa’nın 
mirasını konu alan şikayetler miras davalarına güzel örneklerdir55.  

                                                      
50 COA, A_{DVNSAHKR_d 1, Sayfa: 91, Hüküm: 404 
51 COA, A_{DVNSAHKR_d 1, Sayfa: 261, Hüküm: 1206. 
52 COA, A_{DVNSAHKR_d 1, Sayfa: 225, Hüküm: 1036. 
53 COA, A_{DVNSAHKR d 1: Sayfa 79, Hüküm: 355; BOA, A_{DVNSAHKR d 1: Sayfa 44, 
Hüküm: 196. 
54 COA, A_{DVNSAHKR d 1: Sayfa:231 Hüküm:1064 . 
55 COA, A_{DVNSAHKR d 1: Sayfa:64 Hüküm: 299. 
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Şikayet Ahkam Defterleri toplum içerisinde güçlü olan kişilerin zayıf 
olan kişilere baskısını ortaya koyan çok sayıda hüküm içermektedir. 
Örneğin Oydan Göreler (?) köyünden Mustafa kendi mülk arsası 
üzerine yaptığı hana Üsküp kazasından “…ashab-ı ağraz ve 
mütegallibeden ayanlık iddiasında olan bazı kimesneler…” in 
müdahalesi ve zapt etmeye çalışmalarından şikayet ederken56; 
Kalkandelen sakinlerinden Ümmü Gülsüm’de Üsküp’te ismi verilmeyen 
çiftliğine57; Aşağı Karaköy’den Yakupoğlu Ferman’da mülk arsasına 
müdahaleden şikayetçidirler58. 

Üsküp kazasına tabi Burtarda (?) köylüleri ise köylerinin ana yol 
üzerinde olduğunu, yolcuların kalması için kadimden beri han ve konak 
bulunduğunu ama yolcuların (Burada kastedilen grup devlet 
görevlileridir) bu yerlerde kalmayarak halkın evlerine misafir 
olduklarını belirtirler. Bu  görevlilerin halktan bedava yem, yemek, 
oyun ve kuzu alarak köy halkını madden zarara uğradıklarını ifade 
ettikten sonra bunun önüne geçilmesini talep ederler59. 

Sonuç 

Doğu Avrupa özellikle de Balkan Tarihini konu alan çalışmalarda 
Osmanlı İmparatorluğu’na ait arşivler özel bir öneme sahiptirler. 
Cumhurbaşkanlığı Osmanlı Arşivi’nde bulunan Şikayet Ahkam 
Defterleri bu kıymetli mirasın bir parçasıdırlar Eyaletlere göre tasnif 
edilen bu defter serisinin alt bölümlerinden Rumeli ile Özi ve Silistre 
Şikayet Ahkam Defterleri Balkan ve Doğu Avrupa tarihi 
araştırmalarında gözden kaçan kaynaklardandır. Bu defter serileri 
özellikle kadı sicillerinin günümüze ulaşmadığı şehirlerin sosyal ve 
toplumsal hayatını ortaya koyan belgelerdir. Osmanlı bürokrasisindeki 
uzmanlaşmaya paralel olarak ortaya çıkan bu defter serilerinde 
yöneten-yönetilen ilişkisi, toplumsal gerginlikler, miras davaları, 
kadınların karşılaştığı sorunlar, etnik ve ekonomik yapı gibi farklı 
konulara dair bilgiler bulmak mümkündür. 

 

                                                      
56 COA, A_{DVNSAHKR d 1: Sayfa:292, Hüküm: 1345. 
57 COA, A_{DVNSAHKR d 1: Sayfa: 266, Hüküm: 1232. 
58 COA, A_{DVNSAHKR d 1: Sayfa: 181, Hüküm: 812. 
59 COA, A_{DVNSAHKR_d 1, Sayfa: 230, Hüküm: 1062. 



Alper Başer                                                                                                                 98 

Kaynakça 

COA, ADVNSŞKT. d. 91, Sayfa: 66-67. 
COA, A_{DVNSAHKR_d 1: Sayfa 44, Hüküm: 196; Sayfa: 60, Hüküm: 269; 

Sayfa:64 Hüküm: 299; Sayfa: 79 Hüküm: 355; Sayfa: 91 Hüküm: 404; Sayfa: 91 
Hüküm: 407, Sayfa: 96, Hüküm: 428; Sayfa: 111 Hüküm: 499; Sayfa: 116, 
Hüküm: 520; Sayfa: 133, Hüküm: 597; Sayfa: 176, Hüküm: 784; Sayfa: 181 
Hüküm: 812; Sayfa: 225, Hüküm: 1036;Sayfa: 230, Hüküm: 1062; Sayfa:231 
Hüküm:1064; Sayfa: 233, Hüküm: 1076; Sayfa:255, Hüküm: 1184; Sayfa: 261, 
Hüküm: 1206; Sayfa: 266, Hüküm: 1232;  Sayfa:292, Hüküm: 1345.  

COA, A_{DVNSAHKR_d 2: Sayfa: 35 Hüküm: 169; Sayfa: 45 Hüküm: 214; 
Sayfa: 51 Hüküm: 241; Sayfa: 70 Hüküm: 325; Sayfa: 78 Hüküm: 363; Sayfa: 
93, Hüküm: 435; Sayfa: 117 Hüküm: 544; Sayfa: 123 Hüküm: 569; Sayfa: 123 
Hüküm: 570; Sayfa: 126, Hüküm: 589; Sayfa: 196 Hüküm: 894; Sayfa: 221 
Hüküm: 1012; Sayfa: 255 Hüküm: 1176; Sayfa: 273, Hüküm: 1243;Sayfa: 276 
Hüküm: 1258. 

3 Numaralı Mühime Defteri (966-968/1568-1560.; T.C. Başbakanlık 
Osmanlı Arşivi Daire Başkanlığı Yayınları, Yayına Hazırlayan Nezihi Aykut vd, 
Osmanlı Arşivleri Daire Başkanlığı Yayınları, Ankara 1993. 

Başer, Alper; 1 Numaralı Özi Silistre Ahkâm Defteri’nde Eflak ve Bogdan’a 
Dair Kayıtlar", I. Uluslararası Sosyal Bilimler Araştırma Kongresi Bildiriler 
Kitabı, ed. Hasan Kara, Denizli 2015, s. 149-158. 

Emecen, Feridun; “Osmanlı Divanının Ana Defter Serileri: Ahkâm-ı Mîrî, 
Ahkâm-ı Kuyûd-ı Şikâyet, Osmanlı Klasik Çağında Hanedan Devlet ve Toplum, 
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Baylos Bernardo Navagero ve Venedik Devlet Arşivi’nde Türkleri 
İlgilendiren Belgelerin Tarihsel Yolculuğu 

 

Serap Mumcu* 

Abstract 

The Historical Journey of the Documents Related to Ottoman 
Historiography in the Venetian State Archive Western sources is known to have 
been used in modern Ottoman historiography. In this sense, the sources in the 
Venetian State Archive are particularly relevant. Since the time when Venice 
started to rise as a city-state and build up a trade network in the Eastern 
Mediterranean, Venetians had been very attentive observers of this geography 
through their political relations. In this study, the historical processes of the 
activities carried out by the Venetians for the purpose of preparing, classifying 
and preserving the documents concerning the Ottomans will be discussed. 

Keywords: Baylos, Bernardo Navagero, Venice, Turks. 

 

Giriş 

Bu çalışma bir yandan Venedik baylosu Bernardo Navagero özelinde 
Venedikli diplomatların İstanbul’daki görev süreleri boyunca 
oluşturdukları belgelere ve içeriklerine odaklanırken bir yandan da bu 
belgelerin Venedik Devlet Arşivi’nin faaliyete geçmesiyle nasıl bir süreç 
izleyerek araştırmacıların hizmetine sunulduklarını anlatmaktadır. Bu 
bağlamda ilk olarak Venedikli diplomatların nasıl bir kariyer izleyip 
İstanbul’a geldiklerini anlamak için Baylos Bernardo Navagero’nun 
özgeçmişine; ikinci olarak Navagero’nun İstanbul’da bulunduğu süreç 
boyunca Osmanlı’nın devlet temsilcileriyle ne türden diplomatik 
faaliyetler sürdürdüğüne ve bunu Venedik Senatosuna nasıl aktardığına; 
üçüncü olarak bu belgelerin ne tür bir içeriğe sahip olduğuna, hangi 
nedenlerle ve koşullarla kaleme alındıklarına ve son olarak da Venedik 
Devlet Arşivi’nin içerisinde nasıl bir süreçten geçip araştırmacıların 
hizmetine sunulduğuna değinilmektedir. 

                                                 
*Dr., Università degli Studi di Padova, Tarih Bölümü, İtalya 
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Bernardo Navagero 

Baylos Bernardo Navagero (1507-1565) Venedik'in soylu ailelerinden 
birinden gelmekteydi. Aynı zamanda eşi de Venedik Dükü Pietro 
Lando'nun kızıydı. Venedikli soylu ailelerin genç mensuplarının politik 
kariyerleri, Venedik Cumhuriyeti’nin devlet kadrolarında önemli 
görevlerde bulunup, sağlam bir devlet deneyimi edinmek üzerine inşa 
ediliyordu. Bu gelenek doğrultusunda Navagero da kariyerine 1532 
yılında Venedik sulh mahkemelerinde başlamış; zamanla devlet içinde 
farklı görevler üstlendikten sonra üst makamlardan biri olan elçiliğe terfi 
etmişti. Bu bağlamda ilk olarak, V. Karlos (1519-1556, + 1558) 
döneminde, yani 1542 yılında Venedik’in İspanya büyükelçisi olarak 
atanmış ve bu görevini de 1546'ya kadar sürdürmüştü. Böylesine bir 
tecrübe edinmiş olması, ona, Osmanlı’nın başkentinde Venedik’i temsil 
etmek gibi prestijli  ve hassas başka bir görevin daha yolunu açmıştı. 
Navagero’nun İstanbul’a atanması 21 Eylül 1549’da Senatoda alınan 
kararla gerçekleşmişti. 1552 yılına kadar baylos olarak İstanbul’da görev 
yapan Navagero daha sonra yeni atamasını beklemek üzere Venedik’e 
dönmüştü. Görev süresi boyunca ve görev sonunda Senatoya teslim 
ettiği relazione ile Osmanlılar hakkında oldukça detaylı bilgileri kendi 
analizleriyle ileten baylosun bütün raporları ve mektupları bugün 
Venedik Devlet Arşivi’nin en kıymetli fonlarının nadide belgeleri olarak 
muhafaza edilmektedir1. Navagero ülkesine dönüşünün ardından önce 
Onlar Konseyi'nin (Venedik Cumhuriyeti’nin devletin en gizli 
meselelerinin çözüme ulaştığı konseyi, Consiglio dei Dieci) üyesi, 
sonrasında da Padova Ofisinin Reformcularından biri olarak seçilmişti2. 

Navagero’nun dış temsilcilik rolü 1555'ten itibaren Roma'da Papalık 
büyükelçisi olarak devam etmişti. Oldukça deneyim sahibi bir diplomat 
olan Navagero, nihayet 1560 yılında kardinal ve iki yıl sonra da Verona 
piskoposu seçilmiş, ancak bu görevini sürdürdüğü sırada 13 Nisan 1565 
tarihinde vefat etmiştir3. 

                                                 
1 Bernardo Navagero, Relazione dell'Impero Ottomano, in E. Albèri (haz.), Le relazioni 
degli ambasciatori veneti al Senato, s. III, Vol. I, Tipografia all’insegna di Clio, Firenze 
1840, ss. 33-110; ASVe, Secreta, Archivio Proprio Costantinopoli, reg. 5, (B. Navagero). 
2 Bu ofis Padova'da Cambrai Birliği'nin ordusuna karşı kazanılan zaferin ardından şehirde 
yaşanan yıkımın giderilmesi için Venedik Senatosu tarafından kurulmuştur. 
3 Santarelli, D. “Navagero Bernardo”, in DBI, Vol. 78, Istituto dell’Enciclopedia Italiana, 
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Baylosluk süreci 

Navagero Venedik'ten 4 Ağustos 1550'de Olağanüstü Büyükelçi4 
sıfatıyla Caterino Zen (1466-1556) ile  Venedik'in diplomatik konutunun5 
bulunduğu İstanbul'a doğru yola çıkmıştı6. Zen, zaferle sonuçlanan Doğu 
seferinin ardından Sultan Süleyman’ı tebrik etmek için olağanüstü elçi 
göreviyle gönderilmişti. 

Baylos, Venedik'in mukim elçisi olması sıfatıyla İstanbul'un en yüksek 
makamları açısından da oldukça önemli bir yer tutuyordu. Bir baylosun 
başında olduğu görevin yükümlülüklerini yerine getirebilmek ve başarılı 
sonuçlar alabilmek için Osmanlı İmparatorluğu'nun üst düzey 
yetkilileriyle kişisel ilişkiler ve arkadaşlıklar kurabilmesi oldukça 
önemliydi. Baylos, İstanbul’daki Venedik cemaatinin başı ve hamisiydi. 
Sadrazam başta olmak üzere en üst düzey yetkililerden bütün diğer 
memuriyetlere kadar devlet temsilcileri ile temas halindeydi7. Baylos, 
Venediklilerin menfaatlerini savunmak ve Osmanlı yönetiminden bir 
hüküm almak için Osmanlı kançılaryasına8 arz-ı haller sunardı9. Oldukça 

                                                 
Roma, 2013, ss. 35-38.; Di Palma, F. Bernardo Navagero. Al servizio di Venezia nel secolo 
della diplomazia e del dissenso religioso, tesi di laurea inedita, Università di Roma Tre, 
Facoltà di Scienze Politiche, a.a. 2007/08. 
4 Yabancı bir hükümet ile önemli bir misyonu yerine getirmesi için gönderilen oldukça 
önemli, diplomatik temsilci. Battaglia, S. Grande Dizionario della Lingua Italiana, I, 
Unione tipografico-editrice torinese, Torino, 1970, s. 380. 
5 Ağır, A. İstanbul’un Eski Venedik Yerleşimi ve Dönüşümü, İstanbul Araştırmaları 
Enstitüsü, İstanbul, 2009; M. P. Pedani, (Haz.) Il Palazzo di Venezia a Istanbul e i suoi 
antichi abitanti, Edizioni Ca' Foscari, Venezia, 2013. 
6 Paolo Paruta, Degl'istorici delle cose veneziane, i quali hanno scritto per pubblico 
decreto, 1540-1598, Venezia, Lovisa,1718-22, s. 219. 
7 Sadrazam, divan-i hümayun tercümanı, başdefterdar, defterdar, nişancı, reisülküttab, 
kaptan-ı derya ya da kapudan paşa ve tersane kahyası, yeniçeri ağası, şeyhülislam ve iki 
kazasker, kapıağası, kızlarağası, sultanın doktoru, lala, hoca, cüceler, dilsizler, yahudi kira 
kadınlar ve son olarak sultanın kendisi ile kadınları, kızları, oğulları ile bunların 
haricindeki kapıcılar, çavuşlar, kadı ve eminler. Pedani, M. P. “Come (non) fare un 
inventario d'archivio. Le carte del Bailo a Costantinopoli conservate a Venezia”, V. 
Favarò (haz.), Mediterranea. Ricerche storiche, no. 28, Palermo, 2013, ss. 381-404. 
8 Baylosların yazmış oldukları arzuhaller için; İstanbul, Başbakanlık Osmanlı Arşivi, 
(devamında BOA): Mühimme Defteri, n. 21., Ecnebi Defterleri, nn.13/1; 16/4; 18/6; 
57/1., Maliyeden Müdevver, nn. 6004, 17901., ASVe, Bailo a Costantinopoli, Carte 
Turche, bb. 250-262. 
9 «Zannettino’ya yazdığım mektupta saygıdeğer paşaya bilgi vermesi ve bu hükmü 
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etkili bir casusluk sistemi ve başta sadrazam olmak üzere birçok diplomat 
ile kurulmuş olan kişisel ilişkiler ve yakın arkadaşlıklar sayesinde 
bayloslar Venedik'e güvenli bilgi aktarımında bulunabiliyolardı10. 
Mükemmel ilişkiler yalnızca prestijli pozisyonlarda olanlarla 
kurulmuyordu. Bu pozisyonlarda bulunan kişilerin en güvenilir adamları 
da baylos ile yakın ilişkiler içerisinde olabiliyorlardı. Bütün bu çabalar 
elbette Venedik'in işine yarayacak bilgilerin toplanmasına oldukça katkı 
sağlıyordu11. Elbette baylos aynı zamanda Levante bölgesinde bulunan 
Venedikli konsolosluklar ile de düzenli bir temas halindeydi12. 

Venedik Devlet Arşivi’nde yer alan mektuplarını incelediğimizde 
göreve başlamasının hemen ardından Bernardo Navagero’nun Osmanlı 
Devleti’nin üst düzey yöneticileri ile gerçekleştirmiş olduğu bütün 
görüşmeleri detaylı bir şekilde Venedik’e yazmış olduğunu 
gözlemliyoruz. Bu mektuplarda sıklıkla olumlu ifadeler kullanmaktan 
çekinmemiş, duygularını gizleme gereği duymamış ve bununla birlikte 
görmüş olduğu yerler hakkında edindiği izlenimlerini, birebir 
görüşmelerde tanışmış olduğu kişiler hakkındaki fikirlerini, sarayda 
bulunduğu zaman dilimlerinde devlet yöneticileri arasındaki dostluk ve 
düşmanlık ilişkilerini yani saray içi hizipleşmeleri, devletin bürokratik ve 
askeri yapısı  hakkındaki tespitlerini ayrıntılı bir şekilde betimlemiştir. 
Onun bu çabasında, gerçeği bilme ve anlama arzusu ve bunu en doğru 
şekilde Venedikli yöneticilere aktarma isteğinin bulunmakta olduğu 
açıkça görülmektedir. 

Navagero görevde olduğu süreç boyunca Rüstem Paşa ile iyi ilişkiler 
kurmak adına adımlar atmıştır. Hatta ilk adımı, birkaç ay sonra Venedik 

                                                 
incelemesini sağlaması ricasında bulunmuştum. Saygıdeğer paşa bunun üzerine sadece 
erkek kardeşine değil, Pera kadısına ve Yeniçeri ağasına da Venedik ile kurulan dostluk 
antlaşmalarına riayet etmeleri için yeniden mektuplar yazıp göndermiştir.», ASVe, 
Secreta, Archivio Proprio Costantinopoli, reg. 5, (B. Navagero), cc. 33-33v. 
10 Gürkan, E. S. Espionage in the 16th century Mediterranean: Secret Diplomacy, 
Mediterranean go-betweens and the Ottoman-Habsburg Rivalry (Yayımlanmamış 
doktora tezi/Unpublished dissertation), Georgetown University, 2012. ss. 28-34. 
11 Venedik baylosu Daniele Barbarigo Semiz Ali Paşa’nın bir adamıyla arkadaşlık yapmıştı, 
bunun sayesinde buğday yüklü bir geminin İstanbul’a gelmek üzere olduğu hakkında bilgi 
almıştı. ASVe, Senato Dispacci Ambasciatori, 4 (Copia) Costantinopoli. (D. Barbarigo), c. 
18. 29 Mart 1563. 
12 M. P. Pedani, “Consoli veneziani nei porti del Mediterraneo in età moderna”. 
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hükümetini bilgilendirdiği üzere, bu önemli şahsiyetle kişisel olarak 
yakın ilişkiler kurmaya çalışmak olmuştu. Bunun için de ilk olarak 
Osmanlı sarayında doktorluk yapan, Kanuni Sultan Süleyman, Hürrem 
Sultan ve Rüstem Paşa’nın bütün sağlık sorunlarıyla da yakından 
ilgilenen13 Venedik doğumlu Yahudi asıllı doktor Moses Amon (alias 
Amon de Luna) ile yakın arkadaşlık kurmayı düşündüğünü belirtmişti. 
Moses Amon diş ağrısı üzerine yazdığı eserle de bilinen bir doktordur14. 

1550 Ağustos’unun ilk günlerinde İstanbul’a varan yeni baylos 
Navagero, olağanüstü büyükelçi Caterino Zen ve önceki baylos Alvise 
Renier (1492-1560) eşliğinde Sadrazam Rüstem Paşa’yı, yani sultanın 
damadı ve Osmanlı Devleti’nin işlerliğini sağlayan gerçek bir temel taşını, 
itimat mektuplarını sunmak üzere ziyaret etmişti15. Navagero, Zen, 
Renier ve Rüstem arasındaki ilk görüşmede, başlıca Avrupa devletlerinin 
içinde bulundukları şartlar, özellikle V. Karlos’un deniz kuvvetlerinin 
örgütlenmesi ve imparatorun donanmayı ele geçirme çabalarına 
rağmen, Fransa ve İngiltere arasındaki barışın neden hala devam ettiği 
üzerine tartışılmıştı. Ardından son olarak önceki yıllarda gerçekleşmiş 

                                                 
13 Bernardo Navagero, Relazione dell'Impero Ottomano 1553, s. 99; «...Özellikle 
Rüstem’le yapacağım görüşmelerin devletimiz için öneminden dolayı, onu ve ve diğer 
paşaları ziyaret etmek için en uygun zamanı bekleyeceğim. Bu nedenle çok güvendikleri 
özel doktorları Yahudi Amon ile görüştüm. Sultan bugünlerde çok hastalanmıştı ve 
yaşamından şüphe etmeye başlamışlardı... Hanım Sultan da yeniden rahatsızlanmıştı. 
Doktor ikisinin rahatsızlıklarıyla da yakından ilgilenmişti.», ASVe, Secreta, Archivio 
Proprio Costantinopoli, reg. 5, (B. Navagero), c. 72v. 
14 «…Muhteşem Rüstem ve diğer paşaları ziyaret etmek için en uygun zamanı 
bekleyeceğim ve muhteşem Rüstem ile devletimizin yararına olacak işleri görüşeceğim. 
Güvenini kazanmak için kendisine oldukça yakın olan Yahudi doktor Amon’dan yardım 
alacağım. Kendisi geçenlerde boğazından rahatsızlanan ve öldüğü hakkında şüpheler 
ortaya çıkan padişahı iyileştirdi. Sultanın iyileşmesinin hemen ardından bu sefer de 
hanım sultan (Hürrem Sultan) bir kez daha rahatsızlanmıştı. İkisinin üst üste gelen 
rahatsızlıkları süresince doktora çok fazla iş düşmüştü.», ASVe, Secreta, Archivio Proprio 
Costantinopoli, reg. 5, (B. Navagero), c. 72v. Su Amon de Luna, cfr. U. Heyd, “Hāmōn 
Moses”; U. Heyd, “Moses Hamon, Chief Jewish Physician to Sultan Suleyman the 
Magnificent”; R. Calimani, Storia del ghetto di Venezia, ss. 155-164. 
15 «Sizin de [Venedik Cumhuriyeti] bildiğiniz üzere otorite ve büyüklük sembolü olan 
birinci vezirlik makamı Muhteşem Rüstem Paşa’nındır. Yaklaşık 55 yaşlarındadır; ama 
sıklıkla sakallarını kestiği için yaşını göstermemektedir. Doğal yapısı gereği aşırı ciddidir 
ve ticari ilişkilerde oldukça tehlikelidir. Ancak yapısını bildikçe ve ona göre davrandıkça 
kendisiyle kolaylıkla ve iyi bir şekilde çalışılabilir...», Alvise Renier, Relazione 1550, ss. 47-
86, özellikle 75-76. 
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olan Fransız-İspanyol savaşlarının son aşaması ve V. Karlos’un I. 
Francesco'ya uyguladığı yaptırımlar hakkında konuşmaya devam ettiler. 

Sadrazamın bu ilgili soruları, esasında imparatorluğun Batı devletleri 
hakkında bilgi edinmeye çalıştığını ve gayet meraklı olduğunu 
göstermektedir. Oysa Batılılarda yüzyıllar boyunca, imparatorluğun 
kendi içine kapanık bir yapıya sahip olduğu ve Batılı devletler hakkında 
herhangi bir ilgi ya da bilgi edinme telaşesinde olmadığına dair genel bir 
kanı hep mevcut olmuştur16. 

Navagero’nun raporlarında geliştirmiş olduğu tarzı ve Osmanlı 
Devleti gerçeğinin kapsamlı ve doğru şekilde aktarılma biçimindeki 
titizliği onu, icra etmiş olduğu görevde kendisinden önce ve sonra 
bulunmuş olan diğer diplomatlardan keskin bir şekilde ayırmaktadır. 
Onun bu titizliği ile  geriye bıraktığı mektupları kendisinden sonra 
İstanbul’da görev yapmış olan bayloslar için adeta satır satır okudukları 
ders notları haline gelmişti17. 

Sadece Navagero'nun Rüstem Paşa hakkında yapmış olduğu 
betimlemeler dahi bize esasında baylosların bu tarihsel kişiliği ne kadar 
büyük bir dikkatle izlemiş olduklarını göstermektedir: 

«Bu paşa, iri yarı değil oldukça minyondur. Kırmızı yüzlüdür, yüzü tıpkı 
bir kereste (lazarino) gibi kırmızıdır. Çok güçlü ve hiddetli görünür; ancak 
bugünlerde bir rahatsızlığı olduğu söyleniyor. Gözlerinde her şeyden 
önce muhteşem zekâsı görülür; bu onun doğuştan iş insanı olduğunu 
gösterir. Aşırı dikkatli ve hiç şarap içmemiş gibi her daim ayıktır. Çok 
çalışmaya dayanıklılığı dikkat çekicidir. Büyük beyin [Osmanlı sultanı] 
işleriyle ilgilenmenin yanısıra Cuma günü haricinde hergün öğleden 
sonradan gün batımına kadar huzuruna insan kabul eder. 

Bilhassa Büyük beyin askerî kuvvetleri ve dikkat edilmesi gereken 

                                                 
16 S. Faroqhi, yayınlamış olduğu kitabından Osmanlı İmparatorluğu'nun iddia edildiğinin 
aksine sıklıkla Batılı devletler hakkında bilgi aldığını ve Avrupa'da yaşanan gelişmeleri 
oldukça yakından takip ettiğini belirtmiştir. The Ottoman empire and the World Around 
It, I. B. Tauris, New York e Londra, 2004; Questo libro è stato tradotto anche in turco 
Osmanlı İmparatorluğu ve Etrafındaki Dünya, Kültür Yayınevi, İstanbul, 2007. 
17 Girolamo Zulian, Relazione 1789, M. P. Pedani (haz.), Relazioni di ambasciatori veneti 
al Senato. Vol. XIV, Costantinopoli Relazioni inedite (1512-1789), Padova, Bottega 
d'Erasmo - Aldo Ausilio, 1996, ss. 1041-1055. 
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hususlar konusunda hafızası çok kuvvetlidir. Pekçok kişi tarafından ukâla 
ve çabuk sinirlenen biri olarak bilinse de ben kendisini insancıl ve hoş 
buldum… Kıyas kabul etmez şekilde hırslıdır ve Osmanlı idarecilerinin 
hiçbirinin kendisi kadar bilge ve ihtiyatlı bir müşavir olmadığını duymak 
kadar onu mutlu eden bir şey daha yoktur. Çok tamahkârdır, para 
karşılığında bir insanın istediği her şeyi yapabilir. Fıtrattan, atalarının 
herhangi birinden daha çok Hıristiyan düşmanıdır, kâfirlere 
güvenilmeyeceğini söylese de anlaşıldığı kadarıyla kendisine daha fazla 
[para] veren Hıristiyanlar hakkında daha iyi düşüncelere sahiptir»18. 

Betimleme olarak Navagero’nun ne kadar kıymetli bilgileri bizimle 
paylaştığı kendisinden önceki bayloslardan, Alessandro Contarini’nin 
(1480-1594), göreve başlamasının ardından gerçekleştirmiş olduğu ilk 
görüşmeleri hakkındaki izlenimlerini yazdığı raporuyla kıyaslayarak da  
görebiliriz: «Pera’ya ayın 18’inde vardım ve 22’sinde Muhteşem Rüstem 
Paşa’yı ziyarete gittim. Daha önce bunu yapamazdım; çünkü bu tarihten 
önce kendisine gazel parasını teslim etmem, ardından itimat 
mektuplarını takdim etmem bunu yaparken de devletimizin çıkarlarına 
uygun düşecek kelimeler kullanmam gerekiyordu»19. 

Navagero’nun betimlemeleri sadece Rüstem Paşa ile sınırlı 
olmamıştı. Görevi süresince birebir tanıştığı bütün devlet temsilcileri 
hakkında Senatoyu bilgilendirmeyi ihmal etmeyen baylos  temas ettiği 
kişilerin duygularını analiz etme becerisiyle Sultan Süleyman'ı ele almış, 
ve sultanın insanlara karşı şevkatli ve kibar davranan ayrıca halkı 
tarafından çok sevilen biri izlenimi oluşturduğunu ifade etmişti20. 

Bu görüşmeyle birlikte Navagero artık yavaş yavaş Osmanlı devlet 
yapısını daha yakından tanımak ve üst düzey devlet görevlileri hakkında 
bilgi almak için çalışmaya başlamıştı.O dönemde, İstanbul'daki Venedik 
elçileri ve baylosları, raporlarında bu iki büyük devlet arasındaki 
farklılıkları açıklamaya çalışmışlardı. Bernardo Navagero da tıpkı 
kendisinden öncekiler gibi ülkesine döndükten sonra sunmuş olduğu 

                                                 
18 Bernardo Navagero, Relazione dell'Impero Ottomano 1553, ss. 90-91. 
19 ASVe, Secreta, Archivio Proprio Costantinopoli, reg. 4. (A. Contarini), c.8v. 30 Kasım 
1545; Bernardo Navagero, Relazione dell'Impero Ottomano 1553. 
20 ASVe, Secreta, Archivio Proprio Costantinopoli, reg. 5, (B. Navagero), c. 8r. 23 Ekim 
1550; Osmanlı sultanlarının Batıdaki imajları ile ilgili olarak bkz. L. Valensi, Venedik ve 
Bâb-ı Âli Despot’un Doğuşu. Bağlam Yayıncılık, İstanbul, 1987. 
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raporunda dönemin en güçlü iki imparatorluğu olan Osmanlı Devleti ve 
İspanya’nın devlet yapısını karşılaştırmıştı. Neticede İstanbul'a 
gelmeden önce V. Karlos’un ülkesinde diplomatlık yapma imkanı da 
bulduğu için belki de bu anlamda bir kıyaslamayı en doğru şekilde 
yapabilecek diplomatlardan biri olmalıydı. 

Navagero, Osmanlı devlet sisteminin inceliklerini anlamak için uzun 
mesailer harcamış ve neticesinde devlet yöneticilerinin atamalarından 
imparatorluğun yapılanmasına kadar oldukça detaylı bir raporu 
Serenissima'nın yöneticilerine sunmayı başarmıştı. 1553 yılında 
Senato'ya takdım ettiği raporuna yansıyan ifadelerinde, özellikle 
Süleyman’ı iktidarından kişisel özelliklerine kadar ele almış, sultanın 
zekasından, her zaman başaramasa da barışı koruma arzusundan, adalet 
duygusundan övgüyle bahsetmişti. Ayrıca Osmanlı’nın mali ve idari 
işleyişinin detaylı ve ayrıntılı bir analizini sunmayı da başarmıştı. 

Navagero’ya göre esasında Sultan Süleyman düşmanı olduğu V. 
Karlos’a karşı bir savaş açmak niyetinde değildi; aksine barışı sağlamak 
ve korumak taraftarıydı. Ancak kendisine karşı yapılacak olan taarruzlara 
da cevap vermeye hazırdı. Baylos donanmanın başında Barbaros 
Hayreddin Paşa’dan sonra deneyimli bir Kapudan-ı Derya 
bulundurulmaması aksine otoriteye boyun eğer ve saraydan yetişme 
devşirmelerin tersaneyi ve donanmayı idare etmesini de bu düşüncenin 
eseri olarak değerlendiriyordu. Baylos’un de üzerinde durduğu gibi o 
dönemde donanmanın başında Rüstem Paşa’nın kardeşi olan Sinan Paşa 
bulunuyordu21. 

Navagero’nun İstanbul’da görev yaptığı süreç boyunca Venedik’in 
ticaret gemilerinin Osmanlı kaptanlarıyla yaşadıkları sıkıntılar ve kara 
sınırlarında yaşanan eşkıyalıklar defalarca iki devlet arasında 
çözümlenmeyi bekleyen sorunları teşkil etmiştir. Esasında bu durum 
kendisinden önceki ve sonraki bayloslar döneminde de iki devlet 
arasında gerçekleşen diplomasinin temel sorunu olmuştur. Bugün 
Venedik Devlet Arşivi’nde bu konu üzerine oldukça önemli miktarda bu 
türden belgelere rastlanmaktadır22. 

                                                 
21 ASVe, Secreta, Archivio Proprio Costantinopoli, reg. 5, (B. Navagero), c. 26v. 25 Kasım 
1550. 
22 Pedani Fabris, M. P. (haz.), I ‘Documenti Turchi’ dell’Archivio di Stato di Venezia, 
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Navagero görev süresi boyunca öncelikle Rüstem Paşa olmak üzere 
devletin ileri gelenleri ile ilişkiler kurmuş ve böylece devletinin 
çıkarlarına uygun şekilde çalışmıştı. Başarılı bir diplomasi gerçekleştirme 
çabası sayesinde baylosluk evine çok sayıda ziyaretçi de kabul etmişti. 
Bunlar arasında çavuşlar, haberciler, tercümanlar, bostancıbaşı da 
bulunmaktaydı. Bütün bu görüşmeler Osmanlı Devleti hakkında daha 
detaylı bilgiler edinmesi için ona yardımcı oluyordu. Böylece bu bilgiler 
Venedik’e neredeyse haftada bir bazen birden fazla kez yollanıp 
Cumhuriyet’in yöneticilerinin Osmanlılara karşı yeni stratejiler 
belirlemelerine yardımcı oluyordu. 

Venedik Devlet Arşivi’nde Türkleri İlgilendiren Belgelerin Akıbeti 

Navagero ve diğer bütün Venedikli diplomatların büyük bir titizlikle 
hazırladıkları bu tür ifadeler içeren belgeler bugün bizler için oldukça 
büyük önem arz etmektedir. Venedik Devlet Arşivi’nin de güzide 
koleksiyonlarından birini oluşturan bu belgelerin üzerinde birçok 
araştırmacı çalışmalar gerçekleştirmişlerdir. Bu süreci genel hatlarıyla 
ele alarak Venedikliler için Osmanlı tarihini ilgilendiren belgelerin ne 
derece önem arz ettiğini çok daha net görmüş oluruz. 

Osmanlı yönetici sınıfı, Venedik’in İstanbul’daki daimi elçisi olan 
baylos ve maiyeti tarafından dikkatli bir şekilde gözlem altında tutulmuş 
ve böylece yönetimde söz sahibi olanların nüfuzlarının birbirlerine oranı 
tespit edilip buna göre derinliği olan politik bir tavır belirlenmeye 
çalışılmıştı. Veneto Devleti tarafından üretilmiş olan bu belgeler, yapısı 
gereği devlet eliyle ve emriyle yazdırılmış kronikler gibi geleneksel 
Osmanlı kaynaklarında bulunması mümkün olmayan bilgiler ihtiva ettiği 
için oldukça önemlidir; çünkü Osmanlı kronik yazarları Saray’ın sınırları 
içinde cereyan eden her olayı istedikleri gibi yazma özgürlüğüne sahip 
olmadıkları gibi hâmilerinin bilinmesini istedikleri vakaları da yazmakla 
yükümlülerdi. 

                                                 
inventario della miscellanea, con l’edizione dei regesti di †Alessio Bombaci, Roma, IPZS, 
1994; Gökbilgin, M. T. “Venedik Devlet Arşivindeki Vesikalar Külliyatında Kanunî Sultan 
Süleyman Devri Belgeleri”, Belgeler I, no. 2, 1964, ss. 119-220; Gökbilgin, M. T. “Venedik 
Devlet Arşivindeki Türkçe Belgeler Kolleksiyonu ve Bizimle İlgili Diğer Belgeler”, Belgeler 
V-VIII, no. 9-12, 71, 1968, ss. 1-151; Mumcu S. (a cura di -), Venedik Baylosu’nun 
Defterleri, The Venetian baylo's Registers, collana Hilal, Edizioni Ca’ Foscari, Venezia, 
2014. 
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Vatan topraklarından uzakta geçirilen sürenin sonunda, Venedikli 
diplomatların Senato'ya resmi raporlarını sunmaları gerekirdi. Bunlar 
geçtiğimiz yüzyıllarda yabancılar tarafından hevesle okunan ve daha 
sonra tarihçiler tarafından da kaynak olarak kullanılan ünlü Venedik 
raporları (relazione) idi23. Korku ile karışık bir merakı da gideren bu 
raporlar Senato’da okunduktan sonra gayri resmi olarak Avrupa’nın bir 
çok imparatorluk sarayına ve Osmanlı Devleti hakkında daha ayrıntılı 
bilgi edinmek isteyen bütün bölgelere ulaştırılıyordu. Bu gerçek bugün 
İtalya içinde ve dışındaki kütüphanelerde neden çok sayıda el yazması 
Venedik raporlarının bulunduğunu anlamamızı sağlıyor. Bunun yanı sıra 
zaman zaman resmi belgelerin kopyalarını muhafaza eden Collegio’nun 
dosyaları arasında da aynı yazara ait olup biri halka diğeri ise sadece 
Cumhuriyet’in Senato üyelerine hitaben hazırlanıp gizli belgeler 
kısmında tutulmuş olan raporlara da rastlanmaktadır. 

Eğer raporları (relazione) Osmanlı kronikleri ile kıyaslayacak olursak, 
her iki belge türünün yazım amacının birbirlerinden farklı olduğu gerçeği 
ile karşılaşırız. Her şeyden önce relazioneler, kroniklerde olduğu gibi 
Osmanlı devlet adamlarını övmek için kaleme alınmamışlardı, aksine 
Osmanlı yönetiminin ve yöneticilerinin hem eksiklerini hem de 
kusurlarını göstermeyi amaçlamışlardı ve raporları okuyacak olan 
Batılıları memnun edecek şekilde, Osmanlı saltanatının mümkün 
olduğunca olumsuz şekilde kaba yönleri bu raporlarda vurgulamıştı. 
Fakat Venedik baylosları içerisinde, tıpkı Daniele Barbarigo’nun Halep’te 
Venedik adına konsolosluk yaparken o sırada Halep Beylerbeyi olan 
Semiz Ali Paşa ile kurmuş olduğu dostluk sonrası yapmış olduğu gibi 
Osmanlı yöneticileri hakkında oldukça olumlu raporlar sunanlar da 
olmuştu. Çünkü Semiz Ali Paşa’nın Rüstem Paşa’nın ölümünün ardından 
1561 yılında sadrazam olmasıyla Barbarigo da onun talebiyle İstanbul’a 
baylos olarak atanmayı başarmıştı. Daniele Barbarigo’nun raporunda 

                                                 
23 E. Alberi (haz.), Le relazioni degli ambasciatori veneti al Senato, III/1; III/2; III/3; E. 
Albèri (haz.), Le relazioni degli ambasciatori veneti al Senato durante il secolo 
decimosesto; N. Barozzi, G. Berchet (haz.), Le relazioni degli stati europei lette al Senato 
dagli ambasciatori veneziani nel secolo decimosettimo; L. Firpo (haz.), Relazioni di 
ambasciatori veneti al Senato, XIII, Costantinopoli (1590-1793); M. P. Pedani-Fabris 
(haz.), Relazioni di ambasciatori veneti al Senato, XIV, Relazioni inedite. Costantinopoli 
(1508-1789); Valensi, L. Venedik ve Bâb-ı Âli Despot’un Doğuşu, Bağlam Yayıncılık, 
İstanbul, 1987. 
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Semiz Ali Paşa hakkında yazdıklarına bakınca bir nevi arkadaşına olan 
şükran borcunu ödediğine tanıklık etmiş oluruz24: 

«Saygıdeğer Ali Paşa’nın bütün bu imparatorluğun hakimi 
olduğunu söyleyebiliriz. Kendisi sultanın bahşettikleri sayesinde 
oldukça önemli bir konuma geldi ve İbrahim Paşa (Pargalı)’yı istisna 
tutacak olursak Osmanlı Davleti’nin gördüğü en büyük sadrazam 
olduğunu söyleyebiliriz». 

Kronikler Osmanlı devlet yöneticilerinin talepleri doğrultusunda 
yazıldıkları için onları eleştirmek yerine yönetimlerine ve şahsiyetlerine 
övgülerle taçlandırılıyor ve kroniklere kıyasla Venediklilerin raporları çok 
daha fazla titiz ve ayrıntılı bilgiler içeriyordu. Netice itibariyle kronikler 
ya sultanın ya sadrazamın ya da saray erkânından yöneticilerin 
saygınlıklarını arttırmak ve rakiplerine göre daha avantajlı duruma 
gelmek için talepte bulunmaları doğrultusunda yazılıyordu. Bu şekilde 
kronik yazarları için de Osmanlı bürokrasisi içerisinde kariyer yapabilmek 
için yeni fırsatlar ortaya çıkmış oluyordu. Aslında sadece kronik yazarları 
için değil, aynı zamanda Venedikli diplomatların da İstanbul’daki görev 
sürelerinde gerçekleşen olaylara dair düşündükleri ve bildikleri her şeyi, 
sınırsız bir özgürlük içerisinde raporlarında kaleme almaları mümkün 
olmuyordu. Görev sonu sunulan Relazione’lerle görev esnasında düzenli 
olarak Senato’ya ulaştırılan mektuplar yani dispacci arasındaki fark işte 
bu noktada ortaya çıkıyordu. Çünkü dispacci neredeyse her gün olmak 
üzere, Osmanlı topraklarında meydana gelen olayları ve Osmanlı 
yönetiminin almış olduğu kararlar hakkında aldıkları duyumları tez elden 
Venedik’e ulaştırmak maksadıyla yazılıyordu. Bu türden mektupların 
kaleme alınabilmesi için imparatorluk yönetimi ile oldukça yakın ilişkiler 
ve bağlar kurulması gerekiyordu. Böylece Serenissima Cumhuriyeti’nın 
yöneticileri uluslararası politikada gerçekleşen her türlü değişime karşı 
kendilerini hazırlıyorlardı25. 

                                                 
24 Daniele Barbarigo, Relazione dell’Impero Ottomano 1564, in E. Albèri (a cura di -), 
Le relazioni degli ambasciatori veneti al Senato, s. III, Vol. II. Tipografia all'insegna di 
Clio, Firenze, 1844. ss. 1-59. s. 26. 
25 Büyükelçilerin raporları hakkında bilgi almak için bakınız F. De Vivo, How to Read 
Venetian Relazioni, “Renaissance & Reformation”, 34. 1-2, Special issue Relations, 
rélations, relazioni, ed. by Thomas Cohen and Germaine Warkentin (2011): 25-59). 
Yayımlanmış dipspacci belgeleri için bakınız, Daria, G. 22 Dispacci da Costantinopoli al 
Doge Giovanni Mocenigo, traduzione e Commento di G. Calò, Corbo e Fiore Editori, 
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Daha XIX. yüzyılın başlarında, Serenissima'nın tarihi dökümanları, 
büyük bir güçlükle de olsa, akademisyenlere sunulduğunda, bu 
raporlar (relazione) Osmanlı tarihinin yazımında temel kaynak olarak 
kullanıldı. Eski Cumhuriyetin işlevi son bulan ofislerinden devralınan 
dökümanlar önce San Teodoro Okulu'nda daha sonra da Frari'de 
toplandı ve Carlo Antonio Marin tarafından araştırmacılar için 
paylaşıma açılmadan 1815 yılına kadar saklandı. Aynı muhafaza daha 
sonra Veneto hukuku araştırmacısı ve uzmanı olan Yeni Generale 
Veneto Arşiv Müdürü Jacopo Chiodo26 tarafından, Leopold Ranke'nin 
de “ringioso custos rerum secretarum” yani “gizli şeylerin saygın 
koruyucusu” ifadesiyle tanımladığı gibi, bu belgeler sanki kendi 
hazinesi gibi araştırmacılardan uzak olarak muhafaza edilmeye devam 
etti. 1848 yılında Samuele Romanin, bu arşiv belgelerine atıfta 
bulunarak, şu ifadeyi kullanıyordu: “Arşivler aynı bir harem gibi koruma 
altında tutuluyordu ve üzerinde konuşulması dahi hayata geçirilmesi 
mümkün olmayan bir tutkuydu”27. Romanin bu tanımlama ile, arşiv 
müdürünü oldukça romantik hayal gücüne sahip bir Doğu despotu 
olarak tanımlıyordu. Frari Bölgesi’ne taşındıktan sonra da bu belgeler 
uzun bir süre  akademisyenler için dokunulmaz olarak kalmaya devam 
etmişti, en azından 1824 yılına kadar, çünkü o tarihte bir İngiliz 
araştırmacı olan John Ingram bu belgeleri görebilmek için başvuruda 
bulunmuştu. Ingram’ın bu talebi kibarca reddedilmişti. Bu belgeleri ilk 
olarak görme onuruna erişen kişi ise 12 Şubat 1825 olarak kayıtlara 
geçtiği kadarıyla Emanuele Antonio Cicogna olmuştu. Onun ardından 
ise 1829 yılında, önüne çıkan bazı kısıtlamaları Metternich'in kişisel 
müdahalesi sayesinde aşıp bazı büyükelçi raporlarını görmeyi başaran 
Leopold Ranke geliyordu. Ranke’yi çok azları takip edebilmiş ve bunlar 
da arşiv sistemi içerisinde araştırma konularına kadar oldukça titiz bir 
şekilde kayıt altına alınmıştı. (Mosconi, Mailath, Mutinelli, Cinabrio...). 

                                                 
Venezia, 1992. 
26 Romanelli, F. C. “Gli archivi veneziani tra conservazione e consultazione: progetti e 
strategie nella tradizione ottocentesca”, in Archivi e cittadino. Genesi e sviluppo degli 
attuali sistemi di gestione degli archivi, Sottomarina, Venezia, 1999, ss. 73-109; 
Romanelli, F. C. - Minutelli, S. Rossi, “Archivi e biblioteche”, in Storia di Venezia, 
L’Ottocento e il Novecento, (a cura di -) M. Isnenghi e S. Woolf, 2 vol. Roma, 2002, 
ss.1081-1122. 
27 Occioni-Bonaffons, G. “Storia”, in L’Ateneo Veneto nel suo primo centennio (1812-
1912), Venezia, 1912, ss. 89-118, s. 110. 
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Bütün bu sürecin ardından arşiv belgelerinin araştırmacılara açılması 
için yaklaşık elli yıl kadar daha beklemek gerekecekti. Yeni arşiv 
müdürleri Fabio Mutinelli (1847-1861) ve daha sonra da Girolamo 
Dandolo (1861-1866) dönemlerinde arşivin kapıları nihayet 
araştırmacılar için açılmıştı28. Bunların yanı sıra, birçok araştırmacının 
çalışmasında faydalandığı ama Veneto tarihinden bahseden kitaplarda 
kendisine çok da yer verilmemiş olan bir istisna isim daha 
bulunmaktadır: Bu da Osmanlı tarihçiliğinin babası olarak kabul edilen 
Joseph von Hammer’dır ve Venedik şehri Avusturya yönetimi altına 
girdiği süreçte Frari Arşivi'nde imparatorluk tercümanı (1811'den 
itibaren) ve danışmanı (1811'den itibaren) olarak çalışmıştır. Bu 
nedenle de arşiv müdüründen, o çok büyük bir hevesle herkesin 
meraklı bakışlarından sakladığı belgeleri görebilmek için izin almak 
zorunda kalmadığı gibi, bu belgeleri görebilmek için kendisini bizzat 
teslime de zorlamıştır. Bu nedenle, arşivde Hammer tarafından 
yapılmış olan resmi bir talebin varlığından söz edilemese de Veneto 
belgeleri hakkındaki bilgisi yazmış olduğu eserlerde kaynak olarak 
gösterdiği belgelerden anlaşılmaktaydı. Buna göre Hammer, Venedik 
arşivinde bulunan dispacci serisinin yanı sıra o sırada Viyana arşivinde 
bulunan raporlar (relazione), Senato müzakereleri (deliberazione), 
Türk belgeleri (Documenti Turchi) ve son olarak Lombardiya-Veneto 
Devleti'nin son bulmasının ardından Yeni İtalya Krallığı'na iade edilen 
belgeler arasında bulunan Marin Sanudo'nun günlüklerini eserlerinde 
kullanma imkanı bulmuştu29. Böylece Hammer, Osmanlı tarihi üzerine 
çalışanlar için kaçınılmaz bir başvuru kaynağı olmuştu. Bunlardan 
bazılarını ele alacak olursak: 1930 yılında Giuseppe Gabrieli, 1940’ta 
Alessio Bombaci, 1959’da Raimondo Morazzo della Rocca, 1973’te 
Maria Francesca Tiepolo, 1982’de Mahmut Şakiroğlu ve 1985’te Ugo 
Tucci30. 

                                                 
28 Baschet, A. Les Archives de Venise. Histoire de la chancellerie secrète, Paris, 1970, ss. 
35-56. 
29 Hammer, G. Storia dell’impero Osmano, Vol. 12, (1520-1574), Giuseppe Antonelli, 
Venezia, 1830. 
30 Pedani, M. P. (ed.), Inventory of the Lettere e Scritture Turchesche in the Venetian 
State Archives based on the materials compiled by Alessio Bombaci, Leiden-Boston, Brill, 
2010; Pedani, M. P. “Note di Storiografia sull’Impero ottomano”, in M. P. Pedani (a cura 
di -), Un mare ottomano, An ottoman sea, Associazione Mediterranea, no: 34, Palermo, 
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Her ne kadar Hammer'dan sonra 1950’lerden 70'lere kadar Tayyip 
Gökbilgin ve Şerafettin Turan ile başlayan süreçte Türk araştırmacıların 
Venedik'e yönünü çevirmesi için yaklaşık bir yüzyıl daha beklemek 
gerekmiş olsa da, Osmanlı tarih yazıcılığında 1800'lerden itibaren 
Venedik kaynaklarından istifade edilmeye başlandığını ifade edebiliriz. 

Son yıllarda birçok genç Türk araştırmacı, Venedik’e gelip Türk 
belgeleri (Documenti turchi)  ve Türkçe mektupların (lettere scritture 
turchesche) yanısıra Venedikçe yazılmış olan büyükelçilik mektuplarını 
(dispacci degli ambasciatori) okumak için Venedik Devlet Arşivi'nin 
kapısını çaldı. Ancak başlangıçta bu belgeler genellikle yeni analizler 
ortaya çıkartmak yerine varsayımların doğrulanması için kullanıldı, 
daha sonra ise çok daha ayrıntılı analizler yapılmaya başlandı. Bugün 
hala bu arşivde Türk araştırmacılar çalışmalarını sürdürmektedirler. 
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A Tenth-Century Source for the History of East European 
Nations: De Administrando Imperio 

 

Fatma Koçak 

Abstract 

The Greek source, De Administrando Imperio, is one of the most 
important sources for the history of the majority of Central, Southeast, East 
European polities and the north parts of the Black Sea in the early Middle 
Ages as well as the Byzantine Empire. It explains the origin, the geography 
and the history of various nations. It was written by the Byzantine Emperor 
Constantine VII Porphyrogenitus who reigned from 913 to 959. He wrote this 
manual -based on previous chronicles, mostly on the chronicle of 
Theophanes, embassy reports, military records, and traditional stories- 
between 948-952 to guide further rulers especially his son Romanus II.  De 
Administrando Imperio has drawn attention with the data that could not be 
found elsewhere, especially about the earliest history of nations such as 
Hungarians, Croats, and Serbs. It preserved its value from the time of its 
appearance to the present for many types of researches, as it is a very 
detailed, informative source of its contemporary world. This paper tries to 
make an interpretation of De Administrando Imperio. 

Keywords: De Administrando Imperio, Constantine VII Porphyrogenitus, 
Croats, Serbs, Slavs. 

 

Introduction: General Information about Constantine VII 
Porphyrogenitus 

The Byzantine emperor Constantine VII Porphyrogenitus was born 
in Constantinople on 17/18 May 905 and ruled between 913 and 959. 
His father Leo VI., surnamed “the wise”, married Zoe Karvounopsina 
after the birth of his son. The name “Porfirogennetos” (born in the 
Purple Room) comes from the chamber of Imperial Palace where the 
emperors’ legitimate children were born and must be worn to erase 
the notion that he was born out of wedlock. Both the people of 
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Constantinople and the countryside have always shown loyalty to the 
emperors of this title.  

Although Constantine VII Porphyrogenitus, ascended to the throne 
at the age of seven, had been neutralized by Patriarch Nicholas 
Mystikos, his mother Empress Zoe and his father-in-law Romanos 
Lekapenos until the age of nearly forty. A regency to conduct state 
affairs first accompanied Constantine, who was still a child. When the 
Bulgarians dominated all Thrace and Macedonia, except 
Constantinople and Thessaloniki1, a military regime was established to 
deal with them and Romanos Lekapenos, an Armenian peasant, 
appeared on the stage of Byzantine history. Romanos was a successful 
commander and by marrying his daughter Helene with the emperor 
Constantine VII Porphyrogenitus in 919, has gained a solid place as a 
basileopator. In September 920 he became Caesar and in December 
920 he was co-emperor.2 

In time his father-in-law Romanos Lekapenos increased his power 
and it seemed like Romanos was the real emperor, Constantine was 
the co-emperor. Romanos took first place in the order of precedence, 
his eldest son Christopher became the second emperor, and 
Constantine VII, the true heir of the Macedonian line, was forced, 
powerless, into third place. Romanos proved himself to be an 
energetic and capable ruler, but not even he was proof against 
conspiracy. In December 944 his sons Stephen and Constantine 
banished him to a monastery on the island of Prote. However, there 
was strong popular sympathy with the Porphyrogenitus, who, knowing 
that he must strike first, ordered the arrest and banishment of the 
Lakapenids Stephen and Constantine. Finally when Constantine VII was 
nearly forty years old, he became the sole ruler in January 945. And on 
April 6, 945, he crowned his son Romanos II as the co-emperor. During 
this time Constantine has never acted contrary to Romanos.3 

                                                        
1 A. A. Vasiliev, Bizans İmparatorluğu Tarihi, Çev. Arif Müfid Mansel, Maarif Matbaası, 
Ankara 1943, p. 402. 
2 Arnold Toynbee, Constantine Porphyrogenitus and His World, Oxford University 
Press, London 1973, p. 9; Georg Ostrogorsky, Bizans Devleti Tarihi, Çev. Fikret Işıltan, 
TTK Basımevi, Ankara 1999, p. 245-246.  
3 Toynbee, Constantine Porphyrogenitus and His World, p. 9. 
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The fact that he has kept away from power all these years is related 
to the personality of this emperor. According to Ostrogorsky “Scholarly 
writing outweighed statesmanship”.4 He devoted himself to education, 
spent his life among books, and had a great interest in history. 

As it’s been said before, Constantine never objected to his father-
in-law Romanos but in his work De Administrando Imperio” he 
expressed his anger and resentment in the lines that he declared 
violating the orders of Constantine the Great about the Romans should 
not establish marital ties with another nation:  

“The lord Romanos, the emperor, was a common, illiterate fellow, 
and not from among those who have been bred up in the palace, and 
have followed the Roman national customs from the beginning; not 
was he of imperial and noble stock, and fort his reason in most of his 
actions he was too arrogant and despotic..”.5 

When he was fifty-four, the emperor was old and exhausted, and 
he died on 15 November 959 in Constantinople. There are allegations 
that his death was an assassination. His son Romanos and his 
daughter-in-law, Romanos’s second wife, Theofano, who had 
previously tried to poison him but failed, reached their ambitions in 
the second assassination plans and they killed Constantine VII 
Porphyrogenitus.6 But G. Moravcsik says that the symptoms recorded, 
do not seem to support the latter allegation that he was poisoned.  

He has a great interest in scientific and encyclopedic studies and 
has been interested in history in a special way. With the ease provided 
by being the emperor, he had many works.7 Many scientific works 
were created during his period. A unique period of scientific activity 
has begun. The works of former writers and historians have been 
copied again. He wanted everything he deemed worthy to be 
compiled and passed on to subsequent generations. His personal 
contribution to the prosperity of his empire was in the field of 
diplomacy externally, and on encouraging higher education internally. 

                                                        
4 Ostrogorsky, Bizans Devleti Tarihi, p. 260. 
5 Constantine Porphyrogenitus, De Administrando Imperio, Greek Text Edited by, 
G.Moravcsic, Translated by, R.J.H. Jenkins, Washington 1967, p. 73. 
6 Toynbee, Constantine Porphyrogenitus and His World, p. 3. 
7  Akdes Nimet Kurat, Peçenek Tarihi, Devlet Basımevi, İstanbul 1937, p. 2.  
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During the long years of his enforced seclusion, he had been able to 
cultivate without interruption; art, literature, history, and antiquities.8  

The Greek language used in that period showed a distinction in the 
form of everyday language and Attike.9 Over time, the gap between 
the two has formed. On the one hand, the daily conversation 
language, folk Greek demotike, and on the other hand there was the 
Attike with strict grammar rules, which is used by scholars. In Attike 
style people were paying attention to the sound harmony too much 
and, they were moving away from what they wanted to tell. 
Therefore, some nobles did not prefer to write in Attike and 
Constantine VII Porphyrogenitus was one of them.10 Right before De 
Administrando Imperio, he explained why he did it: 

“And if in setting out my subject I have followed the plain and 
beaten track of speech and so to say, idly running and simple prose, 
do not wonder at that, my son. For I have been studious to make a 
display of fine writing or of an Atticizing style, swollen with the 
sublime and lofty, but rather have been eager by means od every-day 
and conversational narrative to teach you those things of which I 
think you should not be ignorant...”. 11 

Constantine VII Porphyrogenitus himself has written important 
works. The first of these is the biography of Basileios I (Vita Vasilii), his 
grandfather and the founder of the Macedonian dynasty. De 
Thematibus (Περι των Θεματων) (On Themes) is a collection of ancient 
sources on the origin and development of the empire’s themes. In his 
most extensive work, De Ceremoniis Aulae Byzantinae in Latin (Εκθεσις 
της βασιλειου ταξεως), (On Ceremonies), he detailed the ceremonies 
and performances that made the emperor the spiritual symbol of the 
state and aimed to impress foreigners. His foreign policy book, De 
Administrando Imperio in Latin, (On the Governance of the Empire) is 
the subject of this paper.  

                                                        
8  Porphyrogenitus, De Administrando Imperio, p. 8 
9 Antony Littlewood, “Literature”, Byzantine History, Ed. Jonathan Harris, Palgrave 
Macmillian, New York 2005, p. 136.  
10 Ernst Barker, Bizans Toplumsal ve Siyasal Düşünüşü, Çev. Mete Tunçay, Dost 
Kitabevi, Ankara 1982, p. 17-18.  
11 Porphyrogenitus, De Administrando Imperio, p. 49. 
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About De Administrando Imperio  

The original Greek title Πρὸς τὸν ἴδιον υἱὸν Ρωμανόν (To my son 
Romanos) but more commonly used, “De Administrando Imperio ” (On 
the Governance of the Empire). This Latin title of the work was given 
by Johannes van Meursius (1579-1639) who made his first publication 
in 1611.12  

The work has been compiled and written between 948 and 952. 
Emperor Constantine who made a significant contribution to Byzantine 
cultural life, wrote this work, to guide the future emperors especially 
his son Romanos II. Like other contemporary works, it’s didactic and 
with this manual Constantine aims to teach his son to be a wise ruler, 
first by a knowledge of past and present affairs and second by giving 
him a summary of the experience of others. By knowing what policies 
have been succeeded or failed in the past, he may be able to act 
successfully in the future. 

In the preface it’s divided into four sections: 

1- A key to foreign policy in the most dangerous and complicated 
area of the time, the area of northerners and Scythians 

2- A lesson in the diplomacy to be pursued in dealing with the 
nations of this same area 

3- A comprehensive historical and geographical survey of most of 
the nations surrounding the empire 

4- A summary of the recent internal history, politics, and 
organization within the borders of the empire.13  

Constantine is well aware that knowledge of geography is essential 
to successful diplomacy. The same is true, as he knew, of knowledge of 
history. The proem to De Administrando Imperio emphasizes the 

                                                        
12 J.B. Bury, “The Treatise De Administrando Imperio”, Byzantinische Zeitschrift, Vol. 
15/2, 1906, p. 517. http://www.deepdyve.com/lp/de-gruyter/the-treatise-de-
administrandoimperio-00iHspVv73; Gyula Moravcsik, Byzantinoturcica, V. I, Akademie-
Verlag, Berlin 1958, p. 61.  
13  Alexander Kazhdan, “De Administrando Imperio”, The Oxford Dictionary of 
Byzantium, Vol. I, Ed. Alexander Kazhdan, New York 1991, p. 45-47; Porphyrogenitus, 
De Administrando Imperio, p. 45-47). 
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practical value of wisdom to a ruler, and the idea is restated in several 
parts of the work. 

When the text and language are examined carefully, it is seen that 
the method of compilation works has been used. It is believed to be 
the sum of information collected by a few authors other than 
Constantine VII Porphyrogenitus.14 This is a possible explanation for 
the use of different styles in various chapters and differences in 
expression. A series of documents, reports and historical stories on 
specific subjects have been collected and summarized and it was 
arranged in the order previously determined by the emperor.  

The main value of this scientific work for historians is hidden in the 
chapters that contain information on the origin and history of the 
nations within the Byzantine Empire in the 10th century. This 
information is not only valuable but also leads to conflict among 
scientists where it remains a narrative that is open to multiple 
interpretations.15  

About the Croats in De Administrando Imperio 

The emperor Constantine VII was the first Greek author to write 
about the Croats In the Life of Basil the Croats are mentioned twice: 
first, they are noted among the Scythian populations of Dalmatia and 
Pannonia escaping imperial authority due to the incompetence of 
Michael and, then among those who, recognizing Basil’s might, 
accepted again Byzantine lordship. This information is also written in 
the De Administrando Imperio describing them as Slavic.16  

Chapter 29 is about the Dalmatia and the adjacent nations in it. In 
this part history of Dalmatia in Diocletian’s time was told.  

The emperor Diocletian was enamored of the country of Dalmatia 
and he brought people from Rome to settle there. As they came from 
Rome, they were called Romani. This territory used to extend as far as 

                                                        
14 Barker, Bizans Toplumsal ve Siyasal Düşünüşü, p. 134. 
15 Porphyrogenitus, De Administrando Imperio, p. 11. 
16 Francesco Borri, “White Croatia and the Arrival of the Croats: An Interpretation of 
Constantine Porphyrogenitus on the Oldest Dalmatian History”, Early Medieval 
Europe, Volume 19, Issue 2, 2011, p. 204. 
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the river Danube and on the other side of the river, there were Avars. 
when Avars were unarmed and not prepared for war, the Romani 
overcame them and then Avars attacked against Romani and defeated 
them and they conquered the city of Salona.17  

Porphyrogenitus mentions the Croats and the Serbs as other 
nations, dwelling in that country since the time of Heraclius. After a 
while they became self-governing. They had their own rulers, zupans. 
It is also mentioned that they were unbaptized but then in the time of 
Basil, they sent diplomatic agents and received baptism and they’ve 
been subject to the empire again.18  

In this part, Porphyrogenitus gives many cities by name and 
describes them geographically, telling the meaning of the city names 
in the Roman language.  

Then chapter 30, titled Story of the Province of Dalmatia, begins 
telling how Dalmatia was taken by the nations of Slavs and its 
geographical position. All the area was under the rule of Romans and 
according to the emperor’s narrative, this province was the most 
illustrious of all the provinces of the West. The city Salona was the 
head of the Dalmatia and it was built by Diocletian. The nobles and 
common folks lived there. Here the man of Dalmatia who provoked 
the Avars, then Avars captured Salona.19  

“At that time the Croats were dwelling beyond Bavaria, where the 
Belocroats are now. From them split off a family of five brothers; 
Kloukas, Lobelos, Kosentzis, Mouchlo and Chrobatos, and two sisters; 
Touga and Bouga. They came to Dalmatia with their folk and found 
the Avars in possession of that land. After they fought one another for 
some years the Croats prevailed and killed some of the Avars and the 
remainder they compelled to be subject to them. And so from that 
time, this land was possessed by the Croats, and there are still in 
Croatia some who are of Avar descent and recognized as Avars. The 
rest of the Croats stayed over against Francia, and now called 
Belocroats, that is White Croats and have their own prince. They are 
subject to Otto, the great king of Francia or Saxony, and are 

                                                        
17 Porphyrogenitus, De Administrando Imperio, p. 123-125. 
18 Porphyrogenitus, De Administrando Imperio, p. 127. 
19 Porphyrogenitus, De Administrando Imperio, p. 141-143. 
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unbaptized, intermarry and are friendly with the Turks. Of the Croats 
who came to Dalmatia, some moved to Illyricum and Pannonia. They 
were also subject to Franks but Franks treated them with such 
brutality and they began to fight. Croats managed to prevail and 
destroy all the Franks with their leader, who was called Kotzilis. From 
that time they remained independent and autonomous.”20  

Constantine’s account also lists the 11 zupans into which Croatia 
was divided. 

Chapter 31 is the main part of the Croats.  

“The Croats who now live in the region of Dalmatia are descended 
from the unbaptized Croats, also called “White” who live beyond 
Turkia (Hungary) and next to Frankia and have for Slav neighbors the 
unbaptized Serbs. “Croats” in the Slav tongue means “those who 
occupy much territory”.21 

The Croats asked Emperor Heraclius for protection and came to 
Dalmatia, fighting and defeating the Avars; at that time their ruler was 
the father of Porgas. Under Porgas, who succeeded his parents to the 
throne, the Croats were baptized by men whom the emperor 
summoned from Rome. After their baptism the Croats made a 
covenant, confirmed with their own hands and by oaths sure and 
binding in the same name of St. Peter the apostle, that never would 
they go upon a foreign country and make war on it. But rather would 
live at peace with all who were willing to do so. They received from 
the same pope of Rome a benediction to this effect, that if any other 
foreigners should come against the Croats’ country and bring war 
upon it, then might God fight fort he Croats and protect them, and 
Peter the disciple of Christ give them victories.22  

From the beginning, the Croats had been submitted to the emperor 
of the Romans, never been subject to the prince of Bulgaria. Nor has 
the Bulgarians gone war with them. They concluded peace.23  

                                                        
20 Porphyrogenitus, De Administrando Imperio, p. 143-145. 
21 Porphyrogenitus, De Administrando Imperio, p. 147. 
22 Porphyrogenitus, De Administrando Imperio, p. 149.  
23 Porphyrogenitus, De Administrando Imperio, p. 151. 
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At the end of the 31st chapter Constantine separates unbaptized 
Croats as “White Croats”: 

“Great Croatia, also called “White” is still unbaptized to this day. 
They have fewer horse and foot than does baptized Croatia. Because 
they are more constantly plundered by the Franks and Turks and 
Pechenegs. They do not have any ships for from those parts to the sea 
it is a journey of 30 days. And the sea to which they come down after 
30 days is that which is called “dark.”.”24 

 

About the Serbs De Administrando Imperio 

In Chapter 32 Constantine tells the history of Serbs and their 
country.  

“The Serbs are descended from the unbaptized Serbs also called 
“White” who live beyond Turkia in a place by them Boiki, where their 
neighbors is Francia as is also Great Croatia (White). In this place, 
these Serbs also originally dwelt. When two brothers succeeded their 
father in the rule of Serbia, one of them taking one half of the folk, 
claimed protection of Heraclius and the emperor received him and 
gave him a place in the province of Thessalonica to settle in, namely 
Serbia, which from that time has acquired this denomination. “Serbs” 
in the tongue of the Romans is the Word for “slaves. This name the 
Serbs acquired from their being slaves of the emperor of the 
Romans.”25 

After some time these same Serbs decided to depart to their own 
homes and the emperor sent them off. When they crossed the river 
Danube, they changed their minds and sent a request to the emperor 
Heraclius, that he would grant them another land to settle in. What is 
now Serbia and Pagania and the country of Zachlumi and Terbounia 
and the country of Kanalites were under the dominion of the emperor. 
Those places were desolated by the Avars, therefore the emperor 
settled these Serbs in these countries. They were subject to the 
emperor. The emperor brought elders from Rome and baptized them. 

                                                        
24 Porphyrogenitus, De Administrando Imperio, p. 153. 
25 Porphyrogenitus, De Administrando Imperio, p. 153. 
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Until the time of Blastimer the Bulgarians lived at peace with Serbs. 
They were neighbors and had a common frontier.26 

In the time of Blastimer, Prince of Bulgaria came to war against the 
Serbs with intent to reduce them to submission. For many years at 
war, he achieved nothing. After the death of Blastimer, his three sons 
divided up the country. Again the new prince of Bulgaria war against 
them. But the Serbs defeated him and even held prisoner the prince’s 
son and some boyars. Bulgarian prince had to make peace.27 

One of these three princes of Serbia, Muntimer, gained the power 
to be the sole ruler and seized the other two and handed them over to 
Bulgaria. Only the son of the one brother fled and came to Croatia. His 
name was Peter. When Muntimer died his son succeeded. After this 
time young princes began to fight for the rule of Serbia. Finally, Peter 
governed for 20 years. He also made peace with the prince of Bulgaria, 
Symeon, and even made him godfather to his child.28 

At this time Leo became the emperor of Romans. His military 
governor at Dyrrachium arrived in Pagania, which was under the 
control of Serbia, to advise prince Peter about some service and affair. 
Michael, prince of Zachlumi was jealous and sent information to the 
prince of Bulgaria. He told that the emperor was bribing Peter to take 
Turks with him and go upon Bulgaria.  

It was at that time when the battle of Achelo had taken place 
between the Romans and Bulgars. The Bulgarians proceeded against 
Peter and they deceived him using the relationship of godfather. With 
tricks they got him bounded, took him to Bulgaria and he died there in 
prison. Bulgars made Paul the prince of Serbia. Emperor Romanus 
send another prince Zacharias to rule in Serbia but he was defeated 
and handed over to the Bulgarians as a prisoner. After a few years, 
Bulgarians sent Zacharias to Serbia and he took possession of the rule 
over the Serbs. He was mindful and broke with the Bulgars. He 
preferred to be subject to the Roman Empire.  

                                                        
26 Porphyrogenitus, De Administrando Imperio, p. 153. 
27 Porphyrogenitus, De Administrando Imperio, p. 155. 
28 Porphyrogenitus, De Administrando Imperio, p. 155-157. 
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Symeon sent an army against the prince and he fled to Croatia. 
Again with tricks Bulgarians took away with them the entire folk and 
carried them to Bulgaria. A few escaped to Croatia and the country 
was left deserted. These same Bulgars entered Croatia to make war 
and they were slain by the Croats. After seven years a prince of Serbia 
escaped from Bulgaria and came to Serbia. He found no more than 
fifty men only. With those men, he took possession of the country and 
sent a message to the Roman emperor for support and promised to 
serve for the emperor. Thenceforward the emperor of the Romans 
continually benefited him. So that the Serbs living in Croatia and 
Bulgaria and the rest of the countries rallied to him. From the rich gifts 
of the emperor of the Romans, the prince Tzeeslav organized and 
populated the country in servitude and subjection to the emperor.29  

Conclusion 

Constantine described the history of the Croats and Serbs in 30 
through 32 chapters in his work.  Except those, with two chapters on 
the province of Dalmatia 29 and 30, and the other chapters on the 
principalities of Pagania, Zachlumi, Terbounia, and Diocleia 33-36 he 
gave much information about Slavs, which makes this treatise the 
main source of these nations. 

The stories of the settlement and baptism of the Serbs and the 
Croats are told similarly. The Emperor Heraclius brought the Croats 
from White Croatia and they settled in Dalmatia. Then Heraclius sent 
priests from Rome to them to have them baptized. The same narrative 
is valid for the Serbs. They also came as refugees to Heraclius from the 
north (Bohemia) descending from the White Serbs. Again the emperor 
sent priests from Rome to baptize them. Both stories underline that 
the Croats and the Serbs had always been in submission to the 
emperor of the Romans since the very beginning.30   

The term “White” that the author uses as White Croatia or White 
Serbs is an issue that is argued among scholars. It is believed that the 
color could represent the ancient orientation system born in the Euro-

                                                        
29 Porphyrogenitus, De Administrando Imperio, p. 157-159. 
30 Tibor Živković, “Constantine Porphyrogenitus’ Source on the Earliest History of the 
Croats and Serbs”, RADOVI, Zavod za hrvatsku povijest, vol. 42, 2010, p. 121. 
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Asiatic steppe and adopted from China to central and eastern 
Europe.31 Each direction is explained with a color, generally, black is 
used for the north, azure for the south, red for the east and white for 
the west. With this point of view, the White Croats and White Serbs 
can be understood just as the ones who live in other parts.  

As it’s been thought to be away from the truth and mythological in 
some parts, De Administrando Imperio still is a unique historical 
resource. 32 In this regard, Alfred Ramboud said: If this work had not 
been preserved, the history of this part of the world in the IX. and X. 
centuries would remain unknown to us. The Hungarians, the 
Yugoslavs, the people of South Russia can find the beginning of their 
nationality and the first pages of their history in this work.33  

“We open”, said Edward Gibbon, “with curiosity and respect the 
royal volumes of Constantine Porphyrogenitus, which he composed at 
a mature age, for the instruction of his son, and which promise to 
unfold the state of the eastern empire, both in peace and war, both at 
home and abroad”. But, Gibbon added, “A closer survey will indeed 
reduce the value of the gift, and the gratitude of posterity”.34  

Despite all the critics about the text, De Administrando Imperio is 
still worthy of respect as it contains much information most likely 
coming from files and dossiers lost to us, long quotations of other 
works, legendary elements, and a work of interpretation and re-
edition by the emperor himself.   

 

 

                                                        
31 Borri, “White Croatia and the Arrival of the Croats: An Interpretation of Constantine 
Porphyrogenitus on the Oldest Dalmatian History”, p. 220. 
32 Kazhdan, “De Administrando Imperio”, p. 593. 
33 Kurat, Peçenek Tarihi, p. 3. 
34 Edward Gibbon, The History of the Decline and Fall of the Roman Empire, V. 6, Ed. J. 
B. Bury, London 1898, p. 62-64; G. L. Huxley, “The Scholarship of Constantine 
Porphyrogenitus”,  Proceedings of the Royal Irish Academy, Section C: Archaeology, 
Celtic Studies, History, Linguistics, Literature, vol. 80C, 1980 p. 29-40, 
https://www.jstor.org/stable/25506047?seq=1 
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Erken Osmanlı Kaynak Formlarının Yapısal Karakteri, Muhtevası 
ve Osmanlı Tarihi Açısından Önemi: Sultan Birinci Murad’ın 

Evrenos Bey’e Verdiği İmtiyaz Beratı 

 

Yücel Öztürk  

Özet 

Çalışmamız erken Osmanlı dönemi kaynaklarının yapı ve içerik analizi ile 
ilgilidir.  Mevcut makalede, Sultan Birinci Murat’ın Evrenos Bey’e verdiği Berat   
analiz edilmektedir.  Beratlar, Osmanlı Devleti’nin maliye, siyaset, askeriye ve 
bürokrasi  anlayışı hakkında bilgi veren temel kaynaklar arasındadır. Altı nüshası 
bulunan beratın tüm nüshaları yeni Türkçe harflerine aktarılmış, nüshaların 
toplu olarak yansıtıldığı metin ekte sunulmuştur.  Birinci kısımda, belgenin ait 
olduğu diplomatika formu, nüshalar arasındaki farklar, belgenin tarihsel 
bağlam ile uyumu değerlendirilmiş, onunla aynı kategorideki  başka vesikalarla 
ne oranda desteklendiği sorgulanmış, müteakiben  içerik bakımından analiz 
edilmiştir.  

Araştırmanın ikinci kısmında belgenin Osmanlı tarihi açısından önemi ve 
Osmanlı tarihine katkıları değerlendirilmiştir. İmtiyaz veya mülkname beratı 
olarak değerlendirilen belgenin , ait olduğu dönemin bürokrasi, diplomatika 
özelliklerini yansıttığı ve Osmanlı rejiminin kuruluş dönemi dinamiklerine ışık 
tuttuğu görülmüştür.  Söz konusu belgenin, ilk Osmanlıların mali ve ekonomik 
yapılarını, egemenliğin merkez ve taşra güçleri arasındaki dağılımını, askeri 
yapıda akıncı beylerinin oynadıkları merkezi rolü  ortaya koyan temel bir kaynak 
niteliğinde olduğu sonucuna varılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Osmanlı, Birinci Murat, Gazi Evrenos Bey, berat, 
mülkname, imtiyaz, akıncı.  

Structural Character, Content And Importance of the Source Forms of 
Early Ottoman Period: The Diploma of Concession Murad the Fırst Gave to 

Seigneur Ghazi Evrenos 

Abstract 

Our study deals with the structure and content analysis of early Ottoman 
sources. In the present article, a berat given by Sultan Murat I to Evrenos İs 
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analyzed . Berats are among the main sources that provide information about 
the Ottoman Empire's understanding of finance, politics, military and 
bureaucracy. All the copies of the certificate, which has six copies, were 
transferred to the new Turkish letters and the text in which the copies were 
collectively reflected is presented in the appendix. In the first part, the 
diplomatic form to which the document belongs, the differences between the 
copies, the compatibility of the document with the historical context, the 
extent to which it is supported by other documents in the same category are 
questioned, and then analyzed in terms of content. 

In the second part of the study, the importance of the document in terms 
of Ottoman history and its contributions to Ottoman history were evaluated. 
The document, which was evaluated as a certificate of concession or property, 
was found to reflect the bureaucracy and diplomatic features of the period it 
belongs to and shed light on the dynamics of the establishment period of the 
Ottoman regime. It was concluded that the document in question is a basic 
resource which demonstrates the financial and economic structures of the 
early Ottomans, the distribution of sovereignty between the central and 
provincial forces and the central role played by the seigneurs in the military 
structure. 

Keywords: Ottoman, Murat the First, Seigneur, Ghazi Evrenos, 
Diploma(berat), Property, Privilege, Deed, Domain. 

 

Giriş 

Osmanlı Devleti’nin kuruluş dönemi hakkında kaynak yetersizliğinin 
boyutları sahayla ilgilenenler açısından bilinen husustur. “Kaynak 
yetersizliği” ifadesi aslında konunun ciddiyetini hafifletmektedir. Bu 
durumu “kaynak yokluğu” olarak tanımlamak daha gerçekçi olacaktır.   
Osmanlı tarihinin kurulduğu dönem hakkında kaynak yokluğu, 
Osmanlı’nın kuruluşunun 150 – 200 sene sonra yazılan kronikler ve 
diplomatika formlarının aktardığı bilgilere göre yazılmasına yol açmıştır. 
Bu vakıa, adeta iki yüz sene sonrasının tarih, bürokrasi, siyaset, ilmiye 
form ve anlayışının ilk dönemlere yansıtılmasına yol açmıştır. Bu vakıa, 
kuruluş döneminin bütünüyle yapay bir çerçeveye oturtulması 
gerçeğine işaret ediyor.  

Bahsedilen problematik çerçevesinde Osmanlı kaynak bilimine 
özgün anlamda eklenecek en ufak bir bilgi kırıntısının bile büyük önem 
taşıyacağı izaha muhtaç değildir. Osmanlı tarihçiliğinin bilgi hazinelerini 
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teşkil edecek bürokrasi ve diplomatika geleneği zaman içinde ortaya 
çıkacak, devletin tarihsel oluşumunu sürdürme aşamalarında kaynak 
formları da olgunlaşmasını sürdürecektir.  

Osmanlılar ilk dönemlerde devlet olmaktan ziyade, beylik ve aşiret 
aşamasında bulunuyorlardı. Etraflarındaki tüm siyasi yapılar da aynı 
karakterde idi. Osmanlıların merkezi bir bürokrasi oluşturabilmesi için 
merkezi bir devlet haline gelmeleri gerekiyordu. Anlaşılacağı üzere bu 
olgu bir anda değil süreç içerisinde gerçekleşmiştir. Osmanlıların 
merkezileşmesini Fatih Sultan Mehmet zamanında tamamladığı, genel 
kabul görmüştür.  Merkezileşme öncesindeki bürokrasi ve kayıt formları, 
adem-i merkezi idari yapının ön gördüğü formlar olabilirdi. Merkez ve 
taşra arasındaki ilişkiyi yansıtan yazışma türleri, devletin yapısal 
karakterine göre belirlenecek ve zaman içinde değişmek zorunda 
kalacaktır. Adem-i merkezi yapı içindeki bir siyasi oluşumun başı, 
taşradaki birimleriyle iletişiminde mutlak bir buyurganlık içinde 
olamazdı. Aristokratik gelenek içinde, merkezdeki en yüksek amir olan 
padişah, kendisiyle aynı statüde olan yapılarla muhatap olmakta, onlarla 
olan yazışmalarını bu teamüllere göre yürütmekte idi. İncelenmekte 
olan belgede bu anlayışın tümüyle hâkim olduğunu belirtebiliriz. Bu 
bakımdan, belgemiz tarihsel bağlam ile uyum içindedir. 

Osmanlıların merkezileşme öncesindeki kayıt ve bürokrasi 
formlarının en önemlilerinden olan ferman ve berat örneklerinin asılları 
yoktur, ancak, bunların bir kısmının suretleri yerli ve yabancı arşiv veya 
kütüphanelerde, münşeat mecmualarında bulunmaktadır.1 Elimizdeki 
berat suretinin ehemmiyeti, arşiv, münşeat, özel koleksiyon gibi farklı 
menşelere dayanan örneklere sahip olmasından kaynaklanmaktadır. 
Bunların bu kadar çeşitlilik taşıyan kopyalarının müşahede edilen anlam 
bütünlüğünü sergilemeleri imkânsızdır.  

Belgemiz, Osmanlı padişahının kendisine bağlı emirlerle olan siyasi, 
mali, idari bağlarını gerçekçi bir şekilde yansıtmaktadır. Altı suretinde 

                                                           
1 Feridun Bey münşeatı bu açıdan paha biçilmez bir değer taşımaktadır. Söz konusu 
belge derlemesinde Orhan Bey’den Fatih Sultan Mehmed dönemine kadar gelen 
padişahlarla ilgili birçok berat sureti yer almaktadır. Elimizdeki belgenin bir sureti de 
Feridun Bey münşeatında bulunmaktadır. Bkz. Mecmua – ı Münşeat – ı Feridun Bey, I, 
1275, s. 87 – 88. TBMM Kütüphanesi, Yer: 71 – 5305 Dem: 71- 9443, s. 48 vd. 
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belgenin tarihsel bağlamıyla ilgili çelişkili bir durum mevcut değildir, tüm 
nüshalar arasında anlam bütünlüğü bulunmaktadır. Bu bakımdan, ele 
aldığımız belgenin Osmanlı tarihinin kuruluş dönemine büyük katkı 
sağlayacak karakterde olduğunu düşünmekteyiz. 

1. Belgenin Nüshaları     

Mevcut Belge, el yazması halinde kâğıdın boyutuna bağlı olarak bir 
veya bir buçuk sayfa, matbu halde Osmanlı harfleriyle dört – dört buçuk 
sayfalık metinden oluşmaktadır. Takdiminde “hatt – ı hümayun” ve 
“berat -ı şerif” olarak nitelendirilmiştir. Beratların kapsamı imtiyaz ve 
mülk tevcihini kapsaması açısından belgemizi imtiyaz mektubu, temlik 
beratı olarak adlandırmak mümkündür kanaatindeyiz. 

 Aslı bulunamayan belgenin altı sureti mevcuttur. “a” ve “b” 
nüshaları olarak sınıflandırılan suretler Başbakanlık Osmanlı Arşivi’nde 
kayıtlıdırlar.2 “c” nüshası olarak sınıflandırılan kopya (MF), Feridun Bey 
Münşeatı’nda mevcuttur.3 “d” ve “e” nüshaları Mehmet İnbaşı 
tarafından transkript edilerek asıllarıyla birlikte yayınlanmıştır.4 Mevcut 
çalışmada İnbaşı’nın asılları ve transkripsiyonlarıyla verdiği belgeler 
kullanılmıştır. Söz konusu araştırıcının transkripsiyonlarıyla şahsımıza ait 
transkripsiyonlar arasında bazı farklar olduğu görülmüştür. “f” 
nüshasının aslı Berlin Kraliyet Kütüphanesi’nde olup Friedrich von 
Kraelitz tarafından Tarih-i Osmani Encümeni Mecmuası’nda 
yayınlanmıştır. Kraelitz, belgenin tarihsel kontekst içinde gelişim seyri 
hakkında bazı tespitler yapmış, ele aldığı nüshanın bazı eksiklerine işaret 
ederken, terim, yer adları konularında da açıklayıcı bilgiler vermiştir. 5 

 

                                                           
2 Bkz. a nüshası, BOA.YEE.0091 / 49; b nüshası, BOA. HAT. 1655. 
3 Bkz. Mecmua – ı Münşeat – ı Feridun Bey, I, s. 87 – 88. 
4 “d” nüshasının, BOA.CBT.1/1 künyesiyle Başbakanlık Osmanlı Arşivi’nde, Cavit Baysun 
terekesinden alınan evrak tasnifinde; “e”nüshasının ise Atatürk Üniversitesi 
Kütüphanesi, Muharrerat-ı Nadire, Seyfeddin Özege Bağış Kitaplığı,No: 9775, s. 519-523 
künyesi ile kayıtlı olduğu belirtilmiştir. “d” ve “e” nüshaları için bkz. Mehmet İnbaşı, 
Sultan I. Murad’ın Evrenos Bey’e Mektubu”, A. Ü. Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü 
Dergisi, 17 (Erzurum,2001), s. 225.  
5 Bkz. Friedrich von Kraelitz, “İlk Osmanlu Padişahlarının Isdâr İtmiş Oldukları Ba ‘zı 
Berâtlar”,  Tarih – i Osmanî Encümeni Mecmu ‘ası, V / 28, (1 Teşrin- i evvel 1330), s.342 
– 350. 
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Çalışmamızda söz konusu altı nüsha önce latin harflerine aktarılmış, 
akabinde belgenin yapısal karakterine göre ayrıştırılarak rükünleri 
belirlenmiş ve isimlendirilmiştir. Belgenin şekil ve içerik analizi bu 
rükünler üzerinden yapılmıştır. 

 2. Belgenin Ait Olduğu Diplomatik Formlarla İlgili Genel Bilgiler  

Mevcut belge, berat türünde, mülk name veya temlik name olarak 
tanımlanabilir. Osmanlı’da padişah emirlerinden olan beratlar, her 
türden siyasi, mali, ruhani imtiyaz; memuriyete atama, daimi veya kısmi 
görev tevcihi, istisnai nitelikte malikâne, mülk, vakıf bahşedilmesi ile 
ilgili muameleleri kapsardı. İlk formlarında yaygın olarak “biti” ismiyle 
anılan berat, gelişme aşamalarında, “nişan”, “nişan -ı şerif”, “misal”, 
“berat -ı şerif” gibi adlarla kullanılmıştır. Berat, padişah mektubu olarak 
da anlaşılmıştır. 6  

Beratlar padişahların hüküm sürdüğü zaman dilimi için düzenlenir, 
sonradan geçerli olabilmesi için yeni padişah tarafından onaylanması 
veya yeniden düzenlenmesi gerekirdi.7 Belgemizin tarihsel boyutunun 
kavranması açısından bu husus göz önünde bulundurulmalıdır. Belgenin 
altı adet suretinin birçok kısmının aynen tekrarlanmasının göze 
alınmasının sebebi budur. Her suretin ait olduğu dönemle ilgili bazı 
detaylar ihtiva etmesi söz konusudur.   

                                                           
6 Berat, padişah emirlerini ihtiva eden bir belge türüdür. Pek çok çeşidi olan berat, 
padişah emriyle,   timar, ulufe, iltizam ve mukataa gibi mali yetkilerin tevcihi;  muafiyet, 
malikane, imtiyaz gibi siyasi ve mali ayrıcalıkların belirlenmesi (Kırım Hanlığı, Eflak – 
Boğdan Prenslikleri, Mekke Emirliği, aşiret reisleri, Hristiyan ve Musevi dini reislerine 
tanınan imtiyaz ve haklar bu gruptandır);  beylerbeyilik, sancak beyilik, nişancılık, 
defterdalık, vezirlik, muhtesib, şehir kethüdası, ases başılık gibi rutin memurluk 
atamalarıyla ilgili türlerden ibarettir. XIX. yüzyılda tercümanlık, Hayriye tüccarlığı, 
konsolosluk tevcihi gibi türler ortaya çıkmıştır. Bkz. M. Tayyib Gökbilgin, Osmanlı 
Paleografya ve Diplomatika İlmi, İstanbul 1992, s. 85,86; Mübahat Kütükoğlu, Osmanlı 
Belgelerinin Dili, İstanbul 1994, s. 132. Padişah emirlerinden olan “berat” ile yine 
padişah emirlerinden olan “ferman” zaman zaman aynı anlamlarda kullanılmaşlardır. 
Gökbilgin’in “berat” olarak nitelendirdiği belgeleri Uzunçarşılı “ferman” kategorisinde 
zikretmiştir. Bkz. Gökbilgin, Paleografya ve Diplomatika, s. 85 – 87; İsmail Hakkı 
Uzunçarşılı, “Tuğra ve Pençeler ile Ferman ve Buyruldulara Dair”, Belleten, V / 17 – 18 
(II. Kânun – Nisan 1941), s. 120 vd. 
7  Mübahat S. Kütükoğlu, “Berat”, Mad. DİA, V (1992), s. 472. 
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Belgenin, ait olduğu diplomatika formunun karakteristiği üzerinden 
analiz edilmesinin daha uygun olacağını düşündük ve beratın rükünlerini 
belirleyerek ayrı ayrı değerlendirdik. Rükünlerden oluşan beratın 
verildiği makama göre önemi, içeriği, rükünleri farklı olabilmekteydi. 
Basit memuriyet atamalarında rükünlere dikkat edilmeyebilirdi; ancak, 
hususi önem taşıyan beratlarda yedi ile on kadar rükün tespit edilmiştir. 
Gökbilgin’e ait rükün sıralaması şöyledir:  1. Hitab (elkab) 2. Dua (selam) 
3. Muhataba karşı gösterilen samimiyet, bağlılığı belirten “beyan – ı 
âdâb” veya “arz – ı hulus” 4. Beratın konusunu teşkil eden “beyan – ı 
mazmun” 5. Beratın sonu 6. İmza 7. Mühür.8 Beratın yapısal 
karakteristiğine farklı yaklaşımlar mevcuttur. Kütükoğlu’na ait on 
maddeden ibaret farklı berat rükn sıralaması şöyledir: 1. Davet: “Hüve’l 
– bâki”, “hüve’l – mu ‘in”, “zikru’llahi te‘âla” vs. gibi nida, dua, sesleniş 
ifadeleriyle başlar 2. Tuğra: beratı veren padişahın tuğrası bulunurdu. 3. 
Nişan: “Misâl – i bî-misâl meliki’l-müte ‘âl buyuruğu oldur ki”, tevki ‘i – i 
refi ‘-i hümâyûn oldur ki”, “nişân – ı hümâyûn hükmü oldur ki..”, “sebeb 
– i tahrir – i tevki ‘ – i refi ‘i – i hümâyûn oldur ki” vs. şeklinde ifadelerden 
oluşurdu. 4. Unvan: “Çün” kelimesi ile başlayan unvan, beratın 
muhatabını övme amaçlı bir kısımdır. 5. Elkab: Beratın ortaya çıkmasına 
vesile olan, beratın verildiği kişinin arzına atıf yapılırken, beratın verildiği 
kişinin mevki ve ünvanına uygun elkabı ifade eder.  6. Nakil (iblağ): 
Beratın verildiği kişi tarafından beratın verilişine temel teşkil eden bilgi, 
kaziye, arz – ı hal gibi başvurulara yapılan atıflardan oluşur, “…mektup 
gönderüb….” gibi ifadeler içerirdi. 7. Emir (hüküm): Beratın verildiği 
kişinin sahip olduğu imtiyazlar, kazançlar sıralanır, buna mukabil beratın 
verildiği kişinin görev ve sorumlulukları açık açık yazılırdı. 8. Te ‘kid 
(tehdit): Beratın verildiği kişiye yapılan ikaz, tenbih, tehdit içerikli 
ifadelerden oluşurdu. 9. Tarih: Belgenin verildiği tarihi içerirdi. 10. “Be-
makam -ı Konstantiniyye…” gibi tahririn yapıldığı yeri belirten 
ifadelerdir.9  

Berat rükünleri çok teorik olarak, çeşitli nüshalarda karşılaşılan 
özelliklerin toplamı olarak değerlendirilmiş olup, her beratın aynı teorik 
şablona uygun olmaması tabii karşılanmalıdır. Rükünler tamamen ayrı 
ayrı ve belirgin şekilde isimlendirilerek verilmemekte, bunlar belge 

                                                           
8 M. Tayyib Gökbilgin, Osmanlı Paleografya ve Diplomatika İlmi, s. 108. 
9 Mübahat S. Kütükoğlu, Osmanlı Belgelerinin Dili, İstanbul 1994, s. 124 vd. 



Sultan Birinci Murad’ın Evrenos Bey’e Verdiği İmtiyaz Beratı                          139 

metninde tabii akış içinde göz önünde bulundurulmaktadırlar. Bu 
nedenle, birçok rükün ayırt edilmesi imkânsız şekilde iç içe girmiş 
olmakta, hatta sıralamaları belgeden belgeye farklı olarak ortaya 
çıkabilmektedir. 10 adet berat rüknünün tamamının yer aldığı bir berat 
formuna nadiren rastlanacaktır.   

3. Nüshaların Mukayeseli Diplomatika ve İçerik Analizi  

Takdim 

Takdim, rükünler arasında yer almamakla birlikte, suret formlarının 
vaz geçilmez unsuru olarak karşımıza çıkmaktadır. Beratın çoğaltılması 
için yapılan istinsah nüshalarının kayıt edilmesi ve künyelendirilmesi 
aşamalarında ortaya çıkardı. Beratın kim tarafından, kime, hangi amaçla 
verildiğine dair kısa bir malumat içerirdi. Takdim’in, beratın dâhili 
olmaktan çok harici unsurunu teşkil ettiği belirtilebilir. Bizim 
kullandığımız belgeler, aslından türetilmiş suretler olduğu için, aslına atıf 
yapan, belgenin düzenleniş amacı hakkında fikir veren takdim yazısı 
zorunlu olarak eklenmiştir. 

Altı adet suret içinde  “a” ve “e” nüshaları “Murad Han – ı Evvel” 
tanımlamasında müşterektir. Bu, önemli bir ayrıntıdır. “b”,”c”, “d”, “f” 
nüshalarında elkab ve sıfatlar hariç tutulursa yalnız “Murat Han” 
tanımlaması var. “Birinci” ibaresi, suretlerin tanzim edilmelerinin eskiliği 
veya yeniliği bakımından bizce en önemli karinelerden biridir; zira 
belgenin aslı birinci Murat zamanında yazılmıştır ve o dönemde “Murad 
Han – ı Evvel” tanımlamasının yapılması imkânsızdır, çünkü ikinci Murad 
henüz mevcut değildir. Birinci Murad tanımlaması yapan nüshaların 
kesinlikle II. Murad zamanı sonrasında istinsah edilen muahhar nüshalar 
olmaları gerekir. Bahsedilen tanımlamanın aksi olanı, yani, yalnız 
“Murad Han” şeklinde olanlar ise kesinlikle İkinci Murad öncesinde 
üretilmiş nüshalar olmak durumundadır; zira İkinci Murad zamanında 
veya sonrasında ilk padişah yalnız ismiyle zikredilmezdi. İkinci Murat 
öncesi veya sonrasında istinsah edilmiş olmaları, içeriklerin yapısının 
eskiliği veya yeniliği ile orantılı değildir. Sonra istinsah edilmiş olan bir 
nüsha istinsah tarihiyle ilgili yenilikleri taşımasına rağmen belki bazı 
içerik unsurları bakımından eski bir formu yansıtma ihtimalini 
korumaktadır. 
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Belgenin ait olduğu türü takdim kısmında “berat” olarak belirleyen 
nüsha, yalnız Feridun Bey (c.MF) ve BKK (Berlin Kraliyet Kütüphanesi) 
nüshalarıdır. “a”, “b”, “d” nüshalarının takdiminde belge “hatt – ı 
hümayun”, e nüshasında ise “emr – i şerif” olarak tanımlanmıştır. 
Beratların aynı zamanda hatt – ı hümayun olarak adlandırıldığı da 
malumdur.   “e” nüshasının beratı çok genel anlamda padişah emri 
olarak tanımlaması, söz konusu diplomatika formlarının 
tanımlanmasındaki esnekliğe ve belirsizliğe işaret etmektedir. 

Dua (Davet) 

Genel olarak “Allah’a hamd”, “peygamber ve dört halife’nin anılması 
ve şefaatlerinin istenmesi” şeklinde karşılaşılan  “dua” rüknü mevcut 
belgenin hiçbir nüshasında yer almamaktadır. “Dua” veya “davet”, 
kısaltma anlayışı ile istinsah nüshasına alınmamış olabilir. Bahis konusu 
rükün belgenin içeriğinden bağımsız, tümüyle kalıplaşmış bir 
diplomatika unsuru olmaktan öte bir anlam taşımaması nedeniyle, 
suretlere konulmaması akla uygun düşmektedir. Nitekim Osmanlı 
diplomatika geleneğinde suret formlarında bu tür kısaltmaların var 
olduğu bilinmektedir.   

Nişan – Unvan - Elkab 

1.”a”, “b”,”c”, “d”,”e”, “f” başlıklarında ele alınan paragrafta, “a” 
nüshası haricindeki nüshalarda yer alan giriş niteliğindeki “tevkî ‘ – i refi 
‘- i hümâyûn hükmü oldur ki” ibaresi, belgenin kesin olarak berat 
olduğunu göstermektedir.  1 numaralı paragrafta belirtilen ibareyi takip 
eden ifadeler unvan ve elkab rüknünü yansıtmaktadırlar.    

“a” nüshasının nişan rüknü taşımaması üzerinde durulması gereken 
husustur. Her kurumun tarihsel bir evrime tabi olması zorunlu ise, berat 
formunun ilk çıktığı tarihlerde bir takım yalınlıklar, sonraki formlara göre 
eksiklikler, doğallıklar taşıması gerekir. Bu yönüyle “a” nüshası, adeta 
berat formunun ilk oluşum zamanlarındaki yalınlığı sergilemektedir. Söz 
konusu belgeler suret nüshaları olduğuna göre, takdim formlarının eski 
veya yeni olması içeriklerin değerlendirilmesini etkilememektedir. Nişan 
rüknü olarak klişeleşmiş “tevki ‘i-i refi ‘-i…” ibaresi “b”,”c”, “d”, “e” ve 
“f” nüshalarının hepsinde bulunmaktadır.  

Söz konusu klişenin ardından Evrenos Bey’e yapılan hitab, Evrenos 
Bey’e biçilen konum, paye, unvan ve elkaba yansımıştır. Evrenos Bey, 
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unvan ve elkab kısmında mealen,“Rum İli fatihi” olarak 
nitelendirilmekte, Osmanlı gaza ve fetih hareketini yürüten gazi ve 
mücahetlerin meliki, başkumandanı, müşriklerin ve küfrün karşısındaki 
en büyük istinad merkezinin başı olarak tavsif edilmektedir. Bu 
tanımlama Osmanlı diplomatikasında Kırım hanlarına yapılan “cenab – ı 
emâret me ‘âb” övgüsünün çok üstünde, adeta Osmanlı padişahına 
denk bir mevkiye işaret etmektedir. Evrenos Bey’e biçilen paye, elbette 
Birinci Murat zamanındaki Osmanlı sosyo – politik yapısıyla ilgili olup 
müteakip aşamalarda önemli değişimlere uğrayacaktır.   

Nakil 

2 ve 3 numaralı paragraflardan oluşan nakil kısmı, teorik çerçeveye 
uygun olarak, beratın tanzim ediliş gayesini açıklamakta, Evrenos Bey’in 
gerçekleştirdiği başarılara değinmekte, bunun karşılığında kendisine 
tanınan imtiyazlara işaret etmektedir. 

Evrenos Bey nüshaların tamamında “gazi”, “hacı” elkabıyla 
anılmakta, kendi kılıcı ile fethettiği yerlerin kendisine verildiği 
belirtilmektedir. “El – hac”, “hacı” gibi ifade farklılıkları anlam 
bakımından bir değişiklik yaratmamaktadır. Evrenos Bey’e verilen 
yerler, nüshalarda bazı farklılıklar taşımaktadır. “a” nüshasında 
Gümülcine’den Siroz, Piriştine ve Horpişte’ye, “b” ve “d” nüshalarında 
Gümülcine’den Siroz ve Horpişte’ye, “c” nüshasında Gümülcine’den 
Siroz, Manastır, Bahaşte ve Mureşte’ye, “e” ve “f” nüshalarında 
Gümülcine’den Siroz, Manastır, Bihlişte, Horpişte’ye kadar olan kale, 
şehir ve arazilerden oluşmaktadır. Feridun Bey nüshasını teşkil eden “c” 
ile “e” nüshaları arasındaki farklar kanaatimizce yalnız okuma farklarıdır, 
birbirleriyle yakından alakalıdır; “e” ve “f” nüshalarının tamamen aynı 
yerleri göstermesi önemli bir ayrıntıdır.  3 nolu paragrafta ifade farklılığı 
dışında nüshalar arasında fark bulunmamaktadır. “a”, “e”, “f” nüshaları 
“ammeten…” ; diğer nüshalar  “amme – i …” kalıplarına göre yazılmakla 
birlikte, anlam bakımından bir fark taşımamaktadır.    

Nüshalara göre verilen yerlerin değişiklik göstermesi, farklı 
zamanlardaki değişimleri gösterebileceği gibi, zamanla okuma 
farklarından doğan değişimleri yansıtıyor olabilir. “Bir sancaklık yer”, 
“on kere binlerle”, “on kere yüz bin akçaya” sana verdim şeklindeki 
ifadeler, kanaatimizce gerçek bir idari ve mali belirlemeye işaret 
etmekten ziyade simgesel bir belirlemeyi yansıtmaktadır. Burada 
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bahsedilen sancağı Fatih Sultan Mehmet ve sonrasında kanunnamelerle 
tanımlanan temel idari birim olan sancak ile karıştırmamak gerekir. 
Sancak bu dönemde henüz merkezi dönemdeki hukuki fonksiyonunu 
kazanmamış olduğundan, idari yapıdan ziyade askeri üniteyi gösteriyor 
olmalıdır. Henüz tahrir sistemi oluşmamıştır; taşra birimleri ile merkez 
arasındaki idari ilişki merkezin kontrolünde ve koordinasyonunda 
değildir.  Merkez,  doğal akın ve fetih süreçleriyle ortaya çıkan 
genişlemeyi kendi kontrolü altına almaya çalışmakta, bir yandan doğal 
fetih sürecinin gerektirdiği esnekliği sergilemekte, bir yandan da bu fetih 
hareketini makro çerçevede sahiplenerek kontrol altına almaya 
çalışmaktadır. Belgemiz bu yönüyle,  Osmanlı kuruluş döneminin 
merkezi hâkimiyet döneminden farklılıklarını açıkça ortaya koymakta, 
Osmanlı tarihinin kuruluş döneminin yapısal ve kurumsal karakterini 
aydınlatmaktadır. Bu yönüyle paha biçilmez değerdedir. Evrenos Bey’e 
kendi kılıcıyla fethettiği yerlerin temlik edilmiş olması, söz konusu 
süreçte Osmanlıların adem-i merkezi bir yapıda olduklarını ortaya 
koymaktadır. Belge açıkça gösteriyor ki, Evrenos Bey merkeze bağlı 
olmaksızın, merkezden bir askeri ve mali destek almaksızın kendi 
ordusuyla belirtilen yerleri fethetmiştir. 

Osmanlı merkezi yönetimi, Evrenos Bey’in bu istisnai vaziyetini, 
imtiyazlılığını kabul etmekte ve mevcut belge ile bu statüye hukuki bir 
nitelik kazandırmaktadır. 3 nolu ibarede, Evrenos Bey’in tabii süreç 
içinde gerçekleştirdiği başarılardan dolayı “ol vilayetlerde”, yani Rum 
İli’nde bulunan bütün gazi ve mücahitler üzerine “emirü’l – mü ‘minin” 
olarak tayin edilmiştir. Evrenos Bey, bir başka ifadeyle, Rumeli 
ordularının başkumandanıdır. O dönemde henüz merkezi daimi ordu 
mevcut bulunmaması bakımından, bu ifadelerden Evrenos Bey’in gaza 
ve fetih ordularının başkumandanlığına atandığını anlayabiliriz. 

Emir – Hüküm - Te’kid –  Tehdit (Tenbih – Nasihat) 

4 - 20 nolu paragraflar emir – hüküm – te’kid ve tehdit rükünlerini 
oluşturmaktadır. 4 ve 5 nolu paragraf ifade bakımından anlamı 
etkileyecek farklar taşımamaktadır. 5 nolu paragrafta “yer (yer)…”  
ifadesi “a”, “e”, “f” nüshalarında müştereklik gösterirken “b”,”c”, “d” 
nüshalarında aynı kelimenin karşılığında “ol vilayetler” ifadesi 
kullanılmıştır. Yine, 6 nolu paragrafta, “a” ve “e” nüshalarında  “egerçi” 
kelimesi kullanılırken “b”,”c”,”d” nüshalarında bunun yerine “gerçi” 
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kelimesi yer almıştır. Farklılıklar ve aynılıkların “a” nüshası ile diğerleri 
arasında daha fazla olduğuna dikkat çekelim.  7.  Paragrafta ifade 
farklılığı, “a”, “c”, “e” ve “f” nüshalarında “hiç bunun, bunlar üzerine 
ihsan olmaz“, “b” ve “d” nüshalarında ise “cidden sana bunlardan özge 
ihsan olmaz” şeklindedir. Feridun Bey’e ait olan “c” nüshasında Bakara 
Suresi’nin 152, İbrahim Suresi’nin 7. Ayetleri, Türkçe mealine ilaveten 
aynen metin içine alınmıştır. Arapça ifadeler yalnız bu nüshada 
bulunmaktadır. Ancak, bu eklenti diğer nüshalardan anlam bakımından 
bir farklılık yaratmamaktadır, çünkü diğer nüshalardaki Türkçe ifadeler, 
zaten bahsedilen ayetlerin mealinden meydana gelmektedir. 8. 
Paragrafta anlamı değiştirecek farklar bulunmamakta, “cümle a‘mâl…”, 
“cümlenin başı…”, “cümlenin ser-çeşmesi…” gibi farklılıklar 
bulunmaktadır. Bunların nüshalara göre durumu eklerden takip 
edilebilir. 9, 10, 11, 12 ve 13. paragraflarda da anlamı etkileyecek bir 
değişim yer almamaktadır. 14. Paragrafta ise “a”, “c”, “e”, “ f” nüshaları 
“Elvan Fakih” ismini vermekte iken, “b” ve “d” nüshaları “kadı efendi” 
gibi genel bir ifade ile aynı hususu dile getirmektedir. Elvan Fakih’in 
isminin geçtiği nüshalarda bahsedilen şahsın mesleği kadılıktır. Elvan 
Fakih “şeyhülislam” olarak Rum İli’ne tayin edilmiştir.   Bu husus ayrıca 
analiz edilecektir. 15, 16, 17, 18, 19 ve 20. paragraflarda durum aynıdır. 

Her beratta yer alması zorunlu olan emir, hüküm, ikaz, uyarı unsurları 
iç içe geçmiş, metnin büyük kısmı bu unsurlara ait ibarelerden 
oluşmuştur. Bahsedilen rükünler, iç içe geçmiş şekilde 4 – 20 nolu 
ibareleri kapsamaktadır.  

Belgenin teorik formunda yer verilen te’kid ve tehdid unsurları 
yumuşatılarak tenbih ve nasihata dönüştürülmüştür. Bu nedenle 
parantez içindeki bize ait ifadelerin mevcut belge açısından daha 
gerçekçi olduğu görülecektir. Evrenos Bey en üst düzeyde taltif edilmiş, 
adeta padişah’a eş bir statü verilmiş olup te’kid ve tehdit bu statü ile 
bağdaşmamaktadır. Belge içinde bu anlayışın yerini bazen tenbih, bazen 
nasihat almıştır. 

4- 20 numaralar arasındaki ibareler içinde 4 – 14 arasındakiler, 
Evrenos Bey’e verilen yetkiler karşısında ondan beklenenleri ifade 
etmektedir. “Kemakâne mutasarrıf olasın, amma, sakın Rum İli 
vilayetlerini kendi kılıcım ile aldım ve feth eyledim deyu gurur gelmesin” 
şeklindeki ifadeleri içeren dört nolu hüküm, biraz dozu ağırlaştırılmış 
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tenbih niteliğindedir. Mevcut berat’ın içerisindeki en ağır ikaz bundan 
ibarettir. Diğer her ikazın adeta birer iltifat edası ve formu altında 
verilmesine özen gösterilmiş, emir tümüyle ricaya, tavsiyeye 
dönüştürülmüştür.  

Padişah’ın Evrenos Bey’e ikaz ve tenbihinin yumuşatılması için dini 
ve tasavvufi formlara başvurulmuş, beklentiler ve tavsiyeler padişah 
buyruğu olmaktan ziyade Tanrı’nın emri gibi takdim edilmeye 
çalışılmıştır. 5 nolu paragrafta, Evrenos Bey’in sorumlulukları ve 
yükümlülüklerine dini referanslarla işaret edilmiştir. Ülkenin önce 
Allah’a, sonra peygamber’e, sonra ise halifesine, yani, padişaha ait 
olduğu vurgulanmıştır. Burada dini formun siyasi bir araç haline 
dönüştürüldüğüne şahit olmaktayız; zira bu dönemde hukuki ve siyasi 
anlamda halifelikten söz edilemez. Bu belge böyle bir anlayışa işaret 
etmez.  

Belgede 5 nolu paragraf olarak belirlenen cümle ile Osmanlı tarihinin 
kuruluş devrinin temel kaynağı olan Aşık Paşazade’nin eserindeki bir 
cümle hem mana hem ifade bakımından hayli benzerlik taşıyor. “Bunu 
tahkik bil ki, yir Allahu te ‘âla hazretlerinin ki andan sonra resulün andan 
Hak te ‘âla emriyle resulünden sonra halifesinindir” sözü, Aşık Paşa’nın 
Tevarih – i Al -i Osman adlı eserinde Orhan Bey ile Geyikli Baba arasında 
geçen bir olayın nakliyle ilgili ifadeyi andırıyor.  Orhan Bey yeni fethettiği 
Bursa’da hüküm sürdüğü sırada ilginç halleriyle meşhur olan Geyikli 
Baba ile tanışır, ona ihsan olarak İnegöl’ü vermek ister. Geyikli Baba’nın 
cevabıyla birlikte bu hadise şu şekilde cereyan eder:   Orhan Gazi dahi 
dervişün ardınca mekanına vardı. Eyidür: “Derviş ! Bu İnegöl, nevahisiyle 
senün olsun, dedi.” Derviş eyidür: “Mülk, mal Hakkundur. Ehline verür. 
Biz anun ehli değülüz” der. Sordılar: “Ehli kimlerdür?” dediler. Eyitdi: 
“Hak Ta ‘âla dünya mülkini sizün gibi hanlara ısmarladı.” 10 

6 nolu ibareden anlaşıldığına göre, Sultan Murad ile Evrenos 
arasındaki siyasi ve hukuki ilişki karşılıklı mütekabiliyet ilkesini 
yansıtmaktadır; oysa, devlet ve memur arasındaki ilişki, modern 
zamanlarda da değişmez şekilde tabiiyet ilişkisine göre belirlenmiştir. 
Osmanlı’nın merkezi yapı niteliği kazandığı dönemlerde, bilhassa XVI. 

                                                           
10 Aşık Paşaoğlu, Tevarih – i Âl – i Osman, Osmanlı Tarihleri, I, Nşr. Nihal Atsız, İstanbul 
1949 s. 122. 



Sultan Birinci Murad’ın Evrenos Bey’e Verdiği İmtiyaz Beratı                          145 

yüzyıl sonrasında  devlet ve birey arasındaki hukuki bağ tek taraflı 
ubudiyyet esasına bağlı kalmıştır.11 Bu temel ilke reaya nezdinde olduğu 
gibi  imtiyazlı hükumetlerle olan ilişkilerde de hep gözetilmiştir. Osmanlı 
Devleti anlaşmalarını bir döneme kadar tek taraflı yapmış, karşı tarafa 
karşı bir sorumluluk kabul etmemiş, aksine, kendi görüşlerini rakip veya 
muhatabına empoze etmiştir. Burada ise Evrenos Bey ve Sultan Murad 
arasında adeta iki eşit tarafın konumlarına yakın, tabi - metbu ilişkisi söz 
konusudur: “Eğer çi sen de bize doğruluk ve iyilik ettin. Biz de senin 
eyülüğün mukabelesinde sana  ‘inâyet idub bu üç tarik ile ta ‘zim ve 
tekrim eyledik. Evvelâ ki sana emirü’l – mü’mîn hitabıyla hitâb eyledik. 
İkinci hil ‘at – ı fâhire, üçüncü tabl ve ‘alem – i Resul – ı ekrem sallallahu 
te ‘âla aleyhi vesellem  ve tuğ – ı pür füruğ gönderdim.” Bu ifadelerde 
iyilik ve doğruluk karşılıklılık ilkesine göre tanımlanmakta, Evrenos 
Bey’in Devlet’e olan iyilik, doğruluk ve sadakati karşısında kendisine 
emir payesi, hil ‘at – ı fahire, tabl-ı alem verildiği belirtilmektedir. Bu 
simgeler Ortaçağ’a ait kademeli egemenlik sembolleridir.12 Osmanlılar 
Kırım Hanlığı, Eflak – Boğdan, Erdel gibi prensliklerin hakimlerine, 
Türkistan Hanlıkları sahasındaki beylere bu sınırlı hakimiyet sembollerini 

                                                           
11  Bireysel başvurular, bürokratik yazışma formlarında karşımıza çıkan tabiiyet anlayışı 
tek taraflı teslimiyet ve itiaat anlayışını gösterir. Osmanlı diplomatika formlarında bu 
anlayışın sayısız örneklerine rastlanır. “Veliyyü’n-ni‘amâ devletlü, âtıfetlü efendim 
hazretleri”, “Atebe-i ulyâ-yı âsafânelerine ma‘rûz-ı çâker-i kemîneleridir ki” şeklinde 
başlayan diplomatika örnekleri için bkz. Mübahat S. Kütükoğlu, “Elkab”, DİA, XI (1995), 
s. 51.  
12 Türk İslam dünyasında hakimiyet sembolleri için bkz. İhsan Arslan, “İlk Türk – İslam 
Devletlerinde Hükümdarlık ve Hakimiyet Sembolleri”, Ekev Akademi Dergisi, 16 / 51 
(Bahar 2012),s. 75 vd. 
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takdim ederdi.13 Hatırlanacağı üzere Selçuklu sultanı III. Alaeddin, vassalı 
konumundaki Osman Bey’e bu hakimiyet alametlerini vermişti. 14 

7 nolu ibarede Evrenos Bey’e verilen hakimiyet sembollerinin 
önemine vurgu yapılıyor, bundan daha yüksek  bir ihsan olamayacağı 
hatırlatılıyor ve bunlara karşı kendisinden dostluk, bağlılık beklendiği 
belirtiliyor. Dostluk ve bağlılık vurgusu net bir şekilde yapıldıktan sonra, 
Evrenos Bey’in  müstakil kimliğine uygun bir şekilde emir yumuşatılıyor. 
Adeta eski Türk, Pers ananesinde rastlanan, mutlak hakimiyet sahibi 
padişahların şiarı olan adalet prensibine ve onun uygulanmasını 
sağlayacak olan içsel inanç ve ahlak anlayışına atıfta bulunuluyor. 
Meşhur “adalet dairesi” olarak tanımlanan hükmetme ilkesinin izlerini 
burada görebiliyoruz. 15 İki kefeli adalet terazisinin bir kefesinin cennet, 
diğer kefesinin cehennem olduğunu hatırlatan ibare, dini sembolizmin 
en ileri aşamasını temsil eder. Bu kısımda bir yandan Allah’ın emirleri ve 
İslam peygamberinin öncü rolüne atıf yapılırken, bir yandan tasavvufi 
anlayışın en merkezi temalarından olan “kalp - gönül” unsuruna ağırlık 
verilir. Tasavvufi dünya görüşünde fiziki dünyadan ziyade batıni alem ön 
plana çıkarılır. Batıni dünyanın temel aracı akıl değil sezgidir. Sezgici 
anlayışın hakikate ulaşmada aracı fiziki göz ve görme değil kalp gözüyle 
sezme ve idrak etmektir.  

Bir gazi akıncı beyine böylesine sezgi ve duygu yüklü formlarla  hitap 
etme, ona böyle yüksek keyfiyet, muhtariyet halleri vermek, XVI. 
yüzyıldan ziyade XIV. yüzyılın dünya ve ilahiyat tasavvurlarıyla ilişkili 

                                                           
13  Kırım Hanları Osmanlı padişahlarına yazdığı namelerin girişinde “ubudiyyet” arzına 
mutlak riayet ederdi.  Kırım Hanı Kaplan Giray Osmanlı padişahına yazdığı 1147 / tarihli 
mektubunun girişinde şu şekilde hitap ediyordu: “Şevketlü, kerâmetlü, kudretlü, 
azametlü hünkârum hazretlerinün Atebe‑i Aliyye‑i Sidre‑nişân ve Südde‑i Seniyye‑i 
ma‘delet-unvânlarına hezâr‑ı iftikâr u huşû‘ ve envâ‘‑ı tezellül ü huzû‘ birle rû‑yı 
ubûdiyyet mâlîde ve nâsıye‑i rıkkıyyet sâyîde kılındığı siyâkında ma‘rûz‑ı bende‑i hâlis ve 
ber‑dâşte‑i abd‑i çerâğ‑ı mütehassısları budur ki” bkz. T.C. Başbakanlık Devlet Arşivleri 
Genel Müdürlüğü Osmanlı Arşivi Daire Başkanlığı, Kırım Hanlarına Name -i Hümâyun (2 
Numaralı Name Defteri), İstanbul 2013, s. 35. Ubudiyyet arzının Türkistan Hanlıklarıyla 
ilgili örnekleri için bkz. T.C. Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü Osmanlı Arşivi 
Daire Başkanlığı, Belgelerle Osmanlı – Türkistan İlişkileri, Ankara 2005, s. 18 vd. 
14 Aşık Paşaoğlu,   s. 98. 
15  Doğu’nun kadim ve ortak  hakimiyet telakkisi hakkında güzel bir çalışma için bkz. Aslı 
Yılmaz Uçar, “Osmanlı – Siyaset – Yönetim Düşün Geleneği: Daire – i Adalet’in Yönetimi”, 
Memleket Siyaset Yönetim, VII / 17 (2012), s. 1 – 34. 
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olabilir. XVI. ve XVII. yüzyıllarda tasavvufi çilecilik iyice ortadan 
kalkarken hazcılık yüksek edebiyat ve ilahiyat çevrelerinin vazgeçilmez 
fenomeni olacaktır. 

7. ibarenin nasihat ve tenbih yüklü içeriği şu hususlarda 
yoğunlaşıyor: Evrenos Bey’in kendisine yapılan teveccüh ve ihsanların 
kıymetini bilmesi; Allah’ın emirlerini ve İslam peygamberinin yolunu 
izlemesi, gözleri uyurken  kalbini uyanık tutanların yolunu izlemesi. 8. 
Paragraf,  aynı tema ve  dini sembolizm anlayışını sürdürüyor.   Özellikle 
tasavvufî çilecilik ve abdalani fakirlik yüceltiliyor. Mal ve mülk sevgisinin 
insanın ahlak ve inancını öldüren faktörler olduğuna vurgu yapılıyor. 
Tasavvufi dünya görüşüne ait fakirlik, zühd, takva, mal ve dünya 
karşıtlığı üzerinden Evrenos Bey’e ikaz ve tenbih yapılıyor. Mal, mülk, 
zenginlik, güç, kuvvet gibi şeylerin izafi olduğu, gerçek gücün Allah, 
peygamber ve onun halifesine yani padişaha ait olduğu hatırlatılıyor. 16 

Bu tür ikaz ve tenbih’in klasik Osmanlı hakimiyet anlayışıyla uzaktan 
yakından bir ilgisi yoktur. Bu belgede görülen tabiiyet ilişkisi, aristokratik 
sınıfın padişah tarafından her bakımdan tanındığı eşitler arasında 
üstünlük (primus inter pares) anlayışını yansıtmaktadır. Klasik 
imparatorluk anlayışında padişah veya imparator, bir valisine yalnız 
mansıp verir, ondan mutlak itaat bekler, karşılıklılık ilkesine riayet 
etmez. Evrenos’a yapılan dini telkin ve nasihatlardan anladığımız 
kadarıyla, bu telkinlere uymak veya uymamak Evrenos’un iradesine ve 
tercihine bırakılmış bulunuyordu.  

9. Paragraf, yine tasavvufi dünya görüşünü derinleştirerek ahlaki 
çıkarımlar yapıyor, bunlar üzerinden Evrenos üzerinde padişah 
nüfuzunun tesis edilmesi amaçlanıyor. Evrenos’un göreve atayacağı 
kişilerin zahiri yönünü değil iç ahlaki, batıni karakterini dikkate almasını 

                                                           
16 Buradaki halifeliğin müteselsil olarak devam eden tarihi halifelik olmadığını belirtelim. 
Bu anlamda halifeliğin Osmanlılara Yavuz Sultan Selim zamanında geçtiği yaygın bir 
kanaat olsa da kesin değildir.Ancak, Tursun Bey’de açık olarak gözlenebildiği üzere, 
Osmanlı hakimiyet telakkisinde padişahlar peygamberin varisleri olarak 
tanımlanmışlardır. Bu, bildiğimiz kronolojik halifelik değil, felsefi, fikri bir anlayıştır. 
Osmanlılara göre her padişah,Osmanlı olsun veya olmasın peygamberin varisidir, ona 
itaat Allah’a itaattir.Bkz. Tursun Bey, Tarih – i Ebu’l – Feth,  Nşr. Mertol  Tulum, İstanbul 
1977, s. 3. 
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öneriyor.17 İnsanların dış görünüşleri ile iç dünyaları arasındaki tezatlara 
dikkat çekiliyor. 10. paragraf, bu anlayışın örneklendirilmesine yönelik 
kaleme alınmıştır. Hz. Ömer’in Rebi ‘ ibn Ziyad hakkındaki yanılgısından 
bahisle, bir kimseyi bir göreve atadığında onun görünür haline değil 
gerçek kişiliğine dikkat etmesini tavsiye ediyor. 11. ve 12. paragraflar bu 
iç ahlaki kumanda sisteminin önem ve gücünün şerh edilmesine 
ayrılmıştır. İnsanların güç ve şevket aşamalarında kendilerine gösterilen 
teveccühe aldanmalarının yanlışlığına işaret ediliyor ve insanın zaman, 
mekan,  çıkar ve amaçlarının değişmesine göre daima bir halden bir hale 
doğru değiştiğine işaret edilerek insanlara sonsuz güven ve itimad 
etmenin yanlışlığına vurgu yapılıyor. Evrenos Bey’e bu iç kumanda 
sisteminin ehemmiyeti gayet uzun denebilecek bir şekilde tekrar tekrar 
hatırlatılıyor.  İnsanların bir haline değil, zaman içinde değişmekte ve 
yenilenmekte olan bir çok hallerine dikkat edilmesi, bunların toplamı 
üzerinden onların ahlaki vasıflarının değerlendirilmesi üzerinde 
duruluyor. Bu yönüyle mektup adeta psiko – ahlak üzerinde 
yoğunlaşıyor. Bu bireysel ahlak üzerinden idari ve toplumsal sistemin 
sağlamlığı, güçlülüğü açıklanıyor. Beylerin ahlaklı, dürüst, adil, mal – 
mülk  tamahından uzak, hizmet ehli olmaları halinde halkın hayatının ve 
refahının düzeleceğine işaret ediliyor. Beylerin ve vekillerin halkın 
karşısında çırak hükmünde olmaları gerektiği, Türk egemenlik 
telakkisinde eskiye inen bir sosyo – kültürel anlayıştan kaynaklanır. Bu 
yönüyle mevcut belgedeki spritüalist ahlakçılık   Yusuf  Has Hacip’in halk 
– hükümdar ilişkisi üzerinde geliştirdiği perspektife uygundur.18  13. 
paragraf, aynı minvalde tenbih ve nasihat yollu hitabını sürdürüyor. 
Tasavvufi zühd, İslam’ın ahlak ve dünya görüşü bağlamında öngördüğü 
tevazu, israftan uzak olmak, dünya malına düşkün olmamak anlayışının 
biraz daha ötesine geçilerek fakirliğin ahlaki boyutuna gönderme 

                                                           
17 Burada bir çağa ait insan, ruh, akıl, ahlak anlayışının temel tezahürlerini görüyoruz. 
Kutadku Bilig’de bu anlayışın pek çok örneğine tanık oluyoruz. Kutadku Bilig’den bir 
örnek: “Göz için, bakarken, her şey örtülü olabilir; fakat gönül için örtü yoktur; bunu 
bilmelisin.” Yusuf Has Hacib, Kutadku Bilig, Nşr. Reşit Rahmeti Arat, Beyit, 1847.  
18 “İnsana yardım eden ve destek olan akıllı, bilgili ve hakim idare adamları lazımdır.”   
Aynı eser, beyit, 427. “Akıllı kimseleri kendine yakın tut; bilgilinin sözüne göre hareket 
et ve O’nun hakkını gözet” Aynı eser, beyit, 5229; “Akılsız kimse büyüklüğe ulaşırsa, ey 
büyük hükümdar, o kendisinin başını yer. Aynı eser, ”beyit, 4078. 
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yapılıyor. Fakirliğin ve fakirlerin sabredici, kanaatkar, başkasının malında 
gözü olmayan şakir insanlar olduğu vurgulanıyor. 

14. Paragraf ve sonrasında padişah yine aynı bireysel ve toplumsal 
ahlak üzerinden tenbih ve nasihatını sürdürüyor, ancak, bu bağlamda 
dönemin ilmiye ve hukuk teşkilatlanması hakkında ciddi bir bilgi 
sunuyor. Bu paragrafta belirtildiğine göre, Rum İli vilayetine Elvan Fakih 
isimli bir zat şeyhülislam atanmıştır. Osmanlı ilmiye ve hukuk teşkilatının 
henüz başlangıç aşamasında olduğu bu dönemde klasik dönemdeki 
şeyhülislam anlayışından bahsetmek imkansızdır.19 Burada bahsedilen 
şeyhülislam da bilinen klasik Osmanlı şeyhülislam’ı değildir. Bahsedilen 
kişi ve kurum, Birinci Murat zamanında temeli atılan Rumeli 
Kadıaskerliği20 olabilir. Veya, Elvan Fakih, çok genel anlamda, din 
işlerinden sorumlu, tekke zaviye menşeli, fakih geleneğine tabi bir zat 
olarak Rumeli’ye dini ve hukuki teşkilatlanmayı yapma yetkileriyle 
gönderilmiş olabilir. Rumeli’deki şehirlerin mahalle, mescit, vakıf ve 
medrese yapılanmaları ayrıntılı şekilde araştırıldığında ahi, fakih, derviş 
gibi tekke menşeli öncülerin rolleri aydınlanıyor. Elvan Fakih ayrı bir 
araştırmanın konusu olacak kadar ehemmiyetlidir. 

Diğer yandan, Elvan Fakih’in dini otorite olarak gönderilmesi ile 
bağdaşmayacak şekilde, Rumeli’nin önemli şehir ve arazileri Evrenos 
Bey’in uhdesine bırakılmıştır. Evrenos tümüyle serbest şekilde kendi 
mülkü üzerinde tasarruf sahibi kılınmıştır. Mevcut paragraf, Elvan Fakih 
-  Evrenos Bey ilişkisini bağlayıcı nitelikten uzak olup tavsiye niteliğinde 
anlaşılmalıdır. Evrenos kendi mülkü üzerinde bağlayıcı hiçbir 
mükellefiyet altında değildir. Bu husus aşağıdaki paragraflarda daha iyi 
ortaya çıkacaktır. Evrenos Bey’e, ulemayı gözetmesi, dinin emirlerinin 
uygulanmasında onların reylerine başvurması tavsiye ediliyor.  

                                                           
19Molla Fenari’nin 1425’de Bursa kadılığından müftülük makamına atanması Osmanlı 
Devleti’nde şeyhülislamlığın başlangıcı olarak kabul edilmiştir.  Ancak, müftülük  basit 
bir fetva makamı olup klasik şeyhülislamlık ile aynı değildir. Mehmet İpşirli, “Şeyhülislam 
”,  Mad. DİA, XXXIX (2010), 485 – 489. .Klasik şeyhülislamlık XVI. yüzyılda Zembilli Ali 
Cemali Efendi ve İbn Kemal’in şahsında ortaya çıkmıştır. Bkz. Yasemin Beyazıt, “Osmanlı 
İlmiyye Bürokrasisinde Şeyhülislamlığın Değişen Rolü ve Mülazemet Sistemi (XVI. – XVIII. 
Yüzyıllar”,  Belleten, LXXIII / 267 (Ağustos 2009), s. 430. 
20 Kadıaskerliğin kuruluşu ve gelişimi için bkz. Mehmet İpşirli, “Kazasker”, Mad. DİA, XXV 
(2002), s. 140 – 143. 
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Bu bağlamda, bürokrasi, ilim ve hukuki alt yapının ilmiye ile ne kadar 
ilişkili olduğunu anlıyoruz. Evrenos Bey ve onun gibi aristokratik ailelerin 
merkez ile olan bağları yalnız askeri ve mali yapılar üzerinden değil, 
hukuk, bürokrasi ve tümüyle ilişkili olan şeri kaideler üzerinden 
gelişmiştir. Hukukun ve bürokrasinin temel aktörü ilahiyatçılar idi ve 
bunların merkezi devletin kontrolünde olmaları merkezin en büyük gücü 
ve avantajı idi. Tüm ülke nüfusu ve arazileri üzerinde belli hukuk ve 
bürokrasi uygulamalarının vaz edilmesi, örgütlenmesi ve uygulanması 
bu ilahiyatçı sınıfının uhdesinde idi.21 Burada medrese geliştikçe devlet 
tüm aygıtını tüm birimleriyle tanımlayacak, bunlara hukuki nitelik 
kazandıracak, bunlar üzerinden ülke üzerindeki hakimiyetini 
pekiştirecektir. Bu belgede bizim gördüğümüz ve önem verdiğimiz 
bürokrasi anlayışı, medrese geleneğinden ziyade tekke – zaviye menşeli 
ulemanın dünya görüşünü yansıtmaktadır.  

 15. paragraftan itibaren mektubun asıl konusu, Evrenos Bey’in 
askeri, hukuki, siyasi statüsünü yansıtan ifadeleri yer almaktadır. 
Öncelikle asker ve sipah taifesiyle ilgili yine basit nasihat olarak 
görülebilecek açıklamalar verilmiş, askerin tebaa üzerinde zorba bir güç 
haline gelmesinin önüne geçmesi istenmiş, sayısal güce değil nitelikli 
askere, ata sahip olması tavsiye edilmiştir. 16. Paragrafta da aynı 
konuya, başka bir bağlamda devam edilmiştir. Önemine binaen aynen 
alıyoruz: “Daima mürüvvet ve ihsan eylemeden  hali olma. Ve kılıcın ile 
feth olan vilayetlerin mahsulü harcamaya  vefâ itmez deyu bî – huzur 
olma. Zarûret vâki ‘ oldukda  bu canibe     i’lâm eyle. Bizde olandan diriğ 
olunmaz, mümkün olduğu mikdar gönderilür.” Bu açıklama, Evrenos’un 
kendi ordusu, askeri üzerinde kendi mali kaynaklarını harcama 

                                                           
21 Weber’e göre, kapitalizm,“ünik” bir tarihsel safha olarak yalnız Batı toplumlarında 

ortaya çıkmıştır. Batı’ya bu üstünlüğü sağlayan temel faktörler ikircikli olmayan, 

birbiriyle çelişmeyen, zaman ve şartlara göre değişmeyen, genel geçerlilik  taşıyan akılcı 

hukuk kuralları ve bunun uygulamasında temel araç olan bürokrasidir. Bu faktörlerin  

ortaya çıkması Hristiyanlık ve Reform gibi süreçlere bağlıdır. Bkz. Randall Collins, 

“Weber's Last Theory Of Capitalism: A Systematization”, American Sociological Review, 

Vol. 45 (December 1980),s. 929 – 931. Söz konusu tarihsel arka planın tüm İslam tarihi 

için olduğu gibi Osmanlılar için de mevcut olduğunu düşünüyoruz. Ele aldığımız belge, 

Osmanlı diplomatika geleneğinde dini sınıfın nasıl önemli rol oynadığı açıkça ortaya 

koyuyor.   
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hususunda tam yetkili olduğunu kesin olarak ortaya koyuyor. Ancak, 
padişah, mali bakımdan tam özerk olduğunu vurgularken, ihtiyaç 
halinde merkeze müracaat edebileceğini hatırlatarak mali konularda da 
merkez ve taşranın bütünlüğüne vurgu yapıyor. Görüldüğü üzere, 
Rumeli taşrası, esasında onu tasarruf eden beylerin elinde tam özerk 
şekilde tasarruf edilmektedir, asıl güç, merkezden ziyade taşrada 
bulunmaktadır. Padişah, merkez ve taşrayı bütün olarak henüz  ihata 
edebilmiş değildir. 

17,18, 19. paragraflar mevcut belgenin nitelik ve kurumsal önemini 
en üst düzeyde yansıtan, Osmanlı İmparatorluğu’nun kuruluş 
döneminin yapısal karakterini aydınlatan ifadelerden oluşmaktadır. 
Bunları sırasıyla değerlendireceğiz. 

17. paragraf: “Ve dahi ikdâm ile ola ki Selânik kal ‘asın feth idesin. 
Memalik – i küffarı ola ki daima ihrak idesin ve bu canibe gelen 
mektublarında ba ‘zı kurâ vakf etmek murad idinüb ve evladlarına  
senden sonra  ri ‘âyet olunmak içün hükm – i şerifim istemişsin.”22 İki 
farklı ve önemli idari anlayış açıkça görülüyor. Osmanlı fetih hareketi 
merkezden yürütülen bir iş olmaktan ziyade, Rumeli taşrasına hakim 
olan sınır güçlerinin uhdesinde bulunuyordu. Padişah, Evrenos’a 
Selanik’in fethedilmesini ısmarlıyor, ayrıca, sınırdaki düşmana göz 
açtırmamasını talep ediyor. Bu bağlamda, askeri harekatların, ordunun 
kimin kumanda ve organizasyonunda olduğunu anlıyoruz. Paragrafın 
ikinci teması, Evrenos’un gönderdiği mektuplarda Sultan Murat’tan bazı 
köyleri vakfetme, evlatlarına miras olarak bırakma hakkını talep ettiği   
belirtiliyor. Evrenos’un bir nevi mali özerklik talebiyle ilgili olarak 
padişahın cevabı 18. paragrafta verilmiştir. Padişah bu talebe şu şekilde 
cevap vermiştir: “İmdi feth eylediğin vilâyetleden ne kadar vakf edersen  
vallahil’l – azim  ve billahi’l – kerim mükbulümdür.  Ve evladına riayet 
hususu başım üzeredir. Bundan sonra  Devlet – i Osmaniye  evlâdımdan 
her kime müyesser olur ise sana ve senin  evladına riayet olunmaya 
la’netallahi  ve’l – melaiketi ve’n – nâsi  ‘aleyhim ‘ecma‘in üzerine olsun. 
Yarın kıyamet gününde divan – ı mahşerde da ‘vâcı olub husumet 

                                                           
22 Berat’ın “nakil” rüknünü hatırlatan ifadelere dikkat çekelim. Evrenos Bey’in daha önce 
gönderdiği mektuplarla bazı mali haklar ve imtiyazlar talep ettiğine dair bilgiler “nakil” 
rüknü ile ilgilidir. Ancak, burada nakil rüknünün bazı kısımları emir - ihtar rüknüne 
karışmıştır. 
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iderim.” Padişah’ın aynı konuya ilişkin cevabını te’kid amaçlı ifadeleri 19. 
paragrafta şu şekilde verilmiştir: “Bu hususda hatırına şübhe 
getürmeyesin. Hemân Allah ü Teâla hazretleri uğurun açık ve kılıcın 
keskin idüb  a ‘dâ – i dîn üzerine dâima gâlib ve muzaffer eyleye âmin.” 

Bu ifadeler, Evrenos Bey’in kendisi ve kendisinden sonraki nesli için 
mali, askeri ve siyasi muhtariyet talebinde bulunduğunu ve talebinin 
tam olarak kabul edildiğini gösteriyor. İfadelerden padişahın Evrenos 
Bey’e ne kadar saygılı olduğunu ve önemsediğini anlayabiliyoruz. 
Görüldüğü üzere, burada bahsedilen arazi hukukunun klasik dönemde 
şahit olduğumuz miri arazi anlayışı ile bir ilgisi bulunmamakta, özel 
mülk, malikane statüsünde bulunmaktadır. Bu paragraf, Evrenos Bey’in 
ve onunla aynı sınıf ve statüde olan beylerin kuruluş döneminde 
malikane arazilerine mutlak serbestiyet ile tasarruf ettiklerini ortaya 
koyuyor. Böylece, Osmanlı İmparatorluğu’nun kuruluş döneminin siyasi, 
askeri, mali yapılarının klasik dönemden farkını ortaya koyan bir belgeye 
sahip olduğumuzu anlıyoruz. Ülke arazisinin malikane statüsü altında 
tasarruf edilmesinde hukuki araç olarak  vakıf sisteminden istifade 
edilmesi de üzerinde durulması gereken husustur. 

Tarih 

Belgenin en önemli kısmı olan “tarih”, 788 / 1386 - 87 tarihi olarak 
yazı ve rakam ile tüm nüshalarda mevcuttur. Yalnız “e” nüshasında yazı 
ile yedi yüz seksen sekiz yazılmasına rağmen rakam ile 778 yazılmıştır. 
Bunun bir yanlışlıktan kaynaklandığı kesin gibidir.  

“e” nüshasının sonundaki bir açıklamaya göre, katalog sahibi  söz 
konusu belgeyi bir dostundan almıştır. Bu kişi, belgeyi,      Evrenos Bey 
sülalesinden Yusuf Paşa’da görmüş ve oradan istinsah ettiğini 
açıklamıştır. Belgenin aile fertleri tarafından özenle saklandığı ve ihtiyaç 
halinde kullanıldığı anlaşılmaktadır.   

 

4. Belgenin Sahihliğini Gösteren Arşiv Kayıtları 

Mevcut belge, hem lafzı, hem diplomatika formu, hem de bağlamsal 
olarak ait olduğu döneme uygunluk içindedir. Altı adet sureti bulunan 
beratın münferit olmadığı, buna benzer bir çok berat suretinin Feridun 
Bey münşeatında yer aldığı öncelikle belirtilmelidir. Diğer yandan, genel 
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anlamda imtiyaz, muafiyet ve temlik özelliklerini ihtiva eden elimizdeki 
belge suretinin sahih olduğuna atıf yapan pek çok arşiv belgesi 
bulunmaktadır. Bunlar söz konusu beratın uygulanması için değişik 
tarihlerde kanun gücüne müracaat eden aile fertlerinin açtığı davaların 
görüşülmesi ve karara bağlanmasıyla ilgili resmi arşiv belgelerinden 
oluşmaktadır. Bahis konusu belgelerde elimizdeki berata atıf 
yapılmaktadır. Bunların tamamını burada değerlendirmek mümkün 
değildir, sadece belgeye atıf yapmalarını değerlendirmek 
durumundayız. 

Söz konusu beratın imtiyaz, muafiyet ve temlik gibi temel unsurlar 
içerdiği belirtildi. Bahsedilen unsurların tamamının uygulanması 
hakkında yeterli ölçüde arşiv kaydı bulunmaktadır. Yıldırım Bayezid’in 
Evrenos Bey’e “lalam” diye hitap ettiği bir ferman sureti yayınlanmıştır. 
Ayrıca, I. Mehmet tarafından Evrenos Bey hanedanından Süleyman 
Bey’e verilen temlikname, Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne ait tahrir 
defterinde bulunmaktadır.23 

Konuyla ilgilenen önde gelen araştırıcılar arasında olan Ayşegül Kılıç, 
Evrenos hanedanı ile Osmanlılar arasında vukubulan bir nevi sözleşme 
niteliğindeki berat, mülk name, temlik name gibi kayıtları incelemiştir. 
İlki I. Murat zamanında verilen temliknamenin tüm padişahlar 
zamanında yenilendiği ve bu suretle “tecdid – i mülk nameler” teşekkül 
ettiği görülmektedir. Kılıç, bu şekilde, I. Ahmet tuğrasını taşıyan, 1603 
tarihli, mülk name tecdidini yayınlamıştır. Söz konusu mülk name 
tecdidinde,  temelde ele aldığımız I. Murat’ın berat’ına atıf 
yapılmaktadır. Mülknamenin tanziminde referans, daha önce Osmanlı 
padişahlarının Evrenos Bey’e Vardar’a tabi Valtos hassı’nı ve Gülgü, 
Malçay köylerini temlik etmesi idi. Selanik kadısı Mevlana Şemseddin ve 
Umur isimli şahıs  bu mülkün sınırlarının resmi olarak tespit edilmesi için 
görevlendirilmiş, onlar hazırladıkları mülk sınır tahririni Sultan Murat ve 
Bayezid Han’a sunmuşlardı. Bu suretle hazırlanan mülk name, her 
padişah döneminde yenilendiği gibi, I. Ahmet tarafından da 
yenilenmişti. Padişah tuğrası taşıyan orijinal belge olduğu belirtilen mülk 
name bütün olarak değerlendirildiğinde Sultan Murat’ın Evrenos’a tam 

                                                           
23 Söz konusu berat ve temlikname için bkz. Ayşegül Çalı, “Akıncı Beyi Evrenos Bey’e Ait 
Mülknâme : The Conveyance of Raider Ewrenos Beg”, OTAM(Ankara Üniversitesi  
Osmanlı  Tarihi  Araştırma  ve  Uygulama Merkezi Dergis i) ,  20 (2006),  s. 61. 
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serbestiyet üzere verdiği arazi ile hemen hemen aynı olduğu 
görülmektedir. Bu mülkname, Gümülcine’den, batıya doğru, kuzeyde 
günümüz Bulgaristan sınırları, batıda Arnavutluk ve güneyde Orta 
Yunanistan’a kadar olan arazileri kapsamaktadır.24  

Bizim ekde verdiğimiz berat ile söz konusu mülkname iki ayrı evrak 
olmakla beraber, bir konu ile ilgili birbirini tamamlayan belgelerdir.  
Önce bizim incelediğimiz berat verilerek Evrenos ailesine tanınan haklar 
ayrıntısıyla ortaya konulmuştur. Akabinde bu hakların tapusu veya 
senedi niteliğinde, daha ayrıntılı bilgiler ifade eden mülk name 
hazırlanmıştır. Kısacası berat ile mülkname aynı mesele hakkında 
düzenlenmiş, biri teorik ve hukuki, diğeri yerinde gözlem ve tespite 
dayalı reel belgeleri ifade etmektedir. 

Birinci Murat Gazi Evrenos’a verdiği berat’a kendi soyundan 
gelenlerin mutlak şekilde uymalarını vasiyet etmiş ve uymayacak 
olanlara lanet okumuştur. Ancak, devlet hayatının tarih içinde geçirdiği 
değişimler, zamanın değişimi içinde eskinin unutulması ve sis perdesi 
altında kaybolmaya mahkum olması gerçeği Evrenos ailesi üzerinde de 
hükmünü göstermiş, aileye bu kadar sağlam teminatlar verilmesine 
rağmen hakların korunması için zaman zaman çetin mücadeleler 
verilmesi zorunlu olmuştur.  Vakıfların hukuki mevzuatı tarih içinde 
devletin kontrolü altına girmiş, hatta, vakıflar devlet kurumu gibi 
çalışmışlardır. Devlet vakıflar üzerindeki hakimiyet ve denetimini 
artırdıkça söz konusu ailelere tanınan hakların korunması da 
zorlaşmıştır.  

Bahsedilen hususlarla ilgili belgelere sırasıyla atıf yaparak belgenin 
ne kadar köklü ve derin bir tarihsellik taşıdığını ortaya koymak istiyoruz. 
6 Şevval 1284 /   31 Ocak 1868 tarihli bir arşiv belgesi, Sultan Murat’ın 
Gazi Evrenos Bey’e verdiği berat merkezinde Evrenos’un torunlarının 
haklarını talep etmeleriyle ilgilidir.  Belgeden anlaşıldığına göre, Gazi 
Evrenos Bey’in Siroz Sancağı’nda imtiyazlı ve istisna statüsünde 
işletilmekte olan evkafına Mahall – i Evkaf Müdürlüğü tarafından 
müdahale edilmiştir.25 Ailenin Müdahale karşısında haklarını korumak 

                                                           
24 Mülk namenin metni için bkz. Çalı, Aynı makale, s. 71 vd. 
25  Vakıflar özel imtiyazların korunmasının aracı oldukları için devletin merkezileşme 
teşebbüsleri karşısında en önemli engel olmuş, bu nedenle devletin hukuki 
düzenlemeleri sonunda önemli değişikliklere uğramıştır. Bu olgu nedeniyle Türk vakıf 
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gayesiyle Selanik valiliğine yaptığı başvuru neticesinde valilik evrakı ilgili 
birimlere sevk etmiş ve evrak incelenerek bir kararname (mazbata) 
düzenlenmiştir.  

Divan – ı Muhasebe tarafından tanzim edilen  ve  Maliye Nezareti 
tarafından gönderilen kararnameye göre Evrenos Bey, aile mülkü olarak 
tasarruf ettiği  evkafını “nail olduğu fütuhat – ı celileye mükafaten 
mutasarrıf” idi. Söz konusu evkafın mülki varlığı ona “ suret – i 
mahsuseden ve mümtazede terk ve ihsan kılınmış” idi.  Bu nedenle  
devletle ilgili bütün hukuki, mali  muameleleri imtiyazlı olarak 
mütevellileri tarafından icra ediliyor, Tersane – i Amire ve Hazine – i 
Evkaf – ı Hümayun’a bedel – i maktu ‘u bila – vasıta doğrudan doğruya 
taraflarından sevk ve ifa” ediliyordu. Buna hiçbir gün müdahale 
edilmemiş, imtiyazı vakıf mütevelisi ellerinde olan padişah beratı 
hükmünce asırdan asıra birkaç defa onaylanıp kuvvetlendirilmiştir. 
Evrenos Bey ailesinin sahip olduğu bu imtiyaz ve müstesna hal 
Tanzimat’ta bile devam etmesine rağmen belirtilen tarihlerde ortaya 
çıkan yeni nizam bu vakıfların statülerinin tartışılmasına, 
imtiyazlılıklarının kaldırılması teşebbüslerine yol açmıştır. Ancak, yapılan 
üst düzeyde inceleme ve müzakerelerde nihai olarak Evrenos ailesi ve 
onunla aynı statüde bulunan imtiyazlı, müstesna mülk statülerinin eski 
hallerinde devamına karar verilmiştir.26 

 Müstesna ve imtiyazlı vakıf statülerinin Tanzimat ile başlayan yeni 
merkezi hukuk, maliye ve siyaset anlayışı çerçevesinde yeniden tanzim 

                                                           
sistemi mutlak anlamda sistemleştirilemeyecek kadar karmaşık bir yapıya bürünmüştür. 
Vakıf türlerinin sistemleştirilmesinde siyasi, hukuki, mali açılardan değişik tasnifler 
yapılmıştır. Genel olarak en yaygın tasnif vakıfların idareleri  bakımından 
sistemleştirilmesi ve türlerinin belirlenmesidir. İdari bakımdan vakıflar, Mazbut 
Olmayan ve Mazbut vakıflar olarak ikiye ayrılmıştır. Mazbut olmayan vakıflar da  mülhak 
ve müstesna olmak üzere  ikiye  ayrılmıştır. Mülhak vakıflar, mütevelliler tarafından 
idare edilen ve evkaf idaresi tarafından  denetlenen Vakıflardır. Müstesna vakıflar, 
mütevelliler tarafından idare edilen, ancak, evkaf idaresi tarafından denetlenmeyen, 
yani, serbest olarak idare edilen vakıflardır. Müstesna vakıflar , tekke, zaviye, tarikat 
merkezinde ortaya çıkan eizze vakıfları ve akıncı beyleri merkezinde ortaya çıkan guzzat 
vakıfları olarak ikiye ayrılır.  Şakir Berki, “Türkiye’de İmparatorluk ve Cumhuriyet 
Devrinde Vakıf Çeşitleri”, Vakıflar Dergisi, Sayı, IX ,Tıpkımasım, (2006), s. 5. 
26 BOA, A.MKT.MHM.1284.Ş.11, 395 / 63.  
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edilme gayretlerinden kaynaklandığı anlaşılan bu hukuki sorunlar aynı 
tarihler veya yakın tarihlerde daha başka yazışmalara konu olmuştur.  

Maliye Nazırı, Evkaf – ı Hümayun Nezareti’ne dahil olan evkafdan 
Gazi Evrenos Bey vakfı hususunda bir takrir sunmuştur. Takririn konusu, 
Birinci Murad’ın Evrenos Bey’e verdiği hatt – ı hümayun suretinin 
iktizasının müzakere edilmesidir. Bahis konusu hatt – ı hümayunun 
bizim değerlendirdiğimiz berat olduğu kesindir. Takrir Meclis – i Ahkâm 
– ı Adliye’ye havale olunmuş ve akabinde Meclis – i Umumi’de okunarak 
mütalaa edilmiştir. Evrenos Bey’in hizmet vakasına hürmeten sahip 
olduğu vakfın müstesna vakıflar gibi tutularak eskiden olduğu 
mütevellileri tarafından idare  ve rüyet olunması, Evkaf  -ı Hümayun 
hazinesine mahsus olan elli beş bin kuruş maktu ‘âyla Tersâne – i  ‘Âmire 
hazinesine müretteb on dört bin guruşun beher sene  i ‘tâ ve şartı 
kusursuz ifa olunmak üzere keyfiyet maliye nazırına havale edilmiştir.  

Maliye nazırının sunduğu mazbatada gösterilmiş olan ve Sultan 
Murat’ın vermiş olduğu “müsâ ‘edâta” göre dilekçeye konu olan 
taleplerin padişaha sunulmasının uygun görüldüğü meclis 
müzakerelerinde ortaya çıkmıştır. Takrir ve sair evrak padişahın onayına 
sunulmak üzere havale edilmiştir.27  

Mevzu ile ilgili daha pek çok arşiv belgesi bulunmakta ise de, 
konumuz açısından burada ele alınanlar yeterlidir. Arşiv belgeleri Sultan 
Birinci Murat’ın beratına atıf yapıyor, bununla kalmayarak, Evrenos Bey 
vakıflarının hukuki temelini bu bertta yer alan haklara bağlıyor. Evrenos 
Bey vakıflarının, Sultan Murat’ın beratında tanımlanan hak ve 
imtiyazlardan kaynaklandığına vurgu yapılıyor. Beratta da belirtildiği 
üzere Evrenos Bey Sultan Murat’a yazdığı mektup ile kendi kılıcı ile 
fethettiği yerlerin kendisine temlik edilmesini, kendine ait olan 
mülklerin evladına miras olarak bırakma, evlat vakfına dönüştürme 
hakkı tanınmasını talep etmiş, taleplerinin tamamı kabul edilmiştir. Ele 
aldığımız arşiv belgelerinde bunlara da atıf yapılmıştır. Bu bakımdan, 
Sultan Murat’ın Evrenos’a verdiği beratın suretleri, aslına uygun suretler 
olduğu kesinleşmiştir. Bu berat suretlerine gerçek belge olarak bakmak 
mümkündür. 

                                                           
27  BOA, İ.MVL. 26 / 406. 
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Tarihsel Bağlama Uygunluğu 

Küçücük bir metinden ibaret olan Berat, ait olduğu dönemin tüm 
karakterine uygun olduğu gibi dönemini her bakımdan aydınlatıcı 
karakterdedir. Balkan fetihlerinin Osmanlılardan önce Balkanlara 
geçmiş akıncı güçlerinin öncülüğü ve organizasyonuyla gerçekleştiği, 
Osmanlı ailesinin şehzade Süleyman vasıtasıyla bu doğal fetih sürecini 
kontrol altına almaya çalıştığı vakıadır. Özellikle Balıkesir ve Manisa 
bölgesinden Balkanlara aileleriyle göçen büyük nüfus hareketi olarak da 
ele alınması gereken bu Türk yayılmasının askeri lideri önce Hacı İlbeyi 
iken, onun öldürülmesinden sonra yerine Evrenos geçmiştir.  Anlaşıldığı 
kadarıyla şehzade Süleyman önce Hacı İlbeyi, akabinde Evrenos  ile 
birlikte hareket etmiş, Süleyman’ın vefatıyla birlikte ilk Balkan 
harekatının emir ve koordinasyonu bütünüyle Evrenos’un uhdesine 
girmiştir. 28 

Bu berattan anlaşıldığına göre  Evrenos Bey, Sultan Murat’ın emir ve 
komutasında  vali veya komutan değil, kendi ordusu ile ülkeler fetheden 
büyük bir liderdir. Balkan fetihleri sırasında asıl gücün akıncı beylerinde 
olduğu tarihi vakıadır.  Bu süreçte  Osmanlıların akıncı beyleri ile belli bir 
hakimiyet mücadelesi yaşadıkları,  ilk uç beyi Hacı İl Bey’in ilk Rumeli 
beylerbeyisi olan Lala Şahin Paşa tarafından öldürülmesinden anlıyoruz. 
Bu olay  Osmanlı kaynaklarına yansımıştır.29 

Evrenos Bey, Sultan Murat’ın tahta çıkışından itibaren, Hacı İlbeyi’nin 
yerine geçerek Balkan fetihlerini sürdürmüş, uç beyi olarak temayüz 
etmiştir. Ele aldığımız berat suretinde berrak şekilde ortaya konulan “uç 
beyi” figürü ilk Osmanlı kaynaklarında da dikkat çeker. Kaynağımız bu 

                                                           
28  İnkıraz halinde olan Karasıoğlu Beyliği, Rumeli’ni iyi bilen, orayı yağma ve ganimet 
alanı haline getiren akıncı beylerine sahipti.  Akıncı beyi olan Hacı İlbeyi, aynı zamanda 
son Karasi beyi olan Aclan Bey’in veziri olup Osmanlı yanlısı idi. Karasi Beyliği başta Hacı 
İlbeyi ve ona bağlı Ece Beyi, Gazi Fazıl, Gazi Evrenos gibi akıncıların yardımı ile fethedildi. 
Bkz. Aşıkpaşaoğlu,  s. 120, 121,126. 
29 Merkez ve taşra arasındaki rekabet veya gerilimi açıkça ortaya bu hadiseyle ilgili bilgi 
birinci kuşak tarihçilerde yer almazken, XVI ve XVII. yüzyıl tarihçilerinde berrak şekilde 
yansıtılır. Bkz. Hoca Sadeddin Efendi, Tacü’t - Tevarih, I, Nşr. Ismet Parmaksizolu, Ankara 
1999, s. 127; Müneccimbaşı Ahmed Dede, Müneccimbaşı Tarihi, II, Nşr. Ahmet Erünsal, 
Binbir Temel Eser, s. 107. 
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bağlamda ilk Osmanlı kronikleri ile tam uyuşma içindedir. 30 Evrenos 
Bey, diğer uç beylerinden daima ayrılır, adeta müstakil bir devlet 
başkanı gibi takdim edilir, devlet başkanlarıyla ilgili bahislerde geçer, 
onlarla kıyaslanır.  Belgemizde Evrenos Bey’in ne kadar yüksek payelere 
layık görüldüğü dikkat çekmiştir, sanıyoruz. Yazılı literatürde onun 
hakkında yapılan anlatılar da aynı yüksek mevki ve konumuna işaret 
eder niteliktedir. Aşık Paşazade onun zenginliğine özellikle dikkat çekmiş 
ve Bayezid’in 783 / 1381 -82 tarihinde cereyan eden  düğünüyle ilgili 
bahiste ayrıntısıyla nakletmiştir. Bu düğün ile ilgili verdiği tarihler, 
belgemizin ilk düzenleniş tarihiyle uyum içindedir  Germiyanoğlu’nun 
kızı ile Birinci Murat’ın oğlu Bayezid’in evlendirildiği düğün çok şaşaalı 
güç gösterilerine sahne olmuştu. Karamanoğlu, Hamidoğlu, 
Menteşeoğlu, Saruhanoğlu, İsfendiyaroğlu ve Mısır sultanına elçiler 
gönderilerek davet edildiler. Bu arada Murat’ın kendi beyleri de düğüne 
davet edildi, Evrenos Gazi’ye dahi gel denildi. Beyler saçılar, pişkeşler 
takdim ettiler. Mısır sultanının elçisinin de katıldığı düğüne en önce 
Evrenos Gazi’nin pişkeşleri gelmişti. Aşık Paşazade bu pişkeş gösterisini 
şöyle tasvir ediyor: “Yüz kul ve yüz kız oğlan cariye; ve on oğlanın elinde 
on gümüş tepsi; içi dolu filöri; onun elinde dahi on altun tepsi; içi dolu 
istevret; ve sekseninin elinde gümüş maşrapalar,mücü ibrikler. Elhasılı 
bu kulların birinin eli boş değil. Ve bu cemi etrafdan gelen elçiler 
hayretde kaldılar kim bu hanın bir kulu bunun gibi nimetler ile geldi. Ve 
dahi Murad Han Gazi gör kim dahi neylese gerekdir. Evrenos Bey’in 

                                                           
30 783 / 1381-82 tarihi sonrasında Sultan Murat Gelibolu’ya geçerek Rumeli fethini 

organize etti. Lala Şahin Paşa da askeriyle gelerek Evrenos’a katıldılar. Fire, Malkara, 

Çatalca, Kaba Ağaç kaleleri fethedildi. Bu sefer, padişah Bursa’ya döndükten sonra 

Evrenos ve vezir Çandarlı tarafından devam ettirildi. Bu aşama Aşıkpaşazade tarafından 

şöyle tasvir edilir:“Veziri Hayreddin Paşa’ya emir verdi: Varın, Evrenos ile ol vilayetleri 

feth edin, dedi. Evrenos Gümülcine’yi uc ediniben oturur idi. Büre’yi, İskeçe’yi, 

Marulyayı, bunları feth etmiş idi. Haracını Murad Han’a gönderir idi. Ve dahi gayri iklime 

segirdürler idi. Deli Balabanı Siroz’un üzerine komuşlar idi. Hisar edip oturur idi. Şahın ki 

vardı, Kavala’yı, Dırama’yı, Zıhna’yı, Siroz’u ve bu vilayetleri ferden ferden ahd ilen 

aldılar. Ve ol kim kanun – ı padişahlık neyse ettiler oldukları yerlere. Hana gönderilmesi 

gerekeni gönderdiler, gazilere verilmesi gerekeni verdiler. Ondan sonra Karaferye’ye 

vardılar. Ol dahi tüm bağlı birimleriyle feth olundu. Vilayetlerini timar erenlerine 

üleştirdiler. Kafirlerine haraç tayin ettiler. Andan devlet ile gene Han’a geldiler. Evrenos 

Gazi’ye Siroz’u “uç”verdiler.” Aşıkpaşaoğlu, s. 132. 
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getirdiği kulu, karavaşı bu etrafdan gelen elçilere üleştirdi. Ve ol atlar 
kim etrafın elçileri getirdiler idi. Cemisin Evrenos’a verdi. Ve ol floriden 
bazısın geri Evrenos’a verdi. Ve bakisini ulemaya ve fukaraya üleştirdi. 
Ve kendüye hiç nesne almadı. Ve niceler müflis geldiler. Gani gittiler.” 31 

Mevcut belge, siyasi egemenlik anlayışı bakımından Osmanlı kuruluş 
dönemine uygun düştüğü gibi ilk Osmanlı maliyesinin hukuki niteliği ile 
de uygunluk içindedir. Belgemiz, ilk Osmanlı vakıflarının   bu mali yapı 
içinde sahip olduğu özel durumu da aydınlatıyor. Hayır kurumu olarak 
tanımlamaya alıştığımız vakıfların esasında bir mülkiyet türü olduğu, 
siyasi egemenlik alanlarına sahip daha küçük yapıların imtiyazlı 
hallerinin belirlenmesinde önemli rol oynadığı anlaşılıyor. Belge, bu 
bakımdan, vakıf kurumunun tarihsel safhalarının aydınlatılması 
açısından da büyük önem taşıyor.  

Belgeden ve yukarıda ele alınan diğer arşiv vesikalarından anlaşıldığı 
üzere, Evrenos Bey, Sultan Murat’tan mülkname almakla yetinmemiş, 
mülkünü evladına miras bırakmak için vakıf aracını kullanarak vakıf 
yapma yetkisi almıştır. Anlaşıldığı kadarıyla Evrenos Bey ailesi tüm 
servetini bu vakıflar kanalıyla özel mülk olarak tasarruf edebilmiştir. 
Osmanlı hukuk sistemi, başından beri mevcut olan imtiyazlılık 
hiyerarşisine göre teşekkül etmiş, bu hukuk oluşumları vakıf sisteminin 
hukuki yapısını da etkilemiştir. Çağdaş hukuk sistemlerinin temel kuralı 
olan hukukun herkese eşit uygulanması kuralının Osmanlı hukuk 
anlayışında bir yeri olmadığı görülüyor. Osmanlı hukuku, sınıflı bir 
toplum anlayışına uygun olarak, kişinin sınıfsal konumuna uygun şekilde 
belirlenmiş bulunan “imtiyazlılık” ilkesine dayanıyordu.  

Belgenin Osmanlı Tarihçiliğine Katkıları ve Önemi 

Değerlendirdiğimiz Berat suretlerinin araştırmamızın girişinde 
belirtilen kaynak problemine büyük katkı yaptıkları anlaşılmıştır 
sanıyoruz. Bürokrasi, diplomatika ve belge türleri ait oldukları dönemin 
siyasi, sosyal, mali, askeri, kültür ve inanç dünyalarını aydınlatan 
araçlardır. Kuruluş devrinde, “klasik dönem” olarak tanımlanan XVI. 
yüzyıla ait gelişmiş defter ve diplomatika formları mevcut değildir. 
Osmanlı bürokrasisinin en gelişmiş ürünleri olan defter formlarının ilk 

                                                           
31   Aşıkpaşaoğlu, s. 130. 
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örnekleri XV. yüzyılın ilk yarısında ortaya çıkacak ve yüzyılın ikinci 
yarısında olgunlaşarak yaygınlık kazanacaktır.  Ele aldığımız berat 
suretleri, Osmanlı kuruluş devrinin   siyaset, toplum, bürokrasi, kültür ve 
inanç yapılarının anlaşılmasını sağlayan temel    ve  birinci elden 
kaynaklardır.  

Osmanlı İmparatorluğu’nun kuruluş dönemi olan XIV. yüzyıl,  arka 
plan gerçeği olarak ilişkili olduğu Abbasi, İlhanlı ve Bizans 
imparatorluklarının toprak sistemleri ve bürokratik yapıları ile aynı 
karakterdedir.   Evrenos Bey’in tasarrufuna bırakılan geniş arazilerin 
hukuki karakteri, sonraki aşamalarda vakıf  aracılığıyla işletilse bile, miri 
rejimle açıklanması mümkün olmayan, Ortaçağ feodal rejimine ait 
yapılara uygunluk göstermektedir. Abbasi, Selçuklu ve  İlhanlı iktası, 
Bizans pronoiası, Avrupa manoru , farklı coğrafya ve kültürlerde olsa da 
ortak özelliklere sahip tipik Ortaçağ mali yapılarıdır.32 Bu mali ve hukuki 
yapılar bağlamında “Osmanlı Ortaçağ’ına hangi yapının denk düştüğü”, 
Osmanlı tarihinin doğru anlaşılması bakımından büyük önem 
taşımaktadır. Ömer Lütfi Barkan’ın ele aldığı temel konulardan birisi 
olan bu husus, ne yazık ki, genel olarak onunla sınırlı kalmış, geniş kitleye  
sirayet ederek yaygınlık kazanamamış ve geliştirilememiştir. Barkan, 
Osmanlı tarihinin ilk devresinin mali ve hukuki yapısının “malikane” 
olduğunu belirlemiştir.33  

Barkan’ın farklı zamanlarda farklı araştırmalar sonunda kaleme aldığı 
ve muhtemelen sonradan bir araya getirdiği notlarının ürünü olan 
yazıları sık sık ciddi çelişkiler arzetse de, büyük otoritenin verdiği bilgiler 
önemini muhafaza ediyor.  Barkan’a göre, Osmanlı gibi merkezi bir yapı 
olmasaydı, miri arazi uygulamasına tabi kılınarak devlet mülkiyetine 
alınan ve çiftçiye kiralanan topraklar, daha önce ait oldukları güçlü 

                                                           
32 Bizans pronoiası, Abbasi – Selçuklu iktası, Osmanlı malikane ve timar mali yapıları için 

bkz. Yücel Öztürk, “Timar – Thema Tiriminin Ortaya Çıkması, Bizans Uygulaması ve 

Osmanlı ile Mukayesesi”, OTAM, 31 (Bahar 2012), s. 168 vd. Ortaçağ Avrupa manoru ve 

muadil mali yapılar için bkz.  Henri Pirenne,  Economic and Social History of Medieval 

Europe, New York 1937, s. 60, 61. 

33 Ömer Lütfi Barkan, “Türk – İslam Toprak Hukuku Tatikatının Osmanlı 

İmparatorluğu’nda Aldığı Şekiller Malikane – Divanî Sistemi”, Türkiye’de Toprak 

Meselesi Toplu Eserler I, İstanbul 1980, s. 178. 
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derebeylerin elinde olmaya devam edecek, çiftçi sınıfı da onların elinde 
servaj konumunda kalacaktı. Osmanlı İmparatorluğu, eski feodal yapıyı 
kırarak merkezi bir devlet prensibini uygulayan ilk Ortaçağ devleti 
olmuştur.  Bu açıklama biçimi Osmanlı’nın eski feodal veya derebeylik 
sistemi üzerine kurulduğunu ve onu değiştirerek merkezi yapıya 
büründürdüğünü belirtmesi açısından önem taşıyor. Bu anlayış bizce 
doğrudur. Barkan, Hristiyan aleminde feodalizm,   İslam dünyasında 
tevaif-i müluk adı altında ifadesini bulan mali ve siyasi sistemlerin ortak 
karakterde yapılar olduğunun altını çizer.34   

Malikanenin oluşumu bir merkezi gücün plan dahilinde hukuki 
formlarda hayata geçirdiği  anlayışın değil, hususi tarihsel şartların 
ürünüdür. Bu tarih süreci büyük göç zamanlarında ortaya çıkan yurt 
bulma zorunluluğuyla da ilişkilidir. Osmanlı tapu tahrir defterlerinde 
gözlenen bazı kayıtlar bu tarihi sürecin arka planına ışık tutmaktadır. 
Barkan’ın 735 no’lu tapu tahrir defterinden yaptığı nakile göre, bir grup 
erkek nüfusu Dulkadir Beyliği’ne bağlı, Müslüman olmayan nüfusun 
oturduğu arazide yurt tutmak için arazi üzerindeki nüfusun kafirini kırıp 
orada yerleşmişler, bu yer onların mülkü haline gelmiştir. Söz konusu 
araziler Osmanlı hakimiyetine geçince, Osmanlı idaresi daha önceki 
şahsi mülk statüsünü kabul etmiştir. Burası, onların şahsi malikanesi 
haline gelmiştir. Bu tarzda “kafirin kırma” ve yerleşme suretiyle 
oluşturulan malikanelerle ilgili başka kayıtların da olduğu söz konusu 
kaynakta belirtilmiştir.35 

Dulkadır Beyliği’nin oluşum şartlarına ışık tuttuğu kesin olan bu 
bilgiler, genelleştirilebilir. Benzer tarihi şartlar Osmanlılar için fazlasıyla 
geçerliydi. Osmanlı alp aristokrasisi Moğolların baskısıyla Marmara 
bölgesine ulaştığında onları karşılayan yabancı bir coğrafya, yabancı bir 
nüfus söz konusuydu. Osmanlılar yurt tutmak için verdikleri büyük 
savaşa “gaza”, gazanın faillerine de “gazi” demişlerdir. Gaziler, esasında 
alplardan oluşuyordu. Gaziler, alpler, Marmara’dan başlayarak 
kılıçlarıyla zaptettikleri yerlere yerleşiyorlar, oraları kendi şahsi 

                                                           
34 Ömer Lütfi Barkan, “Türkiye’de Toprak Meselesinin Tarihi Esasları”, Türkiye’de Toprak 
Meselesi Toplu Eserler I, İstanbul 1980, s. 132, 133. 
35 Barkan, “Türk – İslam Toprak Hukuku Tatikatının Osmanlı İmparatorluğu’nda Aldığı 
Şekiller Malikane – Divanî Sistemi”, Türkiye’de Toprak Meselesi Toplu Eserler I, İstanbul 
1980, s. 151, 152.. 



Yücel Öztürk                                                                                                              162 

malikaneleri haline getiriyorlardı.   Osmanlı merkezi idaresi aşama 
aşama oluşunca bu mülklerin statüsünü devletin hukuki meşruiyet 
sınırlarına dahil etme gereği duydu. Bu amaçla, “temlikname” adı 
verilen yeni hukuki, mali uygulama formları ortaya çıktı. Kocaeli ve 
civarındaki arazi kayıtlarında Barkan’ın zikrettiği ırsi mülk edinme 
yöntemini andıran pek çok kayda rastladık.36 

İlk safhada mülk edinme ve ırsi mülk sahibi olma hususunda Osmanlı 
ailesinin fertleri de diğer gazilerle aynı sürece, “kılıç hakkı” kuralına tabi 
oldular, diğer gazi akıncı hanedanlarından birisi gibi hareket ettiler.37 
Osmanlı hanedanı merkezi güç olarak diğerlerine üstün hale geldikçe, 
merkez ve merkez dışı gazi – akıncı beyleri arasında hakimiyetin 
paylaşımı bir sorun olarak kendini gösterdi. Marmara bölgesi, Trakya’ya 
kadar uzanan sahada Osmanlı merkezi gücünün kontrolüne girdiği 
andan itibaren Gazi akıncı beyleri için gaza ve ganimet alanı Balkanlar 
oldu. Gazi akıncı güçleri ilk safhanın egemenlik anlayışından hareketle, 
kendilerine tabi akıncı birlikleriyle yeni yerler fethedip oraları mülk 
haline getirmeyi hedeflediler. 38 

                                                           
36 Örnek olarak bkz. BOA,TTD,733, s.586. 
37 Barkan bu tarihsel safhayı şu şekilde analiz ediyor:”Osmanlı padişahları, büyük 
kumandanlara, Derviş gibi imparatorluğun teşkilantlandırılması, maddi ve manevi 
kuvvetli esaslar üzerine istinat ettirileilmesi için gerekli gözüken yardımcı sınıflara yeni 
fethedilen arazinin büyük bir kısmı üzerinde geniş muafiyet “immunié”lere temlikler 
yapmak ihtiyaç ve ananesinin tesiri altında kaldılar. Devletin müessisi olan Osman Bey’e 
emaret Selçuk hükümdarı Alâ-üd-din tarafından bir fief olarak verilmişti.” Barkan, Aynı 
makale, s. 151. Bu bilgiler bir tarihsel aşamaya işaret eder, ancak, doğruluğu kuşkuludur. 
Osmanlı Devleti’nin kurulduğu “uç bölgesi” Alaeddin’in kendi hakimiyet alanı olmadığı 
için, buraları fief olarak vermesinin bir geçerliliği olamazdı; ancak, bu bölgenin fethini 
teşvik amacı taşıyabilirdi. Osmanlılar diğer gazi hanedanlarıyla birlikte Marmara 
bölgesini zaptedeceklerdir.  
38 Balkanların yeni yurt tutma alanı haline gelişine en güzel örnek, “tuz yasağı”ndan 
kurtulmak isteyen Paşa Yiğit’in aşireti ile birlikte Orta Kol olarak adlandırılacak olan Filibe 
-  Üsküp bölgesine göç etmesi ve orada uç beyliği olarak yükselmesidir (bkz. M. 
MünirAktepe, “XIV. ye XV. Asirlarda Rumeli’nin Türkler Tarafindan Iskânina Dair”, 
Türkivat Mecmuasi, C:10, (1953), s. 300 vd.. Osmanlılar yeni hukuki düzenlemelerle mali 
kurumlarını geliştirerek devlet olmanın gereği olarak ihtiyaç duydukları kaynakları yeni 
vergilerle karşılamaya yönelirken, eskiden beri devlet  kontrolünün dışında yaşamaya 
alışmış aşiret beylerini tedirgin ediyorlar, onları yeni serbest alanlar bulmaya 
itiyorlardı.Karasi Beyliği’nin alp – gazi kuşağından gelen Hacı İlbey, Evrenos Bey, Gazi 
Mihal, bahsedilen sürecin en önemli simalarıdır. Bu uç beyleri siyasi ve askeri temellerini 
istisnasız olarak “malikane” üzerinde geliştirmişler, Osmanlıların merkezileşme 
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Osmanlıların henüz aşiret gücü olduğu ve merkezi gücün tüm 
unsurlarıyla teşekkül etmediği periyodda (bu periyod genel olarak Fatih 
Sultan Mehmet zamanına kadar uzatılabilir) miri arazi formlarından 
bahsetmek mümkün olmadığı gibi, tahrir defteri, mühimme defteri, 
şeriyye sicili gibi defter formlarından da bahsetmek mümkün değildir. 
Osmanlı bürokrasisi söz konusu kayıt usullerine ihtiyaç duymadığı için 
bunların üretilmesine dair bir çabaya girmemiştir. Bu dönemde yargı, 
hukuk, mülki idare, maliye, vergilendirme gibi tüm egemenlik araçları 
akıncı beyleri, ahi – tekke – zaviye menşeli ilmiye aristokrasisi tarafından 
kullanılıyordu. Devletin merkezi ordusu yoktu. Orhan Bey zamanında 
kurulduğu bilinen devşirme ordusu ve aynı dönemlerde teşkilatlanan 
yaya – müsellem teşkilatının Osmanlı askeri gücünü temsil etmesi söz 
konusu değildi. Fetih hareketi tümüyle akıncı beylerine tabi akıncılar 
tarafından yürütülüyordu. 39Akıncı, ahi, tekke menşeli şahıslara temlik 
edilen mülkler her türlü vergiden muaf, babadan oğula geçebilen mutlak 
mülk vaziyetinde idiler.40 Bu nedenle, bahsedilen kuruluş periyodunun 
temel bürokrasi, kayıt ve arşiv formlarını bu kayıtlarla ilgili belgelerde 
aramak gerekecektir. 

 

Sonuç 

Araştırmamızda elde ettiğimiz temel sonuçları kısaca özetleyelim. 
Elimizde altı adet sureti bulunan belgenin nüshaları arasında anlam ve 
şekil bakımından ciddi bir fark yoktur. Nüshalarda rastlanan ifade 
farklılıkları düzenlendikleri dönemlerin ve kişilerin tasarruflarıyla 
ilgilidir.  Belge, yapısal olarak berat formuna uygunluk taşımaktadır.  

                                                           
aşamalarında “temlikname” vasıtasıyla bu haklarını devlete kabul ettirmişlerdir. 
Bkz.Yücel Öztürk, Osmanlı Balkanı: Tarihi Süreçte Rumeli Beylerbeyliği’nin Kuruluşu ve  
Geşimi”, Türk Tarihinde Balkanlar, Haz. Zeynep İskefiyeli, Bilal Çelik, Serkan Yazıcı, 
Sakarya Üniversitesi Balkan Araştarma Merkezi Yayını 2013  s. 244. 
39 Barkan beylere tanınan bu imtiyazları, merkezi devlet politikaları çerçevesinde 
yürütülen teşvik politikalarına atfediyor (bkz. Türkiye’de Toprak Meselesi, s. 152). Bu, 
bizim açımızdan meselenin temel yönünün görülmediği anlamına geliyor. Bu safhada 
merkezi bir devlet yoktu,.hatta,devletin merkezileşme politikaları ile merkeze karşı 
güçler arasında daimi rekabet mevcuttu   
40 Barkan, Türkiye’de Toprak Meselesi, s. 153. 
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İçerik olarak tarihsel bağlama uygunluk taşıyan belgeyi destekleyen 
pek çok belge bulunmaktadır. Evrenos Bey’e verilen temliknamenin bu 
beratta tescil edilmiş bulunan imtiyazlar üzerine bina edildiği sonucuna 
ulaşılmıştır. Evrenos Bey ailesinin, Evrenos vakıfları bünyesinde 
Osmanlıların inkırazına kadar tasarruf ettikleri aile mülkleri de aynı 
şekilde bu beratta tanımlanan haklara istinat etmiştir. Bu husus, 
Osmanlı arşivindeki çok sayıda belge ile ispatlanmaktadır. Bu 
araştırmada söz konusu arşiv belgelerinin sadece bir kaçı 
incelenebilmiştir. Bu bakımdan, araştırmamızın ulaştığı temel kriterler 
ışığında Evrenos ailesinin Osmanlı tarihi içinde taşıdığı siyasi, hukuki, 
mali boyutlarının geniş çaplı araştırmalara konu edinilmeyi hak ettiği 
düşünülmektedir. 

Gelişmiş defter formlarının olmadığı ilk dönemlerde bu tür imtiyaz 
beratları, mülk nameler, imtiyazlı vakıflar ile birlikte Osmanlı hukuk 
sisteminin temel karakterini de yansıtmaktadırlar. Bu diplomatika 
türleri Osmanlı hukukunun ilk oluşum çağında merkezi devlet 
karakterinden ziyade ademi merkezi yapıya göre şekillendiğini açıkça 
ortaya koymaktadır. 

İmtiyaz beratı, Sultan Murat tarafından bir lütuf olarak verilmemiş, 
Evrenos Bey tarafından talep edilmiş, Sultan Murat’ın beratı vermesi 
zorunlu hale getirilmiştir. Bu bakımdan,   beratın temel konusu olan ve  
padişah tarafından Evrenos’a verildiği belirtilen ihsan ve lütuflar, 
esasında Evrenos’un talep ettiği, Murat’ın kabul etmek zorunda kaldığı 
üst düzeyde imtiyazlardır. Berat’ın içeriği bütün olarak 
değerlendirildiğinde, Evrenos Bey’in Gümülcine’den Arnavutluk 
sınırlarına, Orta Yunanistan’a uzanan geniş topraklar üzerinde tam 
muhtar hale gelmiş, siyasi, hukuki, mali, muhtariyet kazanmış olduğu 
anlaşılmaktadır. Balkanlardaki diğer uç beyliklerini temsil eden Paşa 
Yiğit ve Mihaloğulları hatırlandığında, Osmanlı Balkanı’nın ilk dönemde  
muhtar olarak hüküm süren akıncı beylerinin hakimiyetinde olduğu 
kesinlik kazanıyor. Anadolu’da XIV. yüzyıl boyunca  muhtariyet içinde 
hüküm süren Türk beyliklerinin yarattığı dönemsel manzara buna 
eklendiğinde Osmanlıların kuruluş devri olan XIV. yüzyılın en azından ilk 
yarasının Avrupa Ortaçağı’na uyum halinde, feodal bir rejim karakteri 
arzettiği netleşiyor. 
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EKLER 

EK – I: BİRİNCİ MURAT’IN EVRENOS BEY’E VERDİĞİ BERAT’IN 
NÜSHALARININ TRANSKRİPSİYONU 

Berat Suretinin Takdimi 

a.BOA.YEE.0091 / 49 - Hüdavendigar Sultan Murad Hân – ı evvel tâbe serahu 
hazretlerinin merhûm ve mağfur-leh Gazi Evrenos hazretlerine ısdâr ve ihsân 
buyurdukları hatt – ı şerîf – i şevketlerinin? Suret-i münîfesidir. 

b.BOA. HAT. 1655-Cennetmekân firdevs âşiyân Hüdâvendigâr – ı  esbak 
merhum Sultân Murad Hân gazi tâbe serâhu hazretlerinin el – hâc ve gâzi 
Evrenos Bey merhuma gönderdiği hatt – ı hümâyûn – ı mehâbet makrûnun 
suret – i şerîfîdir. 

c.MF. Sultan   Murad  bin Sultan Orhan Gazi Hazretleri’nin Evrenos Beğ’e 
sancak virdikde  gönderdiği beratın suretidir. 

d.BOA.CBT.1/1 - Cennetmekân Merhum Sultan Murad Han Hazretleri el - 
Hac ve Gâzi Evrenos Beğ Cenâblarına Gönderdiği Hatt-ı Hümâyun Suretidir. 

e.MN - Sultan gâzi  Murad – ı  Evvel bin Orhan Gazi Hazretleri’nin fatih – i 
vilayet-i Rum – ili Gazi Evrenos Beğ hazretleri’ne gönderdiği emr – i şerifin 
suretidir. 

f. BKK- Kosova’da şehid olan merhum Sultan Murad Han Gâzi rahmetullahi 
aleyh Evrenos Bey’e virdüğü berât’ın suretidir. 

Nişan – Unvan - Elkab 

1.a.BOA.YEE.0091 - Karındaşım ve emirim Gazi Süleyman ile vilâyet-i Rum 
İli’ne geçüb ve vilâyetler feth iden cenâb – ı  ‘emâret – meâb eyâlet intisâb 
iftihârü’l-ümerâ’i’l – kiram melîki’l – guzât ve’l – mücâhidîn kâhîretü’l keferete 
ve’l – müşrikin  

b.BOA. HAT. 1655 – Tevkî ‘ – i refi ‘- i hümâyûn hükmü oldur ki, karındâşım 
Emîr Sultân Gâzi ile  vilayet – i Rum İli’ne geçüb vilâyetler feth iden cenâb – ı  
‘emâret – me’âb eyâlet nisâb iftihâr – ı ümerâi’l – kirâm melikü’l – guzât ve’l – 
mücâhidîn kâhirü’l – keferete ve’l – müşrikin  

c. MF - Tevkî ‘ – i refi ‘- i hümâyûn   oldur ki, karındâşım Emîr Sultân   ile  
vilayet – i Rum İli’ne geçüb vilâyet  feth iden cenâb – ı  ‘emâret – me’âb  
iftihârü’l – ümerâi’l – kirâm melikü’l – guzât ve’l – mücâhidîn kâhirü’l – keferete 
ve’l – müşrikin  

d.BOA.CBT.1/1  - Tevkî ‘ – i refi ‘- i hümâyûn hükmü oldur ki, karındâşım 
Emîr Sultân Gâzi ile  vilayet – i Rum İli’ne geçüb vilâyetler feth iden cenâb – ı  
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‘emâret – me’âb eyâlet nisâb  iftihâr - ı  ümerâi’l – kirâm melikü’l – guzât ve’l – 
mücâhidîn kâhirü’l – keferete ve’l – müşrikin 

e.MN - Tevkî ‘ – i refi ‘- i hümâyûn hükmü oldur ki, karındâşım ve emirim 
Gâzi Süleyman ile  vilayet – i Rum İli’ye geçüb vilâyetleri feth iden cenâb – ı  
‘emâret – me’âb eyâlet intisâb iftihârü’l -  ümerâi’l – kirâm melikü’l – guzât ve’l 
– mücâhidîn kâhirü’l – keferete ve’l – müşrikin 

f. BKK - Tevkî ‘ – i refi ‘- i hümâyûn hükmü oldur ki, karındâşım ve emirim 
Gâzi Süleyman Bey ile  vilayet – i Rum İli’ye geçüb vilâyetleri feth iden cenâb – 
ı  ‘emâret – me’âb eyâlet nisâb iftihârü’l -  ümerâi’l – kirâm melikü’l – guzât ve’l 
– mücâhidîn kâhirü’l – keferete ve’l – müşrikin 

Nakil     

2. a.BOA.YEE.0091 -  Gâzi ve hacı Evrenos Bey hazretleri ve dâme ikbâlehu 
kendi kılıcı ile feth eylediği kal ‘a – ı Gümülcine’den Siroz ve Piriştine ve 
Horpişte’ye varınca bir sancaklık yer  i ‘tibariyle on kere binlerle?  virdüm. 

b.BOA. HAT. 1655 - El – hâc ve gâzi Evrenos Bey hayırmendleri? dâme 
ikbâlehu inha olunur ki, kendi kılıcınla feth eylediğin kal ‘a – ı Gümülcine’den  
Siroz ve Horpişte’ye varınca bir sancaklık yer i ‘tibariyle on kere yüz bin akçaya 
sana virdüm. 

c. MF - Hâcı ve gazi Evrenos Bey hazretleri dâme ikbâlehuya kendü kılıcı ile 
feth eylediği kal ‘a – ı Gümülcine’den kal ‘a – ı Siroz’a ve Manâstır’a ve 
Bahâşte’ye ve Mureşte’ye   varınca bir sancak yer  i ‘tibariyle on kere yüz bin ile   
virdüm. 

d.BOA.CBT.1/1 - El – hâc ve gâzi Evrenos Bey hayırmendleri dâme ikbâlehu 
inha olunur ki, kendi kılıcın ile feth eylediğin kal ‘a – ı Gümülcine’den  Siroz’a ve 
Horpişte’ye varınca bir sancaklık i ‘tibariyle on kerre yüz bin akçeye sana 
virdüm. 

e. MN -  Gâzi ve hacı Evrenos Bey hazretleri dâme ikbâlehu  kendi kılıcın ile 
feth eylediğin kal ‘a – ı Gümülcine’den kal ‘a – ı Siros ve Manastır ve Bihlişte ve 
Horpişte’ye varınca bir sancaklık  i ‘tibariyle on kere binlerle? virdim. 

f. BKK - Gâzi  hacı Evrenos Bey hıdmetleri dâme ikbâlehu’ya kendü kılıcıyla 
feth eyledüğü kal ‘a – ı Gümülcine ve dahî kal ‘a-ı Siroz’a ve Manastır’a  ve 
Bihlişte’ye ve  Horpişte’ye varınca bir sancaklık yer  i ‘tibarı ile on kere yüz bin 
ile  virdüm. 

3. a.BOA.YEE.0091 – Ve ol vilayetlere  ‘âmmeten seni guzzat – ı mücahidine 
emîrü’l – mü ‘minîn nasb eyledim. 
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b.BOA. HAT. 1655 - Ve ol vilayetlerde  ‘âmme-i  guzzat  ve mücahidin 
üzerlerine seni emîrü’l – mü ‘minîn nasb eyledim. 

c. MF -  Ve ol vilayetlerde  ‘âmme-i  guzzat  ve’l – mücahidin üzerlerine seni 
emîrü’l – mü ‘minîn nasb eyledim. 

d.BOA.CBT.1/1 -  Ve ol vilayetlerde  ‘âmme-i  guzât  ve’l – mücahidin 
üzerlerine seni  emîrü’l – mü ‘minîn nasb eyledim. 

e.MN -  Ve ol vilayetlerin  ‘âmmeten seni guzzat – ı mücahidine emîrü’l – 
mü ‘minîn nasb eyledim. 

f. BKK - Ve ol vilayetlere  ‘âmmeten seni guzzat – ı mücahid[ine ]emîrü’l – 
mü ‘minîn nasb itdim. 

Emir – Hüküm - Te’kid –  Tehdit (Tenbih – Nasihat) 

4. a.BOA.YEE.0091 – Buyurdum ki, kemakâne mutasarrıf olasın. Amma, 
sakın Rum İli vilayetlerin kendi kılıcım  ile açdım ve feth eyledim deyu gurur 
gelmesin. 

b.BOA. HAT. 1655 - Ve buyurdum ki, kemakâne mutasarrıf olasın. Amma, 
sakın Rum İli vilayetlerini kendi kılıcım ile feth eyledim deyu gurur gelmesin. 

c.MF- Buyurdum ki, kemakâne mutasarrıf olasın. Amma, sakın Rum İli 
vilayetlerin kendi kılıcım  ile açdım ve feth eyledim deyu gurur gelmesin. 

d.BOA.CBT.1/1 - Ve buyurdum ki, kemakâne mutasarrıf olasın. Amma, sakın 
sana  Rum İli vilayetlerini kendi kılıcım ile feth eyledim deyu gurur gelmesün. 

e.MN - Buyurdum ki, kemakâne mutasarrıf olasın. Amma, sakın Rum İli 
vilayetlerini kendi kılıcım ile aldım ve feth eyledim deyu gurur gelmesin. 

f. BKK -  Ve buyurdum ki, kemakân mutasarrıf olasın. Amma, sakın sana Rum 
İli vilayetlerini kendi kılıcımla  feth eyledim deyu gurur gelmesün. 

5. a.BOA.YEE.0091 – Bil ki, bunu tahkik bil ki, yir Allahu te ‘âla hazretlerinin 
ki andan sonra resulün andan Hak te ‘âla emriyle resulünden  sonra 
halifesinindir. 

b.BOA. HAT. 1655 – Bunu tahkik bil ki, ol vilayetler Hak sübhanehu ve te ‘âla 
hazretlerinindir; ve andan sonra resulünündür ve hak te ‘âla hazretlerinin 
emriyle resulünden sonra halifesinindir. 

c.MF - Bil ki, bunu tahkik bil ki, ol vilayetler hak sübhanehu ve te ‘âla 
hazretlerinindir. Andan sonra resulünündür. Andan sonra Allah sübhânehu ve 
te ‘âla hazretlerinin emr – i şerifiyle resul – ü  ‘aleyhisselam’dan sonra 
halifesinindir. 
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d. BOA.CBT.1/1 - Bunu tahkik bil ki, ol vilayetler Hak sübhanehu ve te ‘âla 
hazretlerinindir. Ve andan sonra resulünündür ve Hak te ‘âla hazretlerinin 
emriyle resulünden sonra halifesinindir. 

e.MN - Bunu tahkik bil ki, yir Allahü te ‘âla  hazretlerinindir. Andan sonra 
resulünündür ve Hak te ‘âla   emriyle resulünden sonra halifesinindir.  

f. BKK -  Bil ki, bunu tahkik bil ki, evvelâ yer Allahu te ‘âla hazretlerinindir ve  
andan sonra resulünündür  ve Hak te ‘âla emriyle resulünden  sonra halifesi de 
[halifesinindir]  

6. a.BOA.YEE.0091 – Eğer çi sen de bize doğruluk ve iyilik ettin. Biz de senin 
eyülüğün mukabelesinde sana  ‘inâyet idub  bu üç tarik ile ta ‘zim ve tekrim 
eyledik. Evvelâ ki sana emirü’l – mü’mîn hitabıyla hitâb eyledik. İkinci hil ‘at – ı 
fâhire, üçüncü  tabl ve ‘alem – i Resul – ı ekrem  sallallahu te ‘âla aleyhi vesellem   
ve tuğ – ı pür füruğ gönderdim. 

b.BOA. HAT. 1655 – Gerçi sen de bize iylik ve doğruluk itdin. Biz de 
sadâkatinin mukâbelesinde sana inâyet eyleyüb üç tarikle ta ‘zîm ve tekrîm 
eyledik. Evvelâ bil ki sana emirü’l – mü ‘minin hitâb eyledik. Sâniyân hil ‘ât – ı 
fâhire ilbâs eyledik. Salisân tabl ve  ‘alem ve sancak gönderdik. 

c.MF - Gerçi sen de bize doğruluk ve eyülük itdin. Biz de senin doğruluğun 
ve eyülüğün  mukâbelesinde sana ‘ inâyet idüb üç tarikle ta ‘zîm ve tekrîm 
eyledik. Evvelâ bu ki sana emirü’l – mü ‘minin deyu hitâb eyledik. İkinci budur 
ki, hil ‘at – ı fâhire virdik. Üçüncü budur ki, tabl ve  ‘alem- i resul – ı muhteremi   
ve tuğ – ı pür fürûğ – ı  gönderdik. 

d.BOA.CBT.1/1  - Gerçi sen de bize iylik ve doğruluk itdin. Biz de sadâkatin 
mukâbelesinde sana inâyet eyleyüb üç tarikle ta ‘zîm ve tekrîm eyledik. Evveli 
bu ki sana emirü’l – mü ‘minin hitâb eyledik. Sâniyen hil ‘at – ı fâhire ilbâs 
eyledik. Salisen tabl ve  ‘alem ve sancak gönderdik. 

e.MN  -  Eğer çi sen de bize doğruluk ve eyülük itdin. Biz de senin iyiliğin 
mukâbelesinde sana inâyet edip bu  üç tarikle ta ‘zîm ve tekrîm eyledik. Evveli 
bu ki sana emirü’l – mü ‘minin hitâbılyla hitâb eyledik. İkinci, hil ‘ât – ı fâhire, 
üçüncü tabl ve  ‘alem – i Resul – ı Ekrem sallallah ü  teâla  ve tuğ – ı pür fürûğ  
gönderdik. 

f. BKK -  sana  ‘inâyet idüb  size   üç tarik ile ta ‘zim ve tekrim eyledik. Evvel 
bu ki sana emirü’l – mü’mîn hitabıyla hitâb eyledik ve İkinci hil ‘at – ı fâhire ve 
üçüncü  tabl ve ‘alem – i Resul – ı ekrem  sallallahu te ‘âla aleyhi vesellem   ve 
tuğ – ı pür füruğ gönderdim. 

7. a.BOA.YEE.0091 – Hiç bunun üzerine ihsan olmaz. Sen de bu ni ‘metlere 
şükr eyle. İnşallahu te ‘âla hazretlerinin ve resul – ı mükerrem’in buyurduğuna 
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taşra  olma. Ve bunu da bil ki bir memlekete bey olmak iki kefelu bir terâzudur 
ki, bir kefesi cennet ve bir kefesi cehennemdir. Ve neyler isen eyle şunlardan 
ola gör ki anların gözleri uyur ise kalbleri uyanıkdır. 

b.BOA. HAT. 1655 – Cidden sana bunlardan özge ihsan olmaz. Sen de bu ni 
‘metere şükr idub Allah ü te ‘âla hazretlerinin rıza – ı şerifinden ve emrinden ve 
Resul – ı Ekrem’in emrinden taşra olma. Ve bunu dahî bilesin ki  bir nice 
vilayetlere hakim ve zâbit olmak iki kefelu bir terazuya benzer. Bir kefesi cennet 
ve bir kefesi cehennemdir. Ve ne eyler isen eyle şunlardan ola görkim anların 
gözleri uyur ise gönülleri uyanıkdır. 

c.MF- Hiç bunun üzerine ihsan olmaz. Sen dahi bu ni ‘metlere şükr eyle. Ve 
dâim râzıkını zikreyle. Ki nazm – ı celildir. Bismillahirrahmanirrahim, “ fezkurûnî 
ezkürküm”41 ve dahî “le –  in şekertüm le – ezidennekum”42 bu kalimat – ı 
tayyibât’ın fehvay – ı şeriflerin dilinden giderme. Andan hak  te ‘âla 
hazretlerinin ve resulünün  buyurduğundan taşra  olmağı hatıra getürme. Ve 
bunu  bil ki bir âdem bir memlekete bey olmak iki kefelu terâzuya benzer ki, bir 
kefesi cennetde ve bir kefesi cehennemdedir. Hemân neyler isen eyle 
şunlardan ola gör ki anların gözleri uyur ise kalbleri uyanık ola. 

d.BOA.CBT.1/1 - Cidden bunlardan? Sana? özge ihsan olmaz. Sen de bu  ni 
‘metlere gereği gibi şükr idub Allah ü te ‘âla hazretlerinin rıza – ı şerifinden ve 
emrinden ve Resul – ı Ekrem’in emrinden taşra olma. Ve bunu dahî bilesin ki bir 
nice vilâyetlere hâkim ve zâbit olmak iki kefelu bir teraziye benzer. Ve Bir kefesi 
cennet ve bir kefesi cehennemdir. Ve ne eylersen eyle şunlardan ola görkim 
anların gözleri uyursa gönülleri uyanıkdır. 

e.MN - Hiç  bunlar üzerine ihsan olmaz. Sen de bu ni ‘metelere şükr eyle. 
Andan Allah ü te ‘âla hazretlerinin ve Resul – ı mükerrem’in buyurduğundan 
taşra olma.   Ve böyle bil ki bir memlekete bey olmak iki kefelu bir terazudur. 
Bir kefesi cennet ve bir kefesi cehennemdir.   Ne eyler isen eyle şunlardan ola 
gör kim anların gözleri uyursa gönülleri uyanıkdır. 

f. BKK - Hiç  bunlar üzerine ihsan olmaz. Sen de bu ni ‘metelere şükr eyle. 
Andan Allahü te ‘âla hazretlerinin ve resulünün buyurduğundan taşra olma.   Bil 
ki bir memlekete bey olmak iki kefelu bir terazudur. Bir kefesi cennet ve bir 
kefesi cehennemdir.  Eyle… [cümle eksiktir].   

8. a.BOA.YEE.0091- Cümlesinin başı   ‘adldır. Anı idegör ki, peygamber 
hazretleri anın bir gününü altmış yıl ibadetten saymışdır. Ve bundan bil ki ol 
Rum İli vilayetleri uzak yerlerdir. Anların tedbir ve tedarikleri o siyaset emrinle 

                                                           
41 Bakara Suresi, Ayet, 152 
42 İbrahim Suresi, Ayet, 7. 
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elbette seyf ve kalem ehlinden nice kimesnelere muhtac olursuz. Sakınasız, hiç 
halkı mâl sevmekden özge azdırıcı olmaz. Dünya içün din emrinden göz yuman 
Allah korkusun unudur.  

b.BOA. HAT. 1655 – Cümle â ‘mâlin iktizası ve ser - çeşmesi   ‘adldır. Anı 
idegör ki, peygamberimiz sallallahu te ‘âla hazretleri adlın bir günü bin yıllık 
ibadetten efdaldir deyu buyurmuşlardır. Ve bunu da bilesin ki  Rum İli vilayetleri 
uzak yerlerdir. Anların  tedbiri ve tedarikinde elbet seyf  ve kalem ehlinden nice 
kimesnelere muhtaç olursun amma sakınasın. Bu halkı mal sevmeden gayrı 
azdırıcı şey olmaz.  Dünya içün din umurunu unudurlar ve Allah korkusun 
tutmazlar.    

c.MF-  Cümlenin ser - çeşmesi   ‘adâletdir. Anı idegör ki, peygamberimiz 
sallallahu  ‘aleyhi vesellem ânın ânın bir gününü altmış yıllık ibadetten 
saymışdır. Ve bunu da bil ki  ol Rum İli vilayetleri uzak yerlerdir. Anların  tedbiri 
ve tedarikleri emrinde elbette seyf  ve kalem ehlinden nice kimesnelere muhtaç 
olursun.  Sakınasın, hiç halkı mal sevmeden özge azdırıcı   olmaz.  Dünya içün 
din emrinde göz yuman  Allah ta ‘âlâ korkusun unudur.    

d.BOA.CBT.1/1- Cümle â ‘mâlin eftalı  ve ser - çeşmesi   ‘adldır. Anı idegör 
ki, peygamberimiz sallallahu te ‘âla hazretleri adlın her bir günü bin yıllık 
ibadetten efdaldir deyu buyurmuşdur. Ve bunu da bilesin ki  Rum İli vilayetleri 
uzak yerlerdir. Anların  tedbiri ve tedarikinde elbet seyf  ve kalem ehlinden nice 
kimesnelere muhtaç olursun. Amma sakınasın, bu halkı mal sevmeden gayrı 
azdırıcı  şey olmaz.  Dünya içün din umurunu unudurlar ve Allah korkusun 
tutmazlar.    

e.MN – Cümlesinin başı ‘adldır. Anı idegör. Peygamber hazretleri anın bir 
gözünü altmış  yıll ibadetten saymış. Ve bundan bil ki ol    Rum İli vilayetleri uzak 
yerlerdir. Anların  tedbir ve tedarikleri o sipas emrile alına (elsine-i nüsha)  seyf  
ve kalem ehlinden nice kimesnelere muhtaç olursun. Sakınasın, hiç  halkı mal 
sevmeden özge azdırıcı    olmaz.  Dünya içün din emrinden göz yumar  ve Allah 
korkusun unudur.    

f.  BKK - [Cümle eksiktir]Şunlardan olagör kim, peygamber hazretleri anın 
bir gününü altmış  yıll ibadetten saymışdır. Ve bu pendimi bil ki   Rum İli 
vilayetleri uzak yerlerdir. Anların  tedbir ve tedarikleri ve siyaset emrinde 
elbette   seyf  ve kalem ehlinden nice kimesnelere muhtaç olasın. Sakınasın, hiç  
halkı mal sevmeden özge azdırıcı    olmaz.  Dünya içün din emrinden göz yuman  
Allahü te ‘âlâ korkusun unudur.    

9. a.BOA.YEE.0091 - Bu hususda  değme bir  kimesneye i ‘tikâd ve i ‘timâd 
itmeyesiz çok  olur  ba ‘zı kimesneler gündüz sayim ve gice kâim görünür. Amma 
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hadd – ı zâtında puta tapar. Anın  gibilerden sakınasın. Zinhar ve zinhar bir 
kimesnenin zahir haline aldanmayasın. 

b.BOA. HAT. 1655 – Ve bu hususda  değme bir  kimesneye i ‘tikâd ve i ‘timâd 
eyleme çok  olur kim  ba ‘zı kimesneler gündüzü sayim ve gicesi kâim olur. 
Amma hadd – ı zâtında puta tapar. Anlar  gibilerden sakınasın. Zinhar ve zinhar 
her kimesnenin zahir haline aldanmayasın. 

c.MF- Bu hususlarda  değme   kimesneye i ‘tikâd ve i ‘timâd itmeyesin çok  
olur  ki, ba ‘zı âdemler  gündüz sayim ve gice kâim görünür. Amma hadd – ı 
zâtında puta taparlar. Anın  gibilerden sakınasın. Zinhar ve zinhar bir 
kimesnenin zahir haline aldanmayasın. 

d.BOA.CBT.1/1  –  Ve bu hususda  değme bir  kimesneye i ‘timâd eyleme b 
‘azen?  olur kim, ba ‘zı kimesneler gündüzü sayim ve gicesi kâim olur. Amma 
hadd – ı zâtında puta tapar. Anlar gibilerden sakınasın. Zinhar ve zinhar her 
kimesnenin zahir haline aldanmayasın. 

e.MN  - Bu hususlara deyin bir kimesneye i ‘tikad  ve i ‘timâd etmiyesin. Çok 
olur, ba ‘zı kimesne gündüzü sa’im ve gice ka’im görünür. Amma zâtında puta 
tapar. Anın gibilerinden sakınasın. Zinhar ve zinhar bir kimesnenin zahir haline 
aldanmayasın. 

f. BKK - Bu hususlarda  değme bir  kimesneye i ‘tikâd ve i ‘timâd itmeyesin 
çokdur, ba ‘zı kimesneler   gündüz sayim ve gice kâim görünür. Amma hadd – ı 
zâtında puta tapar. Anın  gibilerden sakınasın. Zinhar ve zinhar bir kimesnenin 
zahir haline aldanmayasın. 

10. a.BOA.YEE.0091 - Nitekim hazreti Ömer  Hattâb radiyallahü anh Reb ‘i 
ibn Ziyad’ın zâhiri haline bakub aldandığı gibi. Anlardan hisse alasın. Ve her 
kaçan ?bir kimesneyi  bir canibe vekil idüb  kullanmak istedikde anın evvelden 
bildiğin haline i ‘timad eyleme. 

   b.BOA. HAT. 1655 -   Nitekim Ömer bin Hattâb radiyallahü anh Reb ‘i ibn 
Ziyad’ın zâhir haline aldandı. Anlardan hisse alasın. Her kaçan kim bir kimesneyi  
vekil idüb bir canibe göndermek istediğinde evvel bildiğin haline i ‘timad 
eyleme. 

c.MF- Nete ki hazreti Ömer  bin el - Hattâb radiyallahü anh ki â ‘dil ashâbdır.  
Reb ‘i bin Ziyad’ın  haline aldandı. Anlardan dahî hisse alasın. Ve her kaçan bir 
kimesneyi  bir canibe göndermek ve   kullanmak istesen evvelden bildiğin haline 
i ‘timâd etmeyesin. 

d.BOA.CBT.1/1  -  Ntekim Ömer bin Hattâb radiyallahü anh Reb ‘i ibn 
Ziyad’ın zâhir haline aldandı. Anlardan hisse alasın. Ve her kaçan bir kimesneyi  
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vekil idüb bir canibe göndermek istediğinde evvel bildiğin haline i ‘timad 
eyleme. 

e.MN - Nitekim Hazret -i Ömer ibnü’l -  Hattâb Radiyallahü anh Reb ‘i bin 
Ziyad’ın zahir haline bakub  aldandığı gibi. Anlardan hisse alasın. Ve her kaçan 
kim, bir kimesneyi bir canibe vekil edüb göndermek ve  kullanmak istedikde   
anın evvelden bildiğin haline i‘timad eyleme. 

f. BKK - Nitekim hazreti Ömer  bin el - Hattâb radiyallahü anh    Reb ‘i bin 
Ziyad’ın  zahir haline bakub aldandı. Anlardan   hisse alasın. Ve her kaçan bir 
kimesneyi  bir canibe vekil idüb göndermek ve   kullanmak istedükde evvelden 
bildiğin haline i ‘timâd eyleme. 

11. a.BOA.YEE.0091 - Caiz  sonradan bir dürlü dahi ola. Zira ki  beni âdem  
bir halden bir hâle intikal idüb bir karar olmadığu  gibi huy – ı hisâli de bir karar 
değildir. Elbette bir halden bir hale intikal etmektedir. Pes vekil idüb işe 
kullandığın kimesnenin ahvaline muttasıl  göz  kulak tut; gör şimdiki hali eski 
haline uyar mı? 

b.BOA. HAT. 1655 - Caiz ki sonra bir dürlü hali ola. Zira beni âdemin hâli bir 
halden bir hâle intikal eylediği gibi huyu ve hasleti dahi bir karar değildir. Bir 
halden bir hale intikal etmektedir. Sen vekil idüb işe kullandığın ademin 
ahvaline göz ve kulak tut; gör şimdiki hali eski haline uyar mı? 

c.MF- Caiz  ki sonradan bir dürlü dahi ola. Benî âdem’in hali bir kârâr 
değildir. Kezâlik  huyda ve hısâyilde  bir karar olmaz. Elbette ve elbette bir 
halden bir hale intikal ider. Pes imdi vekil idüb işe kullandığın kimesnenin 
ahvaline    göz  kulak tut; gör şimdiki hali eski haline uyar mı? 

d.BOA.CBT.1/1 – Caiz ki sonradan bir dürlü hali ola. Zira beni âdemin hâli bir 
halden bir hâle intikal eylediği gibi huyu ve hasleti dahi bir karar değildir. Bir 
halden bir hale intikal etmektedir. Sen vekil idüb işe kullandığın ademin 
ahvaline göz ve kulak tut; gör şimdiki hali eski haline uyar mı? 

e.MN - Caiz ki sonradan bir dürlü hali ola. Zira ki beni âdem bir halden bir 
hâle intikal idüb bi – karar olduğu gibi huy ve hısâlde dahi bir  karar değildir. 
Elbetde bir halden bir hale intikal itmektedir. Pes  vekil idüb işe kullandığın 
kimesnenin   ahvaline muttasıl göz ve kulak tut; gör şimdiki ahvali eski haline 
uyar mı ? 

f. BKK - Caiz  ki sonradan bir dürlü dahi ola. Zirâ ki benî âdem’in bedeni bir 
hâlden bir hâle intikâl idüb bir kârâr olmaduğu gibi, ol hâlinde dahi bir karâr 
değildir. Elbette bir hâlden bir hâle intikâl itmektedir. Pes  vekil idüb işe 
kullandığın kimesnenin ahvaline    göz  kulak tutagör şimdiki ahvali eski ahvaline 
uyar mı? 
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12. a.BOA.YEE.0091 - Ona göre sözüne amel eyle. Kimseye garez 
eylemesün. Ve bunu da bil ki, kaçan? Bir memlekete  koyduğun vekilin iyu 
kimseler  olsa re ‘âyânın da  hâli iyu olur. Ve beyler ve vekilleri re ‘âyâya çırağ 
gibidir. Her kimin çırağı diklenir hali yaman olur.  Her birine ısmarla eli altında 
olan Müslümanları karındaşları gibi bilüb ve sair re ‘âyâyı dahi rıfk ile tutsunlar 
zulüm ve te‘addi üzerine olmasunlar. 

b.BOA. HAT. 1655 - Ana göre sözüne amel eyle. Kimesneye garaz etmesün. 
Ve bunu da bil kim, kaçan? etrafa koduğun kimesnenin hâli iyu ise reayanın dahî 
hali iyu olur. Beyler ve vekiller reayaya çırağ gibidir. Her kimin ki çırağı diklenir 
hali yaman olur.  Her birine ısmarla eli altında olan reayayı rıfk ile tutsunlar. Ve 
Müslümanları karındaşı gibi bilüb zulüm ve te ‘addi eylemesünler. 

c.MF. Ona göre sözüne amel eyle. Bil ki kimesneye garez eylemeye. Ve bunu 
da bil ki, kaçan etraf vilâyete vekiller göndersen eyu oldukça  ‘azl eylemeyesin.  
Re ‘âyânın dahî   ahvâli muntazam olur. Ve beylerin  vekilleri re ‘âyâya çıraklar 
gibidir. Her kimin çırağı diklenir hali yaman olur.  Her birine ısmarla ki eli altında 
olan Müslümanları karındaşları gibi bilüb  sair ra ‘iyyet fıkarâsını dahi rıfkla 
tutsunlar zulüm ve te‘addi üzere olmasunlar. 

d.BOA.CBT.1/1 – Ana göre sözüne amel eyle. Kimesneye garaz etmesün. Ve 
bunu da bil kim, kaçan? etrafa koyduğun kimesnenin hâli iyu ise reayanın dahî 
hali iyu olur. Ve beyler ve vekiller reayaya çırağ gibidir. Her kim ki çırağı diklenir 
hali yaman olur.  Her birine ısmarla eli altında olan reayayı refakat? ile 
tutsunlar. Ve Müslümanları karındaşı gibi bilüb zulüm ve te  ‘addi eylemesünler. 

e.MN - Ona göre sözüne amel eyle. Kimesneye garez eylemesün. Ve bunu 
da bil ki, bir memlekete  koyduğun  vekilin eyü kimesne olsa   reayanın da hali 
eyu olur. Ve beyler ve vekiller reayaya çırağ gibidir. Her kimin çırağı diklenir hali 
yaman olur. Ve her birine ısmarla eli altında olan Müslümanları karındaşları gibi 
bilüb ve sair reayayı dahî rıfk ile tutsunlar.  Zulm ve  teaddi üzerine olmasınlar. 

f. BKK - Ona göre sözüne amel eyle.  Kimesneye garez olmasun. Ve bu 
pendimi bil ki, kaçan etraf memlekete koduğun vekiller   eyu kimesneler olsa  
re ‘âyânın da   hâli eyu olub. Ve beyler  vekilleri re ‘âyâya çıraklar gibidir. Her 
kimin çırağı diklenir  ‘âlem yaman olur.  Her birine emr eyle eli altında olan 
Müslümanları karındaşları gibi bilüb  ve sair re ‘âyâyı rıfk ile  tutsunlar zulüm ve 
te‘addi üzerine olmasunlar. 

13.  a.BOA.YEE.0091 –  Kıyamet gününde gökten kar gibi ketb – i a ‘mâl 
yağdığı günü ansunlar ve halkın fukarasını gözlesünler, anlara kifayet mikdarı 
zahirelerin tedârik eylesünler. Fukara Allahü Teâlâ hazretlerinin sevgilüleridir. 
Fakırlık belasına sabr iderler. Elinde dünyası çok olana dünyasına nazar 
etmezler. Kendü hallerine şakirlerdir. Şükr iderler. 
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b.BOA. HAT. 1655 - Yarın kıyamet günü gökten kar gibi defâtir – i a ‘mâl 
yağdığın ansınlar halkın fukarasın gözetsinler, kifayet mikdarı zahire versinler. 
Fukara Allahü Teâlâ hazretlerinin sevgilileridir. Belalarına sabr ederler. Elinde 
dünyalığı çok olanlara dünyalığına nazar etmezler. Şakirlerdir kendü hallerine 

c.MF- Kıyamet gününde gökten kar gibi ketb – i â ‘mâl yağdığı günü ansunlar 
ve halkın fıkarasını muhkem gözlesünler, anlara kifayet mikdarı zahirelerin 
tedârik itsünler. Zirâ fıkarâ hak te ‘âlâ  sevgilüleridir. Fakırlık belâsına sabr 
iderler. Elinde dünyalığı çok olanlara  nazar etmezler. Kendü hallerine 
şakirlerdir. Dâim şükr iderler. 

d.BOA.CBT.1/1 - Yarın kıyamet günü gökten kar gibi defâtir – i a ‘mâl 
yağdığın ansınlar halkın fukarasın gözetsinler, kifayet mikdarı zahire versinler. 
Fukara Allahü Teâlâ hazretlerinin sevgilileridir. Belalarına sabr ederler. Elinde 
dünyalığı çok olanlara dünyalığına nazar etmezler. Şakirlerdir kendü hallerine 

e.MN - Kıyamet gününde gökten kar gibi ketb – i a ‘mâl yağdığı günü 
eylesünler ve  halkın fukarasını gözlesün. Anlara, kifayet mikdarı zahirelerin 
tedarik eylesinler. Fukara Allahü Teâlâ hazretlerinin sevgilüleridir. Fukara 
belasına sabr iderler. Elinde dünyası çok olanlar dünyasına nazar etmezler. 
Kendü hallerine şakirlerdir şükr iderler. 

f. BKK - Kıyamet gününde gökten kar yağar gibi ketb – i â ‘mâl yağdığı günü 
ansunlar ve halkın fıkarasın   gözlesünler, anlara kifayet mikdarı zahirelerin 
tedârik eylesünler.  Fıkarâ Allahü te ‘âlâ  hazretlerinin sevgilüleridir. Fakırlık 
belâsına sabr iderler. Elinde dünyası çok olanın dünyasına  nazar itmezler. 
Kendü hallerine şakirlerdir, şükr iderler. 

14. a.BOA.YEE.0091 -  Husûsen ve umumen Rum İli vilayetine Şeyhü’l – İslam 
ta ‘yin olunan fahrü’l – füzelâ Elvan Fakih kadı efendi zîde ilmuhû’ya kân ve  ri 
‘âyet eyle ve gözle.  ‘Ulemâ – i  ‘izâm ki   verese – i seyyidü’l – enâmdır. Kemâl 
– ı lütf ve şevkat ile   mer ‘i ve mahmî dutub ibkâ – i dîn – i mübîn ve icrâ – i şer 
‘i metin anların vücûd – ı şerif ve enfâs – ı  latifeleri berekâtından bilüb lehümü’l 
– ulemâ ‘i’l – mesmûmet muktezasınca hâtır – ı  ‘âtırı  rencide itmekten be – 
gayet hazer idesin. 

b.BOA. HAT. 1655 - Husûsen Rum İline Şeyhü’l – İslam nasb olunan 
mefahirü’l l  – guzât kadı efendi zîde ilmuhû’ya ri ‘âyet idüb gözleyesin.  ‘Ulemâ 
– i  ‘izâm ki nitekim verese – i seyyidü’l – enâmdır. Kemâl – ı lütf ve şevkat ile 
mer ‘i ve mahmî dutub ibkâ – ı dîn – i mübîn ve icrâ – i şer ‘i metin anların vücûd 
– ı şerifleri ve enfâs – ı latifleri berekâtiye bilüb lehümü’l – ulemâ ‘i’l – 
mesmûmet muktezasınca hâtır – ı  ‘âtırlarına riayet idüb rencide eylemeden 
hazer idesin. 



Yücel Öztürk                                                                                                              178 

c.MF – Husûsen,  ‘umûmen Rum İli vilayetine Şeyhü’l – İslam ta ‘yin olunan 
fahrü’l – füzelâ’  Elvan Fakih kadı efendi zîde  ‘ilmuhû’ya   ri ‘âyet idüb 
gözleyesin.  ‘Ulemâ – i  ‘izâm   verese – i enbiyâdır. Kemâl – ı lütf ve şevkat ile   
mer ‘i ve mahmî dutub ibkâ – i dîn – i mübîn ve icrâ – i şer ‘i metin anların vücûd 
– ı şerifleri ve enfâs – ı  latifeleri berekâtında bilüb (lehümü’l – ulemâ ‘i’l – 
mesmûmet ) muktezasınca hâtır – ı  ‘âtırların rencide itmekten be – gayet hazer 
idesin. 

d.BOA.CBT.1/1 –  Husûsen Rum İline Şeyhü’l – İslam nasb olunan kadıyü’l  – 
guzât kadı efendi zîde ilmuhû’ya ri ‘âyet idüb gözleyesin.  ‘Ulemâ – i  ‘izâm ki 
nitekim verese – i seyyidü’l – enâmdır. Kemâl – ı lütf ve şevkat ile mer ‘i  dutub 
ibkâ – i dîn – i mübîn ve icrâ – i şer ‘i metin onların vücûd – ı şerifleri ve enfâ – ı 
latifleri berekâtiye bilüb lehümü’l – ulemâ ‘i’l – mesmûmet muktezasınca hâtır 
– ı atırlarına riayet idüb rencide eylemeden hazer idesin. 

e.MN - Husûsen ve umumen Rum İli vilayetine Şeyhü’l – İslam nasb olunan 
fahrü’l – füzelâ Elvan Fakih kadı efendi zîde ilmuhû’ya ve zekâuhu’ya ri ‘âyet 
eyle ve gözle.  ‘Ulemâ – i  ‘izâm ki   verese – i seyyidü’l – enâmdır. Kemâl – ı lütf 
ve şevkat ile   mer ‘i ve mahmî dutub ifâ – i dîn – i mübîn ve icrâ – i şer ‘i metin 
anların vücûd – ı şerif ve enfâs – ı azıkları?i berekâtından bilüb lehümü’l – ulemâ 
‘i’l – mesmûmet muktezasınca hâtır – ı  ‘âtırı  rencide itmekten be – gayet hazer 
idesin. 

f. BKK - Husûsen,  ‘umûmen Rum İli’ne Şeyhü’l – İslam ta ‘yin olunan 
mefahirü’l – füzelâ’  Elvan Fakih     zîde  ‘ilmuhû’ya   onât [eksik] ri ‘âyet eyle ve 
gözleye.  ‘Ulemâ – i  ‘izâmın ki   verese – i seyyidü’l - enâmdır. Kemâl – ı lütf ve 
şevkat ile   mer ‘i ve mahmî dutub ibkâ – i dîn – i mübîn ve icrâ – i şer ‘i metin 
anların vücûd – ı şerifleri ve enfâs – ı  latifeleri berekâtında bilüb kâle resulullahi 
sallallahi  ‘aleyhi vesellem (lehümü’l – ulemâ ‘i’l – mesmûmet ) muktezasınca 
hâtır – ı  ‘âtırların rencide itmekten be – gayet hazer idesin. 

15. a.BOA.YEE.0091 - Ve taife – i sipaha  vazife ihsan ve  ebvâbın küşâde 
kılub ifrat ve tefritten ihtiraz idüb  sipah  olan kimesneden menâsıbı men ‘ ve  
anlardan mukabelesinde bir habbe aldırmayasın ve ne almağa cevaz gösteresin. 
Ve asker umurunda ikdam eyle ve  ihtimam it. Yiğidin bahadırın sakla ve kılıcın 
keskin dut ve atın yügrüğün besle himmetin mebzul eyle. 

b.BOA. HAT. 1655 - Ve taife – i sipâha  vazife ihsan ve  ebvâbın küşâde kılub 
ifrat ve tefritten ihtiraz idüb ve sipahi olanlardan ve menâsıb erbabından 
mukabelesinde bir habbe aldırmayasın ve ne de almağa cevr gösteresin. Ve 
asker umurunda ihtimam idüb yiğidin bahadırın sakla ve kılıcın keskinini dutub 
ve atın yügrüğünü besle ni ‘metin mebzul eyle. 
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c.MF- Ve sipâh  tâ’ife’sine  vazife ihsan ve  ebvâbın küşâde kılub ifrat ve 
tefritten ihtiraz idüb  sipâh  olan kimesnelerden menâsıbı men ‘ veya  anlardan 
mukabelesinde bir habbe aldırmayasın olmaya ki  almağa dahî cevaz 
göstermeyesin. Ve asker emrinde  ikdam  ve  ihtimam idesin. Yiğidin bahadırın  
ve kılıcın keskin dutasın ve atın yügrüğün besleyesin ve ni ‘metin  mebzûl idüb  

d.BOA.CBT.1/1 – Ve taife – i sipâha  vazife ihsan ve  ebvâbın küşâde kılub 
ifrat ve tefritten ihtiraz idüb ve sipahi olanlardan menâsıb erbabından 
mukabelesinde bir habbe aldırmayasın ve ne almağa cevr gösteresin. Ve asker 
umurunda ihtimam idüb yiğidin bahadırın sakla ve kılıcın keskinin dut ve atın 
yügrüğünü besle ni ‘metin mebzul eyle. 

e.MN  - Ve taife – i sipahiyeye  vazife ve ihsan idesin ebvâbın küşâd kılub 
ifrâd ve tefridden ihtiraz idüb ve sipahi kimesneden menâsıb  ve zâbitlerinden 
mukabelede bir habbe aldırmayasın ve ne almağa cevâz gösteresin. Ve asker 
emrinde ikdam eyle ve ihtimam et,   yiğidin bahadırın sakla ve kılıcın keskini tut 
ve atın yögrün?43 besle himmetin mebzul eyle. 

f. BKK - Ve taife – i sipâhiye  vazife ve ihsan   ebvâbın küşâde kılub ifrat ve 
tefritten ihtiraz idüb ne sipâh olan kimesneden menâsıbı men ‘ ve ne anlardan    
mukabelede bir habbe aldırasın ve   almağa cevaz göstermeyesin. Ve ikdâm ile 
ihtimam it, yiğidin bahadırın sakla ve kılıcın keskin dut ve atın yügrüğün besle 
ni ‘metin mebzul eyle. 

16. a.BOA.YEE.0091 - Daima mürüvvet ve ihsan eylemeden  hali olma. Ve 
kılıcın ile feth olan vilayetlerin mahsulü harcamaya  vefâ itmez deyu bî – huzur 
olma. Zarûret vâki ‘ oldukda  bu canibe     i’lâm eyle. Bizde olandan diriğ 
olunmaz, mümkün olduğu mikdar gönderilür. 

b.BOA. HAT. 1655 - Mürüvvet ve ihsan eylemeden hali olma. Kılıcın ile feth 
eylediğin vilayetlerin mahsulün harç eyle vefâ etmezse sakınıb bî – huzur olma. 
Zarûret vak i‘ olursa bu canibe i’lâm eyle. Bizde olanlardan diriğ olmaz, mümkün 
olduğu mikdar gönderilür. 

c.MF. Dâimâ mürüvvet ve ihsan itmekten hâlî olmayasın. Ve kılıcınla  feth 
olunan vilâyetin mahsulü harcama  vefâ iylemez deyu bî – huzur olmayasın. 
Zarûret vâki ‘ oldukda  bu canibe     i’lâm eyle. Bizde olandan diriğ olunmaz, 
mümkün olduğu kadar gönderilür. 

d.BOA.CBT.1/1 – Mürüvvet ve ihsan eylemeden hali olma. Kılıcın ile feth 
eylediğin vilayetlerin mahsulün harcama ile vefâ etmezse sakınıb bî – huzur 

                                                           
43 Yanlış yazım söz konusu. C nüshası daha uygun görünüyor.  
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olma. Zarûret vak i‘ olursa bu canibe i a’lâm eyle. Bizde olanlardan diriğ olmaz, 
mümkün olduğu mikdar gönderilür.  

e.MN -  Daima mert ve ihsan itmekden  hali olma. Ve kılıcın ile feth olan 
vilayetlerin mahsulü harcama  vefâ itmez deyu bî – huzur olma. Zarûret vak i‘ 
olursa bu canibe     i’lâm eyle. Bizde olandan diriğ olunmaz, mümkün olduğu 
mikdar gönderilür. 

f. BKK - Dâimâ mürüvvet ve ihsan itmekten hâlî olma. Ve kılıcınla  feth olan 
vilâyetin mahsulü harcama  vefâ imez deyu bî – huzur olma. Zarûret vâki ‘ 
oldukda  bu canibe     i’lâm eyle. Bizde olan diriğ olmaz, mümkün olduğu kadar 
gönderilür. 

17. a.BOA.YEE.0091 – Ve dahi ikdâm ile ola ki Selânik kal ‘asın feth idesin. 
Memalik – i küffarı ola ki daima ihrak idesin ve bu canibe gelen mektublarında 
ba ‘zı kurâ vakf etmek murad idinüb ve evladlarına  senden sonra  ri ‘âyet 
olunmak içün hükm – i şerifim istemişsin.  

b.BOA. HAT. 1655 - Ve dahi ikdâm ile ola ki Selânik kal ‘asını feth idesin. Ve 
memâlik – i küffarı daima ihrak etmeden hâli olmayasın. Ve bu canibe 
gönderdiğin mektubda ba ‘zı kurâlar vakf etmek murad itmişsin ve senden 
sonra evlâdlarına ri âyet olunmak için hükm – i şerifim rica itmişsin.  

c.MF- Ve dahi ikdâm ile ola ki Selânik kal ‘asın feth idesin. Ve küffâr 
memleketini  ola ki dâ ‘imâ ihrâk – ı bi’n-nâr idesin ve bu canibe gelân 
mektublarında ba ‘zı kurâ vakf eylemek murad idinüb     senden sonra  evlâdına 
ri ‘âyet olunmak içün hükm – i şerif ricâ eylemişsin.  

d.BOA.CBT.1/1  - Ve dahi ikdâm ile ola ki Selânik kal ‘asını feth idesin. Ve 
memâlik – i küffarı daima ihrak etmeden hâli olmayasın. Ve bu canibe 
gönderdiğin mektubunda ba ‘zı kurâlar vakf etmek murad itmişsin ve senden 
sonra evlâdlarına ri âyet olunmak için hükm – i şerifim rica itmişsin.  

e.MN - Dahi ikdâm ile ola ki Selânik kal ‘asıho feth idesin. Memalik – i küffarı 
ola ki daima ihrak idesin ve bu canibe gelesin.  Mektublarında ba ‘zı kurâ vakf 
etmek murad idinüb ve evladına  senden sonra  ri ‘âyet olunmak için hükm – i 
şerifim [ rica] itmişsin.  

f. BKK -  Ve dahi ikdâm ile ola ki Selânik kal ‘asını feth idesin. Ve memâlik – i 
küffarı ola ki daima ihrak idesin. Bu canibe gelen mektublarında ba ‘zı kurâ  vakf 
etmek murad idüb ve evladına senden sonra  ri âyet olmak için hükm – i şerifim  
istemişsin.  

18. a.BOA.YEE.0091 - İmdi feth eylediğin vilâyetleden ne kadar vakf edersen  
vallahil’l – azim  ve billahi’l – kerim mükbulümdür.  Ve evladına riayet hususu 
başım üzeredir. Bundan sonra  Devlet – i Osmaniye  evlâdımdan her kime 
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müyesser olur ise sana ve senin  evladına riayet olunmaya la’netallahi  ve’l – 
melaiketi ve’n – nâsi  ‘aleyhim ‘ecma‘in üzerine olsun. Yarın kıyamet gününde 
divan – ı mahşerde da ‘vâcı olub husumet iderim. 

b.BOA. HAT. 1655 - İmdi feth eylediğin vilâyetlerde her ne kadar vakf 
idersen eyle vallahil’l – azim mükbulümdür.  Ve dahi evladlarına ri ‘âyet hususu 
başım üzerine ve bundan giru Devlet – i Osmaniye benim evlâdımdan her kime 
müyesser olur ise sana ve evladlarına riayet etmeye la’netallahi aleyhim ve’l – 
melâiketi ve’n – nâsi ‘ecma ‘in.   

c.MF- İmdi feth eylediğin vilâyetlede ne kadar vakf idersen  vallahi’l –  ‘azim  
ve tâllahi’l – kerim mükbûlümdür.  Ve evladına ri‘âyet  başım üzerine. Benden 
sonra  Devlet – i Osmaniye  benim evlâdımdan her kime müyesser olur ise sana 
ve senin  evladına ri ‘âyet itmezse  ‘aleyhim l ‘anetallah ve’lmelâikete ve’nnâs  
‘ecma‘in. Ve yarın kıyamet gününde divan – ı mahşerde da ‘vâcı olub husûmet 
iderim. 

d.BOA.CBT.1/1 – İmdi feth ettiğin vilâyetlerde her ne kadar vakf edersen 
eyle vallahil’l – azim mükbulümdür.  Ve dahi evladlarına ri ‘âyet hususu başım 
üzerine ve bundan giru Devlet – i Osmaniye benim evlâdımdan her kime 
müyesser olur ise sana ve evladlarına riayet etmeye la’netallahi aleyhim ve’l – 
melâiketi ve’n – nâsi ‘ecma ‘in.  

e.MN - İmdi feth itdiğin vilâyetden ne kadar vakf edersen  vallahil’l – azim  
ve billahi’l – kerim mükbulümdür.  Ve evladına riayet hususu başım üzeredir. 
Bundan sonra  Devlet – i Osmaniye benim evlâdımdan her kime müyesser olur 
ise sana ve senin  evladına riayet olunmaya la’netallahi  ve’l – melaiketi ve’n – 
nâsi  ‘aleyhim ‘ecma‘in üzerine olsun. Yarın kıyamet gününde divan – ı 
mahşerde da ‘vâcı olub husumet iderim.44 

f. BKK - İmdi feth eylediğin vilâyetden ne kadar vakf idersen  vallahi’l –  ‘azim  
ve tâllahi’l – kerim mükbulümdür.  Ve evladına ri‘âyet husûsu  başım üzeredir. 
Benden sonra  Devlet – i Osmanî  benim evlâdımdan her kime müyesser olursa 
sana ve senin  evladına ki ri ‘âyet itmeye  la‘netallah ve’lmelâikete ve’nnâs  
‘aleyhim ‘ecma‘in üzerlerine olsun Ve yarın kıyamet gününde divan – ı 
mahşerde da ‘vâcı olub husûmet iderim. 

19. a.BOA.YEE.0091 - Bu hususda hatırına şübhe getürmeyesin. Hemân 
Allah ü Teâla hazretleri uğurun açık ve kılıcın keskin idüb  a ‘dâ – i dîn üzerine 
dâima gâlib ve muzaffer eyleye âmin.  

                                                           
44 Son cümle C nüshasından tamamen farklılık gösteriyor. 
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b.BOA. HAT. 1655 - Bu hususda hatırına şübhe getürmeyesin.  Hemân Hak 
Teâla hazretleri uğurun açık ve kılıcın keskin eyleye ve a ‘dâ – i dîn üzerine gâlib 
ve muzaffer eyleye âmin.  

c.MF- Bu hususlarda hatırınıza şübhe getürmeyesin. Hemân Hak Teâla 
hazretleri uğurun açık ve kılıcın keskin idüb  a ‘dâ – i dîn üzerine dâ ‘imâ  gâlib 
ve muzaffer eyleye. 

d.BOA.CBT.1/1 – Bu hususda hatırına şübhe getürmeyesin.  Hemân Hak 
Teâla hazretleri uğurun açık ve kılıcın keskin eyleye ve a ‘dâ – i dîn üzerine gâlib 
ve muzaffer eyleye âmin.  

e.MN  – Ve bu hususda hatırına şübhe getürmeyesin. Hemân Allah ü Teâla 
hazretleri uğurun açık ve kılıcın keskin idüb  a ‘dâ – i dîn üzerine dâima gâlib ve 
muzaffer eyleye âmin.  

f. BKK - Bu hususda hatırına şübhe getürmeyesin. Hemân Allah ü Teâla 
hazretleri uğurunu açık ve kılıcın keskin idüb  a ‘dâ – i dîn üzerine dâima gâlib 
ve muzaffer eyleye âmin.  

20. a.BOA.YEE.0091 - Ve dâima  huzur – ı kalb ile uğur açıklığına  ‘avn – i ilâhi 
ve mu ‘cizât – ı hazret – i risâlet penâhı pâyende ile  ve hâzır  ve gâib erenlerin 
ve zâhir ve bâtın  erenlerin himmetleri ve benim hayır duam birle kendüne 
bedraka ve kafadar mülahaza eyleyüb    “ud ‘û rabbeküm tazarru ‘â ve 
hufyeten”45 kelimat – ı tayyibâtını döşüne ve gerdanına hamâyil salub  
hasbiyallahü ni ‘me’l – vekil, virdini ve ni ‘me’l – mevlâ ve ni ‘me’l – nasîr zikrini 
tekrar kılmadan hâli olmayıb devam – ı devletim bekasına dua etmeğe mesâ ‘i 
- yî  cemili  huzura getirib  hidemât – ı lâzimeye devam gösteresün  

b.BOA. HAT. 1655 - Huzur – ı kalb ile uğur açıklığına  ‘avn – i ilâhi ve mu ‘cizât 
– ı hazret – i risâlet penâhı te’yîdi ve  hazır ve gâib erenlerin zâhir ve bâtın 
himmetleri ve benim dahi hayır duam ile Allahü te ‘âla hazretleri işin âsân 
eylesün ve bizleri dahi kendüye hayır du ‘âcı ve  bedraka -ı vefkar? bilüb  “ud ‘û 
rabbeküm tazarru ‘â ve hufyeten”   döş ve gerdanına   hamâyil kılub  
hasbiyallahü ve ni ‘me’l – vekil virdince ve ni ‘me’l – mevlâ ve ni ‘me’l – nasîr 
zikrini dâimâ tekrar kılmakdan hâli olmayub  devletim bekasına dua etmekde 
sa ‘y - î  cemili  zuhura  getürüb  hidemât – ı lâzimeye kıyâm gösterüb öncü? 
Olasın  ‘alâmet – i şerîfime  i‘ timâd kılasın. 

c.MF- Ve dâ ‘imâ  huzur – ı kalb ile   ‘avn – i ilâhi ve mu ‘cizât – ı  risâlet 
penâhî te ‘yîdi  ve hâzır  ve gâib erenlerin zâhir ve bâtın    himmetleri benim 
hayır duam ile m ‘â kendine bedraka ve kafâdar mülahaza eyleyüb   “ud ‘û 
rabbeküm tazarru ‘â ve hufyeten” kelimat – ı tayyibâtını döş ve gerdanına 
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hamâyil salub  “hasbiyallahü ni ‘me’l – vekil”, virdini “ve ni ‘me’l – mevlâ ve ni 
‘me’l – nasîr”  zikrini tekrar ve tezkâr kılmadan ve devam – ı devletim bekasına 
du ‘â itmekten hâli ve zâhil olmayub mesâ ‘i - yî  cemile  zuhura getürüb  
hidemât – ı lâzimede kıyam gösteresin. Ve  ‘âlâmet – i şerîfe i ‘timâd kılasın 
vesselâm. 

d.BOA.CBT.1/1 – Huzur – ı kalb ile uğur açıklığına  ‘avn – i ilâhi ve mu ‘cizât 
– ı hazret – i risâlet penâhı te’yîdli ve  hazır ve gâib erenlerin zâhir ve bâtın 
himmetleri ve benim dahi hayır duam ile Allahü te ‘âla hazretleri işin âsân 
eylesün ve bizleri dahi kendüye hayır du ‘âcı ve  bedraka -ı vefkar? bilüb    “ud 
‘û rabbeküm tazarru ‘â ve hufyeten” döş ve gerdanına   hamâyil kılub  
hasbiyallahü ve ni ‘me’l – vekil virdince ve ni ‘me’l – mevlâ ve ni ‘me’l – nasîr 
zikrini dâimâ tekrar kılmakdan hâli olmayub  devletim bekasına dua etmekde 
sa ‘y - î  cemili  zuhura  getürüb  hidemât – ı lâzimeye kıyâm gösterüb öncü? 
Olasın  ‘alâmet – i şerîfe  i‘ timâd kılasın.  

e.MN -  Ve dâima  huzur – ı kalb ile uğur açıklığına  ‘avn – i ilâhi ve mu ‘cizât 
– ı hazret – i risâlet penâhı pâyende ile  hazır ve gâib erenlerin zâhir ve bâtın 
himmetleri ve benim hayır duam birle kendüne bedraka ve kafadar mülahaza 
eyleyüb    “ud ‘û rabbeküm tazarru ‘â ve hufyeten”     kelimat – ı tayyibâtını 
döşüne hamâyil salub  hasbiyallahü ve ni ‘me’l – vekil, virdini ve ni ‘me’l – mevlâ 
ve ni ‘me’l – nasîr zikrini tekrar kılmadan hâli olmayıb devam – ı devletim 
bekasına dua etmeğe mesâ ‘i - yî  cemili  huzura getirib  hidemât – ı lâzimeye 
kıyâm gösteresin  

f. BKK - Ve dâima  huzur – ı kalb ile uğur açıklığına  ‘avn – i ilâhi ve mu ‘cizât 
– ı hazret – i risâlet penâhı te’yîdi ile  ve hâzır  ve gâib erenlerinin zâhir ve bâtın    
himmetleri ve benim hayır duam birle kendüne bedraka ve kafadar mülahaza 
eyleyüb  “ud ‘û rabbeküm tazarru ‘â ve hufyeten”    kelimat – ı tayyibâtını 
döşüne ve gerdanına hamâyil salub  hasbiyallahü vahede ve ni ‘me’l – vekil, 
virdini ve ni ‘me’l  – nasîr zikrini tekrar kılmadan hâli olmayub benim devam – ı 
devletim bekasına du ‘â itmekden   mesâ ‘i - yî  cemile  zuhuzura getürüb  
hidemât – ı lâzimeye kıyam gösteresün  

Tarih 

21. a. BOA.YEE.0091 -Tahriren fi evâil – i şehr – i şevvâli’l – mükerrem sene 
semân ve semânine ve  seb ‘amâyete evâil- i  şevvâl  sene 788. 

b. BOA. HAT. 1655 -  Hurrire  fi’l - evâil – i   şevvâli’l – mükerrem sene 
semânine ve semanîn ve seb ‘amâyete    sene 788. 

c.MF- Tahriren fi evâil – i şehr – i şevvâl  sene semân ve semânin ve  seb 
‘amâye’   
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d. BOA.CBT.1/1 – Hurrire  fi’l - evâil – i şehr – i şevvâli’l – mükerrem sene 
semânine ve semanîn ve seb ‘amâyete evâil- i şehr – i   şevvâl  sene 778 (788).46 

e.  MN  - tahriren fi evâil – i şehr – i şevvâli’l – mükerrem sene semânine ve 
semanîn ve seb ‘amâyete evâil- i şehr – i   şevvâl  sene 778 (788).47  

f. BKK - Tahriren fi evâil – i şehr – i şevvâli’l – mükerrem min şühûr sene 
semân ve semânin ve  seb ‘amâyete48    

Yer 

22. a. BOA.YEE.0091 - b. BOA. HAT. 1655 c.MF - d.BOA.CBT.1/1  - e.MN - f. 
BKK -  Be-Makâm – ı Burusa el - Mahmiyye 

 

 

                                                           
46 Yanlışlıkla 778 yazılmış. 788 olmalı. 
47 Yanlışlıkla 778 yazılmış. 788 olmalı. 
48 İşbu emirnâme – i  ‘âlişan sureti ehibbâdan birinde muharrer görülüb mumaileyh ise 

emirnâme – i mezkûru Selânik’de Evrenos Bey sülalesinden Yusuf Paşa’dan altun hall ile 

muharrer Sultan Murâd – ı Evvel’in göndermiş olduğu nüshadan istinsah itmiş olduğunu 

beyân eylemişdir. Ve derûn – ı emirnâmede ba ‘zı kelimâtın imlâları yanlış tahrir 

olunmuş zan olunur ise de tahrir itmiş olduğum emirnamenin  ‘aynen suretidir. 
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Doğu Avrupa Tarihi Araştırmalarında Ortak Çalışmaların 
Geliştirmesi Hakkında Bazı Öneriler 

 

İbrahim Tellioğlu* 

 

Özet 

Sosyal bilimler alanında ortak çalışma yapabilmek için pek çok farklı 
yöntem vardır. Bazen disiplinler arası araştırmalar yapılarak bir mesele değişik 
uzmanlık alanlarının katkılarıyla çözülebilir. Bazen de aynı bilim dalının 
uzmanları bir araya gelerek bir problemin çözümüne katkı sağlamaya 
çalışırlar. Bu yapılırken çalışma konusunun niteliği, araştırma alanının sınırları, 
araştırmacıların problemin çözümüne hangi açıdan faydalı olacağı gibi pek çok 
faktör başarı ölçüsüdür. 

Doğu Avrupa coğrafi olarak oldukça geniş ve çok kültürlü bir sahadır. Hal 
böyle olunca bu alanda yapılacak çalışmalarda coğrafyayı ve üzerinde yaşayan 
halkları çok iyi bilmek gerekir. Bu bir tarihçi açısından emek verme 
bakımından oldukça zahmetli ve zaman zaman getirisi çok az olan bir uğraş 
sayılabilir. Bölge dillerinden herhangi birisini öğrenen bir tarihçinin 
ulaşabileceği bilgi ve belge sınırlıdır. Bölgenin sorunlarına çok yönlü bakmak 
isteyenler ise Rusça, Ukraince, Arnavutça, Bulgarca, Sırpça, Macarca, Türkçe, 
Yunanca, Boşnakça, Hırvatça gibi dilleri öğrenmek zorundadır ki bunu bir 
ömre sığdırmak bile oldukça zordur. İşte bu sebepten farklı ülkelerin tarihçileri 
bir araya gelerek aynı konu üzerinde ortak çalışmalar hazırlamalıdır. 

Ortak çalışma konuları olarak coğrafi terimler sözlüğü başlangıç için önemli 
bir adım olabilir. Doğu Avrupa’daki nehir, dağ, ova, şehir gibi coğrafi 
unsurların her dilde farklı bir adı vardır. Bir araya gelebilecek araştırmacı 
grubu bu coğrafi mekânların farklı isimlerini bir araya getiren bir coğrafi 
terimler sözlüğü hazırlayabilir. Böylece Doğu Avrupa tarihi hakkında önemli 
bir rehber ortaya çıkmış olur. Aynı şekilde Doğu Avrupa’nın belirli bölgelerini 
sınırlandırılmış zaman dilimlerinde ele alan araştırmalar bu konudaki 
çalışmaların derinliğini artıracak çalışmalardır.  

Anahtar Kelimeler: Doğu Avrupa, tarih, ortak çalışma, arşiv, belge. 

                                                           
* Prof. Dr., Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü, 
telliogluibrahim@gmail.com.  
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Some Suggestions on the Development of Common Work in Eastern 
European Historical Studies 

Abstract 

There are many different ways to collaborate in the social sciences. 
Sometimes interdisciplinary research can be done to solve a problem with the 
contribution of different expertise fields. Sometimes the experts of the same 
science come together and try to contribute to the solution of a problem. 
While doing this, many factors such as the quality of the study subject, the 
boundaries of the research area, and the usefulness of the researchers to 
solve the problem are many measures of success. 

Eastern Europe is large and multicultural area. So it is necessary to know 
very well the geography and the peoples living in this area. This can be a very 
laborious effort for a historian. The resource is limited for a historian who is 
learning any of the regional languages. Researchers who want to look at the 
problems of the region in a multi-faceted way must learn languages such as 
Russian, Ukrainian, Albanian, Bulgarian, Serbian, Hungarian, Turkish, Greek, 
Bosnian and Croatian. This is also very difficult. Therefore historians from 
different countries should come together and prepare studies on the same 
subject. 

A glossary of geographical terms can be an important step for starting as 
joint work topics. With this work an important guide is prepared about to the 
history of Eastern Europe. On the other hand collective research on specific 
regions and specific times of Eastern Europe is very important. 

Keywords: Eastern Europa, History, Collective Works, Archive, 
Documents.  

 

Doğu Avrupa tarihi araştırmalarında ortak bir yöntem 
geliştirebilmek için bazı sınırlamalar germektedir. Öncelikli olarak bu 
bölgenin coğrafi tanımlaması yapılmalıdır. Daha önce meseleye kafa 
yoran bir bilim adamının vurguladığı üzere Doğu Avrupa’nın kültürel ve 
sosyo-politik sınırları II. Dünya Savaşı sonrasında belirlenen hudutların 
çok ötesindedir. Genel itibariyle batıda Elbe ve Saale nehirlerinden 
doğuda Urallara, güneyde Karadeniz’den kuzeyde Adriyatik’e kadar 
uzanan bölgeyi Doğu Avrupa olarak tanımlamak tarihi gelişime uygun 
düşer.1 Hal böyle olunca ele alınacak sahanın oldukça geniş bir yer 

                                                           
1 Bu konuda ayrıntılı bir değerlendirme için bkz. Yücel Öztürk, “Cultural Axes and 
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olduğu görülür. Bölgenin siyasi sınırlarının Orta Çağın başlangıcından 
günümüze pek çok kez değişmiştir. O yüzden burayla ilgili olarak ortak 
çalışma yürütebilmek için büyük bir bilgi paylaşımına ihtiyaç vardır.  

Doğu Avrupa coğrafî olarak geniş olduğu kadar ve çok kültürlü bir 
sahadır. Hâl böyle olunca bu alanda yapılacak çalışmalarda coğrafyayı 
ve üzerinde yaşayan halkları iyi bilmek gerekir. Daha önce münferit ya 
da çok yazarlı olarak yapılan çalışmalarda Doğu Avrupa tarihine ait 
çeşitli meseleler çözülmüş olsa da2  bunlar belirli kaynakları esas 
almıştı. Bölge halklarına ait kaynakların çoğunluğunu esas alarak 
yapılmış değillerdi. Bunun için farklı bir yöntem gereklidir. Eğer 
araştırma sahası iki topluluk ya da ülke ilişkileri üzerine olsaydı daha 
kolay bir ölçek geliştirilebilirdi. Daha önce Türkiye’de yapılan 
uluslararası toplantılarda Türk-İran, Türk-Hind, Türk-Bulgar, Türk-Kırgız 
ilişkileri masaya yatırıldığı gibi Türkiye-Kazakistan, Türkiye-Polonya, 
Türkiye-İran ilişkileri gibi meseleler hakkında toplantılar düzenlenmiş 
ve oldukça hacimli eserler ortaya konmuştu.3 Böylece farklı birikimlere 

                                                                                                                               
Sociopolitical Borders of Eastern Europe”, Proceedings of the 1st Congress of 
International Eastern European Studies (Ciees) (Kyiv-21-23 Eylül 2018) (ed. Y. Öztürk-N. 
Kavak), Eskişehir 2018, s. 371-385. 
2 Örnek olarak bkz. H. S. Watson, Eastern Europe Between the Wars 1918-1941, 
Cambridge 1945; Akdes Nimet Kurat, IV-XVIII. Yüzyıllarda Karadeniz Kuzeyindeki Türk 
Kavimleri ve Devletleri, Ankara 1992; Central and Eastern Europe: The Challenge of 
Transition (Ed. R. G. Karp), New York 1993; Pascale et Danièle Fabre, Histoire de 
L’Eroupe, Bruxelles 1995;  Eastern Europe, Politics, Culture and Society since 1939 (Ed. 
S. P. Ramet), Indiana 1998; R. Bideleux-Ian Jeffries, A History of Eastern Europe, New 
York 1998; The Changing Geopolitics of Eastern Europe (Ed. A. H. Dawson-R. Fawn), 
London 2002;, A History of Eastern Europe since the Middle Ages, New York 2003; 
Eastern Europe, I-II-III (Ed. R. Frucht), Santa Barbara 2005; Mart Laar, The Power of 
Freedom Central and Eastern Europe After 1945, Brussel 2010; Doğu Avrupa Türk 
Tarihi (Ed. O. Karatay-S. Acar), İstanbul 2013; vb. 
3 Bkz. Tarihten Günümüze Türk-İran İlişkileri Sempozyumu (Konya, 16-17 Eylül 2002), 
Ankara 2003; Tarihte Türk-Hind İlişkileri Sempozyumu (Ankara, 31 Ekim-1 Kasım 2002) 
Bildirileri, Ankara 2006; Uluslararası Osmanlı ve Cumhuriyet Dönemi Türk-Bulgar 
İlişkileri Sempozyumu (Eskişehir, 11-13 Mayıs 2005) , Eskişehir 2005; Tarihte Türk-Hind 
İlişkileri Sempozyumu (Ankara, 25-28 Haziran 2007) Bildirileri, Ankara 2008; Türk-İran 
İlişkileri Sempozyumu (İstanbul, 24 Eylül 2005), Ankara 2008; Kazakistan-Türkiye 
İlişkilerinin Geleceği Sempozyumu Bildiriler (nşr. H. Tosun-M. F. Sezgin),  Ankara 2014; 
Türkiye-İran İlişkileri Sempozyumu (Ankara, 1-2 Haziran 2009), Ankara 2015; 600. 
Yılında Türkiye-Polonya İlişkileri Sempozyumu Bildirileri (Ed. H. Topakbaş), Ankara 
2015; I. Uluslararası Geçmişten Günümüze Kırgız-Türk İlişkileri Sempozyumu (Bursa, 3-5 
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mensup tarihçiler ellerindeki bilgi ve belgeleri birbiriyle paylaşarak 
önemli eserlerin ortaya çıkmasını sağlamışlardı. Benzer bir şekilde iki 
topluluk hakkındaki münasebetler hakkında tarafların bilim 
adamlarından oluşan tarihçiler grubu da bir araya gelip meselelerini 
tartışabilirdi. Türk ve Gürcü tarihçiler tarafından yürütülen çalışmalar 
buna örnek olarak gösterilebilir. İlk olarak genel meseleler üzerinde 
duran Türk ve Gürcü tarihçiler ikinci toplantıda Türk-Gürcü ilişkilerinin 
kaynaklarını ardından da Orta Çağda Türk-Gürcü ilişkilerini 
konuşmuşlardı. Bu toplantılara sunulan çalışmalar iki dilli olarak 
neşredildiğinde taraflar birbirlerinin meselelere bakışını kendi 
dillerinde okuma fırsatına sahip olmuştur.4  

Tarihçilerin araştırma sahası Doğu Avrupa ölçeğinde olduğu gibi 
genişleyince ve üzerindeki halklar çeşitlenince araştırma yöntemi daha 
farklılaşmak zorundadır. Eğer söz konusu olan tarihî bir çalışma ise 
bölge halklarının dilini bilen uzmanlara ihtiyaç duyulur. Bahse konu 
olan çeşitlilik ise Doğu Avrupa tarihine çok yönlü bakmak isteyen bir 
tarihçi için çeşitli zorlukları beraberinde getirir. Bölge dillerinden 
herhangi birisini öğrenerek meselelere kendi kaynaklarının dışında bir 
bakış açısı yakalamaya çalışan tarihçinin başka dillerde ulaşabileceği 
bilgi ve belge sayısı sınırlı olabilir. Rusça, Ukraince, Arnavutça, 
Bulgarca, Sırpça, Macarca, Türkçe, Yunanca, Boşnakça, Hırvatça vb. 
dillerde oluşturulan kaynakları görerek Doğu Avrupa tarihine 
yaklaşmaya çalışmak bir tarihçi için oldukça zordur. Hâl böyle olunca 
farklı ülkelerin tarihçilerinin bir araya gelerek aynı konu üzerinde ortak 
çalışmalar hazırlaması büyük önem taşır. Bu çalışmalar ortaya çıktıktan 
sonra hepsinin yaygın bir dilde yayımlanması ileri sürülen tezlerin 
bütün paydaşlar tarafından anlaşılmasını sağladığı gibi araştırmaların 
yaygınlaşmasına da katkıda bulunur. 

Doğu Avrupa tarihi hakkında yapılacak ortak çalışmalar için yer 
adları sözlüğü başlangıç açısından önemli bir adım olabilir. Bu konuda 
bazı araştırmacıların yaşadıkları ülkelerin yer isimlerinin kökenini ve 

                                                                                                                               
Mayıs 2015) Bildirileri (Ed. G. Cumakunova), Bursa 2017; vb. 
4 Bkz. Türk-Gürcü İlişkileri: Tarih ve Çağdaşlık (Ed. İ. Tellioğlu-R. Kavrelişvili), Trabzon 
2017; Türk-Gürcü İlişkilerinin Kaynakları (Ed. İ. Tellioğlu-R. Kavrelişvili), Trabzon 2018; 
Orta Çağda Türk-Gürcü İlişkileri (Ed. İ. Tellioğlu-R. Kavrelişvili), Gori 2019. 
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farklı kullanışlarını sorguladıkları çalışmalar mevcuttur.5 Ancak söz 
konusu olan Doğu Avrupa gibi geniş bir saha olunca daha kapsamlı 
araştırmalara ihtiyaç vardır. Zira buradaki nehir, dağ, ova, şehir gibi 
coğrafi unsurların her dilde farklı bir adı vardır. Tuna/Danubius/Donau/ 
Dunaç/Dunarea, Volga/İdil/Волга/Atӑl, Dinyeper/Özi, bu farklı 
kullanımlardan ilk akla gelenleridir. Bir araya gelebilecek araştırmacı 
grubu bu coğrafi mekânların farklı isimlerini içeren yer adları sözlüğü 
hazırlayabilir. Hatta çalışma biraz daha ileriye götürülerek bu isimlerin 
ne zamandan itibaren kullanılmaya başladığıyla ilgili kısa bir 
değerlendirme de yapılabilir. Böylece Doğu Avrupa tarihi hakkında 
önemli bir rehber ortaya çıkmış olur. Aynı zamanda bu isimler 
arasındaki benzerlikler ya da kullanım zamanları bölge halklarının 
birbiriyle kültürel iletişimi hakkında mühim ipuçları ortaya çıkar. 
Benzer bir çalışma kavim ve kişi adlarıyla ilgili olarak da yapılabilir. Bir 
topluluk ya da şahıs adı dilden dile değişebilir ki bu tabii bir durumdur. 
Bu isimlerle ilgili olarak yapılabilecek bir ortak çalışmayla pek çok 
karmaşanın önüne geçilebilir. 

Doğu Avrupa’nın belirli bölgelerini sınırlandırılmış zaman 
dilimlerinde ele alan araştırmalar, bu konudaki çalışmaların derinliğini 
artıracak niteliktedir. Seçilecek bir ülkenin Eski Çağ, Orta Çağ ya da 
yakın dönemini ele alacak tarihçiler grubu farklı bilimsel birikimleri ve 
farklı dillerdeki kaynakları bir araya getirip özgün çalışmalar ortaya 
çıkarabilir. Böylece çeşitli ülkelerdeki tarih anlayışlarındaki ayrışma 
belli olacağı gibi farklı kaynak dillerinden elde edilecek bilgilerle o vakte 
kadar olan bakış açıları değişebilir. Haliyle hem ortak çalışma grupları 
kendiliğinden ortaya çıkmış olur hem de bir konu derinlemesine ele 
alınarak çözüme kavuşur. Aynı şekilde belirli konular seçilerek 
yapılacak tartışmalar da oldukça verimli olur. Altay toplulukları 
hakkında yapılan toplantılar bu bakımdan çok önemli bir örnektir. 
Düzenli aralıklarla tertiplenen kongrelerde belirli meselelere 
yoğunlaşan Altay toplulukları uzmanları, bölgenin dil ve edebiyat 

                                                           
5 Örnek olarak bkz. Türk Yer Adları Sempozyumu (Ankara 11-13 Eylül 1984) Bildirileri, 
Ankara 1984; Tofiq Ahmedov, Azerbaycan Toponimikası Esasları, Baki 1991; Bilge 
Umar,  Türkiye’de Tarihsel Adlar, İstanbul 1993; Budag Budagov, Turkic Toponyms of 
Eurasia, Baku 1997; Galibe Gültekin, Güney Azerbaycan’ın Doğusundaki Yer Adları (nşr. 
E. Uzun), Trabzon 2001; Heyet, Azәrbaycan Toponimlerinin Ensiklopedik Lüğәti, I-II, 
Baki 2007; Akif İmanlı, Sherur ve İğdır Bölgәlәrinin Yer Adları, Naxçıvan 2008; vb. 
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yapısından tarihî gelişimine, mesken kültüründen aile yapısına kadar 
konuları farklı açılardan ele alarak çok önemli çalışmalara imza 
atmıştır. Böylece değişik ülkelerin bu konulardaki bilgi birikimi bir araya 
getirilerek aynı meseleye çeşitli açılardan bakılması sağlanmıştır.6  Bu 
tür tematik toplantılar Doğu Avrupa tarihi hakkında da yapıldığında 
hacimli bir külliyat ortaya çıkabilecektir. 

Doğu Avrupa tarihi araştırmalarının gelişiminde karşılıklı etkileşimi 
artıracak akademik değişim programlarının büyük önemi vardır. 
Erasmus programı ve ulusal programlardan faydalanılarak mutlaka 
öğretim üyesi ve öğrenci değişimi yapılmalıdır. Araştırmacılar ve 
araştırmacı adayları çalışmak istedikleri coğrafyayı tanımalıdır. Arşiv ya 
da kütüphane bilgisiyle yapılan çalışmaların bir yönü hep eksik 
kalmaktadır. Bu açığı kapatmak için oradaki paydaşlarının rehberliğiyle 
araştırma sahası tanınmalıdır.  

Sonuçta Doğu Avrupa coğrafî olarak çok geniş, etnik olarak da çok 
çeşitli bir alandır. Bölgenin ve üzerinde yaşayan halkların tarihini 
aydınlatmaya çalışmak için ortak araştırmalar yapılması büyük faydalar 
sağlar. Bölgeye çok yönlü bakmak isteyen araştırmacılar pek çok dilde 
hazırlanmış bilgi ve belgelere bakmak zorundadır. Bunu sağlamanın en 
kısa yolu bir konu ya da dönem üzerinde farklı ülkelerden katılan 
uzmanların bir araya gelerek kendi kaynaklarıyla meselenin çözümüne 
katkı sağlamasıdır. Böylece farklı bakış açılarını bir çatı altında 
toplamak mümkündür. Belirli bir zaman, mekân ya da konu sınırlaması 
konularak yapılacak ortak çalışmalar Doğu Avrupa tarihi araştırmalarını 
önemli bir noktaya taşıyacaktır.  

 

 

 

 

                                                           
6 Bkz. Altay Communities: Religion and Belief  Rituels (Ed. İ. Şahin vd.), İstanbul 2017; 
Altay Communities: Language and Literature Issues (Ed. İ. Şahin vd.), İstanbul 2017; 
Altay Communities: History Issues (Ed. İ. Şahin vd.), İstanbul 2017; Altay Toplulukları: 
Mesken ve Kültürü (Ed. İ. Şahin vd.), İstanbul 2019; Altay Toplulukları: Aile ve Aile 
Değerleri (Ed. İ. Şahin vd.), İstanbul 2019.  
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Osmanlı Dönemi Doğu Avrupa Tarihi Araştırmalarında 
Yer(leşme) İsimleri ve Terminoloji Sorunu 

 

Orhan Kılıç* 

Özet 

Doğu Avrupa coğrafyasının Osmanlı dönemindeki durumunu yansıtan 
birçok akademik çalışma yapılmaktadır. Bugün bahse konu coğrafyada farklı 
dilde konuşan veya farklı alfabe ile yazan devletler ve milletler bulunmaktadır. 
Bu sebeple, Osmanlı döneminde kullanılan isimlerin büyük bir kısmı değişime 
uğramıştır. Günümüzde yapılan veya yapılacak olan tarih araştırmalarında yer 
isimlerinin bir anakronizm hatasına düşülmeden kullanılması zarureti vardır. 
Osmanlı döneminde kullanılan çeşitli müessese isimleri ve bazı terimler için de 
aynı hassasiyetin gösterilmesi gerekmektedir. 

Arap alfabesi kullanılarak oluşturulmuş Osmanlı belgelerinde geçen isimler 
araştırmacılar tarafından farklı şekillerde okunmaktadır. Bazen belgelerde de 
aynı isim farklı şekillerde yazılabilmektedir. Araştırmacıların bu handikabı göz 
önünde bulundurması ve konuyu tarihi coğrafya boyutuyla ele alması halinde 
daha gerçekçi bir tablo ortaya çıkacaktır. Yer isimleri ve terimlerin farklı 
dillerde yapılan çalışmalarda kullanılması halinde, bugünkü ifade edilen 
şekillerinin yanı sıra eski özgün kullanımlarını da birlikte verilmesinin sorunu 
bir ölçüde çözeceği öngörülmektedir. 

Doğu Avrupa tarihi araştırmalarında siyasi süreç ve bu süreçteki değişim ve 
farklılıklar da mutlaka dikkate alınmalıdır. Bütün Osmanlı döneminde aynı 
terminolojinin kullanılmadığı ve gelişen siyasi olaylar çerçevesinde farklı 
uygulamaların olduğu bilinmektedir. 

Bu bildiride, ana kaynaklardaki bilgiler ışığında, Doğu Avrupa coğrafyası 
ölçekli yapılacak çalışmalarda isim ve terimlerin doğru kullanılmasına dikkat 
çekilmiş ve önerilerde bulunulmuştur. 

Anahtar kelimeler: Doğu Avrupa, Yer İsimleri, Yerleşme İsimleri, 
Toponomi, Osmanlı, Rumeli 

 

                                                           
* Prof. Dr., Fırat Üniversitesi, İnsani ve Sosyal Bilimler Fakültesi, Tarih Bölümü,  
okilic60@gmail.com. 
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Place Names/Settlement Names and Terminology Problems in Eastern 
European History Studies in the Ottoman Period 

Abstract 

Many academic studies reflecting the situation of Eastern European 
geography in the Ottoman period have been and continue to be done. Today, 
there are states and nations that speak different languages or write with 
different alphabets. For this reason, most of the names used in the Ottoman 
period have changed. It is necessary to use place names in historical research 
without making an anachronism mistake. The same sensitivity should be 
shown for the various names used in the Ottoman period and for some terms. 

The names in the Ottoman archive documents created using the Arabic 
alphabet are read by the researchers in different ways. Sometimes the same 
name can be written in different ways even in documents. A more realistic 
picture will emerge if the researchers consider this handicap and deal with 
the issue in terms of historical geography. If place names and terms are used 
in studies conducted in different languages, it is foreseen that the use of old 
original uses together with today's expressed forms will solve the problem to 
some extent. 

The political process and the changes and differences in Eastern European 
historical studies should also be taken into consideration. It is known that the 
same terminology was not used during the whole Ottoman period and that 
there were different practices within the framework of the developing 
political events. 

In this paper, in the light of the information in the main sources, the 
correct use of names and terms in the studies to be conducted in Eastern 
European geography scale has been pointed out and suggestions have been 
made. 

Keywords: East Europe, Place Names, Settlement Names, Toponomy, 
Ottoman, Rumelia 

 

Giriş 

Akademik tarih araştırmalarının temel sorunlarından birisi yer, 
yerleşme, devlet, millet, kavim, aşiret, boy, müessese, şahıs adları ve 
benzeri isimler ile bazı terimlerin yerli yerinde ve doğru kullanımıdır. 
Bu durum, aslında bütün sosyal ve beşeri bilimlerin temel sorunudur. 
Çünkü tarihi süreç içerisinde yer, şahıs ve müessese adları ile çeşitli 
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terimlerde değişimler meydana gelmiş ve bu değişimler tarih 
araştırmalarını doğrudan etkileyici bir mahiyet arz etmiştir. Özellikle 
yer ve yerleşme isimleri çoğu kere o yerin hangi kültür, din, milliyet 
veya devletin hâkimiyeti altında olmasına göre şekillenmiş ve ilgili 
yerler el değiştirip farklı unsurların eline geçince, yer veya yerleşme 
isimleri de yeni unsurun ad verme geleneğine göre yeniden 
belirlenmiştir. Bazen de etkisi altında kalınan veya ilişkide bulunulan 
kültürün ad verme geleneğinin kısmen de olsa kullanıldığına 
rastlanmaktadır. Mesela Macarcadaki yer adlarının bir kısmının Türkçe 
yer adı verme geleneğinden etkilendiği tespit edilmiştir1. 

Yer isimleri sadece bahse konu yerin el değiştirmesi ile sınırlı 
kalmamış, bazen hiç gereği yokken bilinçsizce ve belli bir dayanaktan 
yoksun olarak da değiştirilmiştir. 

İsim ve terimler farklı dillerde kullanılırken o dilin alfabesindeki 
harflerin hangi sese karşılık geldiği dikkate alınmaktadır. Ancak bu 
durum çok farklı yazılışların ortaya çıkmasına ve ciddi karışıklıkların 
ortaya çıkmasına sebep olmaktadır. Özellikle Latin alfabesinde 
bulunmayan ı, ö, ç, ğ, ü ve ş gibi harflerin karşılığında ch, gh ve sh gibi 
birden fazla harf kullanılabilmektedir. Alfabe ve dil farkı, konuşma ve 
yazı dili açısından daha farklı sorunları da beraberinde 
getirebilmektedir. 

Osmanlı dönemi Doğu Avrupa Araştırmaları bağlamında 
düşünüldüğünde yer(leşme), müessese, topluluk, millet ve hatta devlet 
isimlendirmelerinde veya terimlerinde bir birlik sağlanamadığı ve tarih 
araştırmalarında bir sorun olarak karşımıza çıktığı görülmektedir. 

1- Yer(leşme) İsimleri ve Sorunlar 

Balkan coğrafyasının tamamını, Karadeniz’in kuzeyi ve Kuzey-doğu 
Tuna havzasını Doğu Avrupa coğrafyası içerisinde kabul edersek bu 
coğrafyanın tarihi dönemler içerisinde farklı din, dil, millet ve 
devletlerin idaresi altına girdiği ve doğal olarak bu unsurların kültür 
ikliminin etkisi altında kaldığı söylenebilir. Bu bağlamda 
düşünüldüğünde, Doğu Avrupa tarih yazımında göze çarpan en önemli 

                                                           
1 Bkz. Eva Csaki, “Macarca’daki Yer Adlarına ve Ad Verme Geleneklerine Dair”, Dil 
Araştırmaları, S. 13, Güz 2013, s. 37-44. 
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sorun anakronizm olarak görülmektedir. Araştırmacılar çoğu zaman 
yaşadıkları çağın veya kullandıkları dilin etkisinde kalarak yer(leşme) 
isimleri veya terimleri kullanmaktadırlar. Hâlbuki, tarihte zikredilen bir 
yer(leşme) ve siyasi teşekkül ismini bugünkü anlamıyla veya arzumuz 
doğrultusunda kullanmak bir anlamda tarihi çarpıtmak anlamına 
gelmektedir. Terimleri yanlış kullanmak, tarihin de farklı yorumlanması 
ve değerlendirilmesi gibi bir sonucu doğuracaktır. Bu sebeple, tarihi 
isim ve terimleri kendi dönemlerindeki şekliyle ve manası ile kullanmak 
zarureti vardır. Mesela, Batılı bazı tarihçiler 19. yüzyılda kendilerince 
Doğu Roma İmparatorluğu’na Bizans İmparatorluğu adını vermişler ve 
bu adlandırma adeta bir galat-ı meşhur haline gelerek akademik 
çevrelerce kullanılmıştır2. Bu adlandırmanın aksine Doğu Roma 
İmparatorları kendilerini tanımlayan hiçbir tarihi belge veya kaynakta 
kendilerini Bizans İmparatoru olarak tanımlamamışlardır. Benzer 
şekilde Hun Hakanlığı’na Hun İmparatorluğu demek de doğru değildir3. 

Gerek Doğu Avrupa gerekse diğer bölgelerle ilgili yapılan 
çalışmalarda, Osmanlı İmparatorluğu tabirinin kullanılması da aynı 
yanlış anlayışın bir tezahürüdür. Çünkü Osmanlılar da kendilerini hiçbir 
zaman imparatorluk olarak tanımlamamışlardır. Devletin adı Devlet-i 
Aliyye veya Devlet-i Aliyye-i Osmaniyye’dir. Nitekim rahmetli Halil 
İnalcık, son eserleri içerisinde yer alan kitap serisinin ismini Devlet-i 
Aliyye olarak koymuş ve bunun sebebini …zira Osmanlılar kendi 
devletlerini Devlet-i ‘Aliyye-i Osmaniyye diye adlandırmıştır şeklinde 
izah etmiştir4. 

Bunların dışında bazı yer ve yerleşme isimlerinin tarih süreç 
içerisinde farklı yazılımları olduğu ve değişik dil ve alfabe ile yazıldıkları 
zaman özgün hallerinden daha farklı bir forma büründükleri de bir 
vakıadır. Buradaki en temel sorun alfabe farklılıklarıdır. Osmanlı 
döneminde eski yazı ile yazılan isimler bugünkü kullanımlarına 
benzetilerek transkript edilmekte ve dolaysıyla bir anakronizm sorunu 
ortaya çıkmaktadır. Bu hususta dikkat çeken en önemli isim 

                                                           
2 Mesela bkz. Georg Ostrogorsky, Bizans Devleti Tarihi, TTK yay., Ankara, 1981. 
3 Mustafa Öztürk, Tarih Felsefesi, Gözden geçirilmiş ve genişletilmiş 2. Baskı, Akçağ 
yay., Ankara, 2010, s. 85. 
4 Bkz. Halil İnalcık, Devlet-i Aliyye-Osmanlı İmparatorluğu Üzerine Araştırmalar I, 
Türkiye İş Bankası Kültür yay., İstanbul, 2009, s. 3. 
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Rumeli/Rum-ili’dir. Osmanlı belgelerinin neredeyse tamamında Rumeli 
ismi Rum-İli imlasıyla yazılmaktadır (Bkz. Resim 1)5. 

 
Resim 1: Rum-İli Kullanımı ile ilgili 1544 tarihli bir belge. 

Buna rağmen 14-19. yüzyılları içeren araştırmalarda bile çoğunlukla 
Rumeli kullanımı tercih edilmektedir. Tarihi metinlerin aynı zamanda 
dil bilimcilerin de bir kaynağı olduğu göz önünde bulundurularak 
kelimelerin etimolojik incelemesine katkıda bulunmak maksadıyla, 
kaynaklardaki kullanışları esas alınarak kayda geçirilmeleri 
gerekmektedir. Bu çerçeveden bakıldığında sonu ili (  ايىل  ) ile biten 
isimlerin eli şeklinde bitirmek yerine ili şeklinde bitirmenin daha 
isabetli olacağı değerlendirilmektedir. Bu bağlamda, kullanıldığı şekli ve 
dönemi de dikkate alarak, Doğu Avrupa coğrafyasında olması 
hasebiyle, Karlıeli yerine Karlı-ili kullanımının tercih edilmesinin altını 
çizmek gerekmektedir. 

Bu konuda dikkat çekeceğimiz bir diğer önemli kelime Anapoli’dir. 
Anapoli, Mora yarımadasındaki en önemli liman şehirlerinden birisi 
olup bir müddet Anapoli Donaması adıyla bir donanmanın da hareket 
üssü vazifesini görmüştür6. Kelime, Napoli’den bozma olmasına 
rağmen, İdrisî Bitlisî gibi devrin coğrafyacıları Anabolu kullanımını 
tercih etmiş ve bu isimle şöhret bulmuştur. Evliya Çelebi ise İtalyan ve 
Frenk lisanında buraya Anapolye denildiğini, Osmanlılar’ın ise bu 
kelimden bozma olarak Anabolu şeklini kullandıklarını yazmıştır. Piri 
Reis ise eserinde burasını Anabolı şeklinde harekelemiştir7. 

Osmanlı vesikalarında Anabolı/Anaboli veya Anapoli şeklinde 
okunabilecek bir imla ile yazılmıştır (Bkz. Resim 2)8. Hatta İtalya’daki 

                                                           
5 Mesela 18 Haziran 1544 tarihli belge, Rum-İli sancakları beğlerine ve Rum-İli 
kadılarına hüküm yazıla ki: Hâlâ vilâyet-i Ohri… şeklinde başlamaktadır. BOA,Kâmil 
Kepeci No: 62, s. 294. 
6 Anapoli donanması hakkında bkz. Orhan Kılıç, 18. Yüzyılın İlk Yarısında Osmanlı 
Devleti’nin İdari Taksimatı-Eyalet ve Sancak Tevcihatı, Elazığ, 1997, s. 84. 
7 Nejat Göyünç, “Anabolu”, TDV İslâm Ansiklopedisi, C. 3, İstanbul, 1991, s. 105. 
8 30 Aralık 1772 tarihinde başlayan tevcih kayıtlarında Muhassıllık-ı Eyalet-i Mora ma’a 
Muhafızlık-ı Kal’a-i Anapoli şeklinde bir kullanım vardır. Bkz. BOA, A. DVNSNŞT d. 16, s. 
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Napoli ile karıştırılmamak için buraya Rumeli Napoli’si denildiğine dair 
bilgiler de vardır. Mesela, Donald Edgar Pitcher, bazı haritalarında 
Mora’daki bahse konu yeri Napoli olarak işaretlemektedir9. Dolayısıyla, 
Mora yarımadasındaki bu önemli üs bölgesinin Anapoli şeklinde 
okunması ve yazılmasının daha isabetli olacağı kanaatindeyiz. 

 
Resim 2: Anapoli kullanımı ile ilgili bir belge. 

Sonu “bolı/boli veya poli” şeklinde biten diğer isimler için de aynı 
durum söz konusudur. Sonu “bolı/boli/poli” olarak biten yer isimleri, 
yaygın olarak “bolu” şeklinde bitirilmektedir. Bu isimlerin sonundaki 
heceler “vav/و” harfi ile değil “ye/ى” harfi ile bitmektedir. Dolayısıyla 
Gelibolu, Niğbolu, Hayrabolu, Konaçbolu ve Yanbolu gibi yer isimlerinin 
tarih araştırmalarında Gelibolı, Niğbolı, Hayrabolı, Konaçpoli ve Yanboli 
olarak ifade edilmesi uygun olacaktır. Bu isimlerin etimolojik 
kökenlerine bakıldığında zaten poli şeklinde bittikleri görülecektir. 
Nitekim Gelibolu şehri ve yarımadasının adının “gemi şehri, güzel 
şehir” yahut “Galyalılar’ın şehri” anlamındaki Kallipolis veya 
Gallipolis’ten geldiği belirtilir. Şehir, 14. yüzyılın başlarından itibaren bu 
bölgeye yönelik akınlarda bulunan Türkmen beylikleri tarafından 
Gelibolu adıyla anılmıştır. Aydınoğulları tarihini ihtiva eden 
Düstûrnâme’de Gelibolı şeklinin kullanıldığı dikkati çekmektedir10. 

Devrin kaynak eserlerinin bazıları Gelibolu şeklini tercih etmektedir. 
Mesela İbn-i Kemâl, Gelibolu hakkında bilgi verirken aynen şunları 
yazar11: 

Gelibolı’nın aslı Kalipoli’dir neteke (?) Yanbolı’nın aslı Yanipoli ve 
Niğbolı’nın aslı Nikopoli’dir. Poli (Grekçe polis) diyü Rumîler (Rumlar) 
dilince kasabaya dirler. 

                                                                                                                               
231. 1632 yılında tanzim edilen bir sancak defterinde de Anapoli Kaptanlığı mevcuttur 
ve aynı imla ile yazılmaktadır. Bkz. BOA, A. RSK d. 1492, s. 12. 
9 Donald Edgar Pitcher, Osmanlı İmparatorluğu’nun Tarihsel Coğrafyası, Çeviren: Bahar 
Tırnakçı, 2. Baskı YKY, İstanbul, 2001, Harita 16. 
10 Feridun M. Emecen, “Gelibolu”, TDV İslâm Ansiklopedisi, C. 14, İstanbul, 1996, s. 1. 
11 Kemal Paşa-Oğlu Şemsüddin Ahmed İbn-i Kemal, Tevârih-i Âl-i Osman, II. Defter, 
Yayına hazırlayan: Şerafettin Turan, TTK yay., Ankara, 1991, s. 126. 
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Bu açıklama çerçevesinde, sonu poli/boli/bolı, şeklinde biten 
isimlerin Türklerde ad verme geleneği çerçevesinde verilen yeni isimler 
olmadığı ancak zamanla Türk diline yakın bir formatta yazılımına ve 
söylenmesine doğru bir süreç takip ettiğini söylemek mümkün 
gözükmektedir. Nitekim yukarıda referans gösterdiğimiz İbn-i Kemâl’in 
bilgilerinde bile aynı paragrafta Gelibolı ve Gelibolu şeklinde iki ayrı 
kullanım olduğu görülmektedir. Arşiv belgelerinde istisnai hâller hariç, 
bu isimlerin çoğu sonları “ye/ى” harfi ile bitmektedir. 16. yüzyılın ilk 
çeyreğinde de 18. yüzyılın sonunda da bahse konu ettiğimiz 
sancakların idari taksimat ve tevcihat ile ilgili defterlerdeki 
yazılımlarında bir değişiklik yoktur (bkz. Resim 3 ve Resim 4). 

 
Resim 3: 16. Yüzyıl başları Gelibolı ve Niğbolı kullanımları (BOA, 

TSMA D. 5246, vr. 1/b). 

 
Resim 4: 1770’de Niğbolı kullanımı (BOA, ADVNSNŞT d. 16, s. 36. 

Rumeli Eyaleti bünyesindeki önemli sancaklardan birisi olan 
Yanya’nın yazılış ve okunuşunda da dönemsel farklılıklar 
görülmektedir. Bu ismin en son aldığı form olan Yanya daha fazla 
kullanılmaktadır. Hâlbuki, Kanuni devrinin başlarında hazırlanan bazı 
sancak tevcih defterlerinde bu sancağın ismi çok açık bir şekilde Yanine 
olarak yazılmıştır (Bkz. Resim 5)12. 

                                                           
12 Yanine kullanımları için ayrıca bkz. BOA, TSMA D. 10057, vr. 2/a; BOA, TSMA D. 
9772, vr. 1/b; BOA, TSMA D. 5246, vr. 2/a. 
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Resim 5: Kanuni Devri Başlarında Yanine kullanımı (BOA, TSMA D. 
9578, vr. 6/b) 

Ancak bu kullanım şekli bir müddet sonra terk edilmiş ve 16. yüzyıl 
ortalarından itibaren Yanya şeklinde ifade edilmeye başlanmıştır13. Bu 
açıklamalar çerçevesinde, bahse konu sancağın kaynaklarda farklı 
şekillerde yazıldığı göz ardı edilmeden, hangi zamanda hangi kullanım 
şekli tercih edilmiş ise o şekilde ifade edilmesi gerektiğini düşünüyoruz. 

Doğu Avrupa coğrafyasındaki bazı yer(leşme) isimleri Yanya 
örneğinde olduğu gibi kısmi değişime uğramışlar ve bu değişim süreci 
söz ve yazı diline de yansımıştır. Ancak bazı isimler yazılış bakımından 
bir değişime uğramamasına rağmen farklı şekillerde yazılmakta ve 
söylenmektedir. Bu husus, yapılan veya yapılacak çalışmaların en 
önemli sorunlarından birisidir. Hatta aynı çalışma içerisinde bile aynı 
yer(leşme) adı farklı şekillerde ifade edilebilmektedir14. Bu tür 
kullanımlar, biraz da aynı yerlerin farklı kaynaklarda farklı şekillerde 
zikredilmesinden ve zihinlerde değişik formlarda yer etmesinden 
kaynaklanmış olabilir15. 

Doğu Avrupa ölçekli düşünüldüğünde, bazı yer isimlerinin bu tür 
yanlış kullanımlara imkân tanıyan bir yapıda olduğu görülmektedir. 
Dolayısıyla aşağıda bir listesini vermeye çalıştığımız bazı isimlerin farklı 
kullanım şekilleri verilmiş ve bunlardan tercih edilmesi daha uygun 
olanlar ilk sütunda belirtilmiştir. Ancak burada hemen belirtelim ki, 
döneminde vücuda getirilmiş kaynak eserlerde ikinci sütundaki isimler 

                                                           
13 Bkz. BOA, Kâmil Kepeci No: 262, s. 5. 
14 Oldukça kıymetli ve titiz çalışmaları bulunan merhum M. Tayyib Gökbilgin bile bir 
makalesinde, aynı dönemde Hayrabolı ismini Hayrabolu ve Hayrebolu olarak iki farklı 
şekli ile kullanmıştır. Bkz. M. Tayyib Gökbilgin, “Kanunî Sultan Süleyman Devri 
Başlarında Rumeli Eyaleti, Livaları, Şehir ve Kasabaları”, Belleten, C. XX, Sa. 78 (Nisan 
1956), TTK yay., Ankara, 1956, s. 247, 269. 
15 Başta şahsım olmak üzere birçok araştırmacının bu alışkanlıkla aynı yeri farklı 
araştırmalarda veya aynı araştırmada değişik şekillerde ifade ettiği bir vakıadır. 
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de sıkça geçmektedir. Dolaysıyla araştırmacıların doğrudan istifade 
ettikleri kaynakların dili ve imlasını tercih ederek ulaşabildikleri ölçüde 
kaynaklar arasındaki farklılıklara dikkat çekmeleri anakronizm hatasının 
yapılmaması bakımından daha isabetli olacaktır. Tespitlerimiz ağırlıklı 
olarak idari taksimat ve tevcihat defterlerindeki yaygın yazılımlara 
dayanmaktadır. Bütün bunlara rağmen arşiv vesikalarında burada 
belirtemeyeceğimiz çok fazla oranda aynı yerin farklı şekillerde 
yazıldığını söylemek gerekir. 

Tablo 1: Bazı Yer(leşme) İsimlerinin Yaygın ve Farklı Kullanımları 

Arşiv Kaynaklarındaki Yaygın 
Yazılışlar 

Farklı Kullanımlar 

Vulçıtrin ( ینول چتر ) Vulçetrin, Vulçitren 

İlbasan  (ايلبصان) Elbasan 

Ağriboz (أغريبوز) Eğriboz 

Mizistre (ه  Mezistre, Mezistire (مزستر

İzvornik (ازورنيق) Zvornik 

Prizrin  ( زرينپر  ) Prizren-Pirzerin 

Prevadi( ره وادىپ ) Pravadi 

Tımışvar(طمشوار) Temeşvar, Tamaşvar 

Budun(بدون) Budin, Buda 

Özi16(اوزى) Özü 

Cankermân(جانكرمان) Cankirmân 

Midillü (مدللو) Midilli 

 

Yer isimleri ile ilgili olarak dikkat çekeceğimiz bir diğer husus, aynı 
isimle anılan ancak farklı coğrafyalarda bulunan sancaklardır. 
Bunlardan ilk akla gelen Rum-ili Eyaleti bünyesinde yazılan İskenderiyye 
ile çoğunlukla Derya Kaptanlığı bünyesinde görülen Mısır’daki 
İskenderiyye sancaklarıdır. Tamamıyla aynı imla yazılan bu iki sancak 
hakkındaki değerlendirmeler bu husus göz önünde bulundurularak 

                                                           
16 Özi, Osmanlı belgelerinde Özü veya Özi şeklinde yazılmıştır. Ancak 17. yüzyıldan 
itibaren ağırlıklı olarak Özi’nin kullanıldığını söylemek mümkündür. Bu sebeple Özi 
isminin daha yaygın kullanıldığını söyleyebiliriz. Bkz. Orhan Kılıç, “Batı Karadeniz 
Kıyısında Bir Osmanlı Eyaleti: Özi/Silistre (İdari Taksimat ve Yönetim)”, Karadeniz 
İncelemeleri Dergisi, S. 23, 2017, s. 30. 
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yapılmalı ve Arnavutluk İskenderiyye’si olarak da bilinen sancağın 
merkezinin İşkodra olduğu17 unutulmamalıdır. Rum-ili’ndeki 
İskenderiyye ile Mısır’daki İskenderiyye arasında bir karışıklık olmaması 
için vesikalarda Mısır İskenderiyyesi ve Arnavutluk İskenderiyyesi 
vurguları da yapılmaktaydı. Aynı durum Bosna’daki Kilis Sancağı ile 
Haleb Eyaleti’ne bağlı Kilis sancakları için de söz konusudur. Çağdaş 
kaynaklarımız Bosna’dakine Klis, bugün Güneydoğu Anadolu’daki sınır 
illerimizden birisi olan ve Osmanlı döneminde Haleb Eyaleti’ne bağlı 
olana ise Kilis diyerek meseleyi çözmüş gibiyse de Osmanlı 
uygulamasında bu durumun aynı olmadığı her iki sancağında aynı imla 
ile yazıldığı (كليس) ve aynı şekilde söylendiği anlaşılmaktadır. Bu konuyu 
destekler bir örnek şöyledir: 

9 Ağustos 1579 tarihinde Tımışvar Eyaleti tevcih kaydında; 
Haleb’teki Kilis beyi olan Süleyman Bey’e verilmişdir ibareleri 
bulunmaktadır18. Bu kayıttan anlaşıldığı kadarıyla aynı harflerle yazılan 
iki sancak aynı şekilde telaffuz edilmektedir. Böyle bir durum söz 
konusu olmasaydı böyle bir vurguya gerek duyulmazdı diye 
düşünüyoruz. Dolayısıyla Osmanlı uygulamasında aynı şekilde 
yazılmakta olan bu iki sancağın isminin aynı form ile transkript edilmesi 
gerekmektedir. 

2- Yer(leşme) İsimlerinin Farklı Dillerde Yazılması 

Osmanlı döneminde Doğu Avrupa coğrafyasında kullanılan 
yer(leşme) isimlerinin doğru yazılması ve doğru telaffuz edilmesi için 
hangi dilde yazılıyorsa o dilde kullanılan harflerin verdikleri sese göre 
bir imla ile yazılması gerekmektedir. Bu da isimlerin özgün 
yazılımlarından farklı bir formata bürünmesi sonucunu çıkarmaktadır. 
Osmanlı hâkimiyetinden çıkan bölgeler bağlamında düşünüldüğünde, 
yer isimlerinin Osmanlı öncesi adlandırmalar tercih edilerek kullanıldığı 
görülür. Mesela, Osmanlı Devleti’nin Kuzey-Batı sınırındaki en uçtaki 
eyaletlerden birisi olan Kamaniçe Eyaleti’nin merkezi olan ve aynı adla 
anılan şehrin bugünkü adı Kamianets-Podilsky’dir. Ukrayna sınırları 
dahilinde bulunan bu şehir ve kaleyi, konu ile ilgili olan tarihçiler hariç 
kimse Kamaniçe olarak bilmemektedir. Aynı şekilde Özi Kalesi ve şehri 

                                                           
17 Machiel Kiel, “İşkodra”, TDV İslam Ansiklopedisi, Cilt: 23, İstanbul, 2001, s. 433. 
18 BOA, Kâmil Kepeci No: 254, s. 10. 
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Ochakiv/Oçakov olarak anılmaktadır. Kefe şehri Caffa olarak 
yazılmaktadır.  

Osmanlı dönemindekinden farklı olarak İngilizce yazılması halinde 
Eflak’ın karşılığı Walachia, Boğdan’ın karşılığı Moldavia, Erdel’in 
karşılığı ise Transylvania olarak bilinmektedir19. Bu sebeple özellikle 
Türkçe dışında yazılan klasik ve çağdaş kaynaklarda bazı yer isimlerinin 
Osmanlı döneminde nereyi karşıladığını bilmek gerekmektedir. 
Budun/Buda, Tımışvar/Timişoara, Özi/Ochakiv, Kamaniçe/Kamienets-
Podilsky, Kefe/Caffa, Eğri/Eger, Kırım/Crimea, Girit/Cretan, 
Selanik/Thessaloniki, Üsküp/Skopje, Karadağ/Montenegro ve 
Manastır/Bitola eşleşmelerini bu konuda ilk akla gelen örnekler olarak 
vermek mümkündür. Kırım Hanlığı denilirken ise Crimea yerine 
Crimean Khanete kullanılmaktadır. 

Bulgaristan, Yunanistan, Ukrayna ve Rusya gibi farklı alfabe kullanan 
ülkelerde yapılan çalışmalarda ise bu durum daha da zorlaşmakta ve 
transkript yapma mecburiyeti hasıl olmaktadır. 

3- Terimlerin Kullanılmasındaki Sorunlar 

Yer(leşme) isimlerinin dışında bazı müessese isimleri veya 
terimlerin farklı dillerde yazılması durumunda bahse konu ibarelerin 
özgün kullanımlarından çok farklı bir şekle büründüğü görülmektedir. 
Osmanlı devrinde var olan bir terimin çevrilen dildeki sesin karşılığı 
olan harflerle ifadesi, yer isimlerinde olduğu gibi ilk halinden oldukça 
değişmiş bir kelimenin karşımıza çıkmasına sebep olmaktadır. Mesela, 
yeniçeri terimi yerine İngilizcede janissary kullanılmaktadır ve ilk 
bakışta çok da yeniçeri kelimesini çağrıştırmamaktadır. Voyvodalık 
karşılığı olarak kullanılan voivodaship kelimesi de benzer bir özellik 
taşımaktadır. Tımar ve zeamet terimleri yerine kullanılan fief 
kelimesinin Osmanlı kullanımını benzer bir tarafı yoktur. 

Sancaklardan müteşekkil idari ünitelerin karşılığı eyalet veya 
vilayettir. Bunları ifade ederken genellikle province veya state tabirleri 
tercih edilmektedir. Aslında her iki kelime de Osmanlı uygulamasındaki 

                                                           
19 Orhan Kılıç, “Administrative Division of the Ottoman Empire’s Dominions in Eastern 
Europe”, Problems of History of Central and Eastern Europe Collection of Scientific 
Papers, Issue 6, Kamianets-Podilsky,2017, s. 131, 134. 
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vilayet/eyaleti tam olarak karşılamamaktadır. Bu sebeple doğrudan 
terimin özgün halini kullanmak da gerekmektedir.  

Dolayısıyla tahrir, kazasker, şeyhülislam, sadrazam, yeniçeri ağası, 
kethüda, timar, zeamet, kethüda yeri, sübaşı, çeribaşı, sekbân, sipahi 
vb. yüzlerce kelimenin farklı dillerdeki karşılığını tam ve doğru bir 
şekilde bulmak mümkün değildir. 

Burada üzerinde durulması gereken bir diğer önemli husus terimleri 
yeri ve zamanına göre doğru kullanmaktır. Mesela 16. yüzyılın son 
çeyreğine kadar sancaklardan müteşekkil idari üniteler için eyalet 
yerine vilayet tabiri kullanılmaktadır. Yani 1550 yılında Rum-ili Eyaleti 
demek doğru değildir. Hele hele kaynaklarda vilayet olarak kaydedilmiş 
ise buna rağmen eyalet tabirini kullanmak hatanın derecesini daha da 
yükseltmektedir. Eyalet/vilayet ve beylerbeylik tabirlerinin 
yöneticilerin rütbesi ile ilgili bazı belirleyici hususları da içerdiği göz 
önünde bulundurulursa bu konuda dikkatli davranmak gerektiği daha 
iyi anlaşılabilir20. 

Voyvodalık hususu da dikkatli olunması gereken bir başka konudur. 
Klasik bilgilerimiz Doğu Avrupa coğrafyasında Osmanlı Devleti’ne bağlı 
olan üç voyvodalık olduğu yönündedir ve büyük oranda doğrudur. 
Ancak bu idari ünitelerin her zaman voyvodalık olarak anılmadığı ve 
gelişen siyasi olaylar çerçevesinde farklı statülere girdiği de 
bilinmektedir. Mesela, Erdel 1541 yılında Osmanlılar tarafından ele 
geçirildikten sonra önce voyvodalık olarak kabul edilmiş ancak tam 
olarak hâkimiyet tesis edilememiştir. 1552’de Tımışvar’ın fethedilmesi 
sırasında Erdel yeniden fethedilmiş ve yeni kurulan Tımışvar 
Vilayeti’nin sınırları içerisine dahil edilmiştir21. 1542-1552 yılları 
arasındaki karışıklık döneminde Osmanlı Devleti Erdel’i bir vilayet 
olarak teşkilatlamayı tasarlamıştır. Nitekim bu dönemde hazırlanan bir 
sancak-tevcih defterinde Erdel bir vilayet olarak kaydedilmiştir22. 

                                                           
20 Bu konuda geniş bilgi için bkz. Orhan Kılıç, 18. Yüzyılın İlk Yarısında Osmanlı 
Devleti’nin İdari Taksimatı-Eyalet ve Sancak Tevcihatı, Elazığ, 1997, s. 6-9. 
21 Kemal Karpat, “Erdel”, TDV İslam Ansiklopedisi, C. 11, İstanbul, 1995, s. 280-281; 
Sadık Müfit Bilge, Osmanlı’nın Macaristanı, Kitabevi yay., İstanbul, 2010, s. 246. 
22 Feridun M. Emecen-ilhan Şahin, “Osmanlı Taşra Teşkilâtının Kaynaklarından 957-958 
(1550-1551) Tarihli Sancak Tevcih Defteri”, Belgeler-Türk Tarih Belgeleri Dergisi, C. XIX, 
S. 23 (1998), TTK yay., Ankara 1999, s. 55, 63-64. 
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Osmanlı belgelerinde Erdel prensleri için voyvoda tabiri kullanılsa da 
Erdel kralı tabiri daha çok tercih edilirdi23. Padişahın gönderdiği 
nâmelerde Erdel hâkimi ve voyvoda, sadrazamın gönderdiği yazılarda 
ise Erdel hâkimi veya Erdel kralı unvanı kullanılırdı24. 

Bu bilgiler çerçevesinde, Erdel’in idari statüsü ve yöneticileri 
bağlamındaki isimlendirmelerde dönemsel farklılıkların göz önünde 
bulundurulması zarureti vardır. 

Eflak ve Boğdan için de benzer durumlar söz konusudur. Bu iki idari 
ünite de çoğunlukla voyvodalık, başlarındaki yöneticiler de voyvoda 
olarak anılmıştır. Ancak 1593 seferi sırasında Eflak ve Boğdan 
voyvodalarının Osmanlı Devleti aleyhine takındıkları tavır 
voyvodalıklarının kısa bir süreliğine iptali ve Osmanlı Devleti’nin 
buraları bir vilayet olarak teşkilatlandırılması sonucunu doğurmuştur. 
1595 yılında Eflak ve Boğdan’a beylerbeyi tayinleri yapılmıştır25. 1600 
yılına kadar bu durum devam etmiş ve bu yılda Osmanlı Devleti Eflak 
ve Boğdan’da voyvodalık statüsüne geri dönmüştür. Bu gelişmeler 
dikkate alınmadan en azından 1595-1600 yılları arasında Eflak ve 
Boğdan voyvodalıkları tabirlerinin kullanılması tarihi gelişmelere 
uymadığı için yanlış olacaktır.  En azından 1595-1600 yılları arasında 
Eflak ve Boğdan voyvodalıkları yerine Eflak ve Boğdan vilayetleri 
tabirlerini kullanmak gerekmektedir. 

Sonuç 

Doğu Avrupa tarihi ile ilgili yapılan araştırmalarda yer(leşme) 
isimleri ve terimlerin doğru kullanılması, araştırmaların sağlıklı bir 
zemine oturtulması bakımından önem arz etmektedir. Bu konuda iki 
temel sorun vardır. Bunlardan birincisi Osmanlı döneminde kullanılan 
alfabenin farklı olması ve transkript yapılırken farklı seslerle ifade 
edilmesidir. Bundan dolayı yer(leşme) ve terim isimleri farklı farklı 
şekillerde ifade edilebilmektedir. Tımışvar, Budun, Mizistre, Vulçıtrin 
gibi isimleri bu çerçevede değerlendirebiliriz. Bunun yanı sıra bazı 
isimlerin dönemsel kullanımlarının farklıklar gösterebileceği dikkate 
alınmamakta ve günümüzde kullanılan şekillerine yakın bir şekilde 

                                                           
23 Mihai Maxim, “Voyvoda”, TDV İslam Ansiklopedisi, C. 43, İstanbul, 2013, s. 127. 
24 S. M. Bilge, Osmanlı’nın Macaristanı, s. 245. 
25 BOA, A.NŞT d. 1141, s. 78-79, 82. 
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ifade edilmek istenmektedirler. Bu durum, sadece bir ismin veya 
terimin yanlış okunması sonucunu doğurmamakta bunun yanı sıra bazı 
tarihi yanılgıları da beraberinde getirmektedir. “Poli” ve “ili” son ekleri 
ile biten isimlerin kullanılmasında belgelerdeki veya diğer yazılı 
kaynaklardaki özgün şekilleri esas alınmalıdır.  

İkinci temel sorun anakronizm sorunudur. Hem isimler hem de 
kavramlar dönemsel tarihi durumları ve kullanım farklılıkları dikkate 
alınmadan standart bir formatta ifade edilmektedir. Bu durum da 
elbette basit bir isim kullanma yanılgısından çok daha ciddi bir 
sorundur. Yani bir idari üniteyi anlatılan dönemdeki statüsü ve adıyla 
yazmak ve ifade etmek gerekmektedir. 

Bütün bu sorunlar çerçevesinde kullanılan isim ve terimlerin 
dönemsel bir tarih yanılgısına düşülmeden ifade edilmesi için mutlaka 
kaynakların dili ile verilmesi kanaatindeyiz. Dil ve farklı alfabe 
sorununu aşmanın en kestirme yolu akademik çalışmalarda isim ve 
terimlerin dönemlerinde ifade edilen şeklinin en azından parantez 
içerisinde verilmesidir. Özellikle İngilizce, Fransızca ve Almanca gibi 
temel dillerde yazılan bilimsel makale ve kitaplarda bu yol mutlaka 
izlenmelidir. Hatta yeri geldiğince eski yazı şekilleri de bu isim ve 
terimlerin yanında parantez içerisinde gösterilebilir.  

Bu konuda ortak bir tavır geliştirilmesi halinde, 10-15 yıl içerisinde 
isim ve terminoloji konusunda yaşanan sorunların asgari seviyeye 
ineceği ve yapılan bilimsel çalışmaların hatadan arındırılmış olacağını 
düşünmekteyiz. 
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İç Göç Olgusu Açısından Üsküp Nüfus Defterlerinin Kaynak 
Değeri Ve Değerlendirmede Karşılaşılan Sorunlar 

 

Nedim İpek* 

 

Özet 

Yeterli kaynak olmaması sebebiyle Osmanlı coğrafyasında iç göç olgusu çok 
fazla ele alınıp değerlendirilmemiştir. Bununla beraber bazı akademisyenler 
klasik döneme ait tapu tahrir kayıtlarına istinaden bazı değerlendirmeler 
yapabilmişlerdir. Modern dönemde bu konuda önemli bir kaynak türü nüfus 
defterleridir. 1830’lu yıllarda yapılan nüfus sayım sonuçlarının kaydedildiği 
defterler bu konuya açıklık getiren bir kaynak türüdür. Nüfus sayımını yapan ve 
defterleri tanzim eden komisyonların bir kısmı sayımın gerçekleştirildiği 
yerlerde yerli nüfus ile yabancı nüfusu ayrı ayrı sayarak kayıt altına almıştır. Bu 
ayrımın yapıldığı yerlerden birisi de Üsküp’tür. Üsküp’e bağlı kasaba ve 
köylerde gerçekleştirilen sayımlar sonucunda “yabancı müslim nüfus”, 
“yabancı reaya nüfusu”, “mahall-i aharda bulunanlar” başlığı altında ayrı  nüfus 
defterleri tanzim edilmiştir. 

Bu defterler 1830- 1840 yılları arası tanzim edilmiş ve nüfus hareketliliği 
1850 yılına kadar üzerlerine kaydedilmiştir. Albay, binbaşı rütbesindeki 
subayların riyasetinde nüfus defteri nazırı ve sairlerinden oluşan komisyon 
üyeleri görev alanları dahilindeki kasaba ve köyleri tek tek dolaşarak kişilerin 
ismi, yaşı, eşkali, mesleği, gittiği yeri kayıt altına almışlardır. Bu komisyonların 
tanzim ettiği defterler kaza naibi, kaza müdürü ve azalardan oluşan meclislerce 
onaylanmıştır. Bildiri metninde iç göç yazımı açısından bu defterlerin kaynak 
değeri ve değerlendirmede karşılaşılan sorunlar tespit edilip tartışılacaktır. 

Anahtar kelimeler: Üsküp, iç göç, yabancı nüfus defteri, meslek, muhacir. 
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Resource Value of Population Records of Skopje in Terms of Immigration 
and Problems That Are Encountered in Evaluation 

Abstract 

Since there are not enough resources in the literature, the concept of 
internal migration has not been investigated sufficiently. Nevertheless, some 
academics have been able to make some evaluations based on the classical 
land registry records. Population census results which were recorded in 1830s 
are a kind of resource that clarifies this issue. In some places where the census 
is recorded, local and foreign population are counted separately and Skopje is 
one of these places. As a result of the censuses carried out in towns and villages 
of Skopje, separate population registers were issued under the title of “foreign 
Muslim population”, “foreign reaya population” and “residents that are went 
to another places”. 

While population movements were organized in the records between 1830 
and 1840, changes until 1850 were added to these records. Under the 
presidency of colonel and major officers in the region, the census members 
visited the towns and villages one by one and recorded thename, age, 
equivalent, profession, and destination of the people. The records issued by 
these commissions were approved by the assemblies of certain officials.In this 
study, the source value of these records in terms of internal migration writing 
and the problems encountered in the evaluation will be determined and 
discussed. 

Key words: Skopje, immigration, foreign population records, profession, 
immigrant. 

 

Göç klasik tanımlama ile  kişilerin  çeşitli sebeplerle  ikamet ettiği yeri 
terk edip  başka bir yere gitmesi  hadisesidir.  Göç, göç edenlerin 
sayısına,  göç ettikleri  yere, yöne,   göç etme sebeplerine göre  tasnif 
edilip  gruplandırılmaktadır. Göç edilen yöne göre tanımlama 
yapıldığında devlet sınırları  aşılarak gerçekleştirilen  göçlere dış göç, 
devlet sınırları  dahilinde  yapılan göçlere ise iç göç denmektedir.  

Osmanlı  toplumunun  klasik ve modern dönemde gerçekleştirdiği 
göçler kaynaklara istinaden ele alınıp incelenmiş ve bu konuda  makale 
ve monografik eserler  hazırlandığı  gibi  tebliğler de sunulmuştur. 
1990’a kadar daha ziyade  devletin  gerçekleştirdiği sürgün  ve iskan 
faaliyetleri  ortaya konurken,  1990  sonrası  19. Yüzyılda meydana gelen 
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savaşların  bir sonucu olarak  ortaya  çıkan kitlesel boyuttaki  nüfus 
göçleri  bilimsel bazda ele alınıp  değerlendirilmiştir.  Halihazır 
değerlendirmeler  devam etmektedir. Doğal afet, eşkıyalık  faaliyetleri  
sonucu  kitlesel boyutta gerçekleşen  iç göçler de ele alınıp incelenmiştir.  
Ancak  bireysel bazda gerçekleşen  zamanla  kitlesel bir görünüm 
kazanan ekonomik  sebepli göçler yeterince  ele alınıp incelenmemiştir.  
Şüphesiz  bunun  en önemli sebebi  araştırıcıların  elinde söz konusu  
nüfus hareketini  ortaya koyacak  yeterli  kaynağın bulunmamasıdır. Hiç 
şüphesiz iç göç  çalışmalarının  yaygınlaşması  sonucu Osmanlı 
coğrafyasındaki yerleşmelerin  büyüme, küçülme  veya yok olma 
süreçleri  daha iyi algılanacaktır.  

İç göç olgusunun  kaynakları arasında  klasik dönem  için cizye, 
mühime ve  tapu tahrir  defterleri, modern dönem  için  nüfus sayımı 
sonunda tanzim edilen  nüfus defterleri  ilk akla gelenlerdir.  Klasik  
dönem  çalışanlar  tapu tahrir  defterlerine istinaden  daha ziyade şehir 
veya sancak  monografileri  hazırlamışlardır.  Belki de bu tarz çalışmalar 
doyum  noktasına ulaştıktan sonra  klasik dönem  iç göç olgusu  ele alınıp  
incelenebilecektir. Bununla beraber  tapu kayıtlarına dayalı olarak  
çalışma yapanlar da  mevcuttur1. Nüfus hareketleri açısından modern  
dönemin  kaynakları arasında ise temettüat  ve nüfus  defterleri  gelir.  

1830’lı yıllarda ülke genelinde gerçekleştirilen nüfus sayımları  
sonunda  tanzim edilen  nüfus defterleri yakın zamanda araştırıcıların  
hizmetine sunulmuştur.  Belki de toplumun talebi  ve yerel idarelerin  
maddi desteği üzerine bugüne kadar bu defterlerin  değerlendirilmek 
yerine  daha  ziyade Latin alfabesine çevrilerek  yayınlanması  tercih 
edilmiştir. 

Görevli elemanlar ceride nezaretinin hazırladığı nizamnameye  
uygun olarak  1830’lu yıllarda nüfus sayımlarını gerçekleştirmişler ve 

                                                           
1 Alpaslan Demir, 16. Yüzyılda  Samsun-  Ayıntap Hattı Boyunca Yerleşme, Nüfus ve 
Ekonomik Yapı, Basılmamış Doktora Tezi, Ankara  2007; Alpaslan Demir, “16. Yüzyıl 
Anadolusu’nda Dış Göçler: Şarkıyan”, Karadeniz Araştırmaları, ( Kış 2011), s.  51- 66;  
Alpaslan Demir, “16. Yüzyılın  İlk Yarısında  Diyarbakır Şehir Demografisine  Göçlerin 
Etkisi”, Bilig, 50, ( Yaz 2009) ; İlker Yiğit,  “Anadolu  Kırsalında  Göçün Dünkü (16- 20. 
Yüzyıllar ) Yapısı: Manisa ve  Konya Çevresi Üzerinden  Bir Göç Okuma  Denemesi”,76,  
Erdem (Haziran 2019), s. 205-  244;  Osman  Gümüşçü, “16. Yüzyıl Konya Göçleri”, Konya 
Araştırmaları Göç ve İskan, Konya  2017,  s.  162- 179.  
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sonuçlarını nüfus defterlerine kaydetmişlerdir.  Düzenlenen defterler 
aynı zamanda nüfus kütüğü görevi görecek  ve  nüfusta meydana  
gelecek değişiklikler her üç ayda bir tanzim  edilecek  nüfus yoklama  
defterlerine kaydedilip merkeze gönderilecektir.  Yoklama defterlerinde 
doğan, ölen, gelen ve gidenler kaydedilecekti. Ancak ilgili kamu 
görevlileri  bu  hükümleri  düzenli olarak  uygulamamışlardır. Nüfus 
nizamnamesi ülke geneli için aynı olmakla beraber nüfus defterleri  
değişik isimler  altında  bir birinden farklı olarak  tanzim edilebilmiştir. 
Nizamname gereği Müslim ve gayrimüslimler  ayrı defterlere  
kaydediliyorlardı.  Bu defterler … Müslim nüfus defteri,  reaya defteri,  
Yahudi nüfus defteri  şeklinde isimlendirilmekteydi. Aynı  idari birime ait  
sayım sonuçları  icmal defterleri adıyla özetlenmiştir. Nüfusta meydana 
gelen değişiklikler  teorik olarak  her üç ayda bir  defterlere işlenip  
merkeze  gönderilecekti.  Bu işlem sonucu nüfus  yoklama defterleri  
ortaya çıkmıştır.  Söz  konusu farklılıklara rağmen  nüfus defterleri göç   
açısından  araştırıcıyı bir hayli  aydınlatacak verilere sahiptir.  

Nüfus defterine ilk önce   hane reisinin  lakabı, adı, baba adı,  yaşı, 
genel olmamakla beraber  mesleği  yazılmaktadır.  Daha sonra hanedeki 
erkekler  hane reisine olan yakınlıklarına göre  oğlu, etıbbası vs. şeklinde 
belirtilmek  suretiyle  kaydedilmiştir. Yazım esnasında  söz konusu şehir 
veya köyde  bulunmayanlar  edinilen bilgilerin ışığında  nereye gittiği,  
gidiş tarihi, geri döndüyse  dönüş tarihi, ölüm ve  doğum vakaları 
tarihleriyle birlikte  kayıt altına alınmaktaydı. İstanbul’daki esnafa ve 
göçmenlere özgü de nüfus defterleri mevcuttur.  Arşiv kayıtlarından 
anlaşıldığı kadarıyla  Bolu,  Trabzon,  Sivas, İzmit ve  Üsküp’te  göçebe ve 
misafirlerin  nüfus defteri,  yabancıların nüfus defteri isimleri  ile  yabancı  
nüfus  ayrıca kayıt altına alınmıştır. Bu defterler  yabancı nüfus yabancı 
müslim veya reaya defteri, yabancı  zanaatkar ve tüccar defteri,  yabancı 
Rum reaya esnaf ve zanaatkarlar defteri, yabancı zımmiyan  nüfusu 
defteri ismi altında ayrıca kaydedilmiştir. Yabancı ayrımı  icmal 
defterlerine de yansıtılmıştır. Örneğin  5624 numaralı defter Üsküp 
kasabası ve kırsalındaki  yabancı nüfusun da  özetini  yansıtmaktadır. 
Üsküp reayasından ticaret için  başka kazalara  gidenlerin  tahriri irade 
buyurulunca  Üsküp sancağı dahilinde bulunan  kasaba,  köy  ve 
çiftliklerde ikamet eden  müslim ve reayadan  ticaret ve misafiretle  ahar 
kazalara  gidenlerin  gidiş tarihleri, ikamet müddetleri, geride  bıraktığı 
yakınının olup olmadığını belirten diyar-ı ahara gidenler, diyar-ı ahara 
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giden  müslim ve diyar-ı  ahara giden reaya isimli defterler tanzim 
edilmiştir2.   

Bu defterlerden  yaklaşık  on yıl içerisinde kasaba ve köyünden  
ayrılan kişilerin  hangi sebeple  nereye gittiğini  dolayısıyla da  ticari 
hareketliliği, işçi göçü güzergahını  ve bu göçün  yoğunluğunu  tespit 
etme  imkanı  bulmaktayız. Defterlerin sonunda Müslümanlar tuvana, 
musinn, sabi şeklinde üç gruba ayrılırken, gayrimüslimler  gelir  
durumlarına göre  ala,  evsat, edna şeklinde tasnif edilmişlerdir. 
Defterlerden  gurbetçileri veya  hanece iskan mahallini  değiştiren  
aileleri, erkeklerin adını, yaşını, terk ettiği yeri, göç ettiği tarihi, 
mesleğini, iskan mahallini tespit etme imkanı  bulmaktayız.  Ancak 
kasabalara yerleşenler  yerli ailelerin yanında mı yoksa kiralık  
meskenlerde mi kaldıkları  anlaşılmamaktadır. Örneğin  Prizren’in 
köyünden 25 yaşındaki Mahmud 12 yıl önce Üsküp’e gelmiş. Defterde 
Ibn-i  Muhtesip  Mahallesi’nde  Müezzin  Mustafa’nın  yanında  sakin 
olduğu kayıtlı.  Ancak bu kayıttan aynı evde mi kirada mı  ikamet ettiği 
anlaşılmıyor3. Söz konusu  bilgi açığını  temettü kayıtları  bir ölçüde 
kapatmaktadır. Temettüat kayıtlarından anlaşıldığı kadarıyla  kasabalara 
ticaret ve  çalışmak amacıyla gelenlerin  bir kısmı  tekke,  medrese,  
mektep, han gibi  binalarda barınırken bir kısmı da debbağhane ve 
kahvehane gibi çalıştığı  yerlerde barınmaktaydı.  Zanaatkârların yanında 
kalfa ve çırak olarak çalışanlardan bazıları ise ustasının evinde ikamet 
etmekteydi. Bu gibilerin ustasının evinde ikamet etme şartlarını 
bilmiyoruz. Bir kısım zanaatkar ve tüccar ise  mahallelerde kiraladıkları  
meskenlerde barınıyordu4.  

Defterlerden  göç eden veya yerini değiştiren  kadın nüfusu tespit 
etme  imkanımız bulunmamaktadır. Bununla beraber bazı kayıtlarda  
yerini değiştiren  kişinin bekar veya  ailesiyle birlikte  göç ettiği  ifade  
edilebilmiştir. Koçanik’in köyüne  ailesiyle naklolundu. 28 yaşındaki 

                                                           
2 BOA, Nfs. d.  5637: Rumeli Eyaleti Köstendil Kaymakamlığı İdaresinde Bulunan EğriDere 

Palangasının mahall-i ahar defteri. BOA, Nfs. d. 5636 nolu defterle içerik açısından 

örtüşmektedir.  Bu defterde farklı olarak bir köy ve iki çiftlikten ayrılanlar ile ilgili bilgiler 

yer almaktadır. Nfs. d. 5636: Rumeli Eyaleti Köstendil Kaymakamlığı İdaresinde Bulunan 

Eğri Dere Palangasının mahall-i ahar defteri. 

3 BOA, Nfs. d. No: 5612.  
4BOA,  Ml. Vrd.  Tmt. D.  15471:   Üsküp  temettü defteri.  
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İbrahim  Priştine’nin  köyünden  iki sene önce  ailesiyle  gelip vücuhtan  
Temür Bey’in  maiyetinde  iskan edildi… Bekir  49 yaşında  Debre-i  Bala  
kazası köyünden  2 ay önce  bu tarafa geldi.  Hüdaverdi  mahallesine  
iskan  etti.  Oğlu  :34, hafidi: 5,  hafidi: 15 . Ancak  genelde defterlerde 
bu konuda bilgi  bulunmamaktadır.  Bu da nüfus hareketini  sosyal ve 
iktisadi açıdan değerlendirme  imkanımızı  kısıtlamaktadır.  Öte yandan  
çalışmak  amacıyla  geçici süreyle  memleketini terk eden kişi köydeki 
işlerini  çoluk çocuğuna bırakır ve kendisi kısmet tarikiyle6 gurbete çıkar.  
Bu  tüccar için de ırgat için de geçerlidir.  

Memleketini  kesin olarak  terk edenler  için  terk-i vatan ifadesi 
kullanılmıştır.  Muhacir  kelimesi Osmanlı toprakları dışında  yaşayan 
aslında değerlerini korumak adına yerini  yurdunu terk eden 
Müslümanlar için  kullanılmıştır. Bununla beraber  Mad. d. 21024 
numaralı  Şumnu  mahalle ve köylerinde  meskun muhacirler (1251) 
isimli defterdeki  muhacir  kavramı  farklı tarzda kullanılmış gibi  
görünüyor.   Bu defterde  İbrailli  Sığırtmaç Hasan Şumnu Kayalı  
karyesine  gidip  muhacir  sütununa  kaydedildi. Söz konusu kayıtlardan 
bu şahsın  yabancı veya  muhacir   olduğu  anlaşılmıyor.  

Defterlerde karşılaştığımız  sorunlardan birisi  terminolojiyi  
anlamlandırma sorunudur.  Örneğin   yabancı  nüfus olarak  kayıt 
edilenlerin bir  kısmının mesleği  sütununda   hizmetkarlık yazılıdır.  Bazı 
yerlerde ise adi hizmetkar,  bahçıvan hizmetkarı,   bakkal hizmetkarı, 
hancı hizmetkarı,  hizmetkarlık  ticareti, Kalkandelenli  Rüstem ayana 
hizmetkar  oldu. şeklinde  tavsif edilmiştir7.  Kamu görevlisi veya 
tüccarların  yanında  bulunanların bir kısmı  tebaası olarak  
tanımlanmıştır.  Bu kişilerin   yaptığı işi ve  tebaa, rençper, hizmetkar, 
ırgat  kavramları arasındaki  farkı tam olarak  anlamak  mümkün 
gözükmüyor. “Enfiyeci  deyneklerinde  bulunan müsteciran,   
Kalkandelen  kasabasında  meyhaneci bulunan  müsteciran, … hanında 
bulunan müsteciran  ifadeleri tam olarak anlaşılamadı8. Anlamı tam 

                                                           
5BOA, Nfs. d. 5612. 
6Hüseyin Muşmal, “Kısmet  Tarikiyle Ahar Diyara Varanlar:  Nüfus ve  Temettuat 
Defterlerine Göre  Beyşehirden  İzmir ve  İstanbul’ a Göçler”, Geçmişten  Günümüze  Göç, 
1, Samsun  2017,  s.745- 761.  
7 BOA, Nfs. d.  5639.  
8 BOA, Nfs. d. 5574.  
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anlaşılmayan bir diğer  terim hancılık. Nüfus defterlerinde  hancılık 
ticareti,  hancılık sanatı,  hancı şeklinde tanımlanan terim tam  olarak  
anlaşılamıyor. Handa ikamet eden bu kişilerin alıp sattığı  şey tam olarak 
anlaşılamıyor9.  

Yabancı defterlerinde  eğitim amaçlı  kasabaya gelip  medreselere 
kaydolanlar var.  Kaydolanların  yaşları 5 ila 40 arasında  değişmektedir. 
Medresede eğitim  yaşının sınırlarının olup  olmadığı  
anlaşılmamaktadır. Medreselere özgü  nüfus defterleri de mevcuttur. 
Medreselerde  müderris,  kuzad,  imam,  müezzin, muid, suhte, 
danişmend  ve talebe  unvanlı  kişiler kayıtlıdır.    Bu defterlerde  
medreselerde ikamet edenlerin  ismi, fiziki evsafı, yaşı,  memleketi gibi  
bilgiler kayıtlıdır.  Bu defterlerden  eğitim amaçlı  nüfus  hareketini  
yakalamak  imkan dahilindedir. 1792 sayımına göre İstanbul’daki 
medreselerde  toplam  2.803  talebenin barındığı  anlaşılmaktadır.  Bu 
talebelerden  bir kısmı  15 yıl süreyle  hücreyi işgal ederken, baba- oğul  
aynı medresede ve hatta aynı  hücrede ikamet edebilmiştir. Bununla 
beraber medresede yatıp kalkan  tüccar,  haffaf , tellak ve kahveci gibi  
esnafın da bulunduğu  daha önceki  çalışmalarda  görüldüğünden  nüfus  
defterlerindeki  medreselerde ikamet edenlerin talebe veya başka bir  
meslek sahibi  olup olmadığı  anlaşılamamaktadır. Bazı talebeler ise  
kendisinden daha varlıklı  talebelerin  temizlik işlerini yapma,  
yemeklerini pişirme   gibi  hizmetlerini görerek   temin ettikleri   ve 
bunlar için  hizmetinde ifadesi  kullanılmıştır10.  Örneğin  1844 tarihli  
defterde  İstanbul’daki medreselerde 250 farklı yerleşmeden  gelen  
toplam  1.274 kişi  kayıtlıdır.  Bunlardan  10’u Üsküplü, 8’i Koçanalı ve 
13’ü Kalkandelenlidir.    Bunların bir  kısmı efendi  unvanına sahiptir.  En 
büyük   55, en küçüğü  13 yaşında olup ortalama yaşı  26.29’dur11. 437 
numaralı  defter  ise  1857- 1858 tarihlidir.  Bu defterde  Kalkandelenli 
19, Ivranyalı  7,  Kratovalı 1 ve  Köstendilli 2 kişi  mevcuttur.  Bunların  bir 
kısmında efendi  lafzı yer almaktadır12.  

                                                           
9 BOA, Nfs. d.    5639.  
10 Necati Aktaş,  1206 ( 1792)Thririne Göre İstanbul Medreseleri”,  Yüksek  Lisans Tezi,  
İstanbul   1986, s. 172 
11 İbrahim  Aydoğdu, 185 Numaralı  Deftere Göre  İstanbul  Medreseleri Nüfusu (1844),  
Y. L. Tezi, Samsun 2015.  
1212 Yahya Karakaya,  437 Numaralı  Nüfus  ( Medrese  Yoklama ) Defterinin  Transkribi 
ve Değerlendirmesi, Elazığ  2016, Y.L. Tezi.  
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Bu defterlerdeki  bilgilerin temettüat defterleri, şer’i sicil ve arşivdeki 
resmi yazışmalardaki  bilgilerle  değerlendirilmesi halinde  gurbetçilerin 
sosyal ve  ekonomik  durum ve konumlarını detaylandırmak imkan 
dahiline girebilmektedir. Örneğin  İzmit’e ait  kayıtlardan  İzmit’e bekar 
olarak  gelenlerden  kardeşinin   yanında veya  yerli  ailenin  konağına  
hizmetçi olarak  girdiği veya ustasının  dükkanında  veya evinde  barınma 
ihtiyacını  giderebildiği  anlaşılmaktadır.  Öte yandan  gurbetçi  
memleketinde çoluk çocuk sahibi  olmakla birlikte  İzmit’te yerli 
kadınlarla evlenebilmişlerdir. Yerli  ailenin  yanına  hizmetkar  olarak  
girenler de var.   

İlgili   defterlerden bir kısmı yırtık ve eksiktir. Örneğin, 5583 numaralı   
nüfus defteri yırtık  ve eksiktir.  Defterde Kırçova kasabası ve kırsalında  
ticaret  yapan   ve  misafireten  ikamet edenlerin  bilgilerini içeriyor.  

Temettuat defterleri  de  göç ve muhacirler  ile ilgili  çeşitli verileri  
içermektedir. Her şeyden önce  1820- 1830 yılları arasında  göç etmek 
zorunda kalan  Cezayir, Mora, Tuna ve  Kafkasyalı Müslüman ve 
Türklerin mal varlıkları  ile ilgili kayıtlar mevcuttur.  Dolayısıyla  bu 
göçmenlerin  sosyal ve ekonomik yapısı ile ilgili  değerlendirme  
yapabilecek verilere ulaşmak  mümkündür. Temettü sayımlarının  
yapıldığı  yerleşmelerden birisi de Üsküp’tür. Üsküp’e ait 15471 ve 
15472 numaralı  temettuat defterlerinden yerli ve yabancı ayrımını,  
yabancı statüsündeki kişinin yerli  statüye  geçmesi için hangi şartları 
haiz olması gerektiğini  tespit edebiliyoruz.13 
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Arnavutluk ve Arnavut Bilimsel-Pedagojik Düşüncesinin 
Tarihsel Evrimi (1945- 2010) 

        
  Entela Muço* 

Özet 

Çalışmanın konusunu Arnavut bilimsel-pedagojik düşüncesinin tarihsel 
evrimi oluşturmaktadır. Konu kendi içerisinde tarihi-jeo-politik-sosyal ve 
eğitimsel boyutlara sahiptir. 

Arnavutluk, XX. Asrın ilk yarısında, komünist ideolojiyi destekleyen 
sosyalist devletler grubunun bir parçası haline geldi. Bu siyasi anlayışa 
rağmen, Arnavutluk hükümeti ve Arnavut halkı ulusal kimliklerini bağnazlıkla 
korudular ve savundular. Arnavutluk’ta  dünyada meydana gelen siyasi 
gelişmelerden en çok etkilenen alan eğitim alanı oldu. Eğitimdeki gelişmeler 
sosyo-politik gelişmelere paralel dönüşümler yaşadı.  

Eğitim uzun soluklu, genç neslin niteliksel büyümesi ve gelişimini en üst 
düzeyde sağlamaya çalışan bir süreçtir. Bu çalışmada Arnavutluk eğitim 
tarihini anlamak için gerekli olan kavramlar ve gelişim süreçleri 
değerlendirilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Arnavutluk, Eğitim, Kavram, Süreç, Evrim 

 

Bu çalışmanın konusu Arnavut bilimsel-pedagojik düşüncesinin 
tarihsel evrimi oluşturmaktadır. Bu konu Arnavut toplumunun 
özelinde, Arnavutluğun varlığı ve gelişimi için çok önemli olan tarihsel-
jeopolitik-sosyal ve eğitim niteliği ile yakından ilişkilidir. 

20. Yüzyıl Arnavutluk için büyük bir siyasi değişimlerin yaşandığı 
yüzyıl oldu. Arnavutluğun önce özerk arkasından bağımsız bir ulus 
olarak dünya siyaset sahnesine çıkışı, dünya devletlerince tanınması, 
devlet yapısının kurumsallaşması bu yüzyılda gerçekleşti. Hem bölgesel 
olarak hem de kıta Avrupası’nda  Arnavutluk onurlu yerini bu yüzyılda 
kazandı. 

                                                           
* Dr., Arnavutluk Azerbaycan Bilim, Dostluk ve Kültür Derneği, 
entelatirana@yahoo.com 
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İkinci Dünya Savaşı’nın sona ermesiyle ortaya çıkan iki kutuplu 
dünyada Arnavutluk komünist ideolojiyi benimseyen ve Sovyet 
Sosyalist Sumhuriyetler Birliği’nin başını çektiği sosyalist devletler 
grubunun bir parçası oldu. 

Kurdukları bu siyasi örgütlerinde Arnavut hükümetleri ve  Arnavut 
halkı milli temel üzerine kurulan siyasi kimliklerini fanatik bir şekilde 
korudular. Ülkelerine geçmiş yönetimlerden miras kalan olumsuzlukları 
ortadan kaldırmak için çalıştılar. Arnavut toplumunun geçmişten miras 
kalan bu olumsuzlukların üstesinden gelmesinde en önemli ve etkili 
araçlarından biri eğitim alanıydı. Arnavutluk’un siyasi ve sosyal 
kalkınmasında büyük öneme sahip olan eğitim Doğu Avrupa’da 
meydana gelen büyük siyasi dönüşümlerden doğrudan etkilendi. Bu 
etkilenme tedricen arttı. Arnavutluk’un ve Arnavut toplumunun siyasi 
ve sosyal gelişiminin başarılı olması için eğitim alanına önem verilmesi 
gerektiği açıktı. Doğal olarak Arnavutluk’ta meydana gelen siyasi 
gelişmeler eğitim alanını doğrudan etkiledi ve eğitim Doğu Avrupa’da 
meydana gelen siyasi dönüşümlerden en fazla etkilenen alan oldu. 
Siyasi gelişmelerin şiddetinin zaman zaman azalmasına rağmen 
hükümet ve Arnavut halkı eğitimin Arnavutluk’un gelişimi için 
öneminin her zaman farkında olmuşlar ve bu nedenle de eğitim ile 
tartışmalar her zaman toplumun gündemini işgal etmiştir. 

Belirli bir bilgi sistemini edinme süreci olarak tanımlanan eğitim, 
bilimsel bilgi ve alışkanlıkların1, kazandırılmasını sağlayan iki önemli 
bileşenden oluşur: Bunlar okullaşma ve formal eğitimdir. 

Eğitimi2 : Arnavut halkının genç nesilinin gelişim sürecinin en önemli 
aşaması, nitelikli büyümesini sağlayan bir olgu olduğu açıktır. Yeni 
nesilleri hayata hazırlayan eğitim süreci birçok önemli ve gerekli 
unsurları içermektedir ve onlardan biri doğrudan eğitim sürecinin 
gerçekleştirilmesine  bağlı olan "Kavram: “Koncept"3dır: Bu kelimeyi en 
geniş anlamında “Eğitimsel Kavram” adlandırabiliriz. 

                                                           
1 Arsimi, https://sq.ëikipedia.org/ëiki/Arsimi 
2 Abdi Baleta, Shenja, “Shkollimi – Arsimimi – Edukimi“, Viti IX, Nr. 101, Tiranë, Shtator 
2019 https://shenja.tv/shkollimi-arsimimi-edukimi/ 
3 “Koncept”, https://fjale.al/koncept. Eğitime ait düşünsel tasarımlar. 

https://sq.wikipedia.org/wiki/Arsimi
https://shenja.tv/shkollimi-arsimimi-edukimi/
https://fjale.al/koncept
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“Kavram” terimi ile kastedilen bir sosyal grubun zihniyetinin ve 
tutumularının konumlandırılmasıdır. Somut olarak bu kavramla 
Arnavut toplumunun eğitime yönelik tutumları değerlendirilmiştir"4. 
64 yılı aşan bir zaman diliminde Arnavutluk eğitim tarihinde 
“Kavram”ın manası ve evrimini uzun ve  yorucu bir süreci temsil eder. 
Bu süreç, Arnavutluk pedagojik düşüncesinin gelişiminden ayrılmaz 
biçimde değerlendirildi ve evrimi aşamalı olarak gerçekleşti.  

“Kavram”ın manası ve evrimi Arnavutluk pedagojik düşüncesinin 
gelişiminden ayrılamaz ve evrimi kademeli olmuştur. Bu dönemi, I-
1945’ten-1967’e; II-1967’den-1990’a; III-1990 'dan bu güne kadar üç 
ana döneme ayırabiliriz. İlmi ve arşiv belgelerine müracaat ederek bu 
gelişim ve evrim sürecini anlamak mümkündür. Bunun için Arnavutluk 
Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü'nde, Merkez Devlet Arşivi'nde Milli 
Eğitim Bakanlığı Fonunda, no. 511 korunan orijinal belgelere göre 
kronolojik bir analizde bakabiliriz : 

1945 yılı 

1945 yılında Arnavutluk'ta okuma yazma bilmeyenlere okuma 
yazmayı öğretmek, yeni bir eğitim sistemi yaratmak, modern dünyanın 
talepleri dikkate alarak yeni bir Arnavutluk pedagojik düşüncesini 
yaratmayı hedef alan büyük bir sosyal reform olarak başladı5. Din 
eğitimi tamamen terkedilmedi. İlkokullarda İslam inancının 
öğretilmesi, dini unsurlar anlatıldı. "Öğretmenin kaygılandığı Arnavut 
öğrencilerinin kapsamı dışında bırakılmadı6. 

1946 yılı  

Arnavutluk, II. Dünya Savaşı'ndan çok geri kalmış bir ekonomik ve 
sosyal gelişmeye eşlik eden yoksulluk ile çıktı. Bu yoksulluk ve geri 
kalmışlık doğal olarak Arnavut halkının eğitimine de yansıdı.  Okuya-
yazma bilmeyenlerin sayısının artışına neden oldu. 1945’de karşı 
karşıya kalınan sorunlar 1946 yılında da devam etti. 

                                                           
4 Fjalor i Gjuhës Shqipe, ASHSH, “Kuptimi i fjalës Koncept”, 2006, 
https://fjalorthi.com/koncept   
5 Arşivlerin Genel Müdürlüğü, Tirana Devlet Merkez Aşivi (AQSH), Fon (F.) 511, Tarih  
(V) 1945, Dosya (D) 62, sayfa (f.), 1-25. 
6AQSH, F. 511, V. 07.04.1945, f. 1; V. 15.05.1945, f. 6  

https://fjalorthi.com/koncept
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Yeni eğitim sisteminin oluşturulması7nda öncelik 1945 öncesi eğitim 
sisteminden miras kalan ve iktidardaki rejimlerin Nazi-faşist ideolojisini 
yansıtan ve Marksist-Leninist ideoloji ve sisteme aykırı olan politik 
düşüncelerin eğitimden arındırılmasına verilmişti8. İkinci aşamada 
hedef olarak Osmanlı Devleti’nin eğitim sistema üzerindeki mirası olan 
ve doğuya ait eğitim unsurlarının temizlenmesi anlamına geliyordu. 

1948 yılı 

Bu dönemde eğitim kadrosunun öğrenci ve öğrenciye yönelik 
eğitim programlarının hazırlanmasına yönelik düşüncelerinde ve 
tasavvurlarında, eğitim sınıflandırılmasında, eğitimciler tarafından 
eğitim sürecinde yansıtılacak olan düşünceler doğrudan Arnavutluk 
Hükümeti tarafından ve organizmaları "PARTIA" tarafından izin verilen 
çerçeve içerisindeydi. Arnautluk eğitim tarihinde 20. Yüzyılın ikinci 
yarının başından 1980'lerin sonlarına kadar eşlik eden bu dönemin 
özelliği.zamanın taleplerine ve siyasi koşullara uyumluluktur. Rus 
eğitim sistema ve Sovyet okul müfredatı eğitime yönelik bu yeni 
tasarım ve düşüncelerin temelini oluşturdu9. 

Bu durum hızla eğitimin siyasallaşmasına ve en kötüsü ulusal 
özelliklerin eğitim politikasına uyumunu başlattı. Böylece Arnavut 
eğitim sistemi tamamen Arnavut ulusal-politik eğitimine dönüştürüldü. 
Bununla birlikte eğitim programların tasarımı ve metodolojik 
çalışmaları ise en iyi okulların ve öğretmenlerin deneyimleri ile işbirliği 
içinde yapılmıştır10.  

1949 yılı 

Arnavut hükümetinin eğitim yönetimi ve eğitim kurumlarına yönelik 
hedefleri ve endişeleri arasında bilimsel-akademik düzeyde eğitim 
kadrolarının hazırlanması ve yetiştirilmesi, metodik eğitim çalışmaları, 
kurumlar arası işbirliği çağdaş unsurların tanıtılması ve ideolojisi 
hakkındaki eksikliklerin gidirilmesi olmuştur11. 

                                                           
7 AQSH, F.511, V. 1946, D. 66, f.. 1.. 
8 AQSH, F.511, V. 1946, D. 66, f.. 1.. 
9 AQSH, F.511, V. 1946, D. 18, f.. 3.. 
10 AQSH, F.511, V. 1948, D. 17, f.. 1.. 
11 AQSH, F.511, V. 1949, D. 97, f.. 1. 
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Yerelde bu zorlukların üstesinden gelmek amacıyla Milli Eğitim 
Bakanlığına bağlı Metodist Eğitim Konseyi ve alt komiteler gibi eğitim 
alt kuruluşları kurulmuştur. Bu sürecin organizasyonunda, sorunların 
tespiti ve çözümünde Tiran Üniversitesi'ndeki araştırmacı-eğitimci 
personelinin de dahil edildiğini görmekteyiz12. Yerel ve merkezi eğitim 
kurumu mensupları tarafından ortaya konan bu çabaların hedefi yeni 
bir Arnavut bilimsel düşüncesini biçimlendirmek ve yaratmaktı13. 

Bilimsel çalışmaların yanı sıra iktidarın ideolojisini yansıtan dersler 
de bu yeni sistema içerisinde yer aldılar. Ortaokullarda Marksizim 
dersleri verilmeye başlandı. Yüksek öğretimde sosyal bilimler 
fakültelerinin müfredatlarındatlarına, tarih dersi olarak Arnavutluk İşci 
Partisi'nin Tarihi, Tarihsel Düşüncenin Tarihi gibi derslere yer verildi. Eş 
zamanlı olarak İktisat Fakültesinde Siyasi İktisat adı ile özel bir dal 
oluşturuldu. Marksist ideolojiyi ve ikidar partisinin siyasetini, totaliter 
mantık içerisinde komünist devletin yasalarını açıklamak amacıyla 
öğretidiği Hukuk Fakültesi de siyasallaştırıldı14.  

1950 yılı 

Eğitim personelinin seviyesinin yükseltilmesi, zamanın zorluklarıyla 
yüzleşmek üzere hazırlanan çağdaş, öğretim yönteminde yaratıcı bir 
ufka sahip yeni bir personel oluşturmak, partinin ideolojisine hizmet 
edecek yüksek öğretim kurumları tarafından  özel bir ilgi çekmiştir. Bu 
amacı gerçekleştirmek için Milli Eğitim Bakanlığı tarafından eğitim 
kursları düzenlemiştir. Bunun göstergesi, kursları kapsayan okul kayıt 
sayfalarıdır15. 

1955 yılı 

1967'ye kadar bilindiği gibi, Arnavutluk, eğitim ve kültür alanında 
laik-dinî statüye sahip bir ülke idi. Din, devletin işlerine karışmamıştı ve 
iki kurum birbirine saygı duyuyordu. Dinin gücünü ve halk üzerindeki 
etkisini yansıttığı alanlardan biri de eğitimdi. Arnavutluk'taki 
Müslüman din eğitiminin yönü ve amacı, diğer dinlerin aksine, genç 
kuşağı Kutsal Kur'an'ın öğretilerine dayanarak yetiştirmek, din eğitimini 

                                                           
12 AQSH, F.511, V. 1949, D. 66, f.. 1.. 
13 AQSH, F.511, V. 1949, D. 97, f.. 1.. 
14 AQSH, F.511, V. 1950, D. 60, f.. 41-42 
15 AQSH, F.511, V. 1950, D. 60, f.. 41-42 
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milli eğitime dönüştürmek ve ileri bilimsel bilgilerle birleştirmekti. 
Medreseler gibi dini okullarda verilen dersler ve zengin kütüphaneleri, 
din eğitiminin ulusal rolünü açıkça göstermektedir. 

Din öğretmenleri siyaseti dinden ya da siyasetin etkisini dini 
derslerden uzak tutmaya çalıştılar. Bu, her şeyin politika tarafından 
kontrol edildiği komünist sistem yıllarında mümkün değildi. 

Partinin özel talimatları ve emri ile, Milli Eğitim Bakanlığı, Parti'nin 
"siyasi düşmanları" olarak görülen Tuk Jakova ve Bedri Spahiu'nun  
isimlerinin ve görüşlerinin Tiran Medresesinde bulunan dini ders 
kitaplarında  bahsedilmesini yasakladı16. 

1956 Yılı17 

Eğitim seviyesinin yükseltilmesi hedefi bilimsel ve metdolojik 
boyuta odaklandı. İlk olarak teori ile pratik arasında yakın işbirliği 
kurulması ihtiyacı hissedildi. Bu ihtiyacı gidermek amacıyla eğitim 
kurumu yöneticileri, parti ve hükümet organları tarafından bir takım 
önlemler alınmıştı. 

1958 Yılı18 

Bu yıl Arnavutluk'ta eğitim, metodolojik-bilimsel seviyede başarılar 
elde etti. İlk kez Tiran Üniversitesi'nde bilimsel çalışmalar başladı.Farklı 
seviyelerdeki okullar için kavramların, ders kitaplarının ve ders 
kitaplarının hazırlanmasına özel bir önem verildi. 

1959 Yılı19   

Bu eğitim yılında, sadece bölgesel ülkelerle değil, aynı zamanda 
"sosyalist ülkeler" içinde de Arnavutluk eğitim sisteminin seviyesinin 
arttığı bir yıldı. Arnavut okulları, Bulgar ve Çek okullarıyla aynı 
seviyelere ulaştı. 

 

 

                                                           
16 AQSH, F.511, V. 1955, D. 102, f.. 1. 
17 AQSH, F.511, V.. 1956, D. 29, f. 30. 
18 AQSH, F. 511, V. 1958, D. 49, f. 17. 
19 AQSH, F. 511, V. 1959, D. 45, f. 58 
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1960 Yılı20 

Bilimsel bir pedagojik düzeyde ders kitaplarının yayınlanmasına 
önem verildi. 

196421 ve 196722 

Bu yıllar arasında yerel idareler ve merkezi hükümet Milli Eğitim 
Bakanlığı ile işbirliği içinde merkezi bir yapıda din eğitime karşı şiddetli 
bir mücadele başlattılar. Bu savaş başlangıçta dini eğitim tesislerini 
kontrol altında tutmayı amaçlıyordu. Din, Marksist-Leninist dünya 
görüşüne aykırı gerici bir ideoloji, olarak algılanıyor buna karşı reform 
meşru olarak görülüyordu . 

Arnavutluk'ta, dine karşı mücadele olarak nitelendirilen din reformu 
dönemin Milli Eğitim Bakanı Thoma Deliana'ya eğitimde dine karşı 
mücadelenin  yönü ve gelişimi için net talimatlar veren bir mektupla 
sonuçlanmıştır. 

1969 Yılı23  

Dine karşı reformu, bilim adamlarının konumunu etkileyen 
reformlar eşlik etti. Bu reformlarda çözümlere yönelik 
değerlendirmeleri, durumun ciddiyeti Milli Eğitim Bakanlığı ve Tarım 
Bakanlığı arasındaki yazışmalarda görülmektedir 

197024 

Arnavutluk Hükümeti ve Bakanlar Kurulu modern standartlarda 
dayanan yeni bir çağdaş eğitim sisteminin oluşturulması konusunda 
duydukları endişe nedeniyle eğitim hizmetlerine yönelik bir dizi 
örgütsel nitelikte karar aldılar. En Yüksek ve etkili seviyede  bu konuyla 
ilgilendiler. 

Dil uzmanları, sosyologlar, psikologlar, edebyatçılar, filozoflar, 
çeşitli sosyal, politik ve doğal alanlarında uzman bilim adamları, 
dönemin eğitim bakanları, hükümet, parti ve hep birlikte bu konuda 

                                                           
20 AQSH, F. 511, V, 1960, D. 3, f. 118 
21 AQSH, F. 511, V.1964, D. 35, f. 14 
22AQSH, F. 511 V. 27.02.1967, D. 20, f..1 
23 AQSH, F. 511, V. 06.12.1969, D. 47, f.17 
24 AQSH, F. 511 V. 20.02.1970, D. 13, f.1  
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çalıştılar. Bu alana katkıda bulunan ancak aynı zamanda siyasallaştırılan 
insanlar arasında, aşağıdaki gibi konuları ele alan Hamit Bekja vardı25: 

Sonuçta, eski burjuvaziyi, revizyonist kavramları, günün gerektirdiği 
eğitim-öğretimi, sosyalist psikolojisini, okul devrimini ve etkilerini 
yaymak için: a-prensipli; b - teorik-okulu ve c-pratiğini devrimcileştirme 
gereği üzerine derin ideo-politik inançlar oluşturmak için – teorik 
açıklamaların büyük öneme sahip oldu. Bu prensiplere dayanarak 
eğitimde yeni arayışlar belirlendi. Muhafazakarlık benimsendi. Ancak 
parti doğmalarından uzak durma girişimlerinin hepsinin yetersiz kaldı 
ve işleyiş Marksist sosyalist ideolojiden etkilendi örneğin:  

Arnavutluk'ta okul kavramı, yeri ve rolü, eğitimin fonksiyonu, 
"Eğitim, insan kişiliğinin gelişiminde kilit rol oynar" göstergesi, 
karakteri, entellektüellik, zihinsel yöneticiliğin fetişizmi, bilginin 
sistematik olarak kazanılmasını sağlar ifadesinde olduğu gibi. 

1972 Yılı26 

Üst düzey personelin eğitimine ve buna ilişkin ciddiyet ve önem, 
hükümet liderlerinin ülke genelinde okul ağını ve Yüksek öğretim’i 
genişletme konusundaki çıkarları ile açıkça ifade edildi; 

1973 Yılı27 

Yüksek öğretim kadrosunun hazırlanması ve çağdaş yeterlilik 
şartlarına haiz olması konusunda Bakanlar Kurulu, bilimsel unvan ve 
derecelerin tayin etmeye başladı. Bu nasıl derece verilebileceğini de 
içeriyordu. 

1983 yılı28 

20. yüzyılın sonlarında, tüm eğitim seviyelerine yönelik liberal ve 
demokratik değişim yaşanmaya başladı. Akademik ve bilimsel 
araştırmalara daha yüksek kalitede hazırlık yapılmasına önem verildi. 

                                                           
25 Hamit Beqja, Të Rrëzojmë Konceptet E Vjetra Për Shkollën, Të Përpunojmë Konceptet 
E Reja Socialiste, S 95/90 R, Shtëpia botuese e librit shkollor, Tiranë, 1970,  s. 3; 5-10; 
12-14; 16-22. 
26 F. 511 V. 20.02.1970, D. 13, f.1  
27 AQSH, F. 511 V. 1973, D. 72, f.3;7 
28 AQSH, F. 511 V. 1983, D. 65, f.174; D. 66, f. 70. 
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Üst ve orta düzey kadroların atanmasına yönelik daha objektif bir 
tutum ortaya çıktı. 

Merkezi eğitim kurumu liderlerinin endişesi, yüksek öğrenimin ve 
yüksek öğrenimin yasal statüsünü iyileştirmek için gerekli olan yasal 
çerçeveyi tamamlamaktı. Yönetmeliğin en önemli maddelerinden biri 
de 73. maddesidir: “Yüksek okullar tüzel kişilerdir ve bütçe 
kuruluşlarıdır”. 

1980-1993 Dönemi 

1980-1993 yılları arasıdna öğretmen eğitimi, yurtiçi ve yurtdışındaki 
bilim bölümleriyle işbirliği içinde gerçekleştirildi ve çağdaş ilmi düşünce 
seviyesini artırdı. 

1991 Yılı 

1990’lı yılların başındaki bu olumlu değişikliklerin ardından, devletin 
en yüksek organları ve Cumhurbaşkanlığı ile Cumhurbaşkanı Ramiz Alia 
gibi isimler, eğitim seviyesinin iyileştirilmesine ve daha iyi hale 
getirilmesi için kararnamelerin hazırlanmasına önem verdiler. O: 

“24.12.1969 tarihli ve 4824 sayılı Kanunda bazı değişikliklerin 
Yapılması Üzerine”, başlıklı kanunla Marksist fikirlerin eğitimde 
bahsedilmesinin ve işlenmesine son verildi, onların ifaded edilmeleri 
yasaklandı. 

Eğitim alanında daha iyi hizmet vermek ve Arnavut vatandaşlarının 
eğitimleri için gerekli olan eğitsel anlayışlarının oluşmasını sağlamak 
için ülkenin farklı şehirlerinde üniversitelerin kurulması ülkedeki eğitim 
ağının genişlemesindeki olumlu gelişmelerden biriydi ve bunun için 
Bakanlar Kurulu 22.11.1991 tarihli, 414 no’lu. kararı çıkardı29. 

Eğitim kalitesini, gelişmekte olan Avrupa ülkeleri ve ötesinde aynı 
düzeyde getirmek için Dünya Bankası, UNDP, UNICEF ve UNESCO gibi 
yabancı uluslararası kuruluşlarla uluslararası devlet kurumları arasında 
bağlantılar kurulmaya çalışıldı. 

 

                                                           
29 AQSH, F. 511 V. 22.11.1991. 
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1992 Yılı30 

1992 yılında, Milli Eğitim Bakanlığı, yükseköğretim için parti 
dogmalarından uzak bir okul için zamanın gerekliliklerini dikkate alan 
yeni düzenlemeleri içeren bir kararname yayınladı. 

Milli Eğitim Bakanlığı, dönemin ileri Avrupa ülkelerinin okullarının 
seviyesini ve eğitim deneyimlerini dikkate alarak eğitimi yeniden 
düzenlemeyi taahhüt etti. Bu amacı gerçekleştirmek, eğitimin kalitesini 
niteliksek olarak arttırmak için yüksekokullar seviyesinde imzalanan 
anlaşmalar bu konudaki çalışmalarının açık bir göstergesidir. 

199331 

Tiran Üniversitesi'ne ve tüm okullara hitap eden 15.12.1993 tarihli 
oryantasyon, Tiran Üniversitesi başta olmak üzere tüm okullara hitap 
eden “Servis okullarının geçici düzenlemelerinde bazı değişiklikler 
yapılması” üzerine belge öğretim sürecinde ve diğer ilgili işlemlerde 
karşılaşılan sorunların çözümüne yönelik önemli belgelerden biridir. 

Gerçeleşen demokratik reformlar, yeni demokratik vizyon ile 
birlikte özgür düşünen, politik olmayan, ciddi bir bakış açısına sahip, 
eğitim konusunda incelemeler yapmak ve kararlar için ciddi kadroları 
ve uzmanları biraraya getirmiştir. Bu bilim adamları içinde alalanında 
ünlü Luigj Gurakuqi32 gibi vatanseverlerimizin çalışmalarına da değindi. 
Bu bilim adamları içinde başlıcaları şunlardır: 

Sami Hamiti, Ramadan Musliu, Ramush Tahiri33, Besim34 Rexhaj, 
Jola Kurtiqi, Zenun Gjoaj, Agim Dedej35, Shkëlqim Taipllari36, Ramush 
Memishaj, Emin Krasniqi.  

                                                           
30 AQSH, F. 511 V. 1992, D. 41 f. 2 
31 AQSH, F. 511 V. 15.12.1993 
32 Zenun Gjocaj, Gjuha e Luigj Gurakuqit dhe Koncepte, Ar. 81/76D, “XX”, Prishtinë, 
2001,  s. 179; 260. 
33 Ramush Tahiri, Rilindja Javore, “Keqpërdorimi i Institucionit”, Shg 127 /1 E”  “, , 
Nr.56, 1996,  Tiranë, s. 7. 
34 Besim Rexhaj, Rilindja Javore, “Marrëveshja Mbi Arësimin Dëshmi E Vitalitetit Tonë 
Politik”, Shg 127 /1 E”  “,  Nr.62, 1996,  Tiranë, s. 15-21.9.1996,  Tiranë, s. 2 
35 Agim Dedej, Koncepte, S. 462. 14 G,  Shtëpia botuese “studiografike”, Tiranë, 2005, 
s.  
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Arnavutluk milli kütüphanesine yabancı kitaplar yerini aldı. Bunlar 
arasında, Edmond Rapti37 ve Ali Bulaç38 kitapları  da yer aldı ve bunların 
eserleri de Arnavutçaya çevrildi. 

Öğretmenlerin öğrenci sayısını artırmaya hazırlanmasını amaçlayan 
yüksek okullarımızın öğretim branşlarında yeni bir profil oluşturulması 
sırasında nüfusun sayısı ve demografik hareketlerdeki artış dikkate 
alınmalıydı. 

Arnavut dil uzmanları, anadilin çalışmasına her insanın eğitim ve 
sosyal gelişiminin temeli olarak önem verdiler. Arnavut edebiyatını 
konu alanaraştırmalar39, estetikte edebi olmak, etikte amaç, ideolojide 
veya politikada çalışmak gibi yan alanlara yol açtılar. Eski Arnavut 
edebiyatı, dil ideolojisi, ulus ideolojisi, insan ideolojisi, edebi yazın, 
kavramların incelemesi ve yaratılmasına dair çalışmalar kaleme 
alındı40. Örneğin : 

Zamanın Kültürel Kavramı, Eleştiri Kavramlarının Sorunları 

Bu dönemde Arnavutluk devletinin sınırlarına dahil olamayan 
Arnavutlar olgusu önem kazandı. 1990'lı yılların sonunda vatandaşların 
eğitimde ilerlemeye olan ilgisi toplum ve özel üniversite arasındaki 
ilişkilere devletin ilgisi açıkça ortaya çıktı ve yükseköğretim yasaları 
çıkarıldı41. 

21. yüzyılın ilk on yılında, bilimadamlarımız Arnavutluk dilini, kültür 
ve vatandaşlığın temeli olarak, her düzeyde eğitimin birincil etkiye 
sahip unsuru olarak kabul etmeye devam ediyorlar. Bu nedenle, bu tür 

                                                                                                                               
36 Shkelqim Taipllari, Koncepte dhe autorë të filozofisë, “Mësonjëtorja “, Tiranë, 2006,  
s., 
37 Edmond Rapti, Historia e Mendimit Psikologjik, Ar90/13A, “Pegi”, Tiranë, 2004,  s. 
153- 170. 
38 Ali Bulaç/Çeviren Ali Pajaziti, Çağdaş Kavramlar Düzenler, Ar.66098, “LOGOS-A/İz”, 
Tiranë, 2005,  s. 38; 74-75; 83;  90; 99-100; 104-105; 113-114; 116-118; 182; 187; 211-
212; 230; 243; 2247; 251; 284-285; 287; 289. 
39Sami Hamiti, “Pamje e re e Letërsisë Shqipe”, Shg 127/1E, Rilindja Javore, Nr. 53, 
1996,  Tiranë, s. 15. 
40Ramdan Musliu, “Morfologjia E Mendimit Kritiko-Teorik Shqiptar”, Shg 127 /1 E, 
Rilindja Javore, Nr.58, 18-24.9.1996,  Tiranë, s. 1. 
41 Jala Kurtiqi, “Dritë Jeshile Koncepteve Të Reja”, Shg 135/5 E, Zëri i Popullit Nr.31, 
1996,  Tiranë, s. 15-21.9.1996,  Tiranë, s. 8 
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değerli eserler yayınlanmaya devam ediyor. Örneğin Emin Krasniki, 
Arnavut Dilbilim Sosyolojisi’de sosyal davranışların bir parçası olarak 
"dil ve etnografya" konusunu ele aldı. İnsan dili ve söyleminin 
incelenmesine üzerine çalışmalar yaptı. Ayrıca “konuşma ve iletişim ” 
konu alan benzer yayınlar ortaya çıktı42. 

Bu durum Arnavutluk'ta milli eğitimin gelişimini ve 74 yıllık bir süre 
için yaşadığı sorunların bir özetidir.                                                                                                                                                                                                                      

 

 

 

Kaynakça 

Arşivler 
Arşivler Genel Müdürlüğü, Tiran Devlet Merkez Arşivi, Fon 511, Tarih 

Dosya, sayfa   
AQSH, F., V. f. 
AQSH, F. 511, V. 1945, D. 62. 
AQSH, F. 511, V. 07.04.1945  
AQSH, F.511, V. 1946, D. 66. 
AQSH, F.511, V. 1946, D. 18. 
AQSH, F.511, V. 1948, D. 17. 
AQSH, F.511, V. 1949, D. 97. 
AQSH, F.511, V. 1949, D. 66. 
AQSH, F.511, V. 1950, D. 60. 
AQSH, F.511, V. 1955, D. 102. 
AQSH, F.511, V.. 1956, D. 29. 
AQSH, F. 511, V. 1958, D. 49. 
AQSH, F. 511, V. 1959, D. 45. 
AQSH, F. 511, V, 1960, D. 3, 
AQSH,  F. 511, V.1964, D. 35 
AQSH, F. 511 V. 27.02.1967 
AQSH, F. 511, V. 06.12.1969. 
AQSH  F. 511 V. 1970, D. 13.  
AQSH, F. 511 V. 1973, D. 72. 
AQSH, F. 511 V. 1983, D. 65. 

                                                           
42 Emin Krasniqi, Sociologji e Linguistikës Shqipe/ Etnografi e të folurit në odë, S 
470//13 B, “Morava”, Tiranë, 2013,  s. 9, 70; 93-94; 102-103; 117; 140; 145; 150. 



Arnavutluk ve Arnavut Bilimsel-Pedagojik Düşüncesinin Tarihsel Evrimi      233 

AQSH, F. 511 V. 22.11.1991. 
AQSH, F. 511 V. 1992, D. 41. 
AQSH, F. 511 V. 15.12.1993. 
 
Kitaplar 
Beqja Hamit, Të Rrëzojmë Konceptet E Vjetra Për Shkollën, Të Përpunojmë 

Konceptet E Reja (Okul İçin Eski Kavramları kaldmak, Yeni Sosyalist Kavramlar 
Geliştirmek), S 95/90 R, Yayın evi, Shtëpia botuese e librit shkollor, Tiranë, 
1970. 

Bulaç Ali /Çeviren Ali Pajaziti, Çağ, Ar.66098, “LOGOS-A/İz”, Tiranë, 2005. 
Dedej Agim, Koncepte (Kavramlar), S. 462. 14 G,  Yayın evi “Studiografike”, 

Tiranë, 2005. 
Gjocaj Zenun, Gjuha e Luigj Gurakuqit dhe Koncepte  (Luigj Gurakuqi'nin 

Dili ve Kavramları), Ar. 81/76D, “XX”, Prishtinë, 2001. 
Krasniqi Emin, Sociologji e linguistikës Shqipe/ Etnografi e të folurit në odë 

(Arnavut Dilbilim Sosyolojisi / Odada Konuşma Etnografisi,), S 470//13 B, 
“Morava”, Tiranë, 2013. 

Rapti Edmond, Historia E Mendimit Psikologjik (Psikolojik Düşüncenin 
Tarihi), Ar90/13A, “Pegi”, Tiranë, 2004. 

Taipllari Shkelqim, Koncepte Dhe Autorë Të Filozofisë (Kavramlar ve 
Felsefenin Yazarları), “Mësonjëtorja “, Tiranë, 2006. 

 
Gazeteler 
Hamiti Sami, Rilindja Javore, Pamje e re e Letërsisë Shqipe (Haftalık 

Rönesans, Arnavut Edebiyatına Yeni Bakış), Shg 127/1E, Nr. 53, 1996,  Tiranë 
Kurtiqi Jola, Zëri i Popullit, “Dritë jeshile koncepteve të reja” (Haftalık 

Rönesans,"Yeni Kavramlara Yeşil Işık), Shg 135/5 E, Nr.31, 1996,  Tiranë, s. 15-
21.9.1996,  Tiranë. 

Musliu Ramdan, Rilindja Javore,“Morfologjia E Mendimit Kritiko-Teorik 
Shqiptar” (Haftalık Rönesans, "Arnavut Eleştirel Teorik Düşüncenin 
Morfolojisi"), Shg 127 /1 E, Nr.58, 18-24.9.1996,  Tiranë 

Rexhaj Besim, “Marrëveshja Mbi Arësimin Dëshmi E Vitalitetit Tonë 
Politik” (Politik Canlılığımızın Eğitim Kanıtı Üzerine), Shg 127 /1 E”, Rilindja 
Javore, Nr.62, 1996,  Tiranë, s. 15-21.9.1996,  Tiran. 

Tahiri Ramush, “Keqpërdorimi i institucionit” (“Kurumun Kötüye 
Kullanımı”), Shg 127 /1 E”  “, Rilindja Javore, Nr.56, 1996,  Tiranë. 

 
Link 
“Arsimi” ("Eğitim"), https://sq.ëikipedia.org/ëiki/Arsimi 

https://sq.wikipedia.org/wiki/Arsimi


Entela Muço                                                                                                              234 

Baleta Abdi, Shenja, “Shkollimi – Arsimimi – Edukimi “  “Okullaima- 
(Öğretim – Eğitim) Viti IX, Nr. 101, Tiranë, 2019 https://shenja.tv/shkollimi-
arsimimi-edukimi/ 

“Koncept” (Kavran), https://fjale.al/koncept 
Fjalor i Gjuhës Shqipe, ASHSH “Kuptimi i Fjalës Koncept” (Arnavut Dili 

Sözlüğü,  "Kavram Kelimesini Anlamak"), 2006, https://fjalorthi.com/koncept  
 

https://shenja.tv/shkollimi-arsimimi-edukimi/
https://shenja.tv/shkollimi-arsimimi-edukimi/
https://fjale.al/koncept
https://fjalorthi.com/koncept


Arnavutluk Tarihi Araştırmalarında Karşılaşılan Bazı Problemler 

 

İlkay Erken* 

 

Özet 

Arnavutluk tarihi çalışmalarında karşılaşılan güçlüklerin başında 
Arnavutluk sınırlarının tespiti gelmektedir. Arnavutluk’un siyasi sınırlarının 
etnik ve kültürel anlamda Arnavutların meskun bulundukları sınırlar ile 
örtüşmemesi bunun en belirgin nedenidir. Ayrıca kültürel manadaki sınırların 
farklı birer siyasi birim şeklinde ele alınması da sorun teşkil etmektedir. 
Arnavutların genel manada Geğ ve Tosk şeklindeki kültürel-kabilesel ayrımları 
daha teferruatlı şekilde Lap ve Çam alt kültürel unsurların da eklenmesi ile 
daha karmaşık hale gelmektedir. Bu ifadelerin kültürel ve siyasi anlamda 
açıklanması Arnavutluk tarihi çalışmalarında önemli bir unsurdur. Arnavutluk 
tarihi çalışmalarında karşılaşılan diğer sorun ise yer isimleri ile ilgilidir. Tarihin 
çeşitli dönemlerinde Latin, Slav, Ulah ve Türk gibi milletlerin hakimiyeti-tesiri 
altındaki Arnavutluk’ta bu dönemlerden izlerin mevcudiyeti normaldir. Ancak 
yer isimlerinin çeşitli siyasi kaygılar ile değiştirilmesi ile tarihi anlamda 
sürekliliğin sağlanması güçleşmektedir. Osmanlı hakimiyeti ardından 
Yunanistan’ın köy isimlerinde dahi yaptığı değişiklikler bunun açık örneğidir. 
Yer isimleri ile ilgili diğer bir mesele ise aynı ismin farklı idari-coğrafi birimler 
için kullanılmasıdır. Bu anlamda aynı isimli bir köyün farklı sancak-kaza 
dahilindeki mevcudiyetinin yanı sıra bir kaza ismi farklı bir kaza dahilindeki köy 
ismi ile aynı olabilmektedir. Sınırlar ve yer isimleriyle ilgili bahsedilen 
meselelerin dışında Arnavutluk tarihi hakkında bilgi veren kaynakların lisan ve 
muhtevalarındaki bilgilerin çeşitliliği de ayrıca dikkat çekmektedir. Bölgeyi 
hakimiyeti altına almış siyasi teşekküllerin çeşitliliği kaynakların dillerindeki 
çeşitliliğe de yansımaktadır. Benzer şekilde ilgili kaynakların özellikleri 
itibariyle diğer araştırma konularında-sahalarında olduğu üzere mukayese 
edilerek incelenmesi gereği ortaya çıkmaktadır. Nitekim çağdaş kaynakların 
benzer konularda farklı bilgiler verdiklerine sıklıkla tesadüf edilmektedir. Bu 
nedenle Arnavutluk tarihi araştırmalarında kaynakların mukayesesi hayati bir 
öneme sahip iken bu coğrafyanın tarihi süreç içerisinde yaşadığı siyasi ve 
kültürel değişikliklere de özellikle dikkat edilmesi gerekmektedir. 

                                                           
* Dr. Öğr. Üyesi, Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Tarih 
Bölümü, ilkay.erken@omu.edu.tr.  
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Some Problems Encountered in Albanian Historical Researches 

Abstract 

Identification of Albanian borders is one of the main challenges in the 
Albanian historical studies. The main reason for this is that Albania's political 
borders do not coincide with the ethnic and cultural borders of Albanians. It is 
also a problem that cultural boundaries are treated as different political units. 
The cultural-tribal divisions of Albanians in the general sense of Gegh and 
Tosk become more complex with the addition of Lap and Cham subcultural 
elements. The cultural and political explanation of these statements is an 
important element in the Albanian historical studies. Another problem 
encountered in the Albanian historical studies is related to the place names. 
The presence of traces from these periods is normal in Albania, which was 
dominated by nations such as Latin, Slavic, Vlach and Turkish in various 
periods of history. However, changing the place names with various political 
concerns makes it difficult to maintain historical continuity. The changes 
made by Greece even in the village names after the Ottoman rule are clear 
examples of this. Another related issue is that the same name of the place 
names used for different administrative-geographic units. In this sense, 
besides the existence of a village with the same name in a different sanjak-
kaza, a kaza’s name can be the same as the village name in a different kaza. In 
addition to the issues related to borders and place names, the diversity of 
information in the languages and contents of sources providing information 
on Albanian history is also noteworthy. The diversity of political institutions 
that have dominated the region is reflected in the diversity of the languages 
of the resources. Similarly, it is necessary to compare the relevant sources in 
terms of their characteristics as in other research areas. As a matter of fact, it 
is often seen that contemporary sources give different information on similar 
subjects. For this reason, while the comparison of resources is vital in 
Albania's historical research, political and cultural changes that this 
geography has undergone during the historical process need to be paid 
special attention. 

Keywords: Albanian History, Administrative Boundaries, Culturel 
Boundaries, Place Names 
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Bugün Arnavutluk, Adriyatik kıyısı boyunca uzanan ve siyasi sınırları 
kuzeyde Karadağ, güneyde Yunanistan, doğusunda Makedonya ve 
Kosova ile çevrili bir ülkedir. Tarih boyunca isimleri sıralanan ülkelerin 
dışında özellikle Sırpların bölgesel anlamda ilgisinin eksilmediği bu 
coğrafyada Napoli, Venedik, Roma gibi Ardiyatik kıyısındaki siyasi 
teşekküllerin yanı sıra Doğu Roma, Avrupa Hunları, Gotlar, Bulgarlar, 
Slavlar ile bağımsızlıklarını kazanarak müstakil birer devlet olana değin 
de Osmanlıların tesiri tespit edilmektedir. Bu tesir ekonomik, sosyal ve 
siyasi anlamda Arnavutluk’un hemen her alanında yaşanmıştır. Ancak 
bunların başında Arnavutluk’un siyasi sınırlarının, bölgedeki birçok 
devlette olduğu üzere, zamanla değişmesi kültürel ve demografik 
hareketliliklerin yaşanması açısından daha belirleyici olmuştur. 
Böylelikle farklı zaman dilimlerinde siyasi sınırların daralıp genişlediği 
süreçlere tesadüf etmek mümkündür. Lakin siyasi sınırlarda yaşanan 
değişiklikler her zaman kültürel ve demografik gerçeklikler ile 
örtüşmemektedir. Bu durum tarihi araştırmalar esnasında kimi 
sorunları beraberinde getirmektedir. Bugünkü siyasi sınırlar üzerinden 
yapılacak tarih araştırmaları ulus-devletleşme ve milli kimlik oluşumu 
süreçlerini yaşamakta olan bölge devletlerinin mevcut siyasi 
münakaşalarını körükleyebilmektedir. Bu açıdan konumuzun genel 
çerçevesini oluşturan Arnavutluk tarihi çalışmaları kapsamında ele 
alınacak başlıklar bölge devletleriyle ilgili çalışmalara da uygulanarak 
genişletilebilir. Ayrıca bu çalışmada günümüz siyasi sınırları ve bu 
bağlamda yaşanan tartışmalardan uzak kalınarak Osmanlı 
hâkimiyetinin sürdüğü dönemlerdeki sınırlar dikkate alınacaktır. 
Arnavutluk’un tarihi dönemlerdeki sınırları ve bu sınırlardaki 
değişikliklere değinilerek bunların tarih araştırmalarında yarattığı 
zorluklardan bahsedilecektir. Ardından Arnavutluk tabiri ile neyin 
kastedildiği ve bunun Osmanlı idaresindeki sınırları çizilmeye 
çalışılacaktır. Çalışmalarda sıklıkla karşılaşıldığı üzere yer isimlerinin 
tespiti ile ilgili sorunlara da temas edilecektir. 

 

 

 

1. Arnavutluk’un İdari, Coğrafi ve Kültürel Sınırları  
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Osmanlı hâkimiyetinin Arnavutluk’ta tesis edildiği esnada sonradan 
sancaklara taksim ile idare edilen1 bölgede siyasi anlamda birliğin 
olduğunu söylemek güçtür. 14. yüzyıl itibariyle2 Osmanlılar’ın 
Arnavutluk ile başlayan teması sırasında yerel feodal beylerin 
etkinliklerinin sürdüğü ve bu beyler arasındaki mücadelelerin ardı 
arkasının kesilmediği bir durum mevcuttu3. Üstelik Arnavutluk’un 
Adriyatik kıyıları Venedik, Napoli gibi devletler ile Greklerin ticaret 
temelli mücadelelerine şahitlik etmekteydi4. Bunlardan özellikle İtalyan 
devletlerinin ve Doğu Roma’nın siyasi iddiaları ile bölgeye hâkim olmak 
teşebbüsleri mevcut siyasi yapıyı daha da karmaşık hale getirmekteydi. 
Neticede genellikle coğrafi açıdan Arnavutluk olarak isimlendirilecek 
bölgede siyasi bir birliğin olmadığı dönemde Osmanlıların teması ve 
nihayetinde hâkimiyet tesisinin tamamlandığı söylenebilir5.  

Arnavutluk’un coğrafi olarak tanımlanması da yukarıda bahsedilen 
siyasi mücadelelere ev sahipliği yaptığı dönemden öncedir. Bu açıdan 
Albania isminin ortaya çıkması dikkat çeker. Batı Romalı ve modern 
kullanımı ile Bizanslı yazarlardan Ptolemy bu tabiri eski adı ile 
Albanopolis diye bilinen İlbasan çevresindeki Albani, Albanoi 
kabilesinin yaşadığı yer anlamında kullanmıştır. Benzer şekilde Kruya, 
Tiran ve Dukagin yani Kuzeybatı Arnavutluk civarı sakinlerine de 
Arnautes ismi verilmiştir6. Daha sonraları bu ifade anlam bakımından 
daha geniş bir çevreyi ifade eder hale gelmiş ve en nihayetinde bir 

                                                           
1 Halil İnalcık, Hicri 835 Tarihli Sûret-i Defter-i Sancak-i Arnavid, Türk Tarih Kurumu 
Basımevi, Ankara 1987, s. XI. 
2 Arnavutluk’ta Aydınoğlu Umur Bey ile 1336 yılında başlayan temasların 1385’te 
Osmanlılar ile sürdüğü anlaşılmaktadır. Bölgede yerel mücadelelerin bir tarafı olarak 
bulunan Osmanlıların fetih süreci de bu şekilde başlar. Bk. İlkay Erken, İşkodra 
Vilayetinin İdarî ve Sosyal Yapısı (1876-1912), (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), 
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Samsun 2014, s. 5-6. ;İsmail 
Hakkı Uzunçarşılı, Osmanlı Tarihi, C. I. , Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara 2011, s. 
175-176. 
3 Nuray Bozbora, Osmanlı Yönetiminde Arnavutluk Arnavutluk Ulusçuluğu’nun Gelişimi, 
Boyut Kitapları, İstanbul 1997, s. 53-56. 
4  Uzunçarşılı, Osmanlı Tarihi, C. I. , s. 225-227, 234-237i 
5 İlkay Erken, Yanya Sancağının İdari Yapısı ve Yerleşim Birimleri (1867-1913), 
(Yayımlanmamış Doktora Tezi), Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 
Samsun 2019, s. 26-27. 
6 Guillaume de Vaudoncourt, Memoirs On The Ionian Islands, Printed For Baldwin, 
Cradock and Joy, London 1816, p. 113. 
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milleti tanımlar olmuştur. Ancak Arnavutlar kendileri dışında gelişen ve 
kendilerine verilen bu ismin yerine ülkelerine kayalar ülkesi anlamında 
Skiperi ve kendilerine de kartalın oğlu anlamında Skypetar 
demişlerdir7. 12. Yüzyıla gelindiğinde ise bütün Arnavutluk Albania ve 
bu ülkedeki insanlar da Albanoi şeklinde anılmıştır.  

12. yüzyıldan itibaren Arnavutluk olarak isimlendirilen coğrafyanın 
kadim sakinleri Pelasglar’dır. Pelasgların devamı ise İllirler ile 
Epirliler’dir. Kendilerini İlliryalıların ve Epirlilerin devamı olarak gören 
Arnavutlar topraklarını da bu siyasi oluşumların idari hakimiyet sınırları 
ile ifade etmek eğilimindedirler. Gerçekten de güneyde Tesalya içlerine 
ve hatta kimi zaman Atina’ya kadar uzanan topraklar Greklerden açıkça 
ayrılan Pelasgların hakimiyetindeydi. Hatta Truva Savaşı öncesine 
kadar Balkan Yarımadası Hellas-Greece değil Pelasgların ülkesi 
manasında Pelasgic Argos olarak anılmaktaydı. Bu durum sonraki 
dönemlerde de devam etmiş olacak ki Pelasglar’ın akabinde Güney 
Arnavutluk’un sakinleri yine Grek olmayan ve İlliryalılara benzeyen 
kabileler şeklinde tanımlanmıştır8. 

Pelasgların ardından bölgedeki varlıklarını İllirler ve Epirliler olarak 
sürdüren Arnavutların birbirlerinden İşkumbi Nehri vasıtasıyla 
ayrıldıkları görülmektedir. Nehrin kuzeyinde ikamet edenlere Geğa, 
güneyindekilere ise Toska denilmiştir. Bunlar mizaç, lisan ve kılık 
kıyafet olarak birbirlerinden farklılaşmış Arnavut kabilelerdi. Burada 
bahsedilen ayrım ile ilgili yaklaşımlarda yaşanan sorunların başında 
coğrafi ve siyasi anlamdaki Arnavutluk sınırlarının çizilmesi 
gelmektedir. Öyle ki coğrafi olarak Arnavutların bulunduğu yerlerin 
dahil edilmesinde karşılaşılan sınır genelde siyasi açıdan Arnavutların 
bulunduğu sınırlardan geniştir. Bu ise tarihi süreçlerin ve bu süreçler 
dahilindeki değişikliklerin görmezden gelinerek oluşturulan sınırların 
ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Örneğin Arnavutların ataları kabul 
edilen ve bugünkü Dalmaçya, Hırvatistan, Bosna ve Herzigova, 
Karadağ, Orta ve Kuzey Arnavutluk ile Sırbistan’ın büyük kısımlarını 
kapsamış İllirya Krallığı’nın M.Ö. 1225-167 yıllarındaki siyasi sınırlarını 

                                                           
7  Stanley Lane Poole (ed.), The People Of The Turkey: Twenty Years’ Residence Among 
Bulgarians, Greeks, Albanians, Turks And Armenians, Vol. I. , John Murray, London  
1878, p. 63. 
8 Erken, Yanya Sancağının İdari Yapısı ve Yerleşim Birimleri, s. 14-15. 
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19. yüzyıl içerisinde siyasi Arnavutluk sınırı olarak resmetmek yanıltıcı 
olacaktır9. İllirya Krallığı’nın sınırları sayılan toprakları içine alacak 
şekilde çizilebilse de bahsedilen siyasi teşekkülün hakimiyeti esnasında 
ve sonrasındaki gelişmeleri de dikkate almak gerekmektedir. Yine bu 
dönemde İllirya Krallığı’nın hakimiyetindeki toprakların sakinlerinin 
tamamının Arnavut olduğunu, bu coğrafyanın kültürel ve etnik açıdan 
da tamamen Arnavutlaşmış olduğunu iddia etmek sonraki yüzyıllarda 
yaşanan tecrübeler değerlendirildiğinde de yanıltıcıdır. Benzer ve hatta 
daha geniş coğrafyada farklı zamanlarda siyasi gücü elinde bulunduran 
Makedonlar, Hunlar10, Bulgarlar, Slavlar11, Romalılar ile Osmanlılar 
açısından bakıldığında durum daha net bir şekilde ortaya çıkmaktadır. 
Bu yüzden sayılan devletlerin siyasi hâkimiyeti esnasındaki sınırların 
kültürel ve demografik-etnik açıdan çizilecek sınırlar ile örtüştüğü 
iddiası genellikle geçerli olmamaktadır.  

Arnavutluk’un coğrafi sınırlarının çizilmesinde yaşanan karışıklığın 
diğer bir nedeni kültürel açıdan Arnavutların taksimindeki sorunlardır. 
Nitekim Arnavutların atalarının Pelasglar ve İllirler olduğu şeklindeki 
ifadeler genellikle birbiri ile uyumludur. Ancak Arnavutların taksim 
edildikleri kabileler-aşiretler hakkında farklı yaklaşımlar bulunmaktadır. 
Bu sebepten Arnavutluk’un coğrafi ve kimi zaman kültürel olarak 
tanımlanmasında kullanılan ifadelerde karışıklık doğmaktadır. Bunlar 
Toskalık, Geğalık, Epir, Eski Epir, Yeni Epir, Aşağı ve Yukarı Arnavutluk, 
Kuzey ve Güney Arnavutluk, Laplık, Çamlık gibi ifadelerde karşımıza 
çıkabilmektedir.  Bu tanımların genellikle Arnavutluk’un ortasından 
geçen İşkumbi Nehri’nin temel alınarak yapıldığı gözlenir. Nehrin 
kuzeyine Geğalık, Yukarı Arnavutluk, Yeni Epir gibi isimler 
verilmektedir. Nehrin güneyine ise Toskalık, Aşağı Arnavutluk12, Eski 
Epir ve Epir denilmektedir. Ayrıca Epir, Laplık ve Çamlık ifadeleri de 

                                                           
9 Erken, Yanya Sancağının İdari Yapısı ve Yerleşim Birimleri, s. 13. 
10 5. yüzyılda önce Gotlar ardından Hunlar Adriyatik kıyılarına kadar Epir’i işgal 
etmişlerdir. Bk. William Martin Leake, Travels In Northern Greece, Vol. I. , J. Rodwell, 
London 1835,  p. 198. 
11 Bulgarların Epir’deki etkinliği 9. yüzyıla kadar devam eder. 10. yüzyılda Slavlar-Sırplar 
Yunanistan içlerine kadar girerek koloniler kurmuşlardır. Bk. Thomas Smart Hughes, 
Travels In Greece And Albania, Vol. II. ,  Special Edition, Henry Colborn And Richard 
Bently, London 1830, p. 5. 
12  Epir anlamında kullanılmaktadır. Bk. Poole (ed.), The People Of The Turkey: Twenty 
Years’…, p. 64. 
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Güney Arnavutluk-Toskalık içerisinde yer alan alt coğrafi-kültürel 
unsurlar olarak değerlendirilebilen tanımlardır.  

Yukarıda bahsedilen tanımlarda İşkumbi Nehri’nin kuzeyi-Geğalık13 
ile ilgili yaklaşımlarda genellikle uyuşmazlık yaşanmaz. Bu durum 
Güney Arnavutluk için tam tersidir. Burada Güney Arnavutluk’un diğer 
isimlerinden Toskalık ve Epir’in sınırları ile ilgili anlaşmazlıklar vardır. 
Üstelik bu anlaşmazlıklara alt coğrafi-kültürel birimlerin sınırlarının 
tespitinde de karşılaşılmaktadır. Bunlardan Epir dikkat çeker. Tarihi 
süreç içerisinde bir dönem Arnavutluk’un tamamını ifade için de 
kullanılan bu ifade Güney Arnavutluk’u belirtmede ve daha özelde 
Güney Arnavutluk içerisinde Laplık ve Çamlık ile birlikte bulunan alt 
coğrafi-kültürel bölge olarak tespit edilmektedir. Burada Epir’in 
kapsamı ve kullanımı konusunda bir karışıklık ortaya çıkmaktadır. Epir 
ifadesinin Güney Arnavutluk’u tanımlamada kullanıldığı şekliyle 
kapladığı alan ile kültürel-coğrafi bir alt bölge olarak kapladığı alan 
birbirinden farklıdır. Benzer durum Toskalık için de geçerlidir. Epir gibi 
Toskalık ifadesi de Güney Arnavutluk’un tamamını ve aynı zamanda 
bundan daha dar bir coğrafi-kültürel alanı tanımlamaktadır. Bu ise 
özellikle Epir ve Toskalık ifadelerinin kaynaklarda hangi anlamları ile 
kullanıldığını ortaya koymak açısından önemlidir. Toskalık’ın 
merkezinin Berat olduğu ifadesi ile yine Toskalık’ın merkezinin Yanya 
olduğu ifadesi ilk bakışta birbiri ile çelişmektedir. Ancak Berat’ın 
merkez olduğu Toskalık’ın Güney Arnavutluk içerisinde Epir, Laplık ve 
Çamlık gibi birer alt kültürel-coğrafi bölge anlamındaki  Toskalık olduğu 
düşünüldüğünde karışıklık ortadan kalkmaktadır. Bu ifadeden alt 
kültürel-coğrafi anlamdaki Toskalık’ın merkezinin Berat olduğu anlaşılır 
ve doğrudur. Yanya’nın merkez olduğu Toskalık tanımı ise idari bir 
birim olarak Güney Arnavutluk’un merkezi bulunması şeklinde 
kullanılan ve daha geniş bir coğrafyayı ifade eden Toskalık için 
doğrudur. Nitekim Yanya, benzer şekilde hem Güney Arnavutluk’un ve 
Toskalık’ın ki diğer adı ile Epir’in merkeziyken hem de daha dar bir 
alanda Yanya sancağı olarak ifade edilen bölgede alt kültürel-coğrafi 
birim olarak kullanılan Epir’in de merkezidir. Bu örneklerde görüldüğü 

                                                           
13 Yanya, Berat ve Ergiri sancakları ile Nasliç ve Kolonya ile Kesriye tarafları Toskalık 
iken İşkumbi Nehri’nin kuzey ve doğusundaki İşkodra, Kosova ve Manastır vilayetleri 
Geğalık’tır. Bk. Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri (B. O. A. ), Yıldız Esas Evrakı (Y.EE.) 
12-17, 14 Kanunuevvel 1296/26 Aralık 1880.   
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üzere kaynaklardaki ifadelerin değerlendirilmesi sırasında 
Arnavutluk’un taksim edildiği idari, coğrafi ve kültürel sınırların net bir 
şekilde ortaya konulması gerekmektedir.  

Arnavutluk’un kuzey ve güney olarak önce iki ana kısma, ardından 
güneyde Tosklık, Laplık, Çamlık ve Epir şeklindeki alt kültürel-coğrafi 
birimlere ayrıldığı anlaşılmaktadır. Burada İşkumbi Nehri kuzeyinin 
Geğalık olduğu ve Kavaye, Tiran, İşkodra, Kruya ile doğuda Kalkandelen 
ve Priştine’ye kadar uzandığı tespit edilebilir. Güneyde ise Berat 
merkezli Toskalık, Leskovik’ten ve Viyose Nehri’nin kuzeyinden İşkumbi 
Nehri’ne kadarki bölgede batıda Drino Nehri ile Laplık’la sınır olarak 
Pekin ve İlbasan’a kadar uzanır. Toskalık’ın Adriyatik Denizi tarafındaki 
Ergiri, Kurveleş, Pogon, Himare, Tepedelen ve Avlonya ise Laplık’ta yer 
alır. Diğer bir değişle Laplık, Viyose ile Drino Nehirleri’nin batısındadır. 
Delvine’nin güneyinden başlayan Çamlık ise Filat14, Aydonat, Parga15 ve 
Margılıç’ı içine alacak şekilde Preveze sancağının ve Narda’nın 
kuzeyinden Himare’ye kadarki kısımları kapsamaktadır16. Epir ise 
güneyde Yunanistan, batıda Pindus Dağları ile ayrılan Yanya sancağının 
tarif edilen Çamlık bölgesinin iç-karasal taraflarından ve Meçova, 
Zagor, Koniçe gibi kasabalarından Leskovik’e kadar uzanan alandan 
oluşur17.  

Arnavutluk’un coğrafi-kültürel sınırları yukarıda açıklandığı şekliyle 
tespit edilebilse de kimi çalışmalarda görüleceği üzere bilhassa 
Yanya’nın merkez olduğu Yanya sancağı ile Narda Körfezi’nin 
kuzeyinden Berat’a kadar uzanan coğrafya Kuzey Yunanistan olarak 
tanımlanmaktadır. Bu tanımlarda bahsedilen coğrafyanın kuzey 
sınırları kimi zaman değişse de Narda Körfezi’nden kuzeye doğru  
Güney Arnavutluk topraklarının büyük kısmı bu isimle anılabilmiştir. Bu 
tanım Osmanlı Devleti’ne karşı başlayan Rum İsyanı ve neticesinde 
kurulan Yunanistan’ın siyasi emelleri ile örtüşmektedir. Nitekim 93 
Harbi ve Balkan Harbi sonrasında yaşanan sınır değişikliklerinde 
Yunanistan Devleti bu topraklardaki hakimiyet hayalini tesis etmiştir. 

                                                           
14 Bölgenin merkezidir. Bk. Vaudoncourt, Memoirs On The Ionian Islands, p. 113. 
15 M. Valentine Chirol, Twixt Greek and Turk, William Blackwood and Sons, London 
1881, p. 232. 
16 Leake, Travels In Northern Greece, Vol. I. ,  p. 61. 
17 Erken, Yanya Sancağının İdari Yapısı ve Yerleşim Birimleri, s. 22. 
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Günümüzde de Kuzey Yunanistan olarak anılan Çamlık ile Epir’in bizzat 
Greklerin barbar halklar ile doğal bir sınır olarak kendilerinden 
ayırdıkları Narda Körfezi’nin kuzeyinde kaldığı dikkate alındığında 
durum daha anlaşılır olmaktadır.  

Coğrafi ve kültürel sınırları anlatıldığı üzere tanımlanabilen 
Arnavutluk’un idari sınırları hakkında da benzer sorunlar 
yaşanmaktadır. Bunlar farklı zaman dilimlerinde karşılaşılan ve 
genellikle idari tasarruflar neticesinde çizilen sınırlar olduğundan 
sıklıkla değişiklik göstermektedir. Bu yüzden coğrafi ve kültürel 
sınırlarda olduğu üzere idari sınırların tayininde de ilgili zaman dilimi 
dikkatli bir şekilde ele alınmalıdır. Bu açıdan değerlendirildiğinde 
Osmanlı Devleti’nin Arnavutluk ile teması ve fethi coğrafi sınırları 
itibariyle Orta, Güney ve Kuzey Arnavutluk’ta gelişmiştir. Orta 
Arnavutluk’ta İlbasan ve Ohri merkezli idari birimler temelinde tesis 
edilen hâkimiyet, 15. yüzyıl içerisinde Yanya ve İşkodra’nın fethiyle 
Güney ve Kuzey Arnavutluk’un idari manada taksimatının yapılması ile 
devam etmiştir. Bu dönemde İşkodra, Avlonya, Yanya, Ohri ve İlbasan 
sancaklarının Arnavutluk’un orta, güney ve kuzey bölgelerini içerecek 
şekilde idari merkezler olarak taksim edildiği anlaşılmaktadır. 19. 
yüzyıla gelindiğinde ise İnalcık’ın ifadesi ile Arnavutluk toprakları 
Yanya, İşkodra, Berat, Ergiri ve Ohri sancaklarına taksim edilmiştir. 
Vilayet idaresinin tatbiki ardından bu sınırlar muhafaza edilerek 
güneyde Yanya, kuzeyde İşkodra vilayetleri bünyesinde yapılan 
taksimatta Görice sancağı Manastır vilayeti dâhilinde yer almaktaydı18. 
Bu haliyle Arnavutluk’un sınırları güneyde Narda Körfezi’nden kuzeyde 
Bar ve Podgoriçe’ye, doğuda Görice ve İlbasan’a uzanmaktaydı.  Daha 
teferruatlı tanımların yer aldığı kaynaklara göre bu yüzyıl itibariyle 
Arnavutluk sınırları İşkodra ve Yanya ile birlikte Manastır ve Kosova 
vilayetlerini de içermekte, kuzeyde Karadağ19 ve Bosna’ya20 kadar 

                                                           
18 Orta Arnavutluk Ohri ve ardından İlbasan sancakları bünyesinde iken Güney ve Batı 
Arnavutluk Avlonya, Güney Arnavutluk Yanya, Kuzey Arnavutluk ise Sırbistan içlerine 
ve Kosova’nın da büyük kısmını kapsayacak şekilde İskenderiye (İşkodra) sancağına 
taksim edilmişti. Bk. İnalcık, Hicri 835 Tarihli Sûret-i Defter-i Sancak-i Arnavid, s. XI. 
19 B. O. A. , Y.EE. 14-12, 9 Zilkade 1297/13 Ekim 1880. 
20 Kuzeyde Bosna doğuda Makedonya ve Tesalya güneyde Acarnania (Narda) Körfezi 
batıda ise Adriyatik şeklinde tanımlanır. Bk.  Hughes, Travels In Greece And Albania, 
Vol. II. ,  p. 102. 
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yayılmaktaydı21. Bunun yanında Arnavutluk’un adı geçen dört 
vilayetten ziyade sadece Yanya ve İşkodra vilayetlerinden ibaret 
resmedildiği de görülmektedir22. Ancak burada bahsedilen sınırların 
özellikle Osmanlı kaynakları temelinde siyasi bir Arnavutluk tanımından 
öte idari ve coğrafi bir tanım olduğu dikkate alınmalıdır.  

2. Yer İsimlerinin Tespiti ve Değerlendirilmesi Meselesi 

Arnavutluk’ta çeşitli zamanlarda görülen istila ve işgaller 
neticesinde toponomi de şekillenmiştir. Nitekim bunun bir neticesi 
olarak Arnavutluk’ta Arnavutça, Bulgarca, Türkçe, Slavca, Ulahça ve 
Grekçe yer isimleriyle karşılaşmak mümkündür. Yer isimlerindeki bu 
çeşitlilik yapılan araştırmalarda kimi zorlukları beraberinde 
getirmektedir. Özellikle Osmanlı kaynaklarından yapılan okumalarda 
farklı lisandaki isimlerin tespitinde yanlışlıkların yapılması ihtimali 
yüksektir. Hatta aynı kaynak üzerinden yapılan değerlendirmelerde 
dahi yer isimlerine dair farklı yaklaşımlar ortaya konulmaktadır. Ayrıca 
durumu daha da karmaşık hale getiren bir diğer durum bazı yer 
isimlerinin siyasi gerekçelerle zamanla değiştirilmesidir. Yunanistan’ın 
yer isimleriyle alakalı yaptıkları buna dair çok sayıda örneği 
barındırmaktadır. Bugün Kuzey Yunanistan denilen Güney 
Arnavutluk’un bir kısmını, diğer adı ile Epir’i, kapsayan bölgede buna 
sıklıkla tesadüf edilmektedir23. 

Yer isimlerinin tespitinde kimi zaman ilgili bürokratların tasarrufu-
hatası ile olsa gerek farklı imlalarla karşılaşılmaktadır. Buna misal 
olarak Aydonat kazası dahilindeki köylerin listelendiği vilayet 
salnamesinde Pradal24 imlası ile verilen çiftliğin başka bir kaynakta 
Pradala25, Dragan26 imlası ile verilen köyün ise yine başka bir kaynakta 
Dragalin27 şeklinde gösterilmesi verilebilir. Aydonat kazası için tespit 

                                                           
21 Erken, Yanya Sancağının İdari Yapısı ve Yerleşim Birimleri, s. 14-15. 
22 Marius Bernard, Autour de la Mediterranee,  Henri Laurens (ed.), Librairie Renouard, 
Paris 1899, p. 137. ; Poole (ed.), The People Of The Turkey: Twenty Years’…, p. 63. 
23 Sefer Güvenç, Mübadele Öncesi ve Sonrası Eski ve Yeni Adları İle Kuzey Yunanistan 
Yer Adları Atlası, Lozan Mübadilleri Vakfı, İstanbul 2010, s. 88-102. 
 .Bk. Yanya Vilayet Salnamesi (Y. V. S.) , R. 1311/M. 1895, s. 193 . پراذال  24
25 B. O. A. , ML. CRD. d. 1827, 29 Zilhicce 1277/8 Temmuz 1861. 
 .Bk. Y. V. S. , R. 1311/M. 1895, s.194 . دراغان 26
27 B. O. A. , ML. CRD. d. 1873, 2 Şevval 1280/7 Nisan 1864. 
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edilebilen örnekler Leskovik kazası için de geçerlidir. Burada Krakare28 
imlası ile görülen köy başka bir kaynakta Kirkare29 imlası ile tespit 
edilir. Yine Loşne kazası dahilindeki bir çiftliğin imlası salnamede 
Bişanake30 şeklinde iken şer’iyye sicillerinde Bresnak- Bresnake31 ve 
hatta Presnak’tır 32. 

Yer isimlerinin imlaları hususundaki farklılıkların dışında farklı idari 
birimler dahilinde aynı isimdeki yerleşim yerlerine rastlanmaktadır. 
Avlonya kasabasına yakın bir tepede yükselen Kanina Kalesi33 aynı 
kazada ayrıca Kanine köyü olarak mevcuttur34. Narda, bir kaza merkezi 
olmasının yanında Avlonya35 kazası ile Goşniçka36 kazası dahilinde aynı 
isimde birer köy olarak bulunmaktadır. Benzer şekilde Penarit isimli 
köy Premedi kazası37, aynı kazanın Fraşari nahiyesi38 ve Tepedelen 
kazası39 dahilindedir. Fraşari nahiyesinin Novosele köyü40 de Avlonya 
kazası dahilinde bir çiftliktir41. Tepedelen kazasının Peştan köyü42 bir de 
Parga nahiyesinde bulunmaktadır43. Aynı şekilde Premedi kazasının 
Fratari köyü44 Fratar imlası ile Berat kazasında yer almaktadır45. 

Aynı isimdeki yerleşim yerlerinin farklı idari birimlerde 
bulunmasının yanında yerleşim birimlerinin statüleri hakkında da 
farklılar tespit edilebilmektedir. Bu konuda bir kaynakta köy olarak 
ifade edilen yerin başka bir kaynakta çiftlik şeklinde gösterilmesi 

                                                           
 .Bk. Y. V. S. , R. 1311/M. 1895, s. 209 . كراقاره 28
29 Arnavutluk Devlet Arşivleri (A. D. A.) , Fon. 128/Dos. 115/s. 54, 23 Ağustos  1283. 
30 Y. V. S. , R.1311/M. 1895, s. 269. 
31 A. D. A. , Fon. 128/Dos. 27/Hük. 63, 22 Nisan 1316/5 Mayıs 1900.  
32 A. D. A. , Fon. 128/Dos. 33/Hük. 87/s. 95, 4 Cemazeyilahir 1292/8 Haziran 1875. ;A. 
D. A. , Fon. 128/Dos. 51/Hük.888/s. 65, 23 Cemazeyilahir 1311/1 Ocak 1984. 
33 Leake, Travels In Northern Greece, Vol. I. , p. 2. 
34 Y. V. S. , R. 1311/M. 1895, s. 259. 
35 Y. V. S. , R. 1311/M. 1895, s. 260. 
36 Y. V. S. , R. 1311/M. 1895, s. 266. 
37 Y. V. S. , R. 1311/M. 1895, s. 221. 
38 Y. V. S. , R. 1311/M. 1895, s. 225. 
39 Y. V. S. , R. 1311/M. 1895, s. 228. 
40 Y. V. S. , R. 1311/M. 1895, s. 224. 
41 Y. V. S. , R. 1311/M. 1895, s. 260. 
42 Y. V. S. , R. 1311/M. 1895, s. 228. 
43 Y. V. S. , R. 1311/M. 1895, s. 291. 
44 Y. V. S. , R. 1311/M. 1895, s. 223. 
45 Y. V. S. , R. 1311/M. 1895, s. 250. 
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yerleşim biriminin geçirdiği değişikliklerin takibi açısından farklı 
kaynakların bir arada değerlendirilmesi zaruriyetini ortaya 
çıkarmaktadır. Bununla alakalı sıralanabilecek örnekler arasında Yanya 
vilayet salnamelerinden Loşne kazası dahilinde tespit edilen Şane 
çiftliğinin46 aslında daha önceki ve Loşne’nin kaza teşkilinden evvelki 
tarihlerde köy47 olarak idari taksimat içinde bulunması gösterilebilir. 
Yine aynı kaza dahilindeki Çınar’ın salnameye göre çiftlik48, daha önceki 
yıllar ait bilgileri ifade eden şer’iyye sicillerine göre ise köy statüsünde 
olduğu tespiti yapılabilir49. Yerleşim birimlerinin statülerindeki bu 
farklılığın benzer şekilde dahil olunan idari merkez için de yaşandığı 
söylenebilir. Bu açıdan vilayet salnamelerinde Ergiri kazası dahilindeki 
Labove köyü şer’iyye sicillerinde Tepedelen kazası sınırlarındadır50.  

Sonuç 

Çalışmada ifade edildiği üzere Arnavutluk’un coğrafi sınırları zaman 
içerisinde değişmiştir. Bu şekilde farklı anlamlara da gelen Epir, 
Toskalık, Güney Arnavutluk gibi benzer ifadeler sıklıkla kullanılmıştır. 
Bu açıdan Epir, Toskalık gibi tanımların ifade ettiği coğrafya hakkında 
kesin bir sınır tayini zorlaşmaktadır. Bu ise kaynaklarda ifade edilenler 
ile mevcut duruma dair bir tahlilin yapılmasını zorlaştırmaktadır. Buna 
bir de Kuzey Yunanistan ifadesinde olduğu gibi sonradan ortaya 
konulan maksatlı ifadeler eklendiğinde Arnavutluk’un coğrafi ve 
kültürel sınırlarını çizmek zorlaşmaktadır.  

Kaynaklarda idari taksimat açısından yer isimlerinin tespiti için 
kullanılabilen salnameler teferruatlı bilgiler içerse de tek başına bütünü 
ifade etmekten uzaktırlar. Bunlardan tespit edilemeyen bazı bilgiler 
şer’iyye sicilleri ve nüfus defterleri gibi kaynaklardan takip 
edilebilmektedir. Bu açıdan gerek idari taksimata dair ve gerekse 
yerleşim birimlerine dair bilgilerin yer aldığı salnamalerin hassas bir 
şekilde değerlendirilmesi gerekmektedir. Nitekim salnamalerin içerdiği 
bilgiler mevcut durumdan ziyade hazırlandıkları sıradaki durumu 

                                                           
46 Y. V. S. , R. 1311/M. 1895, s. 270. 
47 A. D. A. , Fon 128/ Dos. 7/s. 90,  20 Rabiulahir 1276/16 Kasım 1859. 
48 Y. V. S. , R. 1311/M. 1895, s. 271. 
49 A. D. A. , Fon. 128/Dos. 33/Hük. 77/s. 43, 26 Rabiulevvel 1292/2 Mayıs 1875. 
50 A. D. A. , Fon. 128/Dos. 215/ s. 2, H. 1282/1865. ;A. D. A. , Fon. 128/Dos. 215/ s. 3, H. 
1287/1870. 



Arnavutluk Tarihi Araştırmalarında Karşılaşılan Bazı Problemler                    247 

yansıtmaktadırlar. Öyle ki ilgili yıl içinde idari tasarruf ile birden çok 
idari değişikliğe de gidilmiş olabilmektedir. Bu yüzden diğer bölgelerde 
olduğu gibi Arnavutluk tarihi çalışmalarında da kaynakların mukayesesi 
gereği kaçınılmaz bir hal almaktadır. Arnavutluk gibi seyyahların yoğun 
ilgisinin tespit edildiği coğrafyalarda ise kaynaklardaki farklı 
yaklaşımların yaygınlığından sebeple bu durum daha da zaruri hale 
gelmektedir.  
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Classification of the Media Systems in Different Countries and 
Factors Which Affect Them 
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Abstract 

Printing technology developed both in Eastern and Western Europe, yet it 
was not as much utilized in the East. Mass media most thrived in Western 
Europe, with newspapers and periodicals under relatively moderate 
censorship. Although Eastern Europe also developed its own newspapers, they 
were either government-centered or strictly censored. 

Many of these Eastern European states are now struggling with a difficult 
transition to democracy and they are in the process of changing their forms of 
government from dictatorship to democracy. This changeover affected their 
public-service broadcasting systems, which was also affected by the tectonic 
shift of human affairs known as globalization. 

The view of the media as an influential actor in political life is based on 
differences in the perception of media and its functions in different countries. 
These views originated in the Hutchins Commission attempt to classify the 
relationship in the 1940s, which came to identify four different categories. Half 
a century later, in 2004, Daniel C. Hallin and Paolo Mancini conducted a 
comprehensive comparative study, where they identify and distinguish three 
fundamental ideal models for the relationship between media and political 
systems but in Western and Northern Europe. In 2008, Hallin and Mancini, 
together with a number of researchers, conducted a study based on the three 
ideal models identified in 2004, but now complemented by a fourth ideal 
model: the Eastern European/Post-Communist Media Model, to include the 
Eastern European countries that were excluded from the 2004 study. However, 
the factors which affects media systems in all countries in the world are 
determined by political, economic factors and by social cultural influences. 

Keywords: Media, Classification, Political, Economic, Cultural Factors   
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Introduction  

The system of mass communications significantly differed between 
different regions. Although printing technology developed both in the 
East and the West, it was not as much utilized in the East. The mass 
media most thrived in Western Europe, with newspapers and 
periodicals, under relatively moderate censorship. Although Eastern 
Europe also developed its own newspapers, they were either 
government-centered or strictly censored 

In the decade leading up to the new millennium, the international 
community celebrated the end of the Cold War and witnessed the 
emergence of globalization, a bundle of processes that are cumulative 
and mutually reinforcing in effect. People now live in an interdependent 
world where borders no longer define a nation or its security. Today, 
nation-states remain players on the global stage, but they are now 
forged by an elaborate socio-political-economic process that includes 
international institutions, multinational conglomerates, non-
governmental organization, and cross border interest groups such as 
Doctors Without Borders, Green Peace and Amnesty International.  
Most importantly to this new world order, transnational media have 
become the harbingers of globalization, and one of the key elements of 
modernity. As Giddens tells us, “Modernity is inherently globalizing.”1 
(1990). At the end of the 20th Century one region of the world that had 
been profoundly affected by globalization and transnational media was 
Eastern Europe. 

Many of these Eastern European states are now struggling with a 
difficult transition to democracy. The popular press have labeled such 
countries “transitioning economies,” but a centralized economy was 
not the only institution that was forced to confront modernity. Most 
state institutions were abruptly challenged with the task of reinventing 
the wheels of government, the workings of their social order, and the 
effects of globalization. Recent research2 has clearly identified the 

                                                           
1 Antony Giddens,  The Consequences of Modernity. Cambridge: Polity1990 
2  Leo Gher  and Amin, Hussein Y. New and old media access and ownership in the Arab 
world. Gazette, Vol. 61(1). (1999, February) 
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conflicts that Eastern European transitioning economies are having with 
modernity 

These case studies centered the process of how societies in Eastern 
Europe were changing their forms of government from dictatorship to 
democracy, and how the changeover affected their public-service 
broadcasting systems, which was also affected by the tectonic shift of 
human affairs known as globalization. 

1. Four Media Ideologies  

The view of the media as an influential actor in political life is based 
on differences in the perception of the media and its functions in 
different countries.  

As already mentioned, there have also been several attempts to 
systematize the relationship between mass media, media systems and 
political systems. Traditionally, the common way to divide the concept 
of mass media is in four different media, or information ideologies. 
These ideologies are originated in the Hutchins Commission attempt to 
classify the relationship in the 1940s, which came to identify four 
different categories: (1) The Authoritarian Ideology, where the policy-
makers control the press, radio and television, and where there is active 
suppression of inappropriate expression of opinions and unpleasant 
news. There is therefore censorship of the media in which only those 
who are in solidarity with the current system may be heard; (2) The 
Libertarian Theory, where citizens are presumed to be active and 
interested in creating public opinion. Mass media is seen as a key means 
of advancing ideas and anything that can prevent free formation of 
opinion must be countered. The media must be completely free from 
political decision-makers and act as a fourth estate alongside the 
government and parliament; (3) The Social Responsibility Ideology, 
which emerged as a criticism of the libertarian ideology in that it in fact 
also has been considered as the same as freedom from responsibility 
and moral obligations - freedom has become a freedom for the owners 
of mass media and certain political elites - but not for the majority of 
consumers. Proponents of the social responsibility ideology therefore 
believe that ideology should be revised and supplemented with 
different requirements designed by the media themselves, 
empowerment of journalists or certain governmental obligations; and 
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finally (4) The Soviet Communist Theory, where the media and 
especially the press, played a significant role.3   

1.1 Hallin and Mancini’s Four Media Models  

The efforts to classify the different countries' media systems do not 
stop at Four Theories of the Press. Half a century later, namely 2004, 
Daniel C. Hallin and Paolo Mancini conducted a comprehensive 
comparative study that explore the role a country's political and 
economic system play for the media system quality. Hallin and Mancinis 
study is based on the Siebert, Peterson and Schramm ideal models, but 
the authors argue for that you can not understand media and media 
systems without being familiar with the specification characteristics, 
the party political system, the relationship between economic and 
political interests and, the development of civil society. Siebert, 
Peterson and Schramm took the media as something which has always 
influenced and changed in relation to society which they regard as their 
point of departure. Instead, Hallin and Mancini argue that the media 
institutions both reflect the society they operate in and on their own, 
affect social structures. The mass media has gone from being a tool to 
be an actor influencing and changing the society they operate in (Hallin 
and Mancini 2004:8).4 Through their study in 2004, Hallin and Mancini 
identify and distinguishes three fundamental ideal models for the 
relationship between media systems and political systems: (1) The 
Mediterranean/Polarized Pluralist Media Model, which is characterized 
by countries that have democratized relatively late, a strong 
government intervention in the economy and an elite-oriented press 
with relatively small editions. The public service companies tend to 
follow national governments and parliamentary systems, such as if the 
leadership and political orientation changes after parliamentary 
elections similar changes is implemented in the public service 
companies. Journalism is less professional and the links between 
political actors and journalists are strong, while the legal system is 

                                                           
3 Stig Hadenius, Lennart Weibull and Ingela Wadbring (2008) Massmedier. Press, radio 
och tv i den digitala tidsåldern. 9th edition, revised in 2008. Stockholm 
 
4 Daniel Hallin, C., & Paolo Mancini , Comparing media systems: Three models of media 
and politics. Cambridge: Cambridge University Press, 2004.  
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relatively weak. Examples of countries that are placed in The Polarized 
Pluralist Model are Greece, Portugal and Spain; (2) The Northern 
European/Democratic Corporatist Media Model is characterized by 
countries with a long democratic tradition. Politics is characterized by 
consensus and a strong state with a well grounded legal system. The 
publishing sector is an important part in the Democratic Corporatist 
Model. There is competition in the market for print media, but despite 
this the market is regulated through various political and cultural 
activities such as press subsidies. Other features are non-commercial 
public service and a high degree of autonomy for the broadcasters. The 
journalism is professional and self-regulating with common ethical 
standards for radio, television and newspapers. Examples of countries 
that are placed in this model are Sweden, Norway, Denmark, Austria 
and Germany; (3) The North Atlantic/Liberal Media Model is instead 
characterized by countries with a long tradition of democracy, strong 
and widespread press freedom and strong individualism. Newspaper 
circulation is relatively high, although lower than for the countries of 
the Democratic Corporatist model. Politically, most of the countries 
have a majority system. Generally, the media are not strongly linked to 
the government and political parties, but are instead governed by 
commercial interests and the journalistic professionalism is - relatively 
strong. Countries that are placed in The Liberal Model is for example 
United Kingdom, USA, Canada and Ireland.  

In 2008 Hallin and Mancini, together with a number of researchers, 
conducts a study based on the three ideal models identified in 2004, but 
now complemented by a fourth ideal model: (4) The Eastern 
European/Post-Communist Media Model, to include the Eastern 
European countries that were excluded from the study 2004. The 
reason that these were not included in the analysis in 2004 was that 
they differed from other European countries regarding the relationship 
between newspaper distribution and socioeconomic factors, which in 
turn was a consequence of the rapid changes occurring in the countries 
since the collapse of the Eastern bloc.The newspapers and newspaper 
media underwent major changes from 1989 onwards. When the state 
monopoly on the newspaper market disappeared, this meant, for 
example, that a flood of new newspapers emerged and the number of 
regional and local newspapers increased markedly. Broadcast media is 
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struggling to keep their independence and to demonstrate political 
independence, but still work as political actors who actively strive to 
promote the ruling power. The starting point for both analysis by Hallin 
and Mancini is four dimensions that the authors also use for defining 
the concept of media systems, and in which they find it fruitful to 
compare different countries' media systems. 5 

2. Factors affecting media system 

The term media system is used here to denote all media in a given 
national settings or with some kind of international presence and 
purpose. Media systems are typically composed of multiple separate 
firms or organization, each with measure of freedom and choice about 
purpose and conduct. Different media sectors still, by and large, have 
separate forms of governance, business models and sometimes 
ownership. The main division is between print media, audio visual and 
online forms.  

The second differentiation is according to the many separate 
organizations, of various kinds, that supply news to the news 
disseminators, especially news agencies, but also many that are active 
on their behalf in entering the flow of information. 

Third we can differentiate by the audience served, on more than one 
dimension, but especially location (national, global, local by socio 
economics position and by a range of social cultural factors). 

2.1. Geography geo -politics forces 

The roots of modern media are found in countries and regions that 
were first to develop economically and politically with features of 
urbanization, industrialization and centralization that in turn 
encouraged forms of mass communication. Commercialization, lead to 
the “further isolation of the journalistic field from the everyday 
concerns of working class and poor citizens” 6 

                                                           
5  Daniel Hallin, C., & Paolo Mancini , Comparing media systems: Beyond the western 
world. Cambridge:Cambridge University Press 2012 
6 Rodney Benson, ”News media as a journalistic field. What Bourdieu adds to new 
institutionalism and vice versa”, Political Communication, 23,2:187-202, 2006 
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The distribution of news had been initially shaped more by 
geography than anything else, due to difficulties of physical 
transportation, between town and country. While demographic factors 
have also played an obvious part in shaping domestic media system, geo 
political forces have had comparable effects on the global flow of news. 
The channels for the distribution of news between, rather than within, 
countries initially followed the lines laid down by international trade 
routes and the colonial and imperial structures that were already 
emerging at the time of the invention of the book.  

These various strands of influence were consolidated in the system 
of international news agencies during the later nineteenth and early 
twentieth centuries with their nation state basis and their own spheres 
of influence. We were left with a heritage of a “world system” of 
dominance and subordination in media matters, only recently 
disintegrating in the face of the communications revolution and 
changes in global geo politics .7 Although international news flow is 
shaped in detail by set of news values, the most explanatory factors in 
overall volume terms seem to be patterns of trade and diplomacy 
between countries and  world regions8  

2.2. Political factors 

Political system differences are also reflected in the structure and 
operation of media systems. Even among countries that claim to be 
democratic and free, there are system variations with historical and 
cultural roots. This is more visible in the countries, which are now in 
European  Union, but after the World War were in eastern block. With 
the fall of Berlin wall, started a new era in which many of this countries 
which were in East, today is a part of European Union, so the transition 
in society, strongly affected  upon the position in the media. The 
countries in the fourth ideal model (Hallin and Mancini, 2008) have, 
strictly speaking, not much else in common concerning history, culture, 

                                                           
7Shelton A. Gunaratne,”Freedom of the press: a world system perspective” Gazzete, 
64,4:342-69, 2002 
 
8 H. Denis Wu,  “ Homogenity  around the world. Comparing the systematic 
determinants of news flow between developed and developing countries” 
International Communication Gazzete,65,1” p. 9-24 2003 
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religion and level of development than just the history of communism 
and the communist system. Just as the countries in The Polarized 
Pluralist Media Model, the post-communist countries are characterized 
by late democratization and incomplete, or for some countries, very 
complex modernization, combined with strong state control, 
widespread clientelism, and state paternalism   

Systematic attempts to test the three fold typology against other 
national cases (especially as brought together in Hallin and Mancini 
2012,9 generally led to its rejection as a solution, although it is useful for 
identifying essential issues. Comparative research suggests that 
substantial diversity results from quite different historical experiences 
and national cultures. World media system are all likely to exhibit some 
forms and degree of political parallelism, often with vestiges both of 
authoritarian control and of elements of unbridled commercialism10. In 
her assessment of important case of post communist Russia, Vartanova 
identifies two  intermingled strands of statism and commercialism. She 
suggested that Russian citizens still accept their sub ordination to the 
social power. 11 

2.3. Economic factors 

From the early days of mass communications it has been believed 
that the power to influence conferred by the ownership of media firms 
has set fundamental limits to the autonomy of journalism, especially 
where very large, sometimes multi media corporations are involved. 
Even in the eastern societies in the communist era, newspapers must 
be in the party establishment and function as an instrument in the 
construction of the new communist society. Press freedom in this 

                                                           
9 Hallin, D. C., & Mancini, P. Comparing media systems: Beyond the western world. 
Cambridge:Cambridge University Press 2012  
 
10 Denis McQuail, Journalism and society, Sage publication, 2013 
11 Elena Vartanova,” The Russian media model in the context of the post – soviet 
dynamics “ in  D,Hallin and P, Mancini (eds) Comparing media systems: Beyond the 
western world. Cambridge: Cambridge University Press , pp.119 -142, 2012  
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approach is not synonymous with freedom for the owners, but 
contributes to the liberation through enlightenment12 .  

How ever, there are counter tendencies that are supported by an 
economic logic as well as by professional resistance. A well functioning 
competitive market between diverse news providers is seen by 
supporters of the liberal model as the best safe ground. 

Because  of that Altschull  in his “Second Law of Journalism” will says: 
”contents of the media always reflect the interest of those who finance 
them”.13 In particular, there is a  difference between income that is 
directly self earned from an audience by publication (usually public 
services in every country are financed in this way, some sort of public 
tax, which is paid from the whole citizens) and that is effectively 
received to fund publication (especially advertising and sponsorship). 
Second economic factor relates to the degree of a competition in a 
given news market. The more intense the competition for the same 
audience, the more pressure on organizations and newsrooms to supply 
news that puts maximization of popular interest above other news 
criteria. This can lead to   duplication of news coverage (between media) 
and less choice for the audience. This is very often situation in every 
country, even from west to east and much the same effects flow from a 
high degree of a concentration of ownership, sometimes across 
different media. A third factor comes from economics of news 
information. All decision about news coverage are decision about 
allocating limited resources of time and money. According to Mc 
Manus14  the logic of commercial news making requires competition to 
provide the least expensive mix of content that will protect the interest 
of sponsors and advertisers and gain the largest audiences that the 
latter are willing to pay to reach. 

                                                           
12  Stig Hadenius,  Lennart Weibull and Ingela Wadbring (2008) Massmedier. Press, radio 
och tv i den digitala tidsåldern. 9th edition, revised in 2008. Stockholm: Ekerlids Förlag. 
Hallin, Daniel C., and Paolo Mancini Comparing Media Systems – Three Models of Media 
and Politics. Cambridge: Cambridge University Press. 2004 
 
13 Herbert J.Altschull, Agents of power. The role of the News Media in Human Affairs. 
New York: Longman, 1984 
14 Jonh H. McManus ”What kind of commodity is news?” Communication research.,19, 
6: 767-85, 2009 



Viktorija Kafedjiska                                                                                                  258 

2.4. Social cultural influences 

Social cultural factors still act to drive and shape demand for 
different kinds of news and information. The supply should be relevant 
to varying local circumstances, responsive to different interests relating 
to life cycle, cultural tastes, norms and values, ethic or other identities. 
Sometimes, language stands out as the most potent cultural influence, 
still governing the structure of media consumption, although with much 
less effect on systems and content.  

Any cultural factor that leads to the identification of separate 
audience with alternative needs can be relevant and the situation varies 
from place to place. Sometimes, the religion is important in structuring 
media supply. If we want to conclude about influence of social and 
cultural factors which affected media system we can recognize several 
categories, such as: language of the audience, sometimes age and social 
status, ethnicity, religion and other sub cultural division, locality and 
regionalism, class and status differences.  

3. Globalization of the media and impact upon  transiting societies  
in Eastern  Europe 

Radio and television initially followed, geographic pattern, but 
technological advance has removed many constrains on range of 
distribution and capacity while on line media dominate for information. 
Internet era change the habits of the audiences. 

During the twentieth century new media models develop. It was the 
era of cable and electric telegraph, when agencies collected and sold 
news world wide in competition to each other. Until today, we have still 
western domination upon news. Major agencies had its basis in a 
national media system, initially those of Britain, the US, Spain and 
France. The system expanded to include USSR, Japan and China.15 

With satellite broadcasting towards, were established a 
transnational media, but in despite all claims they have never lost their 
identity. For example, CNN, firstly named as a global TV, never lost their 

                                                           
15 Oliver Boyd -Barrett, Terhi Rantanen The Globalization of News, London:Sage 1998 
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national cultural identity, derived from their origins16. Because, of that 
on the eastern part of the world this global station have a reputation of 
dominant American perspective.     

In Eastern Europe, also in the other part of the world (China, Russia) 
there is a strong believes that the acceptance of modern values is 
exacerbated by an invasion of transnational (and foreign) mass media 
which is caused by the loss of traditional values. Globalization, a 
powerful consequence of modernity, is seen by the transitioning 
population as a form of cultural and commercial imperialism. 

Despite the different cultural conceptions and views, we can assert 
that there is a consensus regarding some traditional values like peace 
and security, economic prosperity, human rights protection and 
environment protection. The media contribute to the overall situation 
where these values are constantly undermined, because the news are 
filled with events like terrorism, extremism and generally messages 
projecting hatred. 

The globalization of media would have been impossible without an 
adequate technological progress which decreases the differences 
between economical, political and informational systems. If once we 
were witnesses of gap between the poor and the rich, this gap 
nowadays is mapped on the information-literate and information-
illiterate population. For example  some of the criteria of development 
and progress of a country is the use of internet. Consequently, the vision 
of a cosmopolitan view on the world, nowadays is possible and needed 
only if it is based on cooperation principles but not assimilation. 

 

Conclusion 

The system of mass communications significantly differed between 
different regions. . Today, nation-states remain players on the global 
stage, but they are now forged by an elaborate socio-political-economic 
process that includes international institutions, multinational 
conglomerates, non-governmental organization, and cross border 

                                                           
16 Daya Thussu, “ Legitimizing humanitarian intervention “ European Journal of 
Communication, 15,3:45-61, 2000  
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interest groups such as Doctors Without Borders, Green Peace and 
Amnesty International. Most importantly to this new world order, 
transnational media have become the harbingers of globalization, and 
one of the key elements of modernity. The view of the media as an 
influential actor in political life is based on differences in the perception 
of the media and its functions in different countries.  

There are several attempts to systematize the relationship between 
mass media, media systems and political systems. Traditionally, the 
common way to divide the concept of mass media is in four different 
media, or information ideologies. These ideologies are originated in the 
Hutchins Commission attempt to classify the relationship in the 1940s. 

The efforts to classify the different countries' media systems do not 
stop at Four Theories of the Press. Half a century later, namely 2004, 
Daniel C. Hallin and Paolo Mancini conducted a comprehensive 
comparative study that explore the role a country's political and 
economic system play for the media system quality. Hallin and Mancinis 
study is based on the Siebert, Peterson and Schramm ideal models, but 
the authors argue for that you can not understand media and media 
systems without being familiar with the specification characteristics, 
the party political system, the relationship between economic and 
political interests and, the development of civil society. In 2008 Hallin 
and Mancini, together with a number of researchers, conducts a study 
based on the three ideal models identified in 2004, but now 
complemented by a fourth ideal model: (4) The Eastern European/Post-
Communist Media Model, to include the Eastern European countries 
that were excluded from the study 2004.The starting point for both 
analysis by Hallin and Mancini is four dimensions that the authors also 
use for defining the concept of media systems, and in which they find it 
fruitful to compare different countries' media systems. Today, all media 
system have the same factors which affecting them. They are geography 
and geo -politics forces, political and economic factors, and social 
cultural influences 

The globalization as a process, which will not be possible, without 
globalized media change the habits of the audiences. During the 
twentieth century new media models develop. It was the era of cable 
and electric telegraph, when agencies collected and sold news world 
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wide in competition to each other, but  with satellite broadcasting 
towards, were established a transnational media. In Eastern Europe, 
also in the other part of the world (China, Russia) there is a strong 
believes that the acceptance of modern values is exacerbated by an 
invasion of transnational (and foreign) mass media which is caused by 
the loss of traditional values. Globalization, a powerful consequence of 
modernity, is seen by the transitioning population as a form of cultural 
and commercial imperialism. The globalization of media would have 
been impossible without an adequate technological progress which 
decreases the differences between economical, political and 
informational systems. If once we were witnesses of gap between the 
poor and the rich, this gap nowadays is mapped on the information-
literate and information-illiterate population. The vision of a 
cosmopolitan view on the world, nowadays is possible and needed only 
if it is based on cooperation principles but not assimilation. 
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Century 
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Abstract 

The roots of Ukrainian nationalist movements can be traced back to the 
pre-World War I period, when the Western world was dominated by multi-
ethnic empires rather than small nations. To analyze the origins of the 
Ukrainian national identity crisis, this study focuses on the developments in 
the second half of the nineteenth century, which marked a crucial period for 
the national identity formation of Ukraine. In this period, the process of 
Ukrainian national identity formation was severely undermined by the strict 
policies of the Russian government. The strict policies of Russian Empire in 
the second half of the nineteenth century towards the non-Russian subjects 
of the empire faced a reaction by rising Ukrainian nationalism. This study 
argues that Russia's suppressive policies towards the rising Ukrainian subjects 
of the empire in the nineteenth century, through cultural Russification 
process, interrupted the consolidation of Ukrainian national identity 
formation.  

Keywords: Ukraine, National Identity, Russian Empire, Nineteenth 
Century, Russification 

 

The question of national identity formation of Ukraine, like some 
other post-Soviet states, started after the collapse of the Soviet Union. 
The end of the communist legacy in Ukraine left a cultural as well as 
political vacuum, which led to the rise of nationalist movements by the 
Ukrainian political elites. These movements sometimes triggered 
separatist and ethnic conflicts in the Eastern part of the country. The 
study of the history of Ukrainian nationalist identity formation 
followed a unique path, which differentiated it from the other 
nationalist identity studies.   Marx Von Hagen, referring to Ukrainian 
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historian Serhiy Bilokin, even questioned whether Ukraine had a 
history or not. According to him, Western and also Japanese academic 
circles don’t recognize Ukrainian history as a separate field because 
they tend to consider Ukrainian history as a subtitle of Russian history. 
This approach was widespread in the studies of Ukrainian nationalism, 
although there were some exceptions in Canada and in the US 
academic circles, where there are many Ukrainian emigrants, who 
have been actively involved in scholarly research on the Ukrainian 
History.1 Mark Von Hager attracts attention to the fact that unlike the 
great European powers, the Eastern and Central European states are 
not included in the history writing during the nineteenth century.2 He 
notes that, in German and Russian historiography the Eastern and 
Central European countries were described as the borderlands, or in 
modern terms buffer zones, for which the European powers had 
fought several times.3 Thus, he suggests that the roots of Ukrainian 
history should be sought in the pre-World War I period, when the 
Western world was dominated by multi-ethnic empires rather than 
small nations.4 Following Von Hager, this study focuses on the origins 
of the Ukrainian national identity crisis, which goes back to the 
nineteenth century. It argues that, in the nineteenth century, 
especially in the second half of it, the consolidation of Ukrainian 
national identity formation was interrupted by the strict policies of the 
Russian government towards the non-Russian subject of the empire, 
with a specific focus on the Ukrainian nationalist movements.  

Ukraine's history goes back to the Kievan Rus period.5 The Kievan 
Rus was invaded by the Mongols, who later became the new power in 
the Southeastern Europe. Beginning from the fifteenth century, the 
Moscow Principality under the suzerainty of the Mongols began to 
emerge as a rising power in the region and expanded its territories, 

                                                        
1 Mark von Hagen, "Does Ukraine Have a History?", Slavic Review, Vol. 54, No. 3, 
(Autumn),  Cambridge 1995, pp. 658-659. 
2 Ibid, p. 660. 
3 Mark von Hagen, "Does Ukraine Have a History?", pp. 660-661. 
4 Mark von Hagen, "Does Ukraine Have a History?", p.659. 
5 For more details on the rise of Kievan Rus see Paul R. Magocsi, A History of Ukraine: 
The Land and Its Peoples, University of Washington Press, Washington 1996. 
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including Ukraine, until the eighteenth century.  Crimea was under the 
Tatar Khanate's6 control, and a large part of Ukraine was under Polish-
Lithuanian Commonwealth, and later under the Polish authority. The 
rivalry between Russia and Poland during these centuries, triggered 
liberation movements among Ukrainian society. However, as a result, 
Ukraine's status under dual authority of Russia and Poland remained 
the same. Finally, by the late eighteenth century, Ukrainian elites lastly 
fought for their independence, as a consequence of which Ukraine 
totally entered under Russian authority.7  

By the nineteenth century, especially in the second half of it, the 
national identity formation of Ukraine underwent a difficult period 
due to the changing attitude of the Russian authorities. Throughout 
this period Ukrainian authorities wished to preserve their own 
identity. Yet, they compromised with either Polish state or Russian 
state in different times of the history. In fact in the eighteenth century 
Ukrainian identity formation project began to be more visible. The 
most important elements defining Ukrainian identity in that century, 
and also in the following one, were its differences from the identities 
of its Russian and Polish masters.  Ukrainian elites tried hard to 
preserve their cultural and social differences, though they remained 
under Polish and Russian authorities for centuries. While the historians 
of Southeastern Europe have different theories on the formation of 
Ukrainian national identity, they put emphasis on the nineteenth 
century Tsarist policies.8 Throughout the nineteenth century, Russia 
pursued a policy of suppression towards other ethnic groups living 
under the Russian authority. The first effect of this suppression was 
reaction from Ukrainians and the rising Ukrainian nationalism.9 The 
development in the nineteenth century had utmost importance in 
terms of shaping Ukraine's identity development, since Tsarist regime 

                                                        
6 For more information on Crimea during the nineteenth century see Alan W. Fisher, 
The Crimean Tatars, Hoover Institution Press, Stanford 1978. 
7 Paul D’Anieri, Robert S. Kravchuk, Taras Kuzio,  Politics And Society In Ukraine, p.136. 
8 Paul D’Anieri, Robert S. Kravchuk, Taras Kuzio,  Politics And Society In Ukraine, p. 137. 
9 For more detail see Alexei Miller, The Ukrainian Question, CEU Press, Budapest 2003. 
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had special treatment towards Ukrainians compared to other ethnic 
groups of the empire.10  

According to Miroslav Hroch,11 throughout history, there are three 
stages in formation of national identity of people living on a definite 
territory: these three stages are composed of a local language 
becoming the official language; formation of a sovereign state; 
formation of a social-political culture. Hroch asserts that for Ukrainian 
national identity formation these three stages overlapped. The reason 
for this was that Tsarist suppression led to an interruption of Ukrainian 
national idea transfer from Ukrainian educated class to the mass 
society. Therefore the national development of Ukrainians could take 
place only in the Galicia region.12 According to Magosci13 the national 
identity formation of Ukrainians developed basically between the late 
eighteenth century and the beginning of the twentieth century.  His 
theory for development of Ukrainian national culture is different from 
Horch's assertation. For Magosci, the nation-building in general has 
first passed through the "heritage gathering" stage, then the 
"organization stage" and lastly the "political stage." The first period 
comprised the late eighteenth until the mid nineteenth centuries; the 
other two stages were experienced throughout mid-nineteenth until 
the outbreak of the Bolshevik Revolution.14 Yet in order to grasp 
Ukrainians' struggle to revive their national culture, one has to focus in 
the last two stages that Magosci pointed out. Especially in the second 
half of the nineteenth century there were three diverse 
understandings of Ukrainian identity definition: ‘Ruthenian’ identity 
referred to Western Ukrainians as a different identity. This theory was 

                                                        
10 Paul D’Anieri, Robert S. Kravchuk, Taras Kuzio,  Politics And Society In Ukraine, p. 
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movements of the nineteenth century: a comparative perspective, Faculty of Arts, 
Charles University, Prague 2000. 
12 Paul D’Anieri, Robert S. Kravchuk, Taras Kuzio, Politics And Society In Ukraine, p. 
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mostly originated from the Hungarian part of the Austro-Hungarian 
Empire, where a part of the Ukrainians lived. The 'Ukrainian' identity 
comprised all Ukrainians, regardless of the region in which they lived. 
‘Russophile’ identity was a term used to identify all Eastern Slavs, 
including Ukrainians. In the first half of the nineteenth century 
Ruthenian was the prevalent identity for Ukrainians.  Later by the end 
of the nineteenth century Ruthenian, together with Russophile 
identity, lost their base and the hitherto prominent Ruthenian identity 
left its place to 'Ukrainian' identity. This happened mostly thanks to 
the proactive nationalist cultural campaigns and other activities of 
“Prosvita Society” and “Schevchenko Scientific Society”, which played 
an important role between 1860 and 1890 in their own right. As a 
result the Ukrainian became the official language in Eastern Galicia by 
the end of the nineteenth century.  These developments had 
concluded the second phase (organizational and political stage) of the 
Ukrainian national identity formation.15 

The nineteenth century witnessed several changes in the 
administrative system of the Russian Empire. One of the significant 
processes, which played an important role in that system, was known 
as 'Russification.' According to Western scholarly works on Russian 
history, this Russification process was analyzed under three categories: 
unplanned, administrative and cultural. The natural course of the 
spread of Russian language and culture called as the unplanned 
Russification. Administrative Russificiation comprises the deliberate 
acts by the Russian government to centralize the state power and to 
spread Russian language throughout the empire.16 Lastly, the cultural 
Russification is the methodical and measured attempt by Russian 
authorities to assimilate all non-Russian ethnic groups. Spreading 
Russian language in schools and army, banning people from speaking 
non-Russian languages and prohibiting these groups to publish in non-

                                                        
15 Paul D’Anieri, Robert S. Kravchuk, Taras Kuzio, Politics And Society In Ukraine, p. 
141. 
16 Theodore R. Weeks, "Managing Empire: Tsarist Nationalities Policy" in Dominic 
Lieven (ed.), The Cambridge History of Russia: Volume 2, Imperial Russia, 1689-1917, 
Cambridge University Press, Cambridge 2006, p.37. 
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Russian languages were the basic precautions taken by St. 
Petersburg.17 

The Russification18 emerged during the reign of Catherine the 
Great. For Lithuanians, and partially for Belarusians and Ukrainians, 
Russification also meant de-Polonization, which in turn could facilitate 
their own social and national emancipation.19 That's why the first and 
the second half of the nineteenth century witnessed fundamental 
differences on the attitude of Russian authorities toward Ukrainian 
cultural characteristics. In the second half of the century Russian 
government took precautions to prevent the spread of Ukrainian 
culture and national identity among Ukrainians.20 In the second half of 
the nineteenth century the literary and cultural activities of the 
Ukrainian intellectuals became more intense and their members 
increased by time. Beginning from 1845, with the proliferation of 
literary groups, such as “Petrashevsky circle”,21 the Third Section22 
began to pay particular attention to literary-cultural groups in Russia.  
Since the revolutions of 1848, Petrashevtsy 23  had turned their 
attention from the discussions on the peasant question24  to the 
revolutions and reforms, which alarmed Russian authorities. As a 

                                                        
17 Theodore R. Weeks, "Managing Empire: Tsarist Nationalities Policy", pp.37-39.  
18 For detailed information on Russia's russification policies towards the ethnic groups 
living in the Russian Empire during 18th and 19th centuries see Edward C. Thaden, 
Russia's Western Borderlands, 1710-1870, Princeton University Press, Princeton 1985. 
19 Andreas Kappeler, "The Ambiguities of Russification", Kritika: Explorations in Russian 
and Eurasian History, Vol.5, No.2, (Spring) 2004, pp. 291-297, 
20 David Saunders, "Russia's Ukrainian Policy (1847-1905): A Demographic Approach," 
European History Quarterly, vol. 25 (1995), p. 181 
21 Petrashevsky circle was a discussion group of intellectuals that focus on literature 
and cultural affairs. It was founded by c in 1842 in St. Petersburg.  
22 Third Section or Third Department (Tretie Otdeleniye) is an office of Nicholas I's own 
chancery in Russia, which created by the emperor himself in order to conduct secret 
police operations. Ian Lauchlan, "The Okhrana: Security Policing in Late Imperial 
Russia", in Late Imperial Russia: Problems and Prospects, Ian D. Thatcher (ed.), 
Manchester University Press, New York 2005, pp. 44-47. 
23 As the group members gathered weekly on Fridays (pyatnitsy) they took the name 
of Petrashevtsy. 
24 For Russian sate policies toward the peasants in the nineteenth century see David 
Moon, Russian Peasants and Tsarist Legislation on the Eve of Reform: Interaction 
between Peasants and Officialdom, 1825-1855, Palgrave Macmillan, London 1992. 
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consequence, in 1849 some members of the Petrashevsky25 circle, 
were arrested. The head of the Third Section Count A. I. Orlov's had 
reported the activities of this group and his suspicions about them to 
the Tsar Nicholas I. The Tsar found the activities of the group criminal 
and intolerable. Although Russian authorities labeled the Petrashevtsy 
as criminal, the group included some nationalist Russian intellectuals 
too. For instance, Dostoevsky himself was a member of the 
Petrashevtsy, and got arrested in 1849, ending up in prison in Siberia.26  

The Russian Third Section revealed that Petrashevtsy was 
connected to a Ukrainian group called "the Society of Saints Cyril and 
Methodius, which was also under the investigation of the Third 
Section in 1847. The connection was enlarged through the Slavophiles. 
Actually, the “Society of Saints Cyril and Methodius” existed only 
between 1845 and 1847, for a short period. Although their activities 
were close to the Petrashevtsy's, their fundamental ideas were the 
reawakening of folk culture and religion's impact on the cultural 
development. The society of United Slavs, however, had been 
considered more as a threat by the Third Section.  They wanted to 
spread Slavic nationalistic ideals based on freedom and autonomy. The 
members of this group were arrested by the Third Section in 1847.27 
The result of this affair was the censorship against Ukrainian literature, 
precautions against the development of ‘Little Russian’ language and 
cultural activities, and the word 'Ukrainian', 'hetmanate', and 'Little 
Russia' were censored and prejudiced in the first place.28  

Actually, this date 1847 was not a coincidence: In 1847 following 
the investigation of the Society of Saints Cyril and Methodius, the 

                                                        
25 For more information of Mikhail Petrashevsky and the evolution of his literary group 
see, Political History of Russia, vol.s15-16, Nova Science Publishers, New York 2000, 
pp.35-36. 
26 Joseph Frank, Dostoevsky: The Years of Ordeal, 1850-1859, Princeton University 
Press, Princeton 1990 (4th edition), pp.6-8. 
27 Petrashevsky's friend wrote in his diary that "these Little Russians" might have a 
hidden agenda, as revolting against the empire, reconstitute the hetmanate. Sidney 
Monas, The Third Section, Police and Society in Russia under Nicholas I, Harvard 
University Press, Cambridge 1961, pp.260-262. 
28 Sidney Monas, The Third Section, Police and Society in Russia under Nicholas I, 
Harward University Press, Cambridge 1961, pp.260-262. 



Aslı Yiğit Gülseven                                                                                                    270 

 

Russian authorities took the decision to warn all of the instructors an 
teachers within the empire on not to glorify their own nations and 
identities, instead, they were instructed to glorify the Russian land and 
identity. In 1863 another attempt followed the 1847 declaration: 
publication of all academic and research books in Ukrainian were 
banned. After almost a decade, in 1876, the Tsar put tight control 
upon the entrance of Ukrainian books to the country from abroad, and 
in addition he approved the closure of a Kiev newspaper. Moreover 
the Ukrainian language was banned in the theatres. As a result 
compare to other non-Russians whose national identities were 
suppressed by the cultural policies of the latest Tsarist authority, 
Ukrainians suffered most, as their language and cultural activities 
faced severe restrictions.29  

In the second half of the nineteenth century there were many 
ethnical groups within the Russian Empire. But, Ukrainian were the 
ones that Russian government preferred to take the severest 
precautions. The basic reason was that in the 1850s Poles tried to 
attract Ukrainians in the Russian Empire to their side, against the 
central Russian authority. They even planned to establish a Ukrainian 
Cossack State, which would be dependent on the Polish state. In 1860s 
they aimed at involving Ukrainian in the 1863 revolt against the 
Russian empire. However, there is another theory, which argues that 
the real threat was not that Ukrainians were ready to be directed by 
other ethnic elements of the Russian society, rather the Ukrainian 
intellectuals would involve in nationalist activities themselves, against 
the Tsarist Empire. Nineteenth century also witnessed that Ukrainians, 
who lived under the Habsburg authority were given more rights and 
freedom compared to the ones who lived under Russian rule. That 
created threat for Russia's southwestern frontier and increased 
concerns of the Russian Tsar.30 

On the other hand, St Petersburg's biggest concern was a possible 
Polish-Ukrainian alliance against the Empire. Ukrainian intellectuals 

                                                        
29 David Saunders, "Russia's Ukrainian Policy (1847-1905): A Demographic Approach," 
European History Quarterly, vol. 25 (1995), pp.181-182. 
30 David Saunders, "Russia's Ukrainian Policy (1847-1905): A Demographic Approach," 
European History Quarterly, vol. 25 (1995), p.183. 
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would prefer to be sided with Poles rather than Russians. That was the 
crucial fact that was already known by Russian high officials. Russian 
government took precaution against this issue and started cultural 
activities to encounter Polish-Ukrainian propaganda.  One concrete act 
towards that policy was the opening of the first “Sunday school” in 
Kiev. In 1859 a group of Ukrainian students were encouraged to open 
a Sunday school where they can have literary and cultural activities, 
based on developing loyalty and love to the fatherland-Russia.31  

The fact is that even the most influential Russian nationalists of 
nineteenth century considered Ukrainian intellectuals not as a threat 
to imperial unity by their ideas and they knew better that these 
intellectuals did not have any interest in allying with Poles to upraise 
against the Russian government. For instance, by the mid nineteenth 
century, a prominent and very nationalist Russian journalist Mikhail 
Katkov 32  admitted that a distinguished historian, who played 
important role in Ukrainian national awakening, Nikolai Kostomarov 
did not have any relations with and interest to Polish revolutionary 
movements.33  

1876 was a turning point for the fate of Ukraine identity formation. 
In the memorandum of 1876 the Russian internal affairs taking the 
Ukrainian cultural activities into account decided that Ukrainophiles 
were ready to involve in Polish separatist movements. However, as 
Saunders argues, there was another motive behind Russia’s fear of 
Ukrainian nationalism: the Russian government’s biggest concern was 
the demographic profile of Ukrainians. For example compared to 
Ukrainians, Latvian literary activities and nationalistic feeling were not 
in a less degree. However the government did not prohibit Latvian 
publications, which brings us to the conclusion that the most 

                                                        
31 David Saunders, "Russia's Ukrainian Policy (1847-1905): A Demographic Approach," 
European History Quarterly, vol. 25 (1995), p.184. 
32  Darius Staliunas, Making Russians: Meaning and Practice of Russification in 
Lithuania and Belarus after 1863, Rodopi, Amsterdam 2007, p. 57-58. 
33 David Saunders, "Russia's Ukrainian Policy (1847-1905): A Demographic Approach," 
European History Quarterly, vol. 25 (1995), p.185. 
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disturbing factor related to Ukrainians in the empire was their 
relatively high population compared to the other ethnic elements.34 

The census of 1897 revealed that Ukrainians were the second-
largest ethnic community living within the Russian Empire. The largest 
ethnic group was Russians and they made up %44,31 of the total 
population.  Ukrainians' number was 22,380,551 according to the 1897 
census and they made up %17, 81 of the Russian empire's total 
population.35  Ukrainian population tended to increase more rapidly 
compared to other ethnic groups. Saunders put emphasis on the fact 
that, compared to the first half of the nineteenth century in the 
second half Ukrainian population started to decrease. However, the 
census numbers didn't reflect the reality as in that second half of the 
century Ukrainians show a tendency to identify themselves as 
Russians, while Russian officials were inspecting them. Russian 
government did not take into account the language of other cultural 
elements while making the census. It just took into account the 
declaration of people, which didn’t reflect the actual population of 
Ukrainians that was supposed to be higher.36  

Russian authorities' concerns about a possible threat arising from 
Ukrainians in Russia, however, are considered as a false belief by some 
historians. It is fair to admit that Ukrainians adopted the Austro-
Hungarian identity more rapidly and intensely than the Russian 
identity. Yet, the Galician Ukrainians had major differences compared 
to the Ukrainians living in the Russian Empire.37 Throughout the 
nineteenth century the Russian government sought to prevent 
Ukrainians from entering under Polish influence. The authorities 

                                                        
34 David Saunders, "Russia's Ukrainian Policy (1847-1905): A Demographic Approach," 
European History Quarterly, vol. 25 (1995), p.188. 
35 The third largest group was Poles with %6,31 of the population. David Saunders, 
"Russia's Ukrainian Policy (1847-1905): A Demographic Approach," European History 
Quarterly, vol. 25 (1995), p.189. 
36 David Saunders, "Russia's Ukrainian Policy (1847-1905): A Demographic Approach," 
European History Quarterly, vol. 25 (1995), p.189-193. 
37 David Saunders, "Russia's Ukrainian Policy (1847-1905): A Demographic Approach," 
European History Quarterly, vol. 25 (1995), p.189-193. Galicia is a region, which stayed 
under Polish authority for a long time. Actually Galicia was added to Austria in 1380 
and remained there until 1772. John-Paul Himka, Religion and Nationality in western 
Ukraine, McGill-Queen's University Press, Montreal&Kingston 1999, p. 484. 
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allowed Ukrainians to pursue their national identity only when it was 
not in conflict with the "all-Russian identity," meaning the Russophile 
identity.38 This policy helped Russian authorities to keep the national 
culture of non-Russian elements under control. The Ukrainians that 
lived under the Russian governance had certain sympathy to Russian 
language and culture.  

Moreover, Ukrainians in Russia did not have any financial resources 
to attempt rebellious activities as Poles did. On the other hand, 
Ukrainians could advance their careers as were accepted to the 
highest ranks of Russian political and cultural life. However, in Galicia, 
especially after the mid-nineteenth century Polish elite prevented 
Ruthenians to come to the higher positions in the government. 
Therefore, Ukrainians in Russia could have the chance to establish 
twofold identities, while Galician Ukrainians never developed a 
devotion to Russian identity. Another important issue was that in 
Russia all form of cultural and educational activities in Ukrainian 
language were banned; whereas in Galicia Ukrainians had their own 
school system and they could use Ukrainian in government affairs.39 As 
it can be concluded from these facts, Ukrainians under the Russian 
rule had not posed as big a threat as Russians were afraid of. The 
Ukrainian subjects of Russia, compared to the Galician Ukrainians, 
were under tight control of Russian government and were exposed to 
many censors and prohibitions, which limited their capacity for an 
organized movement.  

Throughout history Ukrainians sought to preserve their own 
national identity. However, they hit to the wall of either Polish state or 
Russian state in different times of the history. The second half of the 
nineteenth century marked a crucial period for the national identity 
formation of Ukraine. In this period Ukrainians underwent a period of 
tight control by the Russian authorities, which suppressed the 
development of Ukrainian national culture. The suppressive policies of 
Russian Empire in the second half of the nineteenth century towards 
the non-Russian subjects of the empire faced a reaction by rising 

                                                        
38 John-Paul Himka, Religion and Nationality in western Ukraine, p.486. 
39 John-Paul Himka, Religion and Nationality in western Ukraine, p.486. 
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Ukrainian nationalism.40 Though many historians didn't analyze these 
nationalistic movements as threatening Russian government's 
sovereignty, the Tsarist authorities took them serious and 
implemented special treatment towards Ukrainians compared to other 
ethnic groups of the empire. As the most visible manifestation of this 
fact, the demographic characteristics of Ukrainians living in the 
Russian empire come to the fore. Yet, while Russian authorities were 
separately evaluating the Russian and non-Russian elements of the 
empire, some scholars focus on the relationship between national and 
imperial characteristics of the Russian Empire.41 They turned their face 
to search for a separate Russian identity and sought to define what 
was Russian as a national characteristic, rather than focusing in the 
Eastern Slavic features and the imperial identity as a general. 
However, the world 'Russian' all alone signifies very little thing. It 
implies an imperial state, with other non-ethnic Russian and East Slavic 
communities. Since the first decade of the twenty-first century 
historians tend to look for the roots of Russian national identity in the 
Old Russia, namely Kievan Rus.42 This has given way to new discussions 
concerning the Russian and Ukrainian national identity formation, 
which have been somehow intertwined.43 In this respect, the crucial 
point is to distinguish two concepts while describing the Russian and 
Ukrainian national identity: ‘Imperial (State) Culture’ or a ‘Russian 
Culture.' In this regard, Ukraine is not a part or a kind of Russian 
imperial element that forms the Russian nation itself, but it is "the 
Russian ethnos itself."44 The crucial point here is that the Russian 
imperial culture as an "all-Russian formation", relied upon the 
Ukrainian national culture; and without Ukraine "Russian imperial 
culture" could not have existed.45  

                                                        
40 For more detail see Alexei Miller, The Ukrainian Question, CEU Press, Budapest 
2003. 
41 Oleh S. Ilnytzkyj, "Imperial Culture and Russian-Ukrainian Unity Myths" in Stephen 
Velychenko, Ukraine, EU and Russia, Palgrave Macmillan, New York 2007, p.54. 
42 Oleh S. Ilnytzkyj, "Imperial Culture and Russian-Ukrainian Unity Myths", pp.54-55. 
43 For more detail on Ukrainian elements in Russian culture see David Saunders, The 
Ukrainian Impact on Russian Culture 1750-1850, Canadian Institute of Ukrainian 
Studies, Edmonton 1985. 
44 Oleh S. Ilnytzkyj, "Imperial Culture and Russian-Ukrainian Unity Myths", p.56. 
45 Oleh S. Ilnytzkyj, "Imperial Culture and Russian-Ukrainian Unity Myths", p.64. 
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Promoting Feminist Culture; Awareness-Raising Events for 
Women’s Rights in North Macedonia 

 

Marijana Klemenchich* 

 

Abstract 

In the context of awareness-raising for women's rights in North 
Macedonia, „Women's Rights Evenings“ are organized - „Now is the Moment, 
All for Gender Equality“ in order to promote gender equality, empower 
women and promote gender-responsive policies. Another important event 
organized in order to highlight the important role of women in society is the 
event „Stories for Women Entrepreneurs - Womenpreneurs Stories“ an 
initiative that aims to celebrate and share the stories of inspirational women 
in business. Another important event that is held in North Macedonia and 
which telsl the stories of women is the PichPrich event - evening of 
storytelling by influential women who share their stories in order to point out 
the importance of women in society. The event is part of the promotional 
activities for the festival of feminist culture and action „First, so Female“, 
which is supported by the European Union, This event notices a special 
success and attendance and strives to raise feminist awareness by promoting 
women from the cultural and social life in Macedonia with the help of the 
continuation of the tradition of oral women’s storytelling, which is usually 
outside the established canonized history. 

Keywords: Awareness-Raising for Women's Rights, Gender Equality, 
Gender-Responsive Policies, Women in Society 

 

Feminist Kültürün Teşvik Etmek; Kadınlar için Farkındalık Yaratma 
Etkinlikleri Kuzey Makedonya'daki haklar 

Özet 

Kuzey Makedonya’da kadın hakları konusunda farkındalık yaratma 
bağlamında, “kadın hakları akşamları” düzenleniyor - „Kadınları güçlendirmek 
ve toplumsal cinsiyete duyarlı politikaları teşvik etmek için“ Şimdi Cinsiyet 
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Eşitliği Anı ” oraganizasyonlari duzenlenmektedir .Kadınların toplumdaki 
önemli rolünü vurgulamak için düzenlenen bir diğer önemli etkinlik, “Kadın 
Girişimciler İçin Öyküler - Kadınların Hikayeleri” adlı etkinlik, işteki ilham verici 
kadınların hikayelerini kutlamayı ve paylaşmayı amaçlayan bir girişim.Kuzey 
Makedonya'da düzenlenen ve kadınların hikayelerini anlatan bir diğer önemli 
olay, kadınların toplumdaki önemini vurgulamak için hikayelerini paylaşan 
etkili kadınlarla yapılan hikaye anlatımı gecesi PichPrich etkinliği. Etkinlik, 
feminist kültür ve eylem festivali için yapılan tanıtım faaliyetlerinin bir parçası 
olup, Avrupa Birliği tarafından desteklenen “Birincisi, yani Kadın”,Avrupa 
Birliği tarafından desteklenmektedir. Bu etkinlik, özel bir başarı ve katılımın 
farkına varmakta ve genellikle kadınlarda olan sözlü kadın hikayesi 
geleneğinin devamı ile Makedonya'daki kültürel ve sosyal yaşamdan kadınları 
teşvik ederek feminist farkındalığı arttırmaya çalışmaktadır. kurulan kanonize 
tarihin dışında. 

Anahtar Kelimeler: Kadın Haklarında Farkındalık Yaratma, Cinsiyet Eşitliği, 
Cinsiyete Duyarlı Politikalar, Toplumda Kadın. 

 

There are many important events for promotion of the Feminist 
Culture and awareness-raising for women’s rights in North Macedonia 
and all of them have had a impact impact and significance. According 
to Merriam - Webster Dictionary, Feminism is defined as 1: the 
theory of the political, economic, and social equality of the sexes 
and 2: organized activity on behalf of women's rights and interests 
and in North Macedonia there is an increasing number of events 
that promote Feminism. One of these important events that are held 
in North Macedonia and which tell the stories of women is the 
PichPrich event - evening of storytelling, moderated by Ana Vasileva 
and Rumena Buzarovska, which is realized on a voluntary basis by the 
creative team and participants. Ana Vasileva, Rumena Buzarovska, 
Ilinka Mitreva, French Literature Professor and former Minister of 
Foreign Affairs, Biljana Ginova, a feminist and human rights activist, 
Svetlana Kamdjias, professor of philosophy and author, have 
contributed to this event, Besa Arifi, a university professor and a 
columnist, writer Petar Andonovski and Katerina Kocevska, actress and 
author, Fatime Fetai, public prosecutor and many other influential 
women who share their stories in order to point out the importance of 
women.  
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The event is part of the promotional activities for the festival of 
feminist culture and action „First, so Female“, which is supported by 
the European Union. The content of the activities related to the 
festival for feminist culture and action Firstly, so female. This event has 
been held three times within the feminist festival „First, so Female“ in 
Skopje, where it notices a special success and attendance and strives 
to raise feminist awareness by promoting women from the cultural 
and social life in Macedonia with the help of the continuation of the 
tradition of oral work in women, which is usually outside the 
established canonized history. 

The event is conceptualized as an evening of telling stories on a 
predetermined theme - in that sense, it looks like a performance, as all 
the participants together perform on stage, in a certain order. The 
narration is exclusively oral without notes and aids and for this reason 
it has similarity and with the stand-up performances. At this event, 
each of the storytellers speaks about a dozen minutes. The set theme 
is always the same for everyone, but the stories are individual and 
secret until the performance itself - because of which the surprise 
factor is exciting both for the audience and for the participants. 

Rumena Buzarovska emphasizes the significance of women's 
stories in her collection of short stories. She mentions that as much as 
the inspiration from the stony, full different experiences of the women 
around her, she rebuilds the stories in their own way, not recounting 
them, but rather selecting certain moments, scenes or feelings then 
creating completely different new stories. 

„Just seemingly talking about her husband in her collection of short 
stories „My husband“, 2014, Rumena Buzarovska, actually presents: 
Her fears, gloomy secrets, illicit desires, intimate frustrations. Moved 
through the prism of the wife mother, widow, adulteress, artist, 
housewife, placed in our everyday life and narrated with a simple 
language that abounds with humor and sorrow, these stories give 
voice to the problems that society demands us to keep silent“ - says 
Kalina Maleska in part of her review of the book 
(https://off.net.mk/rumena-buzharovska-mojot-mazh). 

In the context of awareness-raising for women's rights in North 
Macedonia, „Women's Rights Evenings“ are organized - „Now is the 

https://off.net.mk/rumena-buzharovska-mojot-mazh
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Moment, All for Gender Equality. “ In order to promote gender 
equality, empower women and promote gender-responsive policies, 
UN Women, the City of Skopje and the Institute for Human Rights in 
Skopje, in cooperation with the Swedish Embassy in Skopje, support 
the celebration of the International Women's Day, March 8, with the 
ninth edition of the Women's Rights Evenings. 

„Women's Rights Evenings“ are a cultural alternative in celebrating 
8th of March  as one of the brightest dates in the history of women's 
rights and gender equality. „The Untold Stories of the Superheroes 3“ 
are part of the „Women's Rights Evenings“ organized by the City of 
Skopje, the UN Women's Office, the University of Audio-Visual Arts - 
ESRA, the Gender Studies Institute, St. Cyril and Methodius University 
and the Cultural-Informative Center. 

According to the Law on Equal Opportunities for Women and Men 
of 2006 (in North Macedonia), based on gender equality, women have 
equal rights with men in terms of: the right to equal opportunities in 
all spheres of social, social, political, religious life and determining, 
that is, having all human rights in the domain of education, health, 
without discrimination, etc. The organizers of the „Women's Rights 
Evenings“ emphasize that the need for the existence of the cycle 
dedicated to "superheroes" has been initiated by the still expressed 
need for combating stereotypes, prejudices and discrimination arising 
from the absence of equality, as opposed to all constitutionally 
guaranteed rights of women as basic human rights.  

Authors Christina Bozurska, Hristina Zafirovska, Marieta Sidovski, 
Maria Sotirovska-Bogdanovska, Dorothy Patchova, Ilyana Petrushevska 
from Macedonia, Ana Jovkovska as well as Nada Kazic (Montenegro), 
Zake Preluvukay (Kosovo), Alma Suljevic (BiH) and Ivana Stankovic ), 
through their "untold stories" offer subjective responses to the set and 
many other intact questions, on the basis of which intimate narration 
as an incitement to reveal the still-universally present discrimination 
against women's rights. 

The narratives are somewhat elaborated through bold and 
impudent, witty and cynical language, direct revolt and argumentative 
resistance, somewhere as a feminine subtle and pronounced intimate 
attitude and artists, in the manner of heroines with different 
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provenience, affinities and individual super powers, aspire to the 
overcoming of the "essentialist" stereotypical understanding of 
femininity in life and art, the definition of women and especially their 
representation within the visual. 

In the framework of „Women's Rights Evenings“ besides the 
exhibition at the KIC from March 8th  to 12th  promotion of the 
translation of the third volume of the History of Western Women is 
also envisaged: Renaissance and Enlightenment Paradoxes published 
by the Faculty of Philosophy in Skopje, as well as the film a cycle with 
six films devoted to women's rights, which will be shown in the 
Cinematheque of Macedonia (https://www.mkd.mk/kultura/likovna-
umetnost/vecherite-na-zhenski-prava). 

Another important event organized in order to highlight the 
important role of women in society is the event „Stories for Women 
Entrepreneurs - Womenpreneurs Stories“ an initiative that aims to 
celebrate and share the stories of inspirational women in business. 
Storytelling - telling tales of women who are successful in business, in 
order to inspire, motivate and encourage all those women who want 
to deal with business. „Womenpreneurs Stories“ promotes the point 
that all stories are worth sharing and some are worth celebrating 
(https://www.facebook.com/events/142308929727710/). 

In May 2018, two successful business women from America, Anna 
Kennedy and Jillen Massig were part of the „Women's 
Entrepreneurship Stories“ and through practical workshops they 
enabled women to be informed how to achieve their goals in business. 
Nina Nikolic is the organizer and initiator of the „Stories for Women 
Entrepreneurs.“ Gillen Massig is co-founder of Moz and an executive 
director of Outlines Venture Group and general partner of Sybilla 
Master Fund. For three years, Gillian was part of the Technical 
Advisory Board of the Bill and Melinda Gates Foundation. 

Anna Kennedy is president of „Outlines Venture Group,“ author of 
„Global Search Engine Marketing“ and a co-founder of the world's 
largest consortium for digital marketing companies. They are part of 
boards of advisers and directors in companies on four continents. 

https://www.mkd.mk/kultura/likovna-umetnost/vecherite-na-zhenski-prava
https://www.mkd.mk/kultura/likovna-umetnost/vecherite-na-zhenski-prava
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Together, these entrepreneurs have helped more than 1,000 online 
companies start, grow and advance. The event is organized by 
„Womenpreneurs Stories,“ in cooperation with the „Swiss 
Entrepreneurship Program“ (#SwissEP), supported by the Government 
of Switzerland and implemented by „Swisscontact.“ Labina Mitevska in 
the context of women's emancipation, i.e. female activism, 
emphasized that: „Feminism is the duty of every woman. It is an 
instinctive response to the backward patriarchy and sexism that we 
come across on a daily basis“ 
(https://www.facebook.com/events/142308929727710/).  

That is, according to Vesna Mojsova-Čepiševska's perceptions: „We 
are becoming more and more aware that we are living in a culture of 
embodied paintings, that we are in a period when the concept of 
ontology, and therefore the very person, the culture itself, of the 
overall humane history. Literature does not cease to be a cold medium 
that longs for hot effects. But the effects of that cold medium become 
so hot, even hot that they are already burning like never before“ 
(Mojsova,C.V. 2016: 81).  

In that context, we would add to the reflections of Sonja 
Stojmenska - Elzeser, who in the text “In Honor of the Undeclared 
Women of Europe“ emphasizes that: "Throughout history there are so 
many pains and sorrows of women which are completely forgotten, of 
none of them a single word is mentioned, not remembered, not told, 
not noticed ... Women's writers through literature emphasize this lack 
of memory of women's tales and through literature they give 
recognition to all silent women in their historical battle with society, in 
the family then, in marriage and in other institutions that limited them 
in the exercise of their full capacity" (Elzeser, S.S. 2016:47). 
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English for Specific Purposes in National Curricula for English 
Language in Vocational High Schools in Balkan Countries 

 

Marija Stevkovska* 

 

Abstract 

The aim of this article is to provide an insight into ESP classes in vocational 
high schools in Macedonia and the representation of ESP in national curricula 
and syllabi. A research was conducted to test the hypothesis that ESP classes 
in vocational high schools in Macedonia fail to fully meet both teachers’ and 
students’ needs. The research consisted of a survey with English language 
teachers in vocational high schools around the country and a review of the 
national curricula and syllabi. The results revealed teachers' attitudes and 
experience with the English curricula and syllabi, as well as their advantages 
and disadvantages. The findings were then compared to three similar studies, 
which came to nearly identical results. The research showed there is 
insufficient representation of ESP in national curricula and syllabuses in 
vocational high school in Macedonia, lack of detailed ESP lesson planning, and 
finally, low proficiency in ESP upon students' completion of their secondary 
education.  

Pedagogical implications to teaching ESP refer to: teaching methods, 
introduction of placement tests, as well as recommendations for improving 
ESP classes by changing and amending national curricula and syllabi for 
English for specific purposes in vocational high schools. 

Keywords: ESP, national curriculum, syllabus, vocational high schools. 

 

Balkan Ülkelerindeki Meslek Liselerinde İngilizce Dilinde Ulusal 
Müfredatında Belirli Amaçlara Yönelik İngilizce 

Özet 

Bu makalenin amacı, Makedonya'daki meslek liselerinde ESP dersleri ve 
ESP'nin ulusal müfredat ve ders programında temsil edilmesi hakkında bir fikir 
vermektir. Makedonya'daki meslek liselerindeki ESP sınıflarının hem 
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öğretmenlerin hem de öğrencilerin ihtiyaçlarını tam olarak karşılayamadığı 
hipotezini test etmek için bir araştırma yapılmıştır. Araştırma, ülke genelindeki 
meslek liselerinde yer alan İngilizce öğretmenleriyle yapılan bir anket ve ulusal 
müfredat ve ders programlarının gözden geçirilmesinden oluşmuştur. 
Sonuçlar öğretmenlerin İngilizce müfredatı ve müfredatına ilişkin tutum ve 
deneyimlerinin yanı sıra avantaj ve dezavantajlarını da ortaya koydu. 
Ardından bulgular, neredeyse aynı sonuçlara ulaşan benzer üç çalışma ile 
karşılaştırıldı. Araştırma, Makedonya'daki meslek lisesinde ulusal 
müfredatlarda ve müfredatlarda ESP'nin yeterince temsil edilmediğini, detaylı 
ESP dersi planlama eksikliğinin ve son olarak, öğrencilerin ortaöğretimlerini 
tamamlamaları üzerine ESP'de düşük yeterlilik göstermediğini göstermiştir. 

ESP'nin öğretilmesine yönelik pedagojik uygulamalar şunları ifade eder: 
öğretim yöntemleri, Yerleştirme testlerine giriş, ayrıca, meslek liselerinde 
belirli amaçlar için İngilizce için ulusal müfredat ve müfredatları değiştirerek 
ESP sınıflarını geliştirme önerileri. 

Anahtar Kelimeler: ESP, ulusal müfredat, ders programı, meslek yüksek 
okulları 

 

 

Introduction 

The English language today is also known as a world language and 
the language of the business world. Because of globalization knowing 
English has become a prerequisite for successful workers, regardless of 
their profession. The term English for specific purposes (ESP) was first 
used after the Second World War (Teodorescu, 2010), and it has 
undergone four developmental stages, the focus of which has shifted 
from ESP terminology (Smoak2003: 23), to discourse analysis and 
analysis of professional genres (Dudley-Evans 2001: 22), and today ESP 
focuses of all four language skills, functioning as a separate branch of 
English language teaching methodology. 

Due to its importance ESP classes are to be carefully planned, 
which begins by designing appropriate curricula and syllabi. In the 
Republic of North Macedonia ESP has been partially included in the 
national curricula for English in vocational high school education. The 
aim of this article is to analyze these curricula in order to see whether 
they meet both teachers’ and students’ needs concerning their 
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knowledge of ESP. In addition, a survey with 30 teachers from 10 
vocational high school from around the country was conducted in 
order see the actual state of affairs. Pedagogical implications and 
recommendations refer to the necessary changes in the national 
curricula and syllabi that ought to be introduced, which would 
contribute to more efficient ESP classes in vocational high schools.   

The article consists of five sections: 1) overview and analysis of 
national curricula and syllabi for English in vocational high schools in 
Macedonia; 2) research methodology; 3) survey results and 
comparison with other similar studies; 4) results analysis and 
discussion; and 5) recommendations and pedagogical implications. 

1. Overview of Esp in National Curricula and Syllabi in Vocational 
High School in North Macedonia 

English is taught in all vocational high schools. In the school year 
2014/15 English was introduced as the only foreign language in two- 
and three-year long education. In two-year long education the number 
of weekly English classes equals to the number of mother tongue 
classes, whereas in three-year high school education mother tongues 
are taught with one more lesson per week  than English, which means 
36 more classes per year. In accordance with the Decision on changes 
and amendments to national curricula for four-year high school 
education 2015/2016 passed on 17.02. 2015 by the Ministry of 
education and science English was introduced as a first foreign 
language in all such schools. Mother tongues are taught only one 
lesson more per week in comparison with English, just as it is the case 
in two- and three-year vocational high schools. In this section the 
national curricula and syllabi are analyzed in order to see whether ESP 
is sufficiently included. National curricula and syllabi are designed by 
work groups and a coordinator-counsellor from the Bureau for the 
development of education (BDE) and approved by the minister of the 
science and education.  

The table below provides and overview of the total number of 
English classes in each year of vocational high-schools. 
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Table 1: Overview of the number of English classes as a first foreign 
language in vocational high schools in North Macedonia11 

DURATION 
OF 
EDUCATION 

NO. OF 
CLASSES IN 
THE FIRST 
YEAR 

NO. OF 
CLASSES IN 
THE 
SECOND 
YEAR 

NO. OF 
CLASSES IN 
THE HIRD 
YEAR 

NO. OF 
CLASSES IN 
THE 
FOURTH 
YEAR 

TWO YEARS 2 classes 
per week =  
72 classes 
per year 

2 classes 
per week =  
66 classes 
per year 

 /  / 

THREE YEARS 2 classes 
per week =  
72 classes 
per year 

2 classes 
per week =  
72 classes 
per year 

2 classes 
per week =  
66 classes 
per year 

 / 

FOUR YEARS 
  

3 classes 
per week = 
108 classes 
per year 

3 classes 
per week = 
108 classes 
per year 

3 classes 
per week = 
108 classes 
per year 

3 classes 
per week = 
99 classes 
per year 

 

As the table shows English is taught twice a week in two- and three-
year high schools, whereas in four-year vocational high schools there 
are 3 classes per week during all four years. This means that the latter 
provide more English classes, which might affect students’ acquired 
knowledge. 

The design of the national curricula and syllabi for two- and three-
year vocational high schools is based on two theoretical foundations2:  

a) The concept of vocational education from 20103; and  

                                                           
1 National curriculum for two-year vocational high schools 2016: 1; National 
curriculum for four-year vocational high schools 2017: 1. 
2 Syllabus for English for two-year vocational education 2016: 2-31 and Syllabus for 
English for three-year vocational education 2016: 5-24. 
3 The concept of vocational education. Skopje. Center for vocational education and 
training, 2010.  
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b) The Common European Framework of Reference for 
Languages, according to which students from two-year vocational high 
schools should attainA2/A2+ level, and A2/B1.1 level in three-year 
vocational high schools.  

The analysis of the English syllabus for two-year vocational high 
schools indicates that ESP-related contents for all four language skills 
predominate, all of which correspond with А2/А2+. The correlation 
between the syllabus and the course books provided by the Ministry of 
education and science will be discussed further down.  

After analyzing the English syllabus for three-year vocational high 
schools one can conclude that it is very similar to the syllabus for two-
year high schools. The differences lie in the slightly broader range of 
lexical units in the first year in three-year high school education, as 
well as emphasis on developing writing skills in the third year. 

According to the syllabus for English for four-year vocational high 
schools4 ‘after finishing the first year students can attain А2+ level, 
after the second year B1 level, after the third year B1+ level, and after 
13 years of studying English (i.e. upon completion of their fourth year) 
students should attain B2 level’.  

The design of the national curricula and syllabi for four-year high 
schools is based on two theoretical foundations: 

a) The Common European Framework of Reference for Languages; 
and 

b) Students’ achievement from the nine-year primary school 
education, i.e. A2 level.  

We can infer there is a significant difference between the 
theoretical foundations for the two- and three-year vocational high 
schools and the four-year vocational high schools. Namely, the latter 
do not take into consideration the Concept for vocational education, 

                                                           
4 National syllabus for English for first year of four-year high school education 2016: 3-
24; National syllabus for English for second year of four-year high school education 
2015: 5-33; National syllabus for English for third year of four-year high school 
education 2016: 5-37; National syllabus for English for fourth year of four-year high 
school education 2016: 5-45. 
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and there is hardly any difference between the syllabus for vocational 
high schools and other high schools. 

Detailed analysis of the syllabus for four-year vocational education 
shows that in the first year there is no ESP-related content, and in the 
three following years teachers are merely recommended to enrich 
students’ vocabulary with ESP terminology and use specialized texts to 
develop reading comprehension skills. 

It can be concluded that national curricula and syllabi for English for 
vocational high schools (two-and three-year high schools) contain ESP-
related contents regarding all language skills. These are, however, not 
sufficiently detailed, or lack ESP content altogether (four-year 
vocational high schools), except for the general recommendations for 
introducing ESP vocabulary and profession-related texts. This puts 
English teachers in a difficult position and means that there is a great 
need for changes and adjustments in the existing national curricula 
and syllabi.  

 

2. Research Methodology 

English is taught two or three times a week in all vocational high 
schools, which increases the importance of carefully designed curricula 
and syllabi that would be useful for all English teachers, in particular 
those who lack teaching experience, especially ESP teaching 
experience. In this section research methodology concerning the 
survey with English teachers will be presented.  

The subject of this research to define teachers’ opinions and 
attitudes on the current national curricula and syllabi for English in 
vocational high schools in North Macedonia.  

The main hypothesis is that there is insufficient ESP-related content 
in national curricula and syllabi. The following sub-hypotheses derive 
from the main hypothesis: 

a) ESP content is not detailed; and 

b) high school graduates lack ESP knowledge and skills. 
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The aim of the research is to define teachers’ opinions and the 
correlation between current curricula/syllabi and students needs for 
ESP. 

This is contemporary, applied and empirical research. National 
curricula and syllabi for English were examined, and a survey was 
conducted in order to test the hypotheses. A qualitative (curricula and 
syllabi analysis) and a quantitative (survey) method were used.Survey 
results were statistically processed using the mean average. In the 
end, research results were analyzed through analytical-synthetic and 
inductive methods, and the final conclusions were drawn through 
induction and generalization.   

The study has three limitations: 1) a small number of teachers who 
were included in the survey (a total of 30 English teachers); 2) lack of 
direct class observation; and 3) the fact that students themselves were 
not included in the survey. These methodological limitations could be 
taken into account in further research.  

 

3. Survey Results  

The survey consisted of 10 multiple-choice questions. All 30 
teachers came from various vocational high school throughout the 
country. Below are the results of the ten questions. 

1. Do you teach in a vocational high school? 

 

 

2. Do you think that ESP should be taught in such schools from 
year one? 

0 10 20 30 40 50 60 70

Yes

Not at the moment
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3. Do you think that the national curricula and syllabi contain 
sufficient ESP-related guidelines?  

 

4. When do you start using ESP materials? 

 

 

5. Is it difficult to find suitable materials? 

 

6. How often do you use such materials? 

0 20 40 60 80

Yes

No

No, additional materials should…

0 20 40 60 80 100

Yes

No

There is no such content

0 10 20 30 40 50 60

from the first year

from the second year

from the third year

from the fourth year

42 44 46 48 50 52 54 56

yes

no
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7. Which skills/areas do you work on most often? 

 

8. Do you use the Project-based learning method?  

  

9. Do you think that students who graduate from vocational high 
schools have basic knowledge of ESP? 

 

 10. Do you think it is necessary to use ESP course books in 
vocational high schools? 

0 10 20 30 40

almost every lesson

oncce in two weeks

rarely

0 20 40 60 80 100

specific terminology

reading

writing

listening

speaking

grammar

0 10 20 30 40 50 60

Yes

No

I am not familiar with this method.

0 10 20 30 40 50 60 70

Yes

No
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In the next section the survey findings will be discussedin light of 
the analysis of national English curricula and syllabi, and they will be 
compared to similar studies from other countries.   

 

4. Results Analysis And Discussion 

The findings from the survey with English teachers in vocational 
high schools in North Macedonia show that national curricula and 
syllabi do not generally meet students’ needs. On the other hand, 
teachers do include ESP content, mostly specialized terminology.  

Syllabi for two- and three-year highs schools cover ESP contents, 
predominantly ESP vocabulary, as well as texts related to students’ 
future professions (10% in the first year, 15% in the second and 20% in 
the third year), which is not the case with four-year high 
schooleducation. If we consider teachers’ replies to the second 
question in the survey we can see that as many as 76% of teachers 
believe that ESP should be taught from the first year, and the 
remaining 24%think that although the syllabi do not foresee, 
additional ESP materials should be used. This is an indicator of the 
necessity of including more ESP content in the curricula and syllabi.  

Furthermore, the national syllabi are negatively assessed because 
83% of teachers think that the syllabi do not provide sufficient ESP 
content. We might assume thatdue to the guidelines for teachers 
which are too general, they cannot benefit from them very much. For 
instance, in the syllabi for four-year high schools there is a guideline 
that says teachers can introduce lexical units related to the type of 

0 10 20 30 40 50 60 70 80

Yes

No

No, because such course books are
intended for ss with higher level…
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vocational high school, i.e. the profession they are being trained for. 
This type of statement is utterly imprecise, since there are no lexical 
units included in the syllabi. The guideline does not oblige teachers, so 
it remains for teachers to decide if and how much ESP content to 
introduce. This leads us to the conclusion that the syllabi are 
incomplete, not detailed, and they contain too many general 
statements.  

On the other hand, teachers begin to use ESP materials quite early. 
More than half of the teachers said they started using such materials 
from the first year (52%), almost a third said they did so from the third 
year (28%), and only 14 % use such materials from the fourth year. In 
addition, ESP materials are frequently used; a third use them once a 
week, which means every second or third class, and only 3% said they 
never use such materials. The figures indicate that ESP is covered 
during classes to a certain extent, despite the fact that ESP is hardly 
ever included in the syllabi. The discrepancy between theory (curricula 
and syllabi) and practice (English classes) causes great problems for 
both teachers and students. Half of the teachers said they face 
difficulties in finding the right materials. We should take into 
consideration the fact that students’ proficiency in English is rather 
low (А2 - А2+), which is one more obstacle for teachers when trying to 
find appropriate teaching materials. The availability of ESP course 
books is an additional problem. All course books in vocational high 
schools5 approved by the Ministry of education and science are 
General English course books. It is easier to find ESP course books for 

                                                           
5 Bartram, Mark and Richard Walton. Think English 2. Oxford: Oxford University Press, 
2010 for the first year; Gormley, Katrina and Angela Healan.Close-up2nd 
edition.Boston: National Geographic Learning, 2015for the first year; Soars, John and 
Liz Soars.New Headway elementary. Oxford: Oxford University Press, 2015for the first 
year; Soars, John and Liz Soars.New Headway pre-intermediate. Oxford: Oxford 
University Press, 2015for the first/second year; Soars, John and Liz Soars.New 
Headway intermediate. Oxford: Oxford University Press, 2015 for the second/third 
year; Soars, John and Liz Soars.New Headway upper-intermediate. Oxford: Oxford 
University Press, 2015for the third/fourth year; Newbrook, Jacky and Judith 
Wilson.FCE Gold plus. Harlow: Pearson Longman. 2008for the fourth year. 
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the economic high schools, as there is a variety of Business English6 

course books, which is not the case with other professions. Therefore, 
the ministry should approve ESP course books as well. In addition to 
this, 76% of the teachers agreed that such course books are necessary 
for vocational high schools, although there are 21% of them who 
disagree because such books are designed for students with higher 
language proficiency.  

Nevertheless, one should be cautious and selective when choosing 
and using ESP course books. Teachers should focus primarily on the 
vocabulary and texts containing such vocabulary, because vocabulary 
and reading comprehension skills are the most frequently ESP 
contents used in the syllabi for vocational high schools. In the survey 
86% of all teachers said that they use additional materials for 
introducing new lexical units, and only 7% for developing writing and 
speaking skills.  

Consequently, this puts forward the issue of language 
competencies that students should acquire upon the completion of 
their high school education. If the syllabi and classes focus on primarily 
on ESP vocabulary, students will not be able to develop fully other 
receptive language skills (listening) and productive skills (speaking and 
writing). 

62% of the surveyed teachers said that after finishing their 
vocational high school education students lack sufficient ESP 
knowledge. 

According to the Concept for vocational education ‘teaching foreign 
languages in vocational schools should be improved’(2010: 8). This 
Concept has not been fully implemented into the national curricula 
and syllabi for two- and three-year vocational education, as there is no 
detailed list of the necessary ESP terminology that students should 
acquire, nor is there an exact number of classes which is necessary for 
such vocabulary to be acquired. The Concept is not taken into 
consideration at all in the curricula and syllabi in four-year vocational 

                                                           
6 Cotton, David, David Falvey and Simon Kent. New Market Leader elementary course. 
Harlow: Pearson Longman. 2008, which is used for additional teaching resources by 
two teachers working in the economic high schools.  
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education, except the recommendations on introducing lexical units 
and texts related to students’ professions.  

The survey findings and the results from the analysis of national 
curricula and syllabi were compared with three similar studies from 
other countries and the comparison led to similar results.  

The study was compared with the study made by Dusica Đukić 
(2016). She also studied the national curricula and syllabi for English in 
vocational high schools in the Republic of Serbia in the period between 
1990 and 2012, in the field of economy, law and administration. The 
study was chosen because of the numerous similarities between the 
curricula and syllabi in both countries, in terms of the number of 
classes, and the ESP related content. What is different from North 
Macedonia is that in 2012 two new educational profiles were 
introduced in Serbia: a financial administrator and a business 
administrator. These profiles now have classes in ESP, instead of 
General English classes.  

Đukić did a survey with teachers, students and employers, and she 
also observed classes. She came to the following conclusions, which 
are very similar to the findings from our study:   

- the national curricula and syllabi for English do not comply 
with labor market conditions because they provide reading passages 
related to students’ field of study, but do not improve students’ 
speaking and other communication skills; 

- there is an insufficient number of ESP-related classes; 
- ESP topics are not clearly defined which causes problems for 

teachers during their lesson planning;  
- teachers face difficulties when preparing teaching materials; 
- the national curricula and syllabi for English are in the process 

of being changed, but the sole change that has been done is the 
introduction of the Common European Framework of Reference for 
Languages; 

- after analyzing the national curricula and syllabi for the two 
recently introduced educational profiles (a business administrator and 
afinancial administrator) she concluded that ESP content which is 
covered in the ESP course should substitute the English course in all 
other educational profiles. (Đukić, 2016: 147-148) 
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The second study we compared our research with was the study of 
Anda and Filiz (2015), which focuses on the evaluation of ESP classes in 
technical and other vocational high schools in the Republic of Turkey. 
English teachers were asked to evaluate their classes in the high 
schools where ESP has been introduced as a subject. 20 English 
teachers from Ankara were interviewedand the findings very much 
correspond to the ones gained from our study: 

- the content of the national curricula and syllabi for English 
does not correspond with the aim of the ESP classes (there is a great 
shortage of listening materials); 

- teachers lack training in ESP and ESP knowledge;  
- ESP course books are often inappropriate and schools do not 

have the necessary technical support; 
- The communicative approach and situational dialogues have 

proven to be more effective teaching techniques; 
- ESP classes are more appealing to students than traditional 

General English classes. 

 

The third study with which we compared our results was the study 
of Abdel-Latif and Ghany (2012). This study was carried out at a higher 
education institution, i.e. at four faculties of tourism and catering in 
North Egypt, where ESP is taught as a course. Eight English lecturers 
and 32 students were interviewed during semi-structured interviews, 
and the two authors have reached the following conclusions: 

- ESP classes fail to meet students’ language needs due to 
inadequate curricula and syllabi; 

- Classes focus on reading skills, terminology and grammar; 
- traditional teaching methods are predominantly used; 
- there is a need for cooperation between English lecturers and 

teachers of other courses. 

 

Having analyzed the survey findings and the national curricula and 
syllabi for English in vocational high schools in the Republic of North 
Macedonia the following conclusions that confirm our hypotheses can 
be drawn: 
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- the curricula and syllabi lack ESP content, which was also 
confirmed by the majority of teachers who answered the survey 
questions.  

- There is discrepancy between the ESP content in the curricula 
and syllabi and their implementation during classes. We can therefore 
confirm the first sub-hypothesis according to which the curricula and 
syllabi are not very detailed.  

- The second sub-hypothesis was also confirmed, which means 
that upon completion of their vocational high school education 
students lack sufficient knowledge of ESP. This was also confirmed by 
most teachers in the survey.  

In the next section the we shall present the recommendations and 
pedagogical implications which may improve English classes in 
vocational high schools. 

 

5. Recommendations And Pedagogical Implications 

Changes in the socio-political and economic system both in the 
country and around the world over the last twenty years have 
undoubtedly been reflected in our educational system. This can be 
overtly noticed in the vocational high school education, which now has 
a new goal – to prepare students for the labor market in a new 
constellation. Nowadays workers should be prepared not for an 
industrial, but for a global and computerized society. This means that 
students should acquire new skills in a new way.  

Such changes are mirrored in teaching methodology, in particular 
language teaching. English teachers in North Macedonia have also 
begun following latest trends in teaching. Therefore, the Concept for 
vocational education implemented by the Center for vocational 
education and training in 2010 was the first step towards promoting 
the status of ESP. The research findings indicate there is a great need 
for including more ESP content in national curricula and syllabi.  

The following recommendations derive from our study:  

- It is necessary to design a completely new curriculum and 
syllabus for the four-year vocational high schools, which will be based 



Marija Stevkovska                                                                                                    300 

on the Concept for vocational education, just as it is the case with two- 
and three-year vocational schools, in addition to the CEFR, which is 
already being implemented. This type of curriculum and syllabus will 
differ greatly from the ones designed for general high school 
education.  

- Current curricula and syllabi for two- and three-year 
vocational high schools should be changed and amended in order to 
comply with the ones for four-year schools in cases where students 
from two- and three-year high schools decided to continue studying in 
a four-year high school. Students from two- and three-year high 
schools wishing to continue in a four-year vocational high school will 
also have to continue studying English. If there is harmonization across 
all curricula and syllabi English classes will have its continuity.  

- The number of classes may remain unchanged; however, the 
number of classes per each unit should  be precise.  

- Syllabi should contain list of specific vocabulary related to 
students’ future profession. One should bear in mind that such lists 
should not only be memorized.  

- When choosing contents the syllabus for three-year education 
provides a general framework, which encompasses all language skills, 
both receptive and productive. 

- New course books should be offered, preferably ESP course 
books, according to each profession or a group of similar professions. 
Teachers should also be given additional teaching resources. In this 
way, teachers would have fewer difficulties in finding appropriate 
materials, and ESP classes would be more standardized on a national 
level.  

- Teachers working in vocational high schools should have 
regular training in teaching ESP. This is paramount to new teachers, 
who lack previous teaching experience or have no experience in 
teaching ESP.  

 

The following pedagogical implications result from the research: 

- There is a need for placement test at the beginning of the first 
year so that teachers can choose an appropriate ESP course book. If 
students have an А1 or А1+ level teachers should use a General English 
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course book until students have reached the minimum necessary level, 
which is A2.  

- ESP teaching methodology should include more Project-based 
learning and CLIL (Content and language integrated learning).As the 
survey results have shown only half of the teachers use these 
methods, which are relatively new. 25% of teachers are not familiar 
with these methods. These methods connect General English to ESP 
and to other vocational courses. Language is thus used for vocational 
purposes and it enables students to encounter realistic problems in 
the profession they have chosen.  

This research might serve as an incentive for other similar and 
more detailed studies on teaching ESP. Further research could be done 
on evaluating ESP or English classes invocational high schools by 
students themselves; or students’ need analysis could be performed in 
cooperation with the Employment agency or other potential 
employers; or analysis of the curricula and syllabi could be done by 
ESP lecturers in order to harmonize high school syllabiwith faculty 
syllabi, as some students may continue their education at a tertiary 
level.  

 

Conclusion 

ESP classed in vocational high schools in North Macedonia partially 
meet the needs of both teachers and students. In order to test this 
hypothesis a) we analyzed the national curricula an syllabi for 
vocational high schools, and b) a survey conducted with English 
teachers from vocational high schools around the country. The 
research showed teachers’ experience and opinions on the curricula 
and syllabi. We established the advantages and disadvantages of the 
curricula and syllabi, and we compared the results to three similar 
studies. We can conclude that all three studies yielded nearly identical 
results to the once gained from our research. The main hypothesis and 
two sub hypotheses were confirmed. Namely, there is insufficient ESP 
content in national curricula and syllabi; ESP content is not detailed, 
and upon completion of their secondary education students from 
vocational high schools lack the necessary ESP knowledge.  
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Several pedagogical implications to ESP classes have resulted from 
the research and they refer to the following aspects: methods, need 
for placement tests, as well as recommendations for improving the 
status of ESP by altering and amending the national curricula and 
syllabi for English in vocational high schools in North Macedonia.  
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Rusçuk/Rusti ve Yergöğü/Giurgiu Şehirlerinin XVI.-XVII. 
Yüzyıllarda Doğu Avrupa’nın Ulaşım, Ticaret Ve Kültürel 

Merkezi Olarak Yükselişi 

 

Yusuf Oğuzoğlu 

 

Özet 

P. Lescalopier (1576), P. B. Bakşev (1640), Katip Çelebi (1648-1654), Evliya 
Çelebi (1650), F. Stanoslanoy (1659) ve F. Soimiroviç (1666) gibi XVI. ve XVII. 
yüzyılın tanıkları Rusçuk ve Yergöğü şehirlerini birbirlerine entegre olmuş bir 
biçimde Osmanlı düzeninin etkisiyle olağanüstü bir büyüme içinde gösterirler. 
Osmanlı arşiv kayıtları Tuna üzerinden Belgrad’a kadar uzanan su yolunda 
bulunan iskele ağı ile bölgenin ürünlerinin ve askeri malzemenin düzenli bir 
biçimde nakledildiğini belgelemektedir. Bu bağlamda iskele ve gümrük eminleri 
ile başka mukataa sorumluları devlet merkeziyle sıkı iletişim içinde gerekli 
finansmanı sağlamaktadır. Bu bağlamda iskelelerde mahzenler ve başka 
depolar kentlerin içinde pazar yerleri ve esnafın üretim yaptığı mekânlar da 
yerini almıştır. Bölgenin bir özelliği Eflak-Transilvanya, Dobruca, Sofya, Selanik 
ve özellikle Belgrad ile düzenli işleyen bir yol ağına sahip olmasıdır. Bu 
bağlamda Osmanlı arşivindeki menzil kayıtlarında menzillerin isimlerine, 
menziller arasındaki uzaklıkları, menzilcilerin bargir ve ulak sayılarını 
öğrenmekteyiz. Ayrıca Rusçuk’un ilişkide olduğu Balkanlardaki Osmanlı sağ 
kolunu (Kırkkilise, Kefe arasındaki ulaşımı düzenlemektedir) kullanan 
patrimonyal sistemin unsurları ile tüccar, gemici ve mekkarilerin sayılarına 
ilişkin de gerekli verilere sahibiz. Bu kayıtları aynı zamanda Niğbolu ve Silistre 
evkaf defterlerindeki bilgiler ile Rusçuk kadılığında işlem gören sorunlar ve aynı 
zamanda merkezi devletin yolladığı çeşitli fermanların örnekleri doğrulayarak 
zenginleştirmektedir. Rusçuk ve Yergöğü’nün birden bire büyüyerek önem 
kazanmasını elbette konseptuel bir yaklaşımla tartışmak gerekir. Halil İnalcık, 
Sultan I. Bayezid’in 1396 yılında Bulgar Krallığına son verdiği tarihte Osmanlı 
Devleti’nin aynı zamanda güneyde Karamanoğulları topraklarını da denetim 
altına aldığını söyler. Daha sonraki Broquiere’in de verdiği bilgiler (1431) 
Bursa’ya doğru baharat ticaretinin yöneldiğini ve Bulgaristan ile de bağlantılı 
olarak Rusçuk’tan Tuna’yı aşıp Braşov üzerinden Orta Avrupa’ya doğru yeni bir 

                                                           
 Prof. Dr., Düzce Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü, 
yoguzoglu@gmail.com.  
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ticaret yolunun açıldığını söyler. Romen tarihçisi Yorga, Braşov çevresinin 
Osmanlı için bir çatışma alanı olduğunu dile getirir. Neşri Tarihi’nde de Rusçuk, 
Yergöğü hakkında özel bilgiler vardır. Neşri Yergöğü için “Yörük Ovası” 
tanımlamasını yapar. Mübahat Kütükoğlu, Selanik limanına Eflak mallarının 
geldiğini söyler. Rusçuk sicilleri Yergöğü ve Rusçuk’un Eflak için bir mal aktarım 
noktası ve siyasi iletişim alanı olduğunu kaydetmektedir. Bu bilgiler XVI. ve XVII. 
Yüzyıllarda Rusçuk ve Yergöğü şehirlerinin yerel konumunu aşan bir özellik 
taşıdığına işaret etmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Rusçuk, Yergöğü, Doğu Avrupa, Ulaşım, Ticaret, Kültür. 

 

Giriş 

Günümüzde Bulgaristan’da bulunan Rusçuk Lom Irmağı’nın Tuna’ya 
döküldüğü alanda yüksek bir düzlükte kurulmuştur. Romanya’nın 
Giurgiu (Yergöğü) şehrinin karşısında bulunmaktadır1. 

Rusçuk Bulgaristan’ın Osmanlı yönetimi altına girmesinden sonra 
hem Anadolu’dan götürülen Türk halkının yarattığı iş gücü hem 
Bulgaristan ve Tuna İskelelerinde yapılan teşkilatlandırma sayesinde 
büyük bir gelişme göstermiştir. Bu gelişme Yergöğü’ne de yansımış, Halil 
İnalcık’ın belirttiği gibi Sultan I. Bayezid döneminde Transilvanya’ya 
doğru Braşov üzerinden giden yeni bir ticari yol oluşturulmuştur2.  

Feridun Emecen, Osmanlı Devleti’nin XIV. yüzyıl sonlarında Tuna’nın 
kuzeyi ile yakından ilgilendiğini belirtir. Tuna ötesine yönelik Osmanlı 
niyetlerinin sadece başıboş, planlamadan yoksun, yağma ve akın temelli 
değildir. Osmanlıların ilk defa merkezi bir güç olarak yükseldikleri 
Yıldırım Bayezid (I.) döneminde (1389-1402) Tuna ötesine ilgi duymaya 

                                                           
1 Bkz. M. Kiel, Rusçuk Maddesi, TDVİA. F. Babinger, Rusçuk Maddesi, TC Milli Eğitim 
Bakanlığı İslam Ansiklopedisi. 
2 Bkz. Halil İnalcık, Devlet-i Aliyye-Osmanlı İmparatorluğu Üzerine Araştırmalar I, 
İstanbul: İş Bankası Kültür Yayınları, 2016. Halil İnalcık, İslam Ansiklopedisi, Bayezid I. ve 
Mehmed I. Maddeleri. Roman Tarihçisi Nicolae Jorga Osmanlı Devleti’nin Eflak bölgesini 
hâkimiyetine alma sürecini anlatırken Braşov’daki gelişmelere dikkat çeker. Nicolae 
Jorga, Osmanlı İmparatorluğu Tarihi, Yeditepe Yayınları, çev. Kemal Beydilli, C.1, İstanbul 
2005, s. 347, 348. 
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ve akınlar düzenlemeye başladıkları tarihi kroniklerle de desteklenen bir 
vakıadır3.  

Yıldırım Bayezid’in Erdel/Transilvanya’ya uzanan yolda, tarihi 
Erdel’in güney batısında bulunan ve sonradan Erdel’e eklenen 
kesimdeki şehirlere yönelik seferini Feridun Emecen’de ele almıştır. 
Mirçea’nın bir Osmanlı haraçgüzârı olduğu konusuna açıklık getirmiştir4.  

Sultan I. Mehmed saltanat iddiasında bulunan kardeşi Mustafa ile 
Rumeli’de savaşırken, Şeyh Bedrettin’i destekleyen Eflak Bey’i Mircea 
Deliorman’ı işgal etmiş ve Silistre’ye saldırmıştı (1416). Osmanlı Sultanı 
Şeyh Bedreddin’i Zağra’da yakalatarak Serez’de idam ettirdikten sonra 
Eflak Seferi’ne çıktı ve Tuna üzerinden gelecek saldırılara karşı Yeni 
Yergöğü (Rusçuk) Kalesi’ni inşa ettirdi. Sonunda Eflak Voyvodası Mircea 
teslim oldu ve üç oğlunu sultana rehin olarak göndererek haraç ödemeyi 
kabul etti5.  

Osmanlı Devleti Sultan I. Bayezid devrinde cihan şümul bir politika 
izledi. Bir yandan Anadolu’da Tebriz’den gelen İpek Yolu’nun Kenkit 
Vadisi’ne kadar uzanan kesimin kontrol altına alınırken diğer yandan 
Karamanoğulları beyliği üzerine baskı uygulanarak Ortadoğu ve Mısır’a 
yönelen bir girişim başlatıldı. Bununsonucu olarak hem Alanya Limanı 
kullanılmaya başlanmış hem de Ortadoğu’dan gelen kervanlar Bursa’ya 
yönlendirilmiştir. Seyyah Brouquere 1431 yılında baharat yüklü Arap 
devecileri Bursa yolunda bulmuştur6. Yıldırım Bayezid’in Bursa’da Kapalı 
Çarşı inşa ettiğini görüyoruz. İlk bedesten şimdi Bedeste Natik 
durumuna düşmüştür. Hacı İvaz Paşa’da yeni hanlar inşa ettirmiştir. 
Şimdi Bursa’nın baharat antreposu olmasından kaynaklanan mallar ile 
tekstil ürünleri, kadife gibi yeni bir yoldan Avrupa’ya ulaşmalıydı. Bu 
bağlamda Rusçuk, Yergöğü ve Braşov öne çıkmıştır. Böylece Güneydoğu 
Avrupa’nın Anadolu ve Ortadoğu’yla eklemleşen tarihî süreci 

                                                           
3 Yusuf Oğuzoğlu, XVI. ve XVII. Yüzyıllarda Belgrad Şehrinin Gelişmesine Osmanlı 
Düzeninin Katkıları (1526-1688), İnternational New Tendencies Congres, Belgrad, 5-7 
September 2019, s. 5. Krş. Feridun Emecen, “Osmanlıların Tuna’nın Kuzeyine Yönelik 
İlgileri (XVI. Asırda) Erdel Örneği”, Osmanlı Devleti’nde Nehirler ve Göller 1, 
(Hazırlayanlar: Şakir Batmaz – Özen Tok), Not Yayınları, Kayseri, 2015, s. 33 
4 Oğuzoğlu, a.g.m, s. 5. Krş. Emecen, agm, s. 36 
5 Oğuzoğlu, a.g.m, ss. 5-6. Krş. Halil İnalcık, Mehmed I Maddesi, DİA, C. 28, 2003, s. 391-
394.  
6 Bkz. Yusuf Oğuzoğlu, Osmanlı Devlet Anlayışı, İstanbul: Eren Kitapevi, 1999. 
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başlamıştır. Elbette bu gidişatta Tuna Nehri’nin Osmanlı düzeni içinde 
etken bir şekilde kullanılmasının rolü vardır. İste bu bağlamda Rusçuk ve 
Yergöğü önemli bir ulaşım merkezi konumuna gelmişlerdir.  

Rusçuk ve Yergöğü’nün Osmanlı yönetiminde Doğu Avrupa’nın ve 
Balkanların ulaşım, ticaret ve kültürel merkezi haline gelmesini daha 
bütüncül olarak değerlendirdiğimizde Yücel Öztürk’ün İnalcık’dan 
aktardığı şu tesbiti dikkate almak durumundayız: “Osmanlı imparatorluk 
rejimi, din ve ırk esasından ziyade siyasî egemenliği ön planda tutan bir 
sistem idi. Osmanlılar, evrensel bir anlayışın gereği olarak siyasi 
egemenlikleri altında tuttukları toplulukları ayırt etmiyorlardı. Bu 
sistem, modern milliyetçiliğin karşı konulmaz bir fenomen oluşuna 
kadar devam edecektir. Osmanlıların bu evrensel hâkimiyet sistemi, 
Roma mirası olarak intikal eden Sırp, Yunan, Bulgar, Arnavut, Boşnak, 
Ermeni gibi topluluklar tarafından da benimsenmişti. Osmanlıların kendi 
coğrafyalarını Rumeli olarak isimlendirmelerinde, bu benimseyişi 
kolaylaştırma çabasının ön planda olduğu hissedilmektedir. Eskiden 
Roma tebaası olan topluluklar Roma’ya duydukları bağlılığı şimdi 
Osmanlı’ya duymakta zorlanmışlardı.”  

Ünlü Romen tarihçisi Nicolea Iorga, Tuna ve çevresinin Osmanlı 
egemenliği altında bütünleşmesinde başka bir tarihi gerçeğe işaret eder. 
Bölgenin özgün tarihi kaynaklarını kullanan Iorga başta Kırım Hanlığı 
olmak üzere Kumanların, Peçeneklerin, Uzların ve Anadolu’dan gelen 
Türk nüfusunun oynadığı role dikkati çekmiştir. Iorga’nın Osmanlı 
İmparatorluğu adlı eserinin Türkçe çevirisinde Halil İnalcık şu tespitte 
bulunmuştur: “Romen voyvodalıklarının ortaya çıkışında Karadeniz’in 
kuzeyinden gelen Turanî kavimlerin, özellikle XII. yüzyılda Kıpçak-Kuman 
Türklerinin etnik ve siyasi belirleyici rolü unutulmamalıdır7.  

Rusçuk sicilleri üzerine gerçekleştirilen üç yüksek lisans tezi bize 
Rusçuk ve Yergöğü’nde kurulan Osmanlı düzeninin ayrıntılarını ve 

                                                           
7 Yusuf Oğuzoğlu, “Gagavuz Türklerinin Dillerini ve Kültürlerini Yaşatmasına Osmanlı 
Düzeninin Katkısı”, Gagavuz Dili, Tarihi, Coğrafyası ve İnanç Sistemleri, Bursa 2018, s. 
307-322 
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özellikle bu bölgenin Güneydoğu Avrupa’nın jeopolitiği üzerindeki 
konumunu aydınlatmaktadır8. 

Osmanlı Ulaşım Ağının Rusçuk ve Yergöğü’nün Büyümesine 
Katkıları 

Osmanlı Devleti’nin Belgrad ve Sırbistan siyaseti kapsamında 
Tuna’nın özel bir yeri vardır. Yakın zamanda kaybettiğimiz değerli 
Romen tarihçisi Mihai Maxim Osmanlı bürokrasisinde kullanılan 
“vilayet-i Tuna” deyiminin Osmanlılarda bu nehrin ayrı ve özel bir 
iktisadi-mali ve stratejik bir bölge, bir ünite/strüktür olduğunu belirtir. 
1600’lü yıllarda da mirlivâ-i Tuna deyimine rastlanmaktadır. Tuna 
Defterdarlığı’nın 1583-1651 yılları arasında mevcut olduğunu 
görüyoruz9. Belgrad’ın üç tarafını çeviren bu büyük akarsu 
Macaristan’dan Erdel ve Bulgaristan’a kadar bölgeyi kat etmekte, 
sosyal, kültürel ve ekonomik hayatı etkilemektedir.  

Osmanlı düzeni Balkanlarda karayollarında uyguladığı menzil, 
köprücü, derbentçi kurumlarını Karadeniz ve Tuna suyolu üzerinde de 
yeni birimler tesis ederek bölgenin hizmetine sokmuştur. Bu bağlamda 
Karadeniz ve Tuna kıyılarında aşağıdaki iskeleler kurulmuştur: İskele-i 
İsakçı, İskele-i Balkov, İskele-i Maçin, İskele-i Dana-gölü, İskele-i Hırsova, 
iskele-i Rasova, İskele-i Silistre, İskele-i Tudrakan, İskele-i Ruscuk, İskele-
i Niğbolu, İskele-i Zişovi, İskele-i Karaloma, İskele-i Vidin, İskele-i 
Karindova, İskele-i Makine, İskele-i Vidin, İskele-i Karindova, İskele-i 
Makine, İskele-i Göğercinlik, İskele-i Demür-kapu, İskele-i Semendire, 
İskele-i Hisarcık, İskele-i Belgrad, İskele-i Böğürdelen, İskele-i Varadin, 

                                                           
8 Bu çalışmalar için bkz. Dönüş Korkmaz, R-1 Numaralı Rusçuk Şer‘iyye Sicili’nin Çeviri 
Yazısı ve Tahlili (H. 1066-1068/M.1656-1658), Yayınlanmamış yüksek lisans Tezi, 
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eskişehir, 2017. Emrah Dal, 
R-2 Numaralı Rusçuk Şer‘iyye Sicili’nin Çeviri Yazısı ve Tahlili (H. 1108-1111/M. 1696-
1699), Yayınlanmamış yüksek lisans Tezi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal 
Bilimler Enstitüsü, Eskişehir, 2018. Duygu Tanıdı, R-3 Numaralı Rusçuk Şer‘iyye Sicili’nin 
Çeviri Yazısı ve Tahlili (H. 1093-1110/M. 1682-1688), Yayınlanmamış yüksek lisans Tezi, 
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eskişehir, 2013. 
9 Oğuzoğlu, a.g.m, s. 7. Krş. Mihai Maxim, “Tuna-i ‘Âmire: Yeni Osmanlı Belgeleri Işığında 
Tuna Defterdarlığı (1583-Takr. 1651)”,  Osmanlı Devleti’nde Nehirler ve Göller 1, 
(Hazırlayanlar: Şakir Batmaz – Özen Tok), Not Yayınları, Kayseri, 2015, s. 219. 
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İskele-i İzvornik, İskele-i Ösek10. Bunları iskele emini denilen merkezi 
devletin bir memuru yönetiyordu. 

Tuna iskele eminleri iskelelerdeki ticari-askeri mal depoları, devlet 
ödemelerine nakit finans sağlayan mukataa eminleri, iskelelerin bağlı 
olduğu kadının güvenliği sağlayıcı icra gücü Osmanlı düzeninin 
işleyişinde etkiliydiler.  

İdris Bostan Tuna üzerindeki gemilere ve Tuna köprülerine ilişkin 
bilgiler vermektedir. Tun suyolu üzerinde görev yapan Osmanlı 
gemilerine “ince donanma” denilirdi. 16. yüzyılda Mohaç ve Sigetvar 
seferlerinde olduğu gibi nehir aşan uzun yürüyüşlü seferlerde Tuna’da 
veya kolları üzerinde hazırlanan köprülerden geçme denemeleri dikkat 
çekmektedir. Çok zor şartlar altında bir sefer sırasında birçok defa köprü 
yapıldığı görülmektedir. Ayrıca ince donanmanın önemli bir görevi, 
Osmanlı ordusunun nehirleri geçişine gemileriyle yardımcı olmak veya 
köprü için gerekli tombazları temin etmek ve geçişte ordunun 
güvenliğini sağlamaktı. Tuna üzerinde ilk duba köprünün 1476’da (881) 
Semendire’de kurulduğu ve Macaristan’a yönelik akınlarda bu köprüden 
yararlanıldığı bilinmektedir. II. Bayezid’in Kili seferi sırasında (889/1484) 
Tuna Nehri kenarına gelindiğinde “gemilerden su üzre köpri” yaptıklarını 
Tursun Bey yazmaktadır. Bu tür duba köprülerin yapımının mesafenin 
uzunluğuna ve âciliyet durumuna göre bazen üç gün ila on gün arasında 
değiştiği bazen daha uzum zaman aldığı görülmektedir. Mesela Kanuni, 
1526’da Mohaç öncesinde Ösek’e geldiği sırada Drava Nehri üzerinde 
yapılan 215 m (284 zirâ) uzunluğunda ve 1.60 m (2 zirâ) genişliğindeki 
köprü üç günde tamamlanmıştı. Birkaç gün içinde ordu bütün 
ağırlıklarıyla birlikte köprüden geçtikten sonra askerin ric’at ümidini 
kırmak maksadıyla köprü yıktırıldı11.  

Rhoads Murphey su yolu/deniz veya kara taşımacılığının Orta 
Çağ’daki ticari maliyet üzerindeki etkilerini araştırmıştır. Bir kile tahılın 

                                                           
10 Oğuzoğlu, a.g.m, s. 7. Krş. Yusuf Halaçoğlu, “Osmanlı Devleti’nde Deniz ve Nehir 
İskeleleri”, Osmanlı Devleti’nde Nehirler ve Göller 1, (Hazırlayanlar: Şakir Batmaz – Özen 
Tok), Not Yayınları, Kayseri, 2015, s. 211. 
11 Oğuzoğlu, a.g.m, ss. 7-8. Krş. İdris Bostan, “Osmanlı Sefer Organizasyonundan Bir 
Kesit: 16. Ve 17. Yüzyıllarda Tuna’da Kurulan Askerî Köprüler”, Osmanlı Devleti’nde 
Nehirler ve Göller 1, (Hazırlayanlar: Şakir Batmaz – Özen Tok), Not Yayınları, Kayseri, 
2015, s. 15-16. 
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nakli için km başına ödenen meblağlarda herhalde yolların durumuyla, 
hava koşullarıyla da bağlantılı olarak epeyce büyük, dört mislisine çıkan 
farklar vardır.  

Bir deveye yüklenebilen 9 kilelik tahıl miktarını bir üstü açık kayıkta 
taşınabilen 500 kilelik bir gemiye yüklenebilen 4000 kile ile 
kıyasladığımız zaman su yolundaki nakliyatın Osmanlı topraklarında da 
çok daha ucuz olduğunu söyleyebiliriz. Doğal olarak akarsularda akıntı 
ve onun hızı veya gücü harcamaları etkileyecektir. 12 

Rusçuk ve Yergöğü’nün Ticaret Merkezi Olması 

Rusçuk ve Yergöğü Tuna’nın iki kıyısında eklemlenmiş 
durumdaydılar. Mevcut sicil kayıtlarından her iki tarafta karşılıklı evleri, 
dükkânları, ticari depoları olan kişilere rastlıyoruz. Çok sayıda ki 
mahkeme kaydı üretim ve ticaret için ihtiyaç duyulan finansmanın vakıf 
gelirlerine veya varlıklı kişilerden borç alınarak karşılandığını gösteriyor. 
13 Bu uygulamanın kurumlaşmış olması üretimin ve ticari hayatın uzun 
süre bir gelişmişlik içinde varlığını sürdürmesine katkı sağlamış 
olmalıdır. Örneğin 1657 yılına ait bir kayıtta Rusçuk’da Ahmet Efendi 
Vakfı’na ait para vakıflarından 1.400 akçalık bir meblağı 210 akça 
murâbaha ile hanesini rehin koyan bir kişiye kredi verilmiştir. Hemen 
altında yer alan bir başka kayda göre Rusçuk’dan Boyacı El-Hac Hüseyin 
1.000 akça krediyi 150 akça murâbaha ile hanesini rehin koyup almıştır. 
Yine 1657 yılında 3.000 akçalık bir meblağın 450 akça murâbaha ile rehin 
yoluyla verildiğini görüyoruz. Bu üç kayıtta da 10’u 11.5 (%15) sınırında 
bir faiz söz konusudur. Rusçuk’un Oper köyü zımmîleri (yerli Bulgar 
halkı) Hasan Çelebi’den “cümle karye ahalisi zimmetlerindedir” kaydıyla 
50.000 akçalık bir borcu “1067 harmanı vade ile” almışlardır. Dönüş 
Korkmaz’ın incelediği R-1 numaralı Rusçuk Şeriye Sicilinde dokuz 
bakkalın kaydı mevcuttur. Bunlar “şehre zahire yetiştirmeyi taahhüd 
ederek” ticaret yapıyorlardı. 14 Yine mevcut kayıtlar bize Rusçuk’taki 

                                                           
12 Oğuzoğlu, a.g.m, s. 8. Krş. Rhoads Murphey, Ottoman Warfare 1500-1700, Rutgers 
University Press London 1999, s. 81. 
13 Ribâ/Faiz için bkz. İsmail Özsoy, TDVİA, C. 12, İstanbul 1995, s. 110-126 
14 Rusçuk Şeriye Sicilleri V. 35/a 
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üretim ve ticari hayatta muhtesib, bazar başı, şehir kethüdâsı ve lonca 
görevlilerinin görev yaptığını gösteriyor. 15 

Ticaret ortamı için ve ayrıca üretici kesime ham madde sağlamak 
üzere çevrede güvenli bir ortam tesis etmek gerekiyordu. Bu bağlamda 
Rusçuk ve Yergöğü bölgesinde, Tuna üzerinde ve diğer yollarda güvenliği 
sağlamak üzere altı bölük askerin ve diğer görevlilerin bulunduğunu 
görmekteyiz. Evleri basarak yağma eden ve fitne çıkartan eşkıyaların 
mübaşir olarak tayin olan Davud Ağa’nın haklarından gelmesi için 5 
Zilkade 1067 (15 Ağustos 1657) tarihinde hüccet verilmiştir16.  

Hicri 1097 (1686)  tarihinde Rusçuk ahalisinden el-Hâc Halil Efendi el-
İmâm, el-Hâc Abdullah Efendi el-İmâm, Ali Efendi el-İmâm ve diğerlerine 
Mübaşir olan Halil Ağa ibn-i Ahmed mazharında sefer-i hümayunda top 
çekmek için Rusçuk kazasından her biri için ikşer bin akçe verilecek olan 
yirmi beş top çeken beygirin ıstabl-ı amireye teslim edilmesi ferman 
buyrulmuştur17. 

Cemâziye’l-âhir 1050 (Nisan/Mayıs 1686) tarihli ahidnâmenin 5 
Zilkade 1067 (15 Ağustos 1657) tarihinde sureti olan Ruscuk şer‘iyye 
sicilinde Dubrovnik tacirlerine ait on iki bin beş yüz sekiz filorinin padişah 
emrindeki kimselerin zarar vermeden varacakları yerlere ulaştırması 
emri verilmiştir. İstanbul, Edirne ve Bursa’dan gayrı Rumeli 
vilayetlerinde tacirlerin sattıkları metalardan gümrük ikişer akçe alınıp 
üç yerden gayrı satılan metanın gümrükte üç yıla üç yüz bin akçe 
mukâtaa yapılması ve bu mallara kefiller sağlanması buyrulmuştur. 
Böylece altı ayda elde edilecek olan elli bin akçenin hazine-i âmireye 
teslim edilmesi istenmiştir. Zikrolunan üç yerden başka Rumeli 
vilayetlerinde karadan ve denizden getirip sattıkları metalardan yüzde 
iki akçe alınması ve bu alınan gümrük ile her altı ayda alınan elli bin akçe 
iltizamları hazine-i âmireye teslim edilmesi emri verilmiştir. Frenklerden 
ise yüzde beş akçe gümrük alınması ve Dubrovnik kapısında Frenklerin 
mallarını kendilerininmiş gibi geçirip yüzde beş akçe alınmamazlık 
yapılmaması ferman buyurulmuştur. Dubrovnik tüccarlarının aldıkları 

                                                           
15 Dönüş Korkmaz, a.g.ç., s. 171 vd. 
16 Rusçuk 1/30a. 
17 Rusçuk 3/34b. 
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metaları İstanbul’a ve Tuna İskelesinde gemilere yüklediklerinde yüzde 
iki akçe gümrükten başka hiçbir şeyin alınmaması emrolunmuştur18. 

Erdel elçilerine Erdel hâkimine götürülmesi üzere verilen hediyeler 
için Kırım’dan geçerken Rusçuk emininin akçe talebinden men 
edilmesine rağmen elçilerden akçeleri alınıp onları rencide etmiştir. 
Bunun üzerine Evâil-i Cumâde’l-ula 1098 (14-23 Nisan 1687) Rusçuk 
eminine elçilerden akçe almaması emrini yinelemiştir19. 

15 Cumâde’l-ula 1098 (28 Nisan 1687) tarihli fermanın 18 Şaban 
1098 (29 Haziran 1687) tarihinde sureti olan Ruscuk şer‘iyye sicilinde 
İstanbul’dan Belgrad’a sefer için gemilerle gönderilen arpa ve cephane 
mühimmatı İsakçı’dan Kamaniçe’ye giden yol üzerinde bekletilmeyip 
rehberlerin muhafaza etmesiyle birbirlerine ulaştırmaları kadılara, kale 
dizdarlarına, neferât ağalarına, iskele eminlerine ve vilayet ayanına 
emredilmiştir20. 

İlkbaharda yapılacak sefer için İslam ordusuna Rusçuk taraflarında 
Eski Kamaniçe muhafazasında olan Hüseyin Paşa’nın kışlak yapması 
emrolunmuştur. Evâsıt Zilhicce 1099 (7-16 Ekim 1688) tarihinde Rusçuk 
kadısına askere evler, hizmetçiler, davarlarına yiyecek ve ahırlar 
sağlaması ve ahaliden zülm ve taaddî etmeden akçesiyle et, ekmek, 
arpa, saman ve odun tedarik etmesi buyrulmuştur21. 

Geza David XVI. Ve XVII. yüzyıllarda Belgrad’dan Viyana’ya kadar 
Tuna taşımacılığını incelemiştir. Ticarî mallardan Tuna yoluyla her 
şeyden önce buğday kuzeye doğru iletildi. Bu konuda her şeyden önce 
1571 yılından kalma Buda ve Pest/Peşte mukataa muhasebesi defteri 
dikkate şayan bilgiler içermekte. 10 aylık bir dönemde toplam 437 sefine 
ile 100 bin ton kadar “gendüm” vilayet merkezine vasıl oldu. Gümrüğü 
tahsil eden kâtib 137 gemi sahibinin nereli olduğunu da kaydetmişti. Bu 
kişilerin büyük çoğunluğu Tuna’nın Szerémség/Sirem ve 
Szendrő/Semendere/Smederovo bölgesinde yaşayan Müslümanlardı. 
50.000’den 100.000’e kadar insanın yıllık tahıl ihtiyacını karşılayabilen 

                                                           
18 Rusçuk 1/29b-30a. 
19 Rusçuk 3/48b. 
20 Rusçuk 3/49a. 
21 Rusçuk 3/51a. 
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ve oldukça uzak yerlerden gelen bu miktar buğdayın Buda’dan nereye 
gittiğini kaynağımız yazmıyor 22.  

Transilvanya ve Eflak tuzu Yergöğü ve Rusçuk üzerinden 
dağıtılıyordu. Bu konuda Erdel prensi Gábor Báthori’nin (1608-1613) 
şikâyeti üzerine çıkarılan padişah hükmüne göre23: “Kadimü’l-eyyamdan 
Eflak vilayetinde ihrac olunan tuz Vidin’e dek ve vilayet-i Erdel’de ihraç 
olunan tuz Vidin’den yukaru Budun’a ve etraf-i serhatlere varınca bey’ 
olunagelmişken hala olıgelene muhalif Eflak tuzı Vidin’den yukaru olan 
kasabat ve kurada bey’olunmağla Erdel vilayeti mahsuline küllî gadr 
olduğın bildürüb ol babda hükm-i hümayunumı taleb etmeğin kadimden 
olıgeldüği üzere bey’ olunmasın” emr ettim. “Verildi fi [1018.] 
Cemaziülevvel 8.” (1609. VIII. 9.).24 

Osmanlı Macaristan’ından ihraç edilen en önemli mal hiç şüphesiz 
sığırdı. İnek ve öküzler memleketi ayak üzerinde yürüyerek terk ettiler. 
Doğal olarak, onlar ve sığırtmaçları için sular bir-bir engel oluşturdular. 
En zor geçilebilen nehir tabiatıyla Tuna’ydı. Venedik’e doğru giden 
hayvanlar bir dönem üç yoldan sürüldü ve Tuna’dan iki yerde kısmen 
yüzerek geçebildi.25 

R-3 numaralı Rusçuk Şeriyye Sicillerini çalışan Duygu Tanıdı26 ilgili 
literatürü kullanarak Osmanlı düzeninde ortaya çıkan sosyal ve 
ekonomik değişime değinmiştir. Rusçuk’ta 1530 tarihli kayıtlarda elli 
Müslüman üç yüz elli Hıristiyan ailesi gözükürken Bulgar siyasetçi 
tarihçilerinden Petır Bogdan Bakşev 1640 tarihli gözlemine göre 
Rusçuk’ta iki yüz Hıristiyan, iki yüz Ermeni ve üç bin Müslüman hanesi 
olduğunu kaydetmiştir. Evliya Çelebi 1651 yılında Rusçuk’ta haftada bir 
defa pazar kurulduğunu, üç han, bir hamam ve üç yüz kadar dükkân 
bulunduğunu söylemiştir. Rusçuk İskelesi üzerinden alınıp satılan 

                                                           
22 Oğuzoğlu, a.g.m, s. 8. Krş. Geza David, “XVI. Ve XVII. Yüzyıllarda Belgrat’tan Viyana’ya 
Kadar Tuna Boyunun Askeri – İktisadi ve Yerleşmeler Açısından Önemi”, Osmanlı 
Devleti’nde Nehirler ve Göller 1, (Hazırlayanlar: Şakir Batmaz – Özen Tok), Not Yayınları, 
Kayseri, 2015, s. 55. 
23 Oğuzoğlu, a.g.m, s. 8. BOA, Krş. Mühimme Defteri 78, s. 309, No. 808; bkz. David, agm., 
s. 56. 
24 Eflak tuzu için ayrıca bkz. Rusçuk Şeriye Sicilleri V.49 a 1699 tarihli ferman. 
25 Oğuzoğlu, a.g.m, s. 8. Krş. David, agm, s. 56. 
26 Bkz. Tanıdı, R-3 Numaralı Rusçuk Şer‘iyye Sicili’nin Çeviri Yazısı ve Tahlili (H. 1093-
1110/M. 1682-1688). 
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gümrüğe tabi ürünler arasında tuz, sığır, koyun, at, kaz, tavuk, balık, et, 
yağ, bal, tulum peyniri, ham bakır, keten, şab gibi ürünler vardır27.  

Rusçuk’un gelişmesinde elbette hem Bugaristan üzerinden 
Transilvanya’ya geçen yolun etkisi hem de Tuna’nın varlığı da göz önüne 
alınmalıdır. Aşağıda vereceğimiz sicil örnekleri Rusçuk’un bu ulaşım 
üzerindeki yerini ortaya koyar niteliktedir. 

15 Zi’l-hicce 1109/24 Haziran 1698 tarihli kayda göre eski Tuna nehri 
kaptanı ve Rusçuk’ta sakin olup vefat eden Ali Paşa’nın terekesi 
kaydedilmiştir. Ali Paşa’nın bir çiftliği ve değirmeni ile birlikte bağ ve 
bahçesi olan evi bulunmamaktaydı28. 8 Cemaziye’l-evvel 1110/12 Kasım 
1698 ve 22 Cemaziye’l-evvel 1110/26 Kasım 1698 kayıtlarında mübaya‘a 
edilen kırk bin kile arpa, yirmi bin kile buğday ve yüz kile un Belgrad’a 
gitmek üzere Rusçuk İskelesi’ndedir29. Evail-i Receb 1098/13-22 Mayıs 
1687 tarihli kayda göre Rusçuk İskelesi Belgrad’a nakledilmek üzere 
zahire, cebehâne ve sair mühimmat gemilerine hizmet vermiştir30. 

1480’de zamanla Ragusan hükümetine Türk yanlısı bir yönelim 
hakim oldu ve bu Ragusan tüccarlarının Balkan ticaretlerini yüksek bir 
noktaya taşımalarına imkan tanıdı31. 

Ragusan tüccarlarının Bulgaristan’da yeniden tesisi daha 1470’lerde 
(Sofya, 1472; Vidin, 1476; Tırnova, 1478) meydana gelmişti fakat 
Ragusan ticaretinde gerçek bir toparlanma ancak 1480’lerden sonra 
meydana geldi. Aynı olay ancak 1480'lerde en önemli ticaret 
merkezlerinden biri haline gelen Üsküp için de geçerliydi. Piriştine, Novi 
Pazar ve Prokuplje’deki Ragusan varlığı 15. yüzyılın son çeyreğinden de 
başlatılabilir32. 

1455 ile 1515 arasında Dubrovnik Osmanlı Balkanlarında bir dizi 
daimi ticari yerler oluşturdu. Doğu Balkanlarda bunların başında Sofya 

                                                           
27 Bkz. Tanıdı, a.g.e, s.26. Dal,  a.g.e, s.5. 
28 Rusçuk Sicilleri 2/9a. 
29 Rusçuk Sicilleri 2/13b ve Rusçuk Sicilleri 2/14b. 
30 Rusçuk Sicilleri 3/23a. 
31 Zdenko Zlatar “Dubrovnik And Tha Ottoman Balkans (1430-1808)”; Zeynep İskefiyeli, 
Bilal Çelik ve Serkan Yazıcı (ed.), Türk Tarihinde Balkanlar (Balkans in The Turkish 
History), Cilt 1, Sakarya: Sakarya Üniversitesi Balkan Araştırmaları Uygulama ve 
Araştırma Metkezi Yayınları, 2013, s. 478. 
32 Zdenko Zlatar, a.g.m., s.478. 
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gelir. Diğer yerler Vidin [Ragusan belgelerinde Bdigno olarak geçer], 
Nicopolis (Niğbolu belgelerinde on bir kez geçer.), Philippopolis 
[Plovdiv, Felibe], Novi Pazar [Yeni Pazar], Prokuplje, Piriştine ve 
Tırnova’dır33. 

Türk mallarının çoğu Dubrovnik’e karadan kervanlarla iç kısımdan 
ulaştığından dolayı Ragusan tüccarlarının Osmanlı Balkanlarındaki ticari 
aktiviteleri artmaya devem etmiştir34. 

 Orta Macaristan’ın başkenti Buda ile birlikte fethinden sonra 
(1541) Ragusan tüccarları Macaristan’ın yeni-fethedilen bölgelerin her 
yerine dağıldılar ve Buda’nın (1541’den sonra) ve Teniswar’ın (1551’den 
sonra) önemli şehirlerinde yoğunlaştılar. Ve bu dönemde (1541-1569) 
Balkanlardaki ve Tuna havzasındaki Ragusan ticareti en üst aşamaya 
ulaşmıştır ve Toma Popovic’e göre, Osmanlı İmparatorluğu Dubrovnik’i 
daha önce olmadığı kadar iyi koruyabiliyordu. Mutlak verilere göre, 
1542 ile 1571 arasındaki otuz yıl Dubrovnik’in Balkan ticaretinin altın 
çağını temsil eder. Münferit fakat çarpıcı bir örnek vermek gerekirse, 
Bogumil Hrabak’a göre, 1549 ile 1562 yılları arasındaki Ragusana Türk 
buğdayı ihracatlar dünya çapı oranlarına ulaşmıştır. Bu büyümeye uyum 
sağlamak için büyük bir kısmı tahıl ticaretinde kullanılan Ragusan gemi 
taşımacılığı Venedik’inden daha büyüktü ve muhtemelen Dubrovnik’in 
ticaret filosu Akdeniz’deki en büyük filoydu35. 

 Muhteşem Süleyman’ın 1566’da vefatı II. Selim’in tüm 
Dubrovnik imtiyazlarını yenilediğinden beri süregelen Türk-Ragusan 
ilişkisinde önemli bir değişikliğe neden olmamıştır. Dubrovnik’e özel 
eğilimi olan Sadrazam Sokullu Mehmet Paşa’nın 1579’da vefatına kadar 
şehir Bab-ı Ali tarafından başarıyla korunabiliyordu. III. Murat (1575-
1595) bu politikayı sürdürdü ve Dubrovnik 16. yüzyılın sonuna kadar 
Bab-ı Ali’nin iyi lütuflarından faydalandı36. 

Dubrovnik Cumhuriyeti bu ara kuşakta bulunan bu anlaşma-korumalı 
devletlerden biriydi. Osmanlı ilgi alanının dış kuşağında bulunan 
Dubrovnik birkaç vergi ödeyen devletten sadece biriydi. Bu çevre 

                                                           
33 Zdenko Zlatar, a.g.m., s. 479. 
34 Zdenko Zlatar, a.g.m., s. 480. 
35 Zdenko Zlatar, a.g.m., s. 481. 
36 Zdenko Zlatar, a.g.m., s. 481. 
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bölgelerde böyle bir vergi statüsünden yararlanan diğer devletler ise 
Eflak Tuna Prenslikleri ve Moldova, Transilvanya Büyük Prensliği ve 
Kırım Hanlığı idi ki buna John Zapolya’nın yönetiminde (1526-1540) 
Macar krallığı da ilave edilmelidir37. 

Anlaşma-korumalı statü deyimin kendisinin de ima ettiği gibi 
Osmanlı Sultanı tarafından çıkarılan Ahitname diye anılan beratta yer 
verilen özel bir anlaşma ile oluşturuldu. Böylece bu özel statü Sultan’ın 
vergiye bağlanan devletin yöneticisine (veya yönetici örgütüne, 
kurumuna) yöneticinin sadakati ve itaati karşılığında bir hediyesi idi. Her 
yeni Sultan'ın tahta çıkması üzerine yeni bir Ahitname veya Berat 
çıkarılması gerekiyordu. Bu yüzden, 1458 Berat’ı 1482 ile 1687 arasında 
her bir Sultan tarafından fakat kendi tuğrası veya imparatorluk mührü 
altında yeniden çıkarıldı38. 

23 Ekim 1458 tarihli Berat’ta belirtilen bir başka önemli imtiyaz ius 
albinagii denilen, yani bir kimsenin mallarını serbestçe miras bırakma ve 
talep etme hakkı, idi. Bilindiği gibi, birçok orta çağ devletleri yabancılara 
vasiyette bulunmayı yasaklamıştır ve ölümlerinden sonra mallarına el 
koymuştur. Fatih Sultan Mehmet ve sonraki tüm Sultanlar uygun ve son 
derece önemli gördüklerinden Ragusanlıların mallarını vasiyet etmekte 
özgür olduğunu mallarının ya belirlenmiş varislerine ve/ya ani ölüm 
ve/veya vasiyetsiz ölüm durumunda egemen güçleri olan Ragusan 
Hükümetine ait olduğunu açıkça belirttiler. Tüm bu hükümler hem 
Ragusan şahıslarını hem de mallarını haraç-ödeyen bir devlet olarak 
Dubrovnik’in statüsüne uygun olarak Osmanlı yargı sistemi dışına 
yerleştirmiştir39. 

IV. Murat’ın Transilvanya Prensi, George Rakoczy’ye verdiği ve Nisan 
1631’de yayımlanan kapitülasyonlarla karşılaştırıldığında haraç ödeyen 
devletlerden sadece Dubrovnik’e ticari imtiyazlar verilmiş olduğu ortaya 
çıkar. Zira 1631 Berat’ı ticaretten hiç bahsetmez ve Moldova, Eflak, 
Tatar devletleri, Berberi devletler, Galata ve Naxos için çıkarılan diğer 
var olan beratların da ticaret ile ilgili maddeleri yoktur. Sonuçta, açıkça 
görünüyor ki Bab-ı Ali Dubrovnik’i imparatorluğu ile diğer 

                                                           
37 Zdenko Zlatar, a.g.m., s. 483. 
38 Zdenko Zlatar, a.g.m., s. 483. 
39 Zdenko Zlatar, a.g.m., s. 488. 
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devletlerarasındaki bu şekilde görülen ve davranılan yabancılar 
haricindeki tek yasal yetkili ve imtiyazlı ticari temsilci olarak ayrı 
tutmuştu40. 

Dubrovnik’in Osmanlı Balkanlarındaki Ticaret Sistemi (1520-1620) 

Sofya’nın önemi 1580’de Balkanların Rumeli ve Bosna 
Beylerbeyliklerine bölünmesinden ardından (o zamana kadar başkenti 
Edirne'de olan tek bir beylerbeyliği idi) Rumeli Beylerbeyliğinin başkenti 
olmasından sonra arttı. Şunu belirtmek gerekir ki Sofya Ragusan 
aristokratlarının en çok tercih ettiği koloniydi41. 

Saraybosna’da Ragusan tüccarları bir taraftan kumaş, mücevher, 
Akdeniz meyvesi ve potasyum satarlarken diğer taraftan mum (parafin), 
hayvan derisi, halı ve yün ihraç ederlerdi. 26 Nisan 1516 tarihli fermana 
(buyruk) göre, Sultan Bosna kadısına Saraybosna’daki Ragusanlıları iki 
gruba ayırması için talimat verdi: yerleşen ve aile oluşturanlar ve sadece 
Bosna’da ticaret yapanlar. Birinci grup haraç, ispence (arazi vergisi) ve 
diğer vergileri ödemek zorundayken ikinci grup tüm yükümlülüklerden 
muaftı. Behija Zlatar2a göre, Saraybosna’da yerleşmiş Ragusanlıların 
sayısı 16. yüzyılın ilk yarısında önemli ölçüde artmıştı. 1516’da Ragusan 
tüccarlarının 66 evlik bir yerleşimi (mahalle) vardı. Bu yerleşim eski 
şehrin bir kısmını oluşturuyordu ve Latinluk olarak biliniyordu. 
Saraybosna’da ticaret yapan Ragusanlılar Ragusan belgelerinde 
mercator de Bosna olarak etiketlendirilir42. 

1520 ile 1620 arasında Osmanlı Balkanlarında ticaret yapan ve 
yerleşen yaklaşık iki bin Dubrovnik tüccarı vardı. Kesin sayıyı aynı 
isimdeki kişiler ile soyadı aynı olan kişiler arasında ayrım yapan 
belgelendirme yokluğundan dolayı belirlemek imkânsızdır.  

Bir Kültürel Merkez Olarak Rusçuk 

Emrah Dal’ın araştırması Rusçuk’taki bir arada yaşama kültürünün 
varlığını rakamlarla ortaya koymuştur43. XV-XVII. yüzyıllarda Rusçuk’ta 
nüfus artışı hem Müslümanlar hem de gayrimüslimler lehine artmıştır. 
                                                           
40 Zdenko Zlatar, a.g.m., s. 488. 
41 Zdenko Zlatar, a.g.m., s. 492. 
42 Zdenko Zlatar, a.g.m., s. 494. 
43 Emrah Dal, R-2 Numaralı Rusçuk Şeriye Sicili, Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler 
Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, Eskişehir 2018, s. 4-5. 
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Müslümanlar lehine artışın sebebi düzenli bir şekilde uygulanan iskân 
politikasıdır.44 Hristiyan ahali için önemli olan Çerven Piskoposluğunun 
Rusçuk’a taşınması şehrin önemini daha da arttırmıştır45. Ayrıca nüfus 
artışının başka bir sebebi de Osmanlı ordusunun stratejik planlarına 
Rusçuk’un dâhil edilmesidir46. 1530 tarihli kayıtlarda bu bölgede 50 
Müslüman ve 350 Hristiyan hanesi (%13 Müslüman) mevcut 
görülmektedir. 1556 yılının kayıtlarına baktığımızda nüfusun %46’lık 
oranının Müslüman ahaliden oluştuğunu görüyoruz. XIX. yüzyılın 
sonlarında Müslüman ahalinin nüfusu genel nüfusa oranla %79’a 
ulaşmıştır. Bu %79’luk oranın içerisinde Müslüman olmuş Bulgar ahalisi 
de vardır47. Nüfusun Türkler lehine artmasıyla her Müslüman 
mahallesine cami ve mescitler yapılmıştır48. Bulgar siyasetçi ve 
tarihçilerinden Petır Bogdan Bakşev, 8 Eylül 1640 tarihinde ziyaret ettiği 
Rusçuk’ta 200 Hristiyan, 200 Ermeni ve 3000 Müslüman hanesi 
olduğunu söylemiştir. Buradan hareketle şehirde 1000 Hristiyan, 1000 
Ermeni ve 15.000 Müslüman ahali bulunduğunu belirtmiştir49. 

Rusçuk sicilleri ise özellikle kültürel yaşamı canlı bir biçimde yansıtır. 
Rusçuk ve Yergöğü’nde camiler Katolik ve Ortodoks kiliseleri ve 
sinagoglar da mevcuttur. Farklı dilleri konuşan Osmanlı tebaası dini 
hayatlarını da yaşayarak kültürel bir ortam yaratmışlardır. 

Bir Rusçuk sicil kaydı cari olarak satılan ancak hür olduğunu 
kanıtlayan bir kadınla ilgilidir. Olayın Öziçe, Belgrad, Edirne ve Rusçuk’da 
geçmesi Balkanlardaki sosyal hareketliliğe işaret etmektedir. Emine 
Hanım’ın eşi Ali bin Abdullah bir savaşta esir olmuştur. Emine Hanım 
oğlu Mustafa ile Belgrad’a gitmiş, daha sonra bir kadına Emine Hanım’ın 
haberi olmadan satılmıştır. 27 Zilhicce 1099 (23 Ekim 1688) tarihinde 

                                                           
44 Erdoğan, Ferlibaş, Çolak, Rusçuk Ayanı Tirsiniklizade İsmail Ağa ve Dönemi (1796-
1806), İstanbul 2009, s. 6-7. 
45 Çolak ve Elibol, “Balkanlarda Birlikte Yaşama Tecrübesi: Rusçuk Örneği (1650-1700)”, 
Osmanlı İdaresinde Bir Balkan Şehri Rusçuk, Ed. M. B. Ferlibaş, İstanbul 2011, s. 143-
167 
46 Topal, M., “Rusçuk Şehrinin Yeri ve Adı Üzerine Düşünceler”, Osmanlı İdaresinde Bir 
Balkan Şehri Rusçuk, Ed. M.B. Ferlibaş, İstanbul 2011, s. 143-167 
47 Kiel Michael, Rusçuk Madd. Türk Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi (TDVİA), cilt 35, 
İstanbul 2008, s.246-250. 
48 Erdoğan, Ferlibaş, Çolak, Rusçuk Ayanı Tirsiniklizade İsmail Ağa ve Dönemi (1796-
1806), İstanbul 2009, s.8 
49 Topal, adm, s.4. 
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Emine hanım hür olduğunu mahkemeye giderek kanıtlamak istemiş, 
Osman Çelebi ise cevabında Rusçuk’un el-Hâc Musa mahallesi 
sakinlerinden Ali Çelebi bin el-Hâc Hüseyin’den seksen iki kıt’a esedi 
guruşa Emine hanımı satın aldığını belirtmiştir. Osman bin Mehmed, 
Hüseyin bin Şahbaz ve Osman bin Ebubekir Emine hanımın babası 
Ebubekir, kardeşi Mahmud ve kendisinin hürretü’l-asl olduğuna şahitlik 
ederek Emine hanımın hür olduğu kanıtlanmıştır50. 

Rusçuk’ta Müslüman kültür kurumları içinde Şeyh Ali Efendi zaviyesi 
bulunuyordu. Burada bulunan “talebe-i ulûmun hücerâtına” harcanmak 
üzere 1699 yılında Rusçuk Arık Ramazan Mahallesi sakinlerinden Şaban 
Ağa bir vakıf düzenlemişti. Kendi mahallesinde 24 oda ve 13 dükkanını 
ve değirmenini zaviye için vakfetmişti.51 İlgili vakfiyenin şahitleri 
arasında Rusçuk’taki dini zümrelerin isimleri mevcuttur. Bunlar arasında 
Abdullah Paşa Camii hatibi Seyit Halil Efendi, Hatib Mehmed Efendi, 
İmam Mehmed Efendi, İmam Süleyman Efendi, Müezzin Mustafa 
Efendi, Müezzin El-Hac Memiş Efendi yer almaktadır. Bir başka kayda 
göre 1701 tarihinde El-Hac Hüseyin Efendi Mehmet Çavuş 
Medresesi’nde ders vermek üzere görevlendirilmişti.52  

 

 

                                                           
50 Rusçuk 3/50b. 
51 R2 numaralı Rusçuk Sicili V. 20/a 
52 Rusçuk Sicilleri II. 57/a 
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Arnavutluk’ta bir Türk şehri; XVIII. Yüzyılda İlbasan Sancağı  

 

Mehmet İnbaşı* 

 

Özet 

Arnavutluk'ta tarihi bir şehir olan İlbasan, Osmanlılar (1466-1912) 
tarafından kurulmuştur. 

İlbasan, Osmanlılara isyan eden ve ülkenin kuzeyindeki yolları güvence 
altına alan İskender'in operasyonlarını kontrol etmek amacıyla bir kale olarak 
Fatih Sultan Mehmed tarafından kurulmuştur. İlbasan  Arvanid şehrine bakan 
kale anlamına gelmektedir. Fatih Sultan Mehmed tarafından yaptırılan bu kale, 
antik Scamba kentinin kalıntıları üzerinde yükselmektedir. Antik sur bugün 
günümüzde hala hayattadır. 

Bu çalışmada, Osmanlılar döneminde İlbasan Sancağı'ının durumu analiz 
edilecektir. Bunlara ek olarak, İlbasan Sancağı'ı XVIII. yüzyıla kadar olan durumu 
idari yapısı ve yöneticileri ile birlikte analiz edilecektir. Arşiv kaynaklarında, 
İlbasan Sancak'ta bulunan yöneticilerin adları, atadıkları tarihler, görev süreleri 
ve önemli olaylar incelenecektir. 

Anahtar Kelimeler: İlbasan, Arnavutluk, Balkanlar, Osmanlı Devleti, Fatih 
Sultan Mehmed, XVIII. Yüzyıl 

 

A Turkish City in Albania; Ilbasan Sandjak in the 18th Century 

Abstract 

İlbasan, a historical city in Albania, has been one of the most important 
cities and towns established by the Ottomans in Albania together with its being 
a county center under the Ottoman authority (1466-1912). 

İlbasan has been established by Fatih Sultan Mehmed, as a castle in order 
to control the operations of Alexander, who rebels against Ottomans and to 
secure the roads to the north of the country. The name of this territory, 
referred to as İlbasan by Albanians and Elbasan by Europeans, is claimed to 
mean “the castle that overlooks the city of Arvanid”. This castle, built by Fatih 
Sultan Mehmed, arises on the residue of the antique city of Scamba that has 

                                                           
* Prof. Dr., Erciyes Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü, minbasi@yahoo.com. 
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been empty and ruined since gregorian VI. century. The majority of not only 
the recently established castle but also the residue of this antique rampart is 
still survives today.  

In this study, the situation of İlbasan Sanjak, that has Turkish-Islamic 
appearance after the Conquest and has many religious and architectural works 
during the Ottomans will be analyzed. In addition to these, the condition of 
İlbasan Sanjak till XVIII. century together with its administrative structure and 
administrators will analyzed. In the archival sources the names of the 
administrators in İlbasan Sanjak, the dates of their appointments, how long 
they have been in charge of administration and the significant events during 
their administrations will be investigated.  

Keywords: İlbasan, Albania, Balkans, Ottoman State, Fatih Sultan Mehmed, 
XVIII. century 

 

İlbasan, Arnavutluk’un orta kesiminde yaklaşık 80.000 nüfuslu bir 
endüstri şehridir. Roma’yı Draç üzerinden Balkanların içine ve İstanbul’a 
bağlayan tarihî Via Egnatia / İmparatorluk Yolu / Sol Kol yolunun geçtiği 
Shkumbin / İşkombi nehrinin sağ kıyısında verimli bir ovanın doğu 
tarafındaki yükseklikte yer almaktadır. Osmanlı hâkimiyeti altında 
(1466-1912) bir sancak merkezi oluşunun yanı sıra Osmanlılar 
tarafından Arnavutluk’ta kurulan şehir ve kasabaların en önemlisidir1.  
Şehre Arnavutlar İlbasan, Avrupalılar ise Elbasan adını vermekte olup bu 
adın “Arvanid ilini basan / gözetleyen kale” anlamına geldiği 
belirtilmektedir2. 

1443 İzladi Derbendi savaşından sonra Arnavutluk’a kaçan İskender, 
Kroja kalesini üs haline getirip etrafına topladığı kuvvetlerle Osmanlılara 
karşı mücadeleye girişti. Bu mücadele, Osmanlıların Arnavutluk 
üzerindeki hâkimiyetini güçleştirdi ve uzun bir mücadele dönemi 
başlattı. Nitekim Napoli kralı V. Alphonse’un da desteğini alan 
İskender’e karşı Sultan II. Murad’ın 1450’de Kroja’yı kuşatması ancak 
                                                           
1 Machiel Kiel, “İlbasan”, DİA. 22, İstanbul 2000, s. 79; İlbasan’ın kurulduğu yerde 
1381’de Shen Gjon Vladimir adlı bir manastır inşa edilmişti. İlir Pruga, “İskender Bey 
İsyanlarının Dinî Boyutu ve Papalıkla İlişkisi”, Dinî Araştırmalar, Temmuz -Aralık 2018, 
cilt 21 sayı 54, s. 191. 
2  Machiel Kiel, “İlbasan”, DİA. 22, s. 79; Ayten Ardel, “XVI. Yüzyıl Tahrirlerine Göre 
İlbasan Sancağı”, Balkanlar’da İslam Medeniyeti II. Milletlerarası Sempozyumu Tebliğleri 
(Tiran, Arnavutluk, 4-7 Aralık 2003), İstanbul 2006, s. 315.  
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elde edememesi, İskender’in Arnavutluk’taki nüfuzunu daha da artırdı. 
İstanbul’un fethinden sonra Fatih Sultan Mehmed, Balkanlara yönelik 
yeni bir fetih siyaseti başlattı. 

Fatih’in Sırp seferi sırasında İsa Bey idaresinde bir Osmanlı ordusu 
Temmuz 1455’te İskender Bey kuvvetlerini mağlup etti. Kısa süre sonra 
1457’de İskender Bey yeni kuvvetler toplayarak Osmanlı öncü birliklerini 
bertaraf etti. Ancak en büyük hamisi Napoli kralı V. Alphonse’un 
1458’de ölümünden sonra desteğini kaybettiği için 1461’de Osmanlılara 
anlaşma teklifinde bulundu. Rumeli seferleri devam ettiği sırada 
İskender’in barış teklifi kabul edildi3. Ancak barış kısa sürdü ve Venedik 
ile iş birliği yapan İskender’in düşmanca tavırları devam ettiği için Fatih, 
üzerine Balaban Paşa’yı gönderdi. Ağustos 1465’te meydana gelen 
mücadeleyi İskender’in kazanması üzerine Fatih 1466’da Arnavutluk 
üzerine bizzat sefer çıktı. İskender ve adamları Arnavutluk’un dağlık 
kesimlerine kaçtığı için pek çok kale ve ganimet elde edildi4. Âşıkpaşa-
zâde’de5; Padişah leşker-i İslâmı cem‘ idüb vardı. Vilâyet-i Arnavud’a 
girdi. Ve hem her tarafa akıncılar saldı. Arnavud’un bazı begleri gelip 
muti‘ oldular. Padişah dahi anda bir hisar yapdırdı Vilâyet-i Arnavud’un 
ortasında. Ol hisarun adı El Basan kodılar şeklinde İlbasan kalesinin 
inşası hakkında bilgi verilmektedir. Tursun Bey’de ise;  ..ve hâline 
münasib adın İl-basan kodılar. Çün kal‘a emri temâm olub dizdâr-ı 
namdâr ve hafaza-i cânsipâra sipariş ittiler. Ohri sancağına mülhak itti 
şeklinde ifade edilmektedir6. İlbasan kalesinin inşası ve içerisine asker 
konulmasından sonra İskender Bey’in Kruja /Akçahisar’ı kuşatması ve 
arkasından Balaban Beyi yeniden mağlup edip İlbasan kalesine yürümesi 
üzerine 1467’de Arnavutluk’a yeniden sefer yapıldı. İskender ve 
adamları Osmanlı ordusunun gelişi üzerine dağlık mıntıkalara kaçtılar. 
1468’de İskender’in ölümüyle Arnavutluk’taki asiler büyük bir güç 

                                                           
3 Selahattin Tansel, Osmanlı Kaynaklarına Göre Fatih Sultan Mehmed’in Siyasî ve Askerî 
Faaliyetleri, Ankara 2014, s. 132-134. 
4 S. Tansel, Fatih Sultan Mehmed, s. 135-136; Halil İnalcık, Kuruluş Dönemi Osmanlı 
Sultanları (1302-1481), İstanbul 2010, s. 172. 
5  Âşıkpaşaoğlu Ahmed Âşıkî, Tevârih-i Âl-i Osman, Atsız, İstanbul 1949, s. 215.  
6  Tursun Bey, Târih-i Ebü’l-Feth, Haz. Mertol Tulum, İstanbul 1977, s. 142. 
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kaybettiler. Osmanlıların Arnavutluk üzerindeki hâkimiyeti İşkodra’nın 
fethinden sonra gerçekleşti7.  

 

 

Resim: İlbasan Kalesi (2017, M. İnbaşı arşivi) 

 

Kalenin ve etrafında oluşan şehrin kuruluşuyla ilgili Kritovoulos’un 
eserinde bilgi vardır. Ona göre Fâtih Sultan Mehmed, burayı eski şehrin 
yerinde kurduktan sonra kır kesiminden ve civardaki kasabalarla 
şehirlerden birçok göçmen getirtip yerleştirmiş, muhafızlarından 400 
kadarını da kalede bırakmıştır8. İlbasan başlangıçta Ohri Sancağına bağlı 
iken 1479’da müstakil sancak haline getirilerek Rumeli Eyaleti’ne 
bağlanıp Mehmed Bey ilk sancakbeyi olarak tayin edildi9. 1530’da 
İlbasan Sancağının İlbasan, Draç ve İşbat adında üç kazası vardı10.  

Bölgede Osmanlı hakimiyetinin güçlenmesinden sonra 1501 
tarihinden itibaren Berat ve İlbasan bölgelerine Yahudilerden bazıları 

                                                           
7  S. Tansel, Fatih Sultan Mehmed, s. 138-140; F. M. Emecen, Osmanlı İmparatorluğu’nun 
Kuruluş ve Yükseliş Tarihi (1300-1600), İstanbul 2015, s. 150; F. M. Emecen, “Fatih Sultan 
Mehmed ve Dönemi Siyasi Olaylar”, Fatih Sultan Mehmed Han, Ed. Fahameddin Başar, 
İstanbul 2015, s. 142 
8  M. Kiel, “İlbasan”, s. 80; Konstantinos Giakoumis, “The Ottoman Advance and 
Consolidation in Epiros and Albania During the Fourteenth and Fifteenth Centuries”, 
Ηπειρωτικό Ημερολόγιο, v. 23, pp. 217-244.  
9  A. Ardel, “İlbasan Sancağı”, s. 316. 
10  Halil İnalcık, Hicrî 835 Tarihli Sûret-i Defter-i Sancak-i Arvanid, Ankara 1987, s. XI. 
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iskân edildi11. 1528 tarihli tahrir kaydından İlbasan şehrinin kale surları 
dışına doğru gelişmeye başladığı anlaşılmaktadır. Bu yıllarda şehirde iki 
müslüman mahallesinden biri kale içinde, diğeri ise dışında olup toplam 
hane sayısı 108 kadardı. Hıristiyanlar 174 hane idi. Şehrin bu tarihlerde 
askerî garnizon da dahil nüfusu 1500 civarında idi. Şehirdeki nüfus artışı 
XVI. yüzyılda hızlı bir şekilde devam etti. Nitekim şehre gelen seyyahlar 
bu nüfus artışını ifade etmişlerdi12. Aynı zamanda Müslüman nüfusun 
özellikle ihtida hareketi ile artışına paralel olarak da dinî yapılarda artış 
meydana geldi. Müslüman nüfus artışı devam ederken Hıristiyan 
nüfusta herhangi bir artış olmadığı yine tahrir kayıtlarında 
görülmektedir13. 

İlbasan’da İslâmî hayatın gelişmesinde Fâtih Sultan Mehmed’in 
yaptırdığı cami bir merkez oldu. Ayrıca II. Bayezid burada bir imaret 
kurulmasını teşvik etti. Özellikle eski bir Bosnalı aileye (Borovinić) 
mensup olup Rumeli beylerbeyliğinde bulunan Sinâneddin Yusuf Paşa, 
en büyük hayrat sahibi olarak Rumeli Beylerbeyliği sırasında 1502’de 
şehirde bir zâviye ve muallimhâne inşa ettirerek vakıflar tahsis etti14. 
İlbasan’daki Nazireşah Camii de önemli bir dini yapıdır15. 

İlbasan, XVI. yüzyılın sonlarına kadar barış ve refah içerisindeydi. 
Ancak timar sisteminin bozulması ve malîye sistemin zayıflaması diğer 

                                                           
11 Konstantinos Giakoumis, “The Ortodox Curch in Albania Under the Ottoman Rule 15th 
-19th Century”, in Rathberger A. [ed.] (2010), Religion und Kultur im albanisch-
sprachigen Südosteuropa, preface by O. Schmitt, Frankfurt am Main: Pro Oriente – Peter 
Lang, pp. s. 80-82 
12 M. Kiel, “İlbasan”, s. 80-81 
13 M. Kiel, “İlbasan”, s. 80-81; İslamlaşma ile ilgili ayrıca bkz. Ferit Duka, “XV-XVIII. 
Yüzyıllarda Arnavut Nüfusun İslamlaşması Süreci Üzerine Gözlemler”, OTAM, Sayı 2, 
Ankara 1991.  
14 M. Kiel, “İlbasan”, s. 80-81; Edmond Manahasa, “The Plan Schemes and Interior 
Elements of the Existing Mosques Built During the Ottoman Empire Period in Albania”, 
EPOKA University, 1th. International Conference on Architecture &Urban 
Design,Proceeding 19-21 April 2012, s. 281; Elbasan Mevlevihane’si hakkında bilgi için 
bkz. Nathalie Clayer, “Trois Centres Mevlevis Balkaniques au Travers Des Documents 
d’Archives Ottomans: Les Mevlevihane d’Elbasan de Seres et de Saonique”, The Journal 
of Ottoman Studies XIV, İstanbul 1994, s. 11-15. 
15 Enea Mustafaraj, “Structural assessment of Historical Buildings; A case Study of Five 
Ottoman Mosques in Albania”, 2th International Balkans Conference on Challenges of 
Civil Engineering, BCCCE, 23-25 May 2013, Epoka University , Tirana, Albania, s. 1186 
(1182-1193) 
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bölgelerde olduğu gibi Arnavutluk’u da etkiledi. Yeni vergiler ihdası ve 
cizyenin arttırılması, Hıristiyan nüfusun itirazına sebep oldu. Arnavutluk 
tarafları başta olmak üzere Balkanların birçok yerinde vergi tahsilinde 
problemler yaşandı.  

XVII. yüzyılda İlbasan şehri ve kalesi ile ilgili Evliya Çelebi’nin 
Seyahatnâmesi’nde çok önemli bilgiler vardır16. Evliya Çelebi, Müslüman 
nüfusun yoğunluğundan, şehrin güzelliğinden bağ ve bahçelerinden, 
cami, mescit ve hamamlarından bahsetmektedir. 

İdari Yapı: Osmanlı hâkimiyeti altına girdikten sonra Ohri sancağına 
bağlanan İlbasan, 1479’da müstakil sancak haline getirilerek Rumeli 
Eyaleti’ne bağlandı17. Sancağa başlangıçta İlbasan, İşbat ve Çermenika 
kazaları, 1501’den itibaren de liman şehri olan Draç kazası bağlandı18. 

1490-1491 tarihli Cizye Defteri'ne göre, Rumeli Eyaleti’nde Paşa, 
Gelibolu, Vize, Silistre, Niğbolu, Vidin, Sofya, Köstendil, Alacahisar, 
Vulçitrin, Prizrin, Bosna, Hersek, Semendire, İşkodra, Dukakin, Ohri, 
İlbasan, Avlonya, Yanya, Tırhala, Argiri Kasrı, Mora, Preveze, Midilli ve 
Kefe Sancakları olmak üzere toplam 26 sancak vardı19. 

1521-1522 tarihli vilayet ve sancakların kaydedildiği deftere göre, 
Rumeli Eyaleti’nin içerisinde İlbasan’ın da bulunduğu 33 sancağı vardı20. 
1526 tarihli defterde, Rumeli Eyaleti’ne bağlı 31 sancaktan birisi olan 
İlbasan Sancağı, Hüseyin Bey v. Evrenos Bey’in tasarrufunda olup 200 
bin akçalık has gelirine sahipti21. 1527 ve 1533 tarihli kayıtlarda İlbasan 
yine Rumeli Eyaleti’nin sancaklarından idi22. 1530’da İlbasan Sancağının 
İlbasan, Draç ve İşbat adında üç kazası vardı23. 

1551-1553 tarihli Cizye Defteri'ne göre, Rumeli Beylerbeyliği’ne tabi 
sancakların sayısı 26 tane olup bunlardan Avlonya, Delvine, İşkodra ve 

                                                           
16  Evliyâ Çelebi b. Derviş Mehmed Zıllî, Evliyâ Çelebi Seyahatnâme, VIII. Kitap, Haz. S.A. 
Kahraman, Y. Dağlı, R. Dankoff, İstanbul 2003, s. 313-314. 
17  A. Ardel, “İlbasan Sancağı”, s. 316. 
18 M. Kiel, “İlbasan”, s. 80-81 
19 Skender Rızaj, Kosova Gjate Shekujve XV, XVI Dhe XVII Administrimi, ekonomia, 
Shogeria dhe Levizja popullare, Pristhine 1982, s. 42 
20 TSMA. D. 9772, vr. 1b-2b. 
21 TSMA. D. 10057, vr. 1b-3a. 
22 TSMA. D. 5246 vr. 1b-3a; TSMA. D. 734 vr. 1b-9b. 
23  Halil İnalcık, Hicrî 835 Tarihli Sûret-i Defter-i Sancak-i Arvanid, Ankara 1987, s. XI. 
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İlbasan Arnavutluk’ta idi24. Rumeli’de 1541’de Budin, 1580’de de Bosna 
Eyaleti’nin kurulması ile XVI. yüzyılın ikinci yarısından itibaren Rumeli 
Eyaleti’nin sancak sayısında azalma meydana geldi. Bu dönemde Rumeli 
Eyaleti’nin 23 sancağı olup İlbasan, İskenderiye, Avlonya, Delvine maa 
Aydonat sancakları Arnavutluk’taydı25. XVII. yüzyılda Rumeli Eyaleti’nin 
sancak sayısında önemli bir değişikliğin olmadığı görülmektedir. Bu 
durum yüzyılın sonundaki harplere kadar devam etmiştir. 

Tablo 1: XVII. Yüzyılda Rumeli Eyaleti 

Ayn Ali (1609)26 Sofyalı Ali Çavuş27 Telhisü’l-Beyan28 

Paşa (Sofya/ 
Manastır) 

Paşa (Sofya) Paşa (Sofya) 

Mora Mora Mora 

Üsküp Üsküp Üsküp 

Ohri Ohri Ohri 

İlbasan İlbasan İlbasan 

İskenderiye İskenderiye-i Arnavud 
= İşkodra 

İskenderiye 

Avlonya Avlonya Avlonya 

Delvine Delvine Delvine 

Yanya Yanya Yanya 

Tırhala Tırhala Tırhala 

Prizrin Prizrin Prizrin 

Vize Vize Vize 

Niğbolu Niğbolu Niğbolu 

Silistre Silistre Silistre 

Köstendil Köstendil Köstendil 

Çirmen Çirmen Çirmen 

Selanik Selanik Selanik 

                                                           
24  Skender Rızaj, Kosova Gjate Shekujve XV, XVI Dhe XVII Administrimi, s. 44. 
25 İ.Metin Kunt, Sancaktan Eyalete 1550-1650 Arasında Osmanlı Ümerası ve İl İdaresi, 
İstanbul 1978, s. 150-152. 
26 Ayn Ali Efendi, Kavânin-i Âl-i Osman Der Hülâsa-i Mezâmin-i Defter-i Divân, İstanbul 
1280, s.11-13. 
27 Sofyalı Ali Çavuş Kanunnâmesi, Haz. Midhat Sertoğlu, İstanbul 1992, s. s.24-25. 
28 Hezarfen Hüseyin Efendi, Telhîsü’l-Beyân Fî Kavânîn-i Âl-i Osman, Haz. Sevim İlgürel, 
Ankara 1998, s.116-118. 
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Dukakin Dukakin Dukakin 

Kırkkilise Kırkkilise Kırkkilise 

Bender/Akkerman Bender/ Akkirman - 

Alacahisar Alacahisar Alacahisar 

Vulçitrin maa Priştine Vulçitrin Vulçitrin 

Vidin Vidin Vidin 

Toplam: 23 23 22 

 

Görüldüğü üzere, XVII. yüzyılda Rumeli Eyaleti idari yönden mevcut 
durumunu korumuştur. İki liste arasındaki fark İskenderiye’nin 
İskenderiye-i Arnavud / İşkodra olarak gösterilmesidir.  

XVIII. yüzyılda ise; Rumeli Eyaleti’nin sancak sayısında önemli bir 
azalma meydana geldi. Bunun sebebi, özellikle 1683-1699 yılları 
arasında yaşanan Osmanlı Devleti ile Kutsal İttifak arasında meydana 
gelen uzun savaşların, Osmanlı Devleti aleyhine sonuçlanması ve 
özellikle Balkanlar’da yaşanan toprak kayıpları ve Karlofça Antlaşması ile 
kaybedilen yerlerden ileri gelmektedir. XVIII. yüzyılda Rumeli Eyaleti’nin 
sancak sayısı bir önceki yüzyıla göre önemli ölçüde azalarak 15’e 
geriledi.  

Tablo 2: Rumeli Eyaleti (XVIII. Yüzyıl) 

1700-171829 1717-173030 1750-180031 

Paşa Sancağı 
(Manastır) 

Paşa Sancağı (Manastır) Paşa Sancağı 
(Manastır) 

Köstendil Köstendil Köstendil 

Tırhala Tırhala Tırhala 

Yanya Yanya Yanya 

Delvine Delvine Delvine 

İlbasan İlbasan İlbasan 

İskenderiye İskenderiye-i Arnavud = 
İşkodra 

İskenderiye 

                                                           
29 Orhan Kılıç, Osmanlı Devleti’nin İdari Taksimatı, Eyalet ve Sancak Tevcihatı, Elazığ 
1997, s.45. 
30 Fehameddin Başar, Osmanlı Eyalet Tevcihatı (1717–1730), Ankara 1997, s.17. 
31 BOA, A.DVN. Tahvil Defteri 16, s.9-13. 
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Avlonya Avlonya Avlonya 

Ohri Ohri Ohri 

Alacahisar Alacahisar Alacahisar 

Selanik Selanik Selanik 

Dukakin Dukakin Dukakin 

Prizrin Prizrin Prizrin 

Üsküb Üsküb Üsküb 

Vulçitrin - Semendire  

Toplam: 15 14 15 

 

Görüldüğü üzere Rumeli Eyaleti’nin sancak sayısı yüzyılın ilk 
çeyreğinde 15 olarak kaydedilmiş iken Vulçitrin Sancağının sancak 
listesinden çıkarılması ile 14’e düşmüş, incelenen Tahvil Defteri 
kayıtlarına göre de Semendire’nin ilave edilmesi ile yeniden 15’e 
yükselmiştir. XVII. yüzyıl ile mukayese edildiğinde sancak sayısında bir 
azalma meydana gelmiştir.  

İlbasan Sancağı idarecileri; XVIII. yüzyılın hemen başlarında İlbasan 
Sancağına tayin edilen idarecilerden Osman Paşa, 1701 yılında İlbasan’ı 
arpalık suretiyle tasarruf etmişti. Aynı şekilde Zeynel Mehmed Paşa, 
1710 ve 1716 tarihlerinde olmak üzere iki defa İlbasan Sancağının 
mutasarrıfı idi32. 1722 yılında Zeynel Paşa’nın yeniden İlbasan Sancağına 
tayin edildiği, 1723’ten 1725’e kadar beş defa ibka edilerek arpalık usulü 
ile bu görevi uhdesinde bulundurduğu anlaşılmaktadır. 1727 yılında İran 
ile devam eden Isfahan seferine katılmak şartıyla İskenderiye eski 
muhafızı Kurd Mehmed Paşa’ya Ohri sancağıyla birlikte tahsis edilmişti. 
1728’de Yanya mutasarrıfı Mahmud Paşa’ya 1730’da da İskenderiye eski 
mutasarrıfı Ebu Bekir Paşa’ya İlbasan Sancağının idaresi verilmişti33. 
Görüldüğü üzere hem Zeynel Mehmed Paşa hem de ondan sonra gelen 
pek çok mutasarrıf, birden fazla sancağın idaresini üstlenmişti. Bu 
durum XVIII. yüzyılın ikinci yarısında da devam etmiştir. 

XVIII. yüzyılın ikinci yarısındaki İlbasan Sancağının idarecileri ile ilgili 
bilgiler, bu makalenin kaynağı olan Cumhurbaşkanlığı Osmanlı Arşivi 

                                                           
32 O. Kılıç, Eyalet ve Sancak Tevcihatı, s. 91. 
33 F. Başar, Osmanlı Eyalet Tevcihatı, s. 40. 
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Divan-ı Hümâyun Defterleri arasında bulunan beylerbeyi, sancakbeyi ve 
eyaletin defterdarları gibi yüksek dereceli devlet idarecilerinin 
isimlerinin kaydedildiği Tahvil Defterinden elde edilmiştir34. 1755-1805 
tarihleri arasında Osmanlı Devleti’nde eyalet ve sancaklara yapılan 
tayinlerin yer aldığı bu defterdeki veriler, XVIII. yüzyılın ikinci yarısında 
Osmanlı idari sisteminin anlaşılmasında çok önemli bilgiler 
içermektedir. İlbasan Sancağı ile ilgili defterde kaydedilen atamalar, 8 
Şaban 1169 / 8 Mayıs 1756’dan 3 L 1206 / 24 Mayıs 1792 tarihine kadar 
36 yıllık bir süreyi ihtiva etmektedir.  

İncelenen Tahvil Defterine göre 1756-1792 tarihleri arasında 36 yıllık 
süre içerisinde 72 atama yapılmıştır. Bu atamalarda 44 mutasarrıf görev 
yaparken 22 defa da ibka yapılmak suretiyle mutasarrıflar bir ila on bir 
defa tekrar aynı göreve atanmışlardır.  

İlbasan Sancağına 1776’dan 1783 tarihine kadar on bir defa ibkası 
yapılan ve değişik tarihlerde tekrar göreve getirilerek 6 yıl aralıksız 
toplamda ise on üç yıl idarecilik yapan İlbasanlı Mehmed Paşa-zâde 
Süleyman Paşa, en fazla ibka yapılan mutasarrıf idi. Diğer ibkalar ise bir 
ila iki arasında değişmektedir35. Arnavutluk’ta yer alan bir başka sancak 
olan Avlonya ile mukayese edildiğinde ibka sayısı ile görev süresi 
bakımından farklılık olduğu anlaşılmaktadır. Nitekim Avlonya’da 
toplamda 17 yıl süre görev yapan Kurt Ahmed Paşa, idareciliği süresince 
15 defa ibka edilmiştir36. Kurt Paşa Damadı İbrahim Paşa’nın kardeşi 
Cafer Paşa da 1791’de İlbasan mutasarrıflığına tayin edilmiş olup iki defa 
ibka edilerek 3 yıl bu görevde kalmıştı37. 

İlbasan’a mutasarrıf olarak tayin edilen idarecilerin önemli bir kısmı 
İlbasan’a yakın sancaklardan atanmıştı. Bunlar İskenderiye, Ohri, 
İzvornik, Prizrin ve İnebahtı Sancakları olup İlbasan’a yakın idari 
merkezlerdi. En fazla tayin beş defa İskenderiye, üç kez Ohri ve İnebahtı, 
ikişer kez de İzvornik, Dukakin, Prizrin ve Çirmen sancaklarından 
gerçekleşmiştir. Bunların dışında yine Rumeli’de Üsküp, Kırkkilise, 

                                                           
34 BOA. A.DVN. Tahvil Defteri 16, s. 1 
35 BOA. A.DVN. Tahvil Defteri 16, s. 9-11. 
36 BOA. A.DVN. Tahvil Defteri 16, s. 9-13. 
37 BOA. A.DVN. Tahvil Defteri 16, s. 11. 
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Köstendil, Delvine Vidin ve Niğbolu sancakları, Anadolu tarafından ise 
Sultan-önü ve Niğde sancaklarından İlbasan’a idareci atanmıştı.  

Tayin edilen idarecilerin 12 tanesi vezir rütbesinde olup paşa unvanlı 
kimselerdi. İlbasan sancağına tayin edilen görevlilerin önemli bir 
kısmının sabıkâ mutasarrıf, sabıkâ mîr-mirân ya da bir kale veya adanın 
muhafızı rütbesinde olduğu defterdeki kayıtlardan anlaşılmaktadır.  

İlbasan Sancağına atama yapılırken38 Livâ-i mezbûr Avlonya 
sancağına ilhaken; Liva-i mezbûr Üsküp sancağıyla me‘an; Ohri (1764), 
Köstendil (1764), İnebahtı (1764), Tırhala ve Hotin (1776), İnebahtı 
(1783) sancaklarına ilhaken; İlbasan sancağı ve livâ-i mezbûr rütbe-i mîr-
mîrân ve Rum-ili beylerbeyliği payesiyle şeklinde açıklamalar yapılarak 
İlbasan Sancağının idaresi Avlonya, Üsküp, Ohri, Köstendil, İnebahtı ve 
Tırhala Sancakları ile birleştirilerek tek bir mutasarrıfın uhdesine 
bırakılmıştır.  

XVIII. yüzyılın ikinci yarısında Tahvil defterinde ismine ilk rastlanılan 
görevli Kırkkilise eski mutasarrıfı Ahmed Bey olup bir yıl kadar bu 
görevde kalmıştı.  Ondan sonra İlbasan sancağı bazı şurût ile Avlonya 
Sancağı’na ilhaken mutasarrıf Ömer Paşa’nın uhdesine verilmişti39. 
Ömer Paşa üç ay görev yapmış ve bu sürede kendisinden eşkıyaya engel 
olması, Avlonya’da üç senedir tahsil edilemeyen vergilerin tahsil 
edilmesi istenmişti. Ancak onun üç ay sonra görevden azledilmesi 
kendisinden istenenleri yerine getiremediğini göstermektedir.  

Ömer Paşa’dan sonra İlbasan Sancağı, halen Üsküp Sancağı 
mutasarrıfı olan İslam Bey’e ilhaken verilmiştir40. Beş ay kadar bu 
görevde kalan İslam Bey’in yerine Kasım 1757’de Ohri eski mutasarrıfı 
Salih Bey getirilmiş ve bir defa ibka edilerek on ay bu görevde kalmıştı.  

İlbasan Sancağı mutasarrıfları arasında belki de en ilginç olanı 1 Nisan 
1760 tarihinde ataması yapılan ve bir gün sonra azledilen Muhtar Paşa-
zâde Mehemmed Paşa ile ilgili bir kayıttır. 31 Mart 1760’da İlbasan 

                                                           
38 BOA. A.DVN. Tahvil Defteri 16, s. 9-11. 
39 “Livâ-i mezbûr bazı şurût ile Avlonya Sancağına ilhâken sâbıka İskenderiye sancağı 
mutasarrıfı Ömer Paşa dâmet meâluhûya”, BOA. A.DVN. Tahvil Defteri 16, s. 9-11. 
40 “Livâ-i mezbûr hâlâ Üsküb sancağı mutasarrıfı İslam dâme ikbâluhûya üzerinde olan 
Üsküb sancağına izmamen bâ emr-i hümâyun tevcih”. BOA. A.DVN. Tahvil Defteri 16, s. 
9-11. 
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mutasarrıfı Ahmed Bey’in yerine 1 Nisan’da İskenderiye Sancağı eski 
mutasarrıfı Muhtar Paşa-zâde Mehemmed Paşa tayin edilmişti. Tayin 
kaydında sâbıka İskenderiye sancağına mutasarrıf, livâ-i mezbur bundan 
akdem mir-livalığı ref‘ olunan Muhtar Paşa-zâde Mehemmed dâme 
izzuhûya mîr-livâlığı ibkâsıyla bi’l-iltimas yetmiş üç Şevvali gurresinde 
zabt etmek üzere bâ fermân-ı âli tevcih şeklinde bir bilgi vardır41. Fakat 
kaydın altına kırmız kalemle İşbu kaydın emri geri gelib battala 
çıkarılmıştır şeklinde yeni bir kayıt eklenerek bir gün sonra tayin iptal 
edilmiştir. Dolayısıyla adı geçenin İlbasan mutasarrıflığı sadece bir gün 
sürmüştür. 

İlbasan Sancağı’nda yaşanan bu ilginç tayin olayından sonra 3 Nisan 
1760’da Dukakin Sancağı eski mutasarrıfı Mustafa Bey tayin edilmiş ve 
7 ay görevde kalmıştı42. 

İlbasan mutasarrıflarından Süleyman Bey ile Ohrili Ahmed Bey 
arasında yaşanan münakaşanın tahvil kaydına yansıması ilginç bir 
durumdur. 29 Ekim 1760’ta İlbasan mutasarrıflığına tayin edilen 
İskenderiye Sancağı eski mutasarrıfı Süleyman Bey, Rumeli valisinin 
iltiması ile göreve getirilmişti43. Süleyman Bey’in 19 Ra 1174 / 29 Ekim 
1760 tarihinde tayin edilip senenin sonunda yerine İlbasan eski 
mutasarrıflarından Ohrili Ahmed Bey’e tevcih edileceği kaydedilmişti44. 
Süleyman Bey bu tayinden sonra altı ay kadar İlbasan mutasarrıflığı 
görevini sürdürmüştü. Umera tayinlerinin sıklıkla yapıldığı Şevval ayına 
gelinince 10 L 1174 / 15 Mayıs 1761’de Süleyman Bey azledilip yerine 
İlbasan sancağı avâtıf-ı aliyye-i mülûkâneden mutasarrıf-ı esbâkı Ahmed 
dâme ikbâluhûya bâ hatt-ı hümâyun tevcih şeklinde bir kayıt ile Ohrili 
Ahmed Bey tayin edilmişti45. Ahmed Bey yaklaşık altı ay kadar görev 

                                                           
41 BOA. A.DVN. Tahvil Defteri 16, s. 9-11. 
42 “Livâ-i mezbûr sâbıka Dukakin sancağı mutasarrıfı Mustafa dâme ikbâluhûya yetmiş 
üç Ramazan’ı gurresinde zabt etmek üzere bâ fermân-ı âli tevcih”. BOA. A.DVN. Tahvil 
Defteri 16, s. 9-11. 
43 “Livâ-i mezbûr sâbıka İskenderiye sancağı beği Süleyman dâme izzuhûya bâ fermân-ı 
âli tevcih; Bi’l-iltimas Vâli-i Rum-ili”, BOA. A.DVN. Tahvil Defteri 16, s. 11. 
44 “İlbasan sancağı yetmiş dört rebiül-evvelinin on dokuzuncu gününde sâbıka 
İskenderiye mutasarrıfı Süleyman Bey’e tevcih olunmağla mîr-i mûma ileyhin seneyi 
tekmilinden sonra”, BOA. A.DVN. Tahvil Defteri 16, s. 11. 
45 “Zikr olunan İlbasan sancağı yetmiş dört rebiül-evvelinin on dokuzuncu gününde 
sâbıka İskenderiye mutasarrıfı Süleyman Bey’e tevcih olunmağla mîr-i mumâ ileyhin 
seneyi tekmilinden sonra zabt olunmak üzere zikr olunan İlbasan sancağı avâtıf-ı aliyye-
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yaptıktan sonra, eski mutasarrıf Süleyman Bey ile yeni mutasarrıf Ohrili 
Ahmed Bey arasında çok ciddi bir münakaşa meydana gelmişti. Bu 
münakaşa sonunda devlet idaresi Evâhir-i Ra 1175 / 27 Ekim 1761’de 
Mezkûr Süleyman Bey ile Ohrili Ahmed Paşa beyninde münakaşa 
olmağla beyliği ref’ olunmuştur şeklinde bir kenar kaydı ile Süleyman 
Bey azledilmiş, aynı tarihte Ohrili Ahmed Bey için de Bunun dahi bâ hatt-
ı hümâyun ref olunduğu şeklinde kırmız kalemle bir kayıt düşülerek 
beylikten azledildiği ifade edilmiştir. Dolayısıyla iki mutasarrıf arasında 
yaşanan problemler, her ikisini de azledilmesi ile sonuçlanmıştır. 

Ahmed Bey’in azlinden sonra 28 Ekim 1761 tarihli kayıtla Çirmen 
Sancağı eski mutasarrıfı Gazi Mehmed Bey, İlbasan mutasarrıflığına 
getirilmiştir. Hatta deftere Asıl hatt-ı hümâyun verilmeyib buyuruldu 
sâdır olmuştur şeklinde bir açıklama eklenerek hattı hümayun 
gönderilmeden buyruldu ile tayin edildiği ifade edilmiştir46. Gazi 
Mehmed Bey’in on bir aylık görevinden sonra Eylül 1762’de İzvornik 
Sancağı eski mutasarrıfı Ahmed Bey, İlbasan mutasarrıflığına tayin 
edilmişti. Ahmed Bey’in tayini ile ilgili tahvil defterinde kendisinin nâ-
murad olmağla / mutlu olmadığı belirtilerek Kırım Hanı Giray Han’ın 
mektubu ve tavassutu üzerine tayin edildiği kaydedilmiştir47. Ahmed 
Bey on ay kadar İlbasan mutasarrıflığı görevinde kalmıştır. 

Haziran 1763’te Mezid Ahmed Paşa-zâde Mehmed Paşa Ohri 
Sancağı’nın ilhakıyla48 altı ay, İlbasan’ın eski mutasarrıfı Ahmed Bey 
arpalık üzere49 üç ay, Nisan 1764’te arpalık olarak Avlonya Sancağı’na 
ilhaken İsmail Paşa, beş ay sonra İlbasan, Köstendil Sancağı ile Hotin 

                                                           
i mülûkâneden mutasarrıf esbâkı Ahmed dâme ikbâluhûya bâ hatt-ı hümâyun tevcih 
olunmuştur”. BOA. A.DVN. Tahvil Defteri 16, s. 11. 
46 BOA. A.DVN. Tahvil Defteri 16, s. 9-11. 
47 “Sâbıka İzvornik sancağına mutasarrıf olan Ahmed Beğ …. Nâ-murad olmağla hâlâ 
Kırım hanı olan celâdetlü ve Kırım Giray Han hazretleri mektupları üzerine … olmağla 
avâtıf-ı celîle-i mülûkâneden İlbasan sancağı mîr-mîran-ı mumâ ileyhe tevcih olunub 
emr-i şerif verilmiştir”. BOA. A.DVN. Tahvil Defteri 16, s. 9-11. 
48 “Avâtıf-ı aliyye-i mülûkâneden İlbasan sancağı sâbıka İnebahtı mutasarrıfı Mezid 
Ahmed Paşa-zâde Mehmed Paşa dâmet meâlûhuya bâ hatt-ı hümâyun tevcih”. BOA. 
A.DVN. Tahvil Defteri 16, s. 9-11. 
49 “Sâbıka mutasarrıfı olan mîr-mîrandan Ahmed dâme ikbâluhûya mülûkaneden 
şerefyâfte-i sudûr olan emr-i hümâyun mucibince ber-vech-i arpalık tevcih edilmiştir”. 
BOA. A.DVN. Tahvil Defteri 16, s. 9-11. 
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muhafızı Silahdar Hamza Paşa’ya ilhaken tevcih edilmişti50. 1764’ten 
1776’ya kadar üç ay ile üç yıl arasında on yedi mutasarrıf bazen ilhaken 
bazen de arpalık usulü ile İlbasan mutasarrıflığı görevini yapmışlardı. 

Aralık 1776’da İlbasan mutasarrıflığı görevine getirilen İlbasanlı 
Mehmed Paşa-zâde Süleyman Paşa51, İlbasan sancağında görev yapan 
mutasarrıflar içerisinde en ilginç olanıdır. Bunun sebebi, Süleyman 
Paşa’nın Aralık 1776’dan Ocak 1783’e kadar on bir defa ibka edilmek 
suretiyle aralıksız olarak altı yıl görev yapması, İnebahtı, Delvine, Tırhala 
sancaklarını ilhaken tasarruf etmesi yanında 1777-1780 yılları arasında 
da Hotin muhafızlığı görevini de yürütmüş olmasıdır. 

Süleyman Paşa’nın bir başka ilginç yönü de kendisinden sonra İlbasan 
mutasarrıflığına 28 Ocak 1783’te oğlu Mahmud Bey’in getirilmesidir52. 
Bir defa ibka edilerek sekiz ay görevde kalan Mahmud Bey 30 Eylül 
1783’te azledilmiş ve ilginçtir yerine 1 Ekim’de babası Süleyman Paşa 
tayin edilmiştir. Sekiz ay görevde kalan Süleyman Paşa’nın yerine Mayıs 
1784’te İnebahtı eski mutasarrıfı İbrahim Bey getirilmişti. Kısa süre 
görev yapan İbrahim Bey’in yerine Ağustos 1784’te yeniden Süleyman 
Paşa getirilmiş ve bu defaki tayinde bir ibka yapılarak Ağustos 1786’ya 
kadar İlbasan mutasarrıflığını yeniden yürütmüştür53. Süleyman 
Paşa’nın yerine Ağustos 1786’da bu defa diğer oğlu Niğde sancağı eski 
mutasarrıfı ve Fethü’l-İslam kalesi muhafızı olan Mehmed Paşa tayin 
edilmiş54 ve Mart 1787’ye kadar sekiz ay İlbasan mutasarrıflığı yapmıştı. 
Haziran 1790 Ekim 1790 arasında bu defa Süleyman Paşa’nın diğer oğlu 
İbrahim Paşa da dört ay kadar İlbasan mutasarrıflığı yapmıştı. Süleyman 
Paşa 1761-71 arasında dört buçuk yıl, 1776’dan 1787’ye kadar sekiz 

                                                           
50 BOA. A.DVN. Tahvil Defteri 16, s. 9-11. 
51 “Livâ-i mezbûr hâlâ İnebahtı sancağı ilhakıyla Hotin muhafızı vezir-i mükerrem 
Saâdetlü Süleyman Paşa hazretlerine ber-vech-i ilhak tevcih olunmuştur. Livâ-i mezbûr 
Hotin kal’ası muhafazası şartıyla ve Tırhâlâ ve Hotin sancakları ilhakıyla, Livâ-i mezbûr 
hâlâ Hotin muhafızı vezir Süleyman Paşa’ya ilhaken tevcih”. BOA. A.DVN. Tahvil Defteri 
16, s. 9-11. 
52 “İlbasan sancağı mutasarrıfı sâbıkı Mîr-mîrandan Mehmed Paşa-zâde Süleyman 
Paşa’nın oğlu Mahmud Beğe rütbe-i mîr-mîran ile tevcih”. BOA. A.DVN. Tahvil Defteri 
16, s. 9-11. 
53 “Livâ-i mezbûr mutasarrıf-ı sâbıkı ve Rum-ili payesi olan Mehmed Paşa-zâde Süleyman 
Paşa’ya tevcih olunmuştur” BOA. A.DVN. Tahvil Defteri 16, s. 9-11. 
54  “Livâ-i mezbûr sâbıka Niğde sancağına mutasarrıf ve Fethü’l-İslam muhafızı Süleyman 
Paşa-zâde Mehmed Paşa’ya tevcih”, BOA. A.DVN. Tahvil Defteri 16, s. 9-11. 
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buçuk yıl, oğulları Mahmud Paşa ve Mehmed Paşa toplam bir buçuk yıl, 
diğer oğlu İbrahim Paşa da dört ay olmak üzere bu aileden Süleyman 
Paşa on üç yıl, oğulları da yaklaşık iki yıl olmak üzere toplamda on beş 
yıl İlbasan Sancağı’nın yönetiminde bulunmuşlardı. 

İlbasan mutasarrıfları arasında dikkat çekenlerden birisi de Avlonya 
Sancağı’nda ve Arnavutluk’un genelinde çok etkili olan Kurt Paşa 
ailesinden Kurd Paşa-damadı İbrahim Paşa’nın biraderi Cafer Paşa’dır. 
Ekim 1790-Ocak 1791 arasında üç ay kadar görev yapan Cafer Paşa’nın 
yerine Ocak 1791’de sarayda görevli ser-bevvâbîn-i dergâh-ı âli ve 
silahşör-i şehriyâri-i sâbık Mahmud Paşa’nın yeğeni Mehmed Ağa mir-
mirân rütbesi tayin edilmişti. 

Arnavutluk’ta bulunan sancaklarda ortak olarak rastlanan bir husus, 
özellikle XVIII. yüzyılın ikinci yarısından itibaren aynı aileden kimselerin 
dönüşümlü olarak veya çocuklarının, damatlarının, yeğenlerinin 
durumlarına göre kendi yerlerine mutasarrıf olarak tayin edilmesidir. Bu 
durumun özellikle Osmanlı-Rus harplerinin etkili olduğu dönemlerde 
yaygın olarak uygulandığı görülmektedir. Hatta Rusya’nın Karadağ ve 
Mora’daki gayr-i müslim halkı isyana teşvik etmek için casuslar gönderip 
halkı tahrik ettiği dönemlerde devlet idaresi, köklü aileleri bu bölgelerde 
idareye getirmek suretiyle mahalli beylerin gücünü kullanarak bu 
isyanları önlemeye çalışmıştı.  

İlbasan’da İlbasanlı Mehmed Paşa-zâde Süleyman Paşa ve oğulları55, 
Avlonya’da Kurt Paşa ailesi56, Delvine’de Kuka-zâde ailesi57, Ohri’de 
Kaplan ailesi58 XVIII. yüzyılın ikinci yarısında Arnavutluk’taki Osmanlı 
sancaklarının yönetiminde en etkili olan ailelerdir. Devlet idaresi bu 
ailelerden çoğunlukla halkı rahatsız eden eşkıyaya engel olmalarını, 
devlete ödemeyi taahhüt ettikleri avarız ve cizye vergilerini tam olarak 

                                                           
55 BOA. A.DVN. Tahvil Defteri 16, s. 9-11. 
56 Mehmet İnbaşı, “Avlonya Sancağı ve Yönetimi (1750-1800)”, Osmanlı Mîrası 
Araştırmaları Dergisi / Journal of Ottoman Legacy Studies, vol: 6 / 14, Mart 2019, s. 140-
142. 
57 M. İnbaşı, “Delvine Sancağı ve İdarecileri (1750-1800)”, Balkan Tarihi I, Ed. Z. Gölen, 
A. Temizer, Ankara 2016, s. 153-158 
58 M. İnbaşı, “XVIII. Yüzyılın İkinci Yarısında Ohri Sancağı”, Osmanlı Dönemi Balkan 
Şehirleri, Ed. Z. Gölen, A. Temizer, Ankara 2016, s. 1255 
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ödemelerini, geçen yıllara ait devlete ait mâl-ı mirîlerin eksiksiz olarak 
hazineye intikal ettirmelerini istemiştir.  

Arnavutluk’un diğer sancaklarında olduğu gibi İlbasan Sancağı’nda 
da 1756-1792 tarihleri arasında görev yapan 4 mutasarrıfın, değişik 
tarihlerde yeniden İlbasan Mutasarrıflığına tayin edilmesi dikkat 
çekicidir. Normal olarak görevleri devam ederken ibka edildiği 
bilinmekle beraber, 4 mutasarrıfın farklı tarihlerde yeniden atanmaları, 
bunlardan bazılarının çocuklarının kendi yerlerine tayin edilmesi 
önemlidir. Üstelik bunlar içerisinde bir yıl ve daha fazla görev yapanlar 
olduğu gibi birkaç ay görev yapmalarına rağmen yeniden İlbasan 
Sancağı’na atamalarının yapılması, muhtemelen bunların bölgeyi iyi 
bilmelerinden ileri gelmektedir. Nitekim bu durum İlbasan ve diğer 
sancaklar için yüzyılın başından beri yaygın olarak başvurulan bir 
uygulamadır. 

İlbasan mutasarrıfları içinde değişik tarihlerde altı defa atanarak en 
uzun süre görev yapan kişi İlbasanlı Mehmed Paşa-zâde Süleyman 
Paşa’nın 1761’den 1785’e kadar değişik tarihlerde görev yapması, üç 
oğlunun göreve getirilmesi, oğullarından sonra tekrar idarenin 
kendisine verilmesi ve toplamda 13 yıl görev yapması İlbasan 
mutasarrıfları arasında ilginç bir duruma neden olmuştur.  

İlbasan mutasarrıflarından iki defa atanan idarecilerden İskenderiyeli 
Ahmed Paşa59, Eylül 1762-Haziran 1763 tarihleri arasında on ay, Ocak-
Nisan 1764’te üç ay olmak üzere toplamda bir yıl bir ay İlbasan 
mutasarrıflığını arpalık üzere yürütmüştür. İki defa tayin edilenlerden 
Çirmen Sancağı eski mutasarrıfı Gazi Mehmed Bey, Ekim 1761-Eylül 
1762 arasında on bir ay, Kasım 1764-Mayıs 1765’te de 5 ay olmak üzere 
toplamda bir yıl dört ay bu görevde kalmıştı60.  

Birden çok tayin edilen mutasarrıfların yanında bunların oğullarının 
da İlbasan’a mutasarrıf olarak tayin edildikleri görülmektedir. Bunlardan 
1-2 Nisan 1760’ta sadece bir gün İlbasan mutasarrıflığına tayin edilen 

                                                           
59 “İlbasan sancağı sâbıka mutasarrıfı olan mîr-mîrandan Ahmed dâme ikbâluhuya 
mülûkaneden şerefyâfte-i sudûr olan emr-i hümâyun mucibince ber-vech-i arpalık 
tevcih edilmiştir”. BOA. A.DVN. Tahvil Defteri 16, s. 9-11. 
60 “Livâ-i mezbûr sâbıka Üsküb sancağına mutasarrıf Gazi Mehmed dâme ikbâluhuya bâ 
emr-i hümâyun şevketmakrûn tevcih olundu”. BOA. A.DVN. Tahvil Defteri 16, s. 9-11. 
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İskenderiye Sancağı eski mutasarrıfı Muhtar Paşa-zâde Mehemmed’in 
mîr-livalığının daha önceden elinden alınmasına rağmen bu tarihte 
kendisine yeniden mîr-livalık verildiği belirtilmiş ancak ertesi gün tayin 
emrinin battala çıkarıldığı61 ifade edilmiştir. Yine Muhtar Paşa ailesinden 
Sultan-önü ve Bender sancakları eski mutasarrıfı Muhtar Paşa-zâde 
Abdullah Bey62, Ekim 1775’ten Mayıs 1776’ya kadar sekiz ay kadar 
İlbasan mutasarrıflığı görevini yürütmüştür. 

İlbasan mutasarrıflarından en uzun süre görev yapan İlbasanlı 
Mehmed Paşa-zade Süleyman Paşa’nın üç oğlundan biri olan oğlu 
Mahmud Paşa, Ocak- Eylül 1783’te sekiz ay63, ikinci oğlu Fethü’l-İslam 
Kalesi muhafızı Mehmed Paşa, Ağustos 1786’dan Mart 1787’ye kadar 
sekiz ay64, üçüncü oğlu İbrahim Paşa Haziran–Ekim 1790 tarihleri 
arasında dört ay mutasarrıflık yapmıştı65. 

İlbasan’ın eski mutasarrıflarından Ahmed Paşa’nın oğlu Abdullah 
Paşa da Haziran 1788-Haziran 1789’a kadar bir yıl görevde kalmıştı66. 
Yine Arnavutluk’ta etkili ailelerden olan Gügü-zâde ailesinden Dukakin 
sancağı eski mutasarrıfı İlyas Paşa, Temmuz-Aralık 1788 tarihleri 
arasında beş ay İlbasan mutasarrıflığını yürütmüştü67. Avlonya merkezli 
Arnavutluk’ta çok büyük bir nüfuz sahibi olan Kurt Paşa’nın damadı 

                                                           
61 “Sâbıka İskenderiye sancağına mutasarrıf Livâ-i mezbûr bundan akdem mîr-livâlığı ref’ 
olunan Muhtar Paşa-zâde Mehemmed dâme izzuhûya mîr-livâlığı ibkasıyla bi’l-iltimas 
yetmiş üç şevvali gurresinde zabt etmek üzere bâ fermân-ı âli tevcih; İşbu kaydın emri 
geri gelib battala çıkarılmıştır.” BOA. A.DVN. Tahvil Defteri 16, s. 9. 
62 “Sâbıka Sultan-önü ve Bender sancaklarına mutasarrıf Muhtar Paşa-zâde Abdullah 
Paşa’ya tevcih”. BOA. A.DVN. Tahvil Defteri 16, s. 9. 
63 “İlbasan sancağı mutasarrıfı sâbıkı mîr-mîrandan Mehmed Paşa-zâde Süleyman 
Paşa’nın oğlu Mahmud Beğe rütbe-i mîr-mîran ile tevcih”. BOA. A.DVN. Tahvil Defteri 
16, s. 9-11. 
64  “Livâ-i mezbûr sâbıka Niğde sancağına mutasarrıf ve Fethü’l-İslam muhafızı Süleyman 
Paşa-zâde Mehmed Paşa’ya tevcih”. BOA. A.DVN. Tahvil Defteri 16, s. 9-11. 
65  “Livâ-i mezbûr vezir Süleyman Paşa-zâde İbrahim Paşa’ya tevcih”. BOA. A.DVN. Tahvil 
Defteri 16, s. 9-11. 
66 “Livâ-i mezbûr mutasarrıf-ı sâbıkı Ahmed Paşa-zâde Abdullah Paşa’ya”. BOA. A.DVN. 
Tahvil Defteri 16, s. 10-11. 
67 “Livâ-i mezbûr sâbıka Dukakin sancağı mutasarrıfı Gügü-zâde İlyas Paşa’ya tevcih”. 
BOA. A.DVN. Tahvil Defteri 16, s. 9-11. 
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İbrahim Paşa’nın kardeşi Cafer Paşa da Ekim 1790-Ocak 1791 arasında 
üç ay İlbasan Sancağının yönetimini üstlenmişti68. 

İlbasan mutasarrıfları arasında özellikle Osmanlı-Rus harplerinin 
etkili olduğu XVIII. yüzyılın ikinci yarısından itibaren hudutlardaki 
stratejik kalelerde görev yapan muhafız paşalara da rastlanmaktadır. Bu 
muhafız paşalar, İlbasan sancağını diğer sancaklarda olduğu gibi ya 
ilhaken ya da arpalık usulü ile tasarruf etmişlerdir. Bunlardan Silahtar 
Hamza Paşa, 1764’te Hotin muhafızı iken İlbasan ve Köstendil 
Sancaklarını ilhaken tasarruf etmişti69. Mart 1774- Haziran 1775 tarihleri 
arasında İlbasan Sancağını da uhdesinde bulunduran Şerif Hüseyin Paşa, 
aynı zamanda Rusçuk kalesi muhafızlığını da yapmaktaydı70.  

Temmuz-Ekim 1775’te İlbasan Sancağını üç ay kadar tasarruf eden 
Çalık Kavak eski muhafızı olan ve halen Özi muhafızlığı görevini yürüten 
Mustafa Paşa’ya ilhaken verilmişti71. İlbasanlı Mehmed Paşa-zade 
Süleyman Paşa, 1777-1780 yılları arasında Hotin muhafızlığı72 görevini 
yürütürken İlbasan Sancağı ile birlikte İnebahtı, Tırhala ve Delvine 
sancaklarını da ilhaken tasarruf etmişti73. Süleyman Paşa-zâde Mehmed 
Paşa, Fethü’l-İslam Kalesi muhafızlığı74 yanında 1786-87 yılında sekiz ay 
kadar İlbasan mutasarrıflığı görevini de uhdesinde bulundurmuştur. 

Tahvil defterinde kaydedilen son İlbasan mutasarrıfı olarak saray 
görevlilerinden ser-bevvabin-i dergâh-ı âli ve silahşör-i şehriyâri-i sâbık 

                                                           
68  “Kurd Paşa-damadı İbrahim Paşa’nın biraderi Cafer Paşa’ya tevcih”. BOA. A.DVN. 
Tahvil Defteri 16, s. 9-11. 
69 “Livâ-i mezbûr hâlâ Köstendil sancağı ilhakıyla Hotin muhafızı olan vezir-i mükerrem 
Saâdetlü Silahdar Hamza Paşa hazretlerine ber-vech-i ilhak bâ hatt-ı hümâyun tevcih”. 
BOA. A.DVN. Tahvil Defteri 16, s. 9-11. 
70  “Ruscuk muhafızı vezir-i mükerrem Şerif Hüseyin Paşa’ya tevcih”. BOA. A.DVN. Tahvil 
Defteri 16, s. 9-11. 
71 “Çalık Kavak muhafızı Mustafa Paşa’ya Özi kal’ası muhafazası şartıyla”. BOA. A.DVN. 
Tahvil Defteri 16, s. 9-11. 
72  Mehmet İnbaşı, “Khotin Sanjak From Strategical Perspective (1750-1800)”, Problems 
of History of Central and Eastern Europe, Collections of Scientific Papers, Vol. 6, 
Kamianets-Podilsky 2017, s. 241. 
73 “Livâ-i mezbûr hâlâ İnebahtı sancağı ilhakıyla Hotin muhafızı vezir-i mükerrem 
Saâdetlü Süleyman Paşa hazretlerine ber-vech-i ilhak tevcih”. BOA. A.DVN. Tahvil 
Defteri 16, s. 9-11. 
74 “Livâ-i mezbûr sâbıka Niğde sancağına mutasarrıf ve Fethü’l-İslam muhafızı Süleyman 
Paşa-zâde Mehmed Paşa’ya tevcih”. BOA. A.DVN. Tahvil Defteri 16, s. 9-11. 
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Mahmud Paşa’nın yeğeni olan Mehmed Ağa75 olup kendisine mîr-
mîranlık rütbesi verilerek İlbasan Sancağı’na tayin edilmişti. İki defa ibka 
edilen Mehmed Paşa, Ocak 1791’den itibaren iki buçuk yıldır görevini 
yürütmekteydi. 

Alınan bütün tedbirlere rağmen Osmanlı-Rus harplerinin de etkili 
olduğu XVIII. yüzyılın sonlarında bütün Arnavutluk’ta olduğu gibi İlbasan 
Sancağında da karışıklıklar devam etti. Nitekim Arnavutluk’taki diğer 
sancaklara gönderilen hükümlerde bunu açıkça görmek mümkündür.  

XVIII. yüzyılın sonlarında İlbasan, 30.000’e ulaşan nüfusuyla 
Arnavutluk’un büyük sanayi ve ticaret merkezlerinden biri oldu. Diğer 
Arnavut şehirleri gibi İlbasan da XIX. yüzyılda Osmanlı hâkimiyetine karşı 
meydana gelen ayaklanmalardan olumsuz yönde etkilendi. 1832’deki 
olaylar sırasında kalesi tahrip edildi. 1874 tarihli Prizren Vilâyeti 
Salnâmesi’ne göre burada otuz iki mahalle, yirmi beş cami, iki kilise, altı 
tekke, 480 dükkân ve iki hamam vardı.  

XIX. yüzyılın ortalarında Arnavutluk’taki idari taksimatına göre 
İskenderiye, Ohri, Yanya, Berat ve Ergiri sancakları vardı. Vilayet 
teşkilatından sonra İskenderiye ve Ohri Rumeli Eyaleti’ne, Yanya, Berat 
ve Ergiri Sancakları da Yanya Eyaleti’ne bağlandı. Yüzyılın sonuna doğru 
Yanya, Berat, Preveze ve Ergiri Yanya Vilayeti’ne, Dıraç ve İlbasan 
Sancakları İşkodra Vilayeti’ne, Görice Sancağı ise Manastır Vilayeti’ne 
bağlandı76. XIX. yüzyılın sonlarında Arnavutluk genelinde başlayan 
milliyetçilik akımları, 1896’da Manastır ve İlbasan’da yapılan 
toplantılarda özerk ve milli nitelikli okulların açılmasına karar verildi. 
Özellikle Osmanlı-Yunan savaşlarının devam ettiği bu dönemde devlet 
bu bölgedeki gelişmelere müdahalede geç kaldı77. 

1912’de Osmanlı idaresinden çıkan İlbasan, II. Dünya Savaşı’nın 
ardından yeniden gelişmeye başladı ve önemli bir endüstri merkezi 
oldu. 1967’den sonra Sinan Paşa ve Nâzır camileri hariç diğer bütün 
camiler yıktırıldı. Eski kale duvarları, içindeki evler ve XVII. yüzyıldan 

                                                           
75 “Livâ-i mezbûr ser-bevvabin-i dergâh-ı âli ve silahşör-i şehriyâri-i sâbık ve Mahmud 
Paşa birader-i zâdesi Mehmed Ağa’ya rütbe-i mîr-mîran ile tevcih”. BOA. A.DVN. Tahvil 
Defteri 16, s. 9-11. 
76  H. İnalcık, Arvanid Sancağı, s. XI. 
77 Selçuk Akşın Somel, “Ottoman Islamic Education in the Balkans in the Nineteenth 
Century”, Islamic Studies, vol 36/ 2-3 1997, İslamabad, s. 454.  (439-464) 
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kalma olup yenilenen saat kulesi korunması gereken tarihî eserler olarak 
restore edildi. Komünist idarenin sona ermesiyle birlikte şehirdeki İslâmî 
hayat yeniden oluşmaya başladı78. 

Sonuç olarak, Fatih döneminde kurulan bir kale şehir olan İlbasan, 
sancak statüsünde XX. yüzyıl başlarına kadar Osmanlı idaresinde kaldı. 
1466’da kurulan bu şehir 1912’ye kadar 446 yıl bir Türk-İslam şehri 
olarak varlığını sürdürdü. Bölgenin dağlık olması, Venedik müdahaleleri, 
asi Arnavutların Osmanlı hâkimiyetine karşı gelmesi, vergi tahsilinde 
önemli sıkıntılar yaşanmış olmasına rağmen İlbasan, Pax-Ottoman / 
Osmanlı barışının en güzel örneklerinden birisini teşkil etti. Nitekim 
sadece İlbasan’da değil, Arnavutluk’un birçok yerinde Osmanlı 
döneminin Türk-İslam mimari üslubunun özelliklerini bugün de görmek 
mümkündür. 
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The Concept of ‘Détente’ 

 

Behçet Kemal Yeşilbursa* 

 

Abstract 

‘Détente’ is an attempt to lower the tension between states to reduce the 
possibility of war and to achieve peaceful coexistence between different social 
and political systems. It was a prominent feature of Soviet-American relations 
in the period of the late 1960s and 1970s, and it led to the signing of several 
agreements over arms and security and cooperation. The Cuban missile crisis 
gave both superpowers a severe shock and led them to exercise more care 
when threatening each other with nuclear retaliation. However, it also 
encouraged the Soviet Union to expedite its programme of nuclear research 
and development, and by the early 1970s, it had caught up with the United 
States in the number and quality of its delivery systems. Ironically, this paved 
the way for limited strategic arms agreements and a measure of détente 
between them: the Soviets, now feeling more secure, felt they could afford to 
agree to a standstill in the deployment of certain categories of weapons. 

However, Détente did not last long. During the 1980s the United States, 
suspicious that the Soviet Union had used détente to get ahead of them in the 
development of shorter range and other nuclear missiles, embarked on a new 
rearmament programme. The advent of new leaders (Gorbachev) in Moscow 
led to a renewed search for nuclear arms limitation. Therefore, relations 
between East and West remained tense, although the rivalry was much more 
muted in the mid-1980s than it had been earlier in the decade. In the early 
1980s, the United States began to cool off toward the détente. They believed 
there had been too many concessions, and the Soviet Union did not share the 
spirit of these agreements.  

Nevertheless, relations improved considerably in the final part of the 
decade. Negotiations were held on political and economic aspects of détente, 
and on military issues: the Strategic Arms Limitation Talks and the negotiations 
on Mutual and Balanced Force Reductions in Europe. Overall, these 
negotiations were all part of the same phenomenon: East-West détente. Still, 
the talks were a success, and thirty-three European countries (excluding 
Albania), as well as Canada and the United States, signed the Helsinki 
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Agreement in August 1975. By doing so, they recognized the borders of Eastern 
Europe and, implicitly, Soviet dominance there. 

Several issues surround the détente, such as who was responsible for it, and 
what were the real intentions of the blocks. This paper aims to outline the 
origins and surrounding issues of the détente. While doing so, it does not set 
out to blame any of the involved parties, but to attempt to unravel some of the 
complexities of the issues, which gave rise to the détente. 

Keywords: Cold War, Détente, United States, Soviet Union. 

 

1. Introduction: The Origins of the Cold War, 1917-1947 

It would be reasonable to claim that the confrontation between the 
two world powers of the United States and the Soviet Unions was the 
event that had the most permanent impact on the emergent 
international system after the Second World War. Until 1991, the 
aggression between these two powers, in addition to that between the 
two power blocs and alliances that had arisen from the conflict 
represented the starting point that made it necessary, but difficult, to 
attempt at détente. Ever since the Russian October Revolution and the 
entry of the United States in 1917 into world politics, this conflict has 
been depicted as “the decisive battle” between Capitalism and 
Communism, Pluralism and Totalitarianism, and the Liberal-democratic 
and the State Socialist systems.1 

There is a great body of literature on the history of the Cold War and 
the détente, and of the diverse interpretative models that set out to 
explain it. Indeed, the differing interpretations over time became very 
much part of the conflict. Following the antagonistic character of East-
West relations, the literature on the Cold War was marked by three 
opposing basic positions. The first, which predominated in the Western 
literature, was “traditional” thesis of Soviet expansionism as the cause 
of the conflict. The second was the “revisionist” thesis of the economic 
imperialism of the United States as the central factor in world politics 
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since the Second World War. Both of these standpoints suffered from a 
lack of empirical documentation and therefore, rational objectivity.2 

The conflicts that underpinned the interpretations of the Cold War 
were considerable. On the one hand, proponents of the revisionist 
stance accused the traditionalists of having an insufficient theoretical 
basis. On the other, traditionalists accused revisionists of inadequate 
academic solidity, Moreover, in both camps, there was uncertainty as 
to whether the Cold War was the inevitable result of a collision between 
two opposing social systems, or whether it was a result of an avoidable 
provocatory mechanism of mutual errors of judgement and panic 
reactions.3 

Given these shortcomings, the third, or “post-revisionist”, thesis was 
proposed by John L. Gaddis, George C. Herring, Martin J. Sherwin, Geir 
Lundestad, and Daniel Yergin. They undertook an unprecedented 
empirical analysis of US foreign policy in the war and post-war eras, 
which allowed for a degree of progress in historical understanding 
hitherto impossible in the era of détente politics.4 

The definition of the Cold War in terms of its beginning and end is 
also a matter open to debate. Taking the way people saw themselves 
and the modes of speech they used at the time as the decisive criteria 
would place the beginning of the Cold War in 1947, and the end after 
the Cuban crisis of 1962. Alternatively, emphasising the system conflict 
between the United States and the Soviet Union and its effects on the 
European continent would date the beginning of the conflict from 1917, 
and bring it up to the beginning of the 1990s. Again, defining the Cold 
War as that period in which the antagonism between the United States 
and the Soviet Union dominated the international system, would mark 
1943 as the beginning, with the end reaching the early 1990s. Given 
these varied and often imprecise uses of the term ‘Cold War’, for 

                                                 
2 Ibid. 
3 Michael Leigh, “Is there a revisionist thesis on the Origins of the Cold War?”, Political 
Science Quarterly, Vol. 89 (1974), p. 101-106. 
4 Loth, The Division of the World, p. 1-9. 
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purposes of conceptualisation, the current study will limit the term to 
the central process from 1947 to 1991.5 

When the socialist Soviet state emerged from the October 
Revolution of 1917 in Russia, it regarded the outside world with both 
hope and fear: Hope that the revolution would spread, but fear that 
their stronger capitalist neighbours would overpower it.6 

The United States, decided not to recognise the new Soviet state. 
Instead, with the aim of understanding the Soviet way of thinking, it 
established a Division of Russian Affairs in the State Department. 
However, over the next decade, it became clear that the Soviet Union 
had become an enduring power. With the Great Depression of the 
1920s undermining confidence in the self-regulating ability of the 
market economy, the industrial advances of the Soviet Union, and the 
Japanese invasion of Manchuria in 1931, the diplomatic attitude of the 
United States began to change. Believing that the Soviet Union might 
help to restrain Japanese imperialism the United States formally 
recognised the Soviet Union in 1933, and the latter promised not to 
interfere in domestic American politics.7 

However, the good relations between the two countries did not last 
for long, with a series of domestic events in the Soviet state causing 
lasting damage. It was the murder of Sergei Kirov, who was viewed as 
the only acceptable alternative to Stalin, in December 1934, which was 
the last straw. The Americans were deeply shocked by the murder, and 
by the execution of several Soviet officials they had worked with. They 
found the changing political atmosphere in Moscow worrying, and they 
thought that the Soviets were trying to paint a picture in which it was 
the Americans who were evil and dangerous. They also believed that 
the advancement of Bolshevism in Europe had to be stopped, hence the 
Americans began to lean towards a rapprochement between France 

                                                 
5 Martin McCauley, The Origins of the Cold War, Longman, London, 1991, p. 79. 
6 McCauley, The Origins of the Cold War, p. 2-3. See Daniel Yergin, Shattered Peace: The 
Origins of the Cold War and the National Security State, Houghton Mifflin, Boston, 1977. 
7 McCauley, The Origins of the Cold War, p. 2-3. Horowitz (ed.), Containment and 
Revolution, p. 26-75. 
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and Germany as a means to achieve this.8 Unlike British and French 
diplomats, American diplomats were not surprised at the Soviet-
German Non-Aggression Pact of 23 August 1939. The subsequent 
events only strengthened the conviction that the Soviet state was 
expansionist and aggressive.9 

Britain’s relations with the Soviet Union prior to 1941 went through 
several phases. While the Anglo-Soviet treaty of 1921 controlled 
commercial relations, diplomatic relations remained cold and formal. 
The 1921 trade treaty was cancelled in 1927, and Britain severed 
diplomatic relations. Stalin viewed this as a declaration of war against 
the Soviet Union by the British Conservative government. Moreover, 
the Labour Party’s attitude toward the Soviets had been hardened by 
abuse from the Communist Party in Moscow. While Conservative 
politicians, such as Winston Churchill, never had any doubt about the 
ultimate goals of the Soviet Union, Churchill was a realist and regarded 
Germany as a much more imminent threat to European security.10 

Indeed, the German invasion of the Soviet Union on 22 June 1941 
was a major turning-point in European and world history. This was a war 
in which the victor would become the dominant European power, and 
compete with the United States for supremacy in world affairs. One 
point of view was that it might be best for Britain and the United States 
not to interfere, but to allow both dictatorships to destroy one another. 
However, Churchill made clear which stance he adopted when he 
announced that “We shall give whatever help we can to Russia and the 
Russian people” in a radio broadcast at 9 o’clock on the evening of the 
invasion.11 

Similarly, Roosevelt sent his associate Harry Hopkins to see Stalin in 
July 1941 to discuss American aid for the Soviets in their war against 

                                                 
8 McCauley, The Origins of the Cold War, p. 3. Horowitz (ed.), Containment and 
Revolution, p. 26-75. 
9 McCauley, The Origins of the Cold War, p. 5. Horowitz (ed.), Containment and 
Revolution, p. 26-75. 
10 McCauley, The Origins of the Cold War, p. 6. See Joseph R. Starobin, “Origins of the 
Cold War”, Foreign Affairs, Vol. 47, (July), 1969, p. 287-8. 
11 McCauley, The Origins of the Cold War, p. 6-7. See John Lewis Gaddis, Soğuk Savaş, 
Çev. Dilek Cenkçiler, YKM Yayınları, İstanbul, 2008, p. 15-49. 
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Germany. Thus, it was clear that both powers viewed Germany as the 
greater of the two evils, and had decided to tip the scales in favour of 
the Soviets. The outcomes of this decision would be enormous: with the 
Third Reich removed, a power vacuum would form in eastern and 
south-eastern Europe, and who was to fill this gap would be of great 
consequence. However, the British and Americans, who were focussed 
on winning the war, gave little thought to this problem in 1941.12 

Roosevelt was aware that the Soviet Union was a dictatorship and 
that the differences between Soviet and American culture, ideology and 
economic systems were huge. However, he saw the importance of a 
rapprochement with the Soviets, and realised there were a number of 
factors that could pull the Soviets towards the United States.  For one, 
the United States was economically much stronger than the Soviet 
Union, and Roosevelt saw that this would make peacetime 
collaboration more desirable to the Soviets, who would be seeking 
industrial imports. Moreover, there was the Manhattan Project, the 
construction of the atomic bomb, which would provide the Americans 
with another advantage. Should the United States and the Soviet Union 
not form friendly relations, the only alternative would be a division of 
the world into blocs, which would in turn increase possession of 
weapons, with the inevitable result of war. This was naturally out of the 
question. The meeting of the “Big Three” in Tehran in November 1943 
staged informal discussions about the post-war world at the highest 
level of government, and seemed to foresee the success of Roosevelt’s 
plan.  Stalin’s request for the Soviet western frontier of 1941 was 
granted. Thus, the Baltic States, eastern Poland, Bessarabia, and 
Bukovina, which had never been part of Imperial Russia, were placed in 
the Soviet Union. 

The Polish frontier was moved further west, and it was agreed not 
to allow the formation of any confederation of central European or 
Balkan states whose motives may pose a threat to Soviet security 
interests. Roosevelt and his advisers were very optimistic. Stalin’s 
behaviour had shown that he was reasonable and had foresight. There 

                                                 
12 McCauley, The Origins of the Cold War, p. 7. Gaddis, Soğuk Savaş, p. 15-49. See John 
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was no apparent reason to doubt the negotiation of a long-term 
agreement with the Soviet Union. As for the east and south-east 
Europeans, the general opinion was that they would eventually “learn 
to live with the Soviet Union”.13 

Stalin and his advisers relied on three sources when analysing global 
events and predicting the kind of the post-war world they hoped to see. 
First was Imperial Russia’s historical experience. Imperial Russia had 
never become a global power, remaining only a regional power. It had 
also been weak when contrasted with Imperial Germany, Great Britain 
or the United States. The Russians on several occasions had been forced 
to use their mental rather than physical strength in order to survive in 
the hard world prior to the First World War. Second was Soviet Russia’s 
bitter experience of world politics. Military, political and economic 
intervention by foreign powers between 1918 to 1920 left deep scars 
on the Soviet state. Consequently, the Soviets never forgot this 
intervention. They felt that the capitalist powers were lying in wait to 
intervene once more to crush the Soviet state, who they perceived as 
an enemy. Third was ideology:  Marxism-Leninism emphasised the 
inevitability of conflict between the socialist and capitalist worlds, and 
stated that socialism would prevail. Thus, capitalism was regarded as “a 
transient phenomenon”.14 

Hence, the Soviet Union first aimed to restore the frontiers of 
Imperial Russia, and then to expand into eastern and south-eastern 
Europe, given the inter-war developments in the region. The aim of the 
peace treaties made at the end of the First World War were to establish 
a barrier to stop the advance of Bolshevism.15 However, when he failed 
to come to an agreement with Germany over “spheres of influence” in 
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Europe, Stalin turned to Britain as a potential partner. The British did 
not reject outright Stalin’s idea of spheres of influence in Europe. 
Indeed, Churchill was prepared to include territorial concessions in the 
Anglo-Soviet Treaty of May 1942. For example, when he went to 
Moscow in October 1944, Churchill proposed spheres of influence in 
south-eastern Europe, claiming that any such agreement would only be 
temporary, and would be dissolved on the end of hostilities.16 Although 
no firm agreement was reached, this was an indication that Britain and 
the Soviet Union had in principle agreed on spheres of influence. 
However, it was President Roosevelt’s view that prevailed: Specifically, 
there should be no binding frontier agreements made whatsoever until 
hostilities had ended.17 

There were two major events that marked a turning-point for 
Britain. The first was the German invasion of the Soviet Union. The 
second was the landing of American troops in North Africa in November 
1942. From this point on, the United States would have superiority 
regarding military operations in Europe. The implication of this was that 
any agreement regarding spheres of influence between Stalin and 
Churchill would have to be countersigned by the United States. Britain 
at that time was inferior to the Soviet Union in Europe, but the Soviet 
Union was clearly weaker than the United States. Therefore, Stalin gave 
priority to gaining hegemony over eastern and south-eastern Europe, 
because he regarded this as essential to Soviet security needs. American 
penetration of the area was not to be allowed, even if this entailed 
damaging relations with the United States.18 

Thus, when hostilities came to an end in May 1945 the Soviets had 
neutralised most of the anti-Soviet forces in their sphere of influence, 
namely eastern and south-eastern Europe. While Soviet policy in this 
region was offensive, it was defensive in the rest of Europe, in other 
words, the American sphere of influence. There the Soviets aimed to 
construct barriers against the advance of American capitalism, and to 
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do so the communists united to revive the tactics of the popular front 
of the 1930s. Specifically, participation was encouraged in all 
organisations which stressed national development and gaining as 
much influence as possible over political developments. Although an 
anti-Americanism stance was to be adopted, this would not extend to 
include preparation for or attempts to seize power.19 

Unlike the United States, although the Soviets were aware of their 
security interests and of what they hoped to prevent, they had not 
prepared a master plan for their future. Instead, their policies were 
flexible and would largely depend on the actions and reactions of their 
Western Allies. In spite of this, the Americans interpreted Soviet 
behaviour in eastern and south-eastern Europe as evidence of a 
coherent overall strategy. What they did not perceive was that outside 
this area, the Soviets sphere of influence, there was room for a 
considerable amount of movement and the possibility of compromise 
agreements.20 

Germany was a serious problem for the Soviet Union that required a 
set of completely different tactics than those for other parts of Europe. 
The Soviet Union had to strike a balance between cooperation with the 
Western Powers to prevent German militarism and giving American 
capital a free arena. 

During and after the war, there were many reasons for the United 
States and the Soviet Union to be willing to cooperate. It would only be 
possible to defeat Germany if they stood together; the Soviets would 
need American capital and products, which would help to reduce the 
problem of over-production that the United States would face once the 
war was over. Moreover, neither the Americans nor the Soviets wanted 
to become involved in any future war. Hence, the Americans, 
particularly Roosevelt, understood the Soviet offensive stance against 
anti-Soviet regimes in eastern and south-eastern Europe. Yet in spite of 
all these reasons for a rapprochement, the result of four years of war 

                                                 
19 McCauley, The Origins of the Cold War, p. 23-28. Robert J. MacMahon, Soğuk Savaş, 
Çev. Sinem Gül, Dost Kitapevi, Ankara, 2013, p. 9-52. 
20 McCauley, The Origins of the Cold War, p. 32. MacMahon, Soğuk Savaş, p. 9-52. 



Behçet Kemal Yeşilbursa                                                                                         358 

was greater mutual recrimination than ever. This section will deal with 
the reasons for this situation.21 

Stalin, in one of his first messages to Churchill on 18 July 1941, asked 
the British to launch a second front in France and another in the Arctic. 
The first request troubled relations between the Allies. Britain and the 
United States concurred that such a front would be advantageous for a 
number of reasons: it would take some of the load off the Red Army, it 
would reduce Stalin’s possible temptations to negotiate a unilateral 
peace with Germany, and it would lessen Stalin’s suspiciousness by 
showing that the Western powers did not want to leave the fighting to 
the Soviets. The delay in launching the second front increased Soviet 
suspicions about Anglo-American motives: After D-Day, 6 June 1944, 
while there were only 90 German divisions in France and Italy to oppose 
the Anglo-American forces, there were 250 on the eastern front.22 

The future of Germany constituted the most important source of 
conflict between the Americans and the Soviets. Although both powers 
had a mutual interest in solving the issue of Germany, the United States, 
like the Soviets, had no clear idea of what was to happen to Germany 
after the war. Another important source of conflict between the two 
states was the post-war future of eastern and south-eastern Europe. 
The United States did not wish to become involved in the area.23 

With its reason for existence no longer valid, the Alliance between 
the United States, Britain and the Soviet Union started to collapse with 
the end of the war, despite the talks of cooperation at Yalta. Before the 
year was over, Churchill had delivered his “iron curtain speech”, in 
which he claimed that a barrier had descended from Stettin in the Baltic 
to Trieste in the Adriatic. Molotov had also expressed his anger at the 
Americans and British, whom he referred to as “insatiable imperialists 
and war-hungry groups of adventurers”. The disillusionment among the 
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three powers was clear.24 This section aims to investigate how this could 
have happened so soon after victory in Europe and Japan. 

Even before the end of the war a major dispute had developed 
between the Soviet Union and the United States, an indication of how 
little mutual trust there was between the two powers. Specifically, 
Soviet activities in eastern and south-eastern Europe caused first 
suspicions and then offence in the British and Americans. The region 
had not been recognised as a Soviet sphere of influence, however the 
Soviets were acting entirely on their own to make it so. Anti-
communists were under threat, many were purged. This caused a 
change in the Americans’ opinion of the Soviets. However, this did not 
necessarily entail that policy towards Moscow would also be drastically 
altered. Truman and James F. Byrnes, the Secretary of State, wanted to 
maintain control in Europe and, if possible, push the Soviets back. 
Nevertheless, they still hoped they could come to a satisfactory mutual 
agreement with the Soviets. Otherwise, the only alternative would be 
war. While the American public wanted to take on an international role, 
it was not willing to make the necessary sacrifices. Churchill, on the 
other hand, was continually looking for ways to contain Soviet 
expansion. His call for the Anglo-American forces to get to Berlin before 
the Soviets and go as far east and south as possible was viewed as 
politically motivated, and was rejected by General Eisenhower, the 
Allied Commander-in-Chief in Europe, who claimed that it was not 
militarily sound. President Roosevelt concurred.25 

Despite a number of compromises, the Potsdam Conference ended 
well. All contentious issues were purposely left unsolved, because it was 
agreed that they would be dealt with during the proposed regular 
meetings of the council of foreign ministers. This council met in London 
between 11 September and 2 October 1945, when Molotov proposed 
peace treaties with Hungary, Romania and Bulgaria, which served to 
confirm the status quo. Byrnes tried to apply the Polish solution, namely 
widening the democratic base of the government, but Molotov stood 
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his ground, resulting in stalemate. Wanting to arrive at some form of 
agreement, Byrnes considered giving the Soviets their sphere of 
influence.  In effect, his Moscow policy had been turned upside down. 
After this point, he decided to take a firm hand when dealing with the 
Soviets, although he still hoped there would be an American-Soviet 
agreement. Up until his resignation as Secretary of State in April 1946, 
Byrnes carried out the new American policy towards the Soviet Union. 
Any concessions made would be by the Soviet side only. In the end, the 
change of mind about the Soviet Union had resulted in a change of 
policy. In other words, Roosevelt’s plan was abandoned and replaced 
by the policy of containment.26 

The doctrine of containment played a decisive role in the United 
States’ approach to the developing East-West conflict. Its most avid 
supporter was the diplomat George F. Kennan, who was convinced that 
meaningful or long-term co-operation with the Soviet Union was not 
possible. Before the meeting at Yalta, he had expressed his support of 
the division of the world into spheres of influence and also a 
propaganda war against the Soviet Union. His famous “Long Telegram” 
of 22 February 1946 was one of the most important documents of the 
post-war era.27 He believed that the Soviets’ suspiciousness and 
aggressiveness were based on “basic inner Russian necessities” rather 
than “objective analysis of the situation beyond Russian’s borders”. He 
underlined that the main cause of the Kremlin’s “neurotic view of world 
affairs” was Russia’s sense of insecurity, which had become instinctive. 
This had led the Soviet Union to adopt an offensive stance “in patient 
but deadly struggle for total destruction of rival power, never in 
compacts or compromises with it”. They would do all they could to 
strengthen the socialist bloc and weaken the stronger, capitalist 
Western powers, overthrowing any government, from Turkey to Britain, 
which held out against Soviet pressure. It was thus obligatory for the 
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Western nations to form a more cohesive bloc, under the leadership of 
the United States.28 

In his analysis of Soviet foreign policy formation, Kennan 
emphatically underlined the role of ideology. He also overestimated the 
Soviets’ ability to dominate and manipulate the communist parties in 
other countries, as well as influencing those that did not have a Red 
Army presence. This overriding emphasis on ideology resulted in him 
portraying Soviet intentions as inflexible and single-minded, which was 
not in fact the case. Kennan did not also distinguish between eastern 
and south-eastern Europe, on the one hand, and the rest of Europe on 
the other. Again, in 1946, Kennan used the term “containment”, but he 
failed to clarify that it implied the division of Germany and of Europe 
into respective spheres of influence. Thus, Kennan’s “Long Telegram” 
dealt a fatal blow to the hopes and aspirations of Yalta. Kennan was 
made influential, even famous, overnight. He was recalled from the US 
embassy in Moscow in April 1946 to support his view personally both in 
the administration and throughout the country.29 

Kennan’s “Long Telegram” was the impetus behind the Truman 
administration adopting a firmer policy towards the Soviet Union. It was 
generally held that the existence of the Soviet Union constituted a 
threat to the United States. It was therefore an obligation for America 
to use military strength and make the containment of the Soviet threat 
its first and foremost aim throughout the world. The countries outside 
the Soviet sphere of influence were to be given economic and political 
support in their struggle against Soviet advancement. Economic aid, 
trade agreements and technical assistance were seen as a much more 
effective way to demonstrate the durability of capitalism, although 
offering military aid was not ruled out completely. Anyone who 
suggested that the Soviet leaders were flexible and that it might be 
possible to reach an agreement with them were not given any heed. The 
most notable of these was Henry Wallace, Secretary of Commerce, who, 
in a speech on 12 September 1946, suggested the recognition of the 
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Soviet sphere of influence in eastern and south-eastern Europe. He 
added the warning that the “tougher we get, the tougher the Russians 
will get”.30 However, the United States administration no longer 
tolerated anyone who had doubts about the new course in foreign 
policy. As a result, President Truman called for Wallace’s to resign.31 

Byrnes executed American foreign policy in 1946 as had been stated 
in the Long Telegram. He put a great deal of effort into retracting some 
of the concessions that had already been made and ensuring that the 
Soviet Union did not expand its influence. The new policy was first 
tested in Iran. British and Soviet troops had occupied Iran in 1941 to 
prevent a possible pact between that country and Hitler, and they were 
due to leave at the agreed deadline of 2 March 1946. The Soviets sought 
to strengthen their position in northern Iran by raising the hopes of non-
Iranians there. The United States wanted both British and Soviet troops 
out of the country, both to break the former’s oil monopoly and to 
prevent the latter from advancing towards the Persian Gulf. Provoked 
by the British, the Iranian government appealed to the Security Council 
of the UN at the end of January 1946, fearing that the Soviet Union 
would not adhere to the withdrawal schedule. As it turned out, not only 
did the Soviet troops stay in Iran beyond 2 March 1946, some even 
moved into the central regions of the country. Threatened with another 
appeal to the Security Council, the Soviet Union stated on 25 March that 
it would withdraw from Iran within five or six weeks, thus backing down 
in the face of Anglo-American aggression. On 27 March 1946, Byrnes 
described Soviet policy in Iran as imperialist, and thus the policy of 
containment had proved to be a success. The chances of its success in 
other countries was reasonable.32 

At the meeting of the council of foreign ministers which began in 
Paris in April 1946 Byrnes put the new approach into operation. Almost 
all Soviet proposals were rejected. The first round of discussions ended 
on 15 May without any agreement being made. Some progress was 
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recorded during the second round of negotiations which lasted from 15 
June to 12 July. However, the Soviets did not accept Byrne’s “open door” 
policy, namely free access for American capital and goods to eastern 
and south-eastern Europe.33 

While Byrnes was attending these meetings, another crisis in US-
Soviet relations had developed in a different area. On 7 August 1946, 
the Soviet Union gave a note to Turkey demanding it to retract the 
Montreux Convention of 1936 which had assigned it significant control 
over the passage of warships through the Straits of the littoral states of 
the Black Sea. The reason for this was that the Soviets wished to have 
more control over this issue, and to erect joint Soviet-Turkish 
fortifications. Earlier, in October 1944, Churchill had agreed that this 
request would be reasonable, and stated that the Potsdam Agreement 
had included a clause confirming the right of the Soviet Union to seek a 
revision of the Convention. However, the time the formal Soviet 
demand for such a revision came was precisely when the US 
administration was determined not to concede to the Soviet Union. 
Dean Acheson, Under Secretary of State, told President Truman that 
joint fortifications on the Straits would lead to Soviet control over 
Turkey, which would in turn extend to Greece and the entire Near and 
Middle East, thus putting the Soviet Union in a “much stronger position 
to obtain its objectives in India and China”. The Americans believed that 
they could only hold the Soviets back by announcing they were 
“prepared, if necessary, to meet aggression with force of arms”. As a 
result, a sharp note protesting the demand was sent to Moscow, and 
the Turkish government was encouraged to stand its ground. 
Furthermore, American warships were dispatched to the eastern 
Mediterranean. Byrnes made another move towards containment by 
making a fundamental change in American attitudes towards 
international loans and credits. Their new aim was to stabilise the 
economies of the countries outside the Soviet sphere of influence so 
that they would be less open to communist influence.34 
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There were two main problems which concerned the security of the 
United States and those countries outside the Soviet sphere of 
influence: atomic weapons and Germany. Any decision the Americans 
took was shaped by and added to the division of Germany, Europe and 
the world into two camps. Regarding atomic weapons, they decided to 
make security their priority. The Truman administration devised a policy 
which tested Soviet willingness to co-operate on atomic weapons, 
aiming at the internationalisation of such weapons. However, until the 
establishment of a complete control system, the United States 
continued producing the capital for the bombs without actually making 
any. The Soviets were given a choice: trust the Americans and stop 
developing their own atomic weapons; or start an expensive and 
dangerous atomic arms race. However, the Soviets had already decided 
to begin building their own atomic bomb in August 1945. The age of 
atomic weapons had begun.35 

Regarding Germany, in 1946 the United States began to read Soviet 
policy as an attempt to control whole of the country. Faced with this 
possibility or the division of Germany into two, it chose the latter. This 
left only two possibilities for American policy towards Germany: either 
to leave it as a whole that was highly open to Soviet influence; or to cut 
the regions of the west off from the east and integrate them in Western 
Europe. This was in fact a misinterpretation of Soviet policy towards 
Germany. Although the Soviet Union had set up central German 
agencies in their own zone before the signing of the Potsdam 
Agreement, they did not have a well-defined policy towards the 
country. While they wanted their zone to embrace socialism eventually, 
they left it with nearly nothing. Reparations caused significant tension, 
and the Soviets and the East German politicians often conflicted.36 

Concerning eastern and south-eastern Europe, just as the United 
States were aiming to strengthen its position in all countries outside the 
Soviet sphere of influence, so the Soviet Union was aiming to secure its 
power within it. Hope that the United States would intervene on the 
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side of the anti-communist forces shaped many of the policies of the 
countries of eastern and south-eastern Europe. Some democratic 
politicians were overly optimistic about this matter, which led to the 
communists becoming even more aggressive.37 

To sum up, the fundamental reasons behind the Cold War that arose 
as a result of the events of 1945 were as follows:  

a) It was American, rather than Soviet, policy that changed. The fact 
that the United States tried to resolve the conflicts which arose in its 
own interests caused the Soviet Union to concentrate on establishing 
its sphere of influence in eastern and south-eastern Europe. In spite of 
this, the Soviets tried to reach agreement with the United States until 
autumn 1947.38 

b) American policy changed because of Soviet actions in eastern and 
south-eastern Europe. The Americans had underestimated the security 
needs of the Soviets, and as a result only succeeded in strengthening its 
desire to spread Bolshevism the region. American public opinion had 
also misjudged the Soviet Union. However, it should not be forgotten 
that reason the United States had gone to war in Europe was to protect 
small countries against the Nazis. It could not reasonable dismiss some 
countries solely on the grounds that the Soviet Union wanted to form 
close relations with them. The Soviets, on the other hand, feared the 
advancement of capitalism which would most likely bring American 
imperialism with it.39 

c) It was inevitable that the incompatibility of American and Soviet 
views would come to light sooner or later. However, it was not 
necessary that this should result in the world dividing into blocs, with 
each side feeling threatened by the other. The economic expansion of 
the United States was to be expected, but the export of American 
capital and goods would be accompanied by American imperialism was 
not necessarily so. When American troops had withdrawn from western 
and southern Europe, given that the United States did not fear that the 
area would come under communist control, there would be no reason 
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for them to dominate the region. The outlook for a socialist Europe that 
was more social democratic than communist was actually good in 1945 
and 1946.40 

d) Given that the United States’ political and economic system was 
much stronger than that of the Soviet Union, it was natural that 
Washington had greater opportunities to shape the world following the 
war. It would have been quite feasible for the United States to recognise 
the Soviet sphere of influence in eastern and south-eastern Europe, to 
involve the Soviets in joint control of atomic weapons, and contribute 
to the reconstruction of the Soviet economy, thereby redressing the 
imbalance. However, policy makers in Washington misinterpreted 
Soviet security interests in the region as proof of Bolshevik 
expansionism, and therefore refused to co-operate. In turn, the Soviets 
saw American policy as aggressive capitalist expansionism, which lead 
them to harden their own attitude. This escalated and by the end of 
1945, the formation of blocs became more and more pronounced.41 

e) It was not easy for a consensus on a consistent policy to be 
reached in Washington because of the many differing opinions which 
were being voiced. The Americans were not clear about what their 
priorities should be at that time, a weakness that took its toll most when 
dealing with the future of Germany. Given this confusion, the Soviet 
government had difficulties judging whether American proposals were 
sincere or just made to test their reactions. For example, the crucial test 
the Americans always applied was their willingness to allow the Soviets 
serious compensations from Germany and their other previous 
enemies. Moreover, Molotov’s personality, specifically his threatening 
stutter and delaying tactics angered many and served to deepen the 
mistrust between the two powers.42 

When the change in American policy towards the end of 1945 
occurred, very few of the most urgent post-war problems had been 
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resolved. For one, the future of Germany had not yet been discussed, 
neither had the peace treaties with the once enemy states been 
negotiated. Moreover, the European economy was in a critical state, 
with hunger, disease, millions of displaced persons and refugees, and 
there were the huge problems of switching from a wartime to a 
peacetime economy. All these issues led to decreasing production and 
unemployment, and increasing debt burdens. Furthermore, the war 
had transformed the old political pattern: The United States was now 
the leading world power; Britain became the weaker partner because 
of its economy; the Soviet Union had expanded into eastern and south-
eastern Europe. Together with the vacuum in power that had appeared 
in western and southern Europe, these problems provided the basis for 
the deepening of the conflict between the United States and the 
Soviets.43 

2. The Development of the Cold War, 1947-1962 

The first year of containment did not yield miraculous results for the 
United States. The European economy was so weak that there was no 
guarantee that the communism could be stopped. The American credits 
given in 1946 had not turned the economic situation around, and 
Congress was not willing to donate new, large loans. Neither had the 
American public fully embraced the belief that the Soviets were not 
reconcilable, and it was not enthusiastic about the doctrine of 
containment. However, 1947 saw a major change in opinion with the 
Truman Doctrine and the Marshall Plan.44 

Convincing the American public that it was necessary to provide 
loans to threatened friendly governments was not easy. During debates 
regarding the British loan in early 1946, State Department officials 
realised that arguments based on “open door” or “one world” policy 
were not effective. It was Dean Acheson, Under Secretary of State, who 
brought about a change in both Congress and public opinion when he 
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made the connection between the loan and the struggle against 
communist influence in Britain. The crucial turning point occurred on 21 
February 1947 when the British stated that would no longer be able to 
supply military and economic aid to Greece and Turkey as from 31 
March of that year, due to Britain’s economic difficulties. Although 
Britain and the United States had been sharing the cost so far, it was 
clear that the United States government would have to take on the full 
burden. In fact, the situation in Greece and Turkey at that time was not 
particular critical. The civil war had been continuing in Greece for four 
years, but a communist victory was not imminent. In Turkey, the 
government was stubborn in its refusals to concede to the Soviets on 
the issue of the Straits. In spite of this, Dean Acheson told Truman on 
27 February 1947 that a “highly possible Soviet breakthrough (in the 
Middle East) might open up three continents to Soviet penetration”. 
Truman took up this claim in his address to both houses of Congress on 
12 March 1947. He added; “I believe that it must be the policy of the 
United States to support free peoples who are resisting attempted 
subjugation by armed minorities or by outside pressures.” He 
subsequently asked for 300 million dollars for Greece and 100 million 
dollars for Turkey. In 1949, the Greek civil war came to a bloody end 
with a communist defeat, and Turkey remained on the Western side. 
The overt anti-communist tone of the Truman Doctrine resonated with 
Congress, and it transformed the doctrine of containment into a 
“national crusade”.45 

George Marshall, Secretary of State, launched his plan in a speech at 
Harvard University on 5 June 1947. He declared “our policy is directed 
not against any country or doctrine but against hunger, poverty, 
desperation and chaos”. American assistance was not to alleviate, but 
to cure these problems. Marshall made it clear a week later that his 
proposals were to cover all countries “west of Asia”, expressly including 
the Soviet Union. The goal of the Marshall Plan was twofold: politically, 
it aimed to contain communism; and economically, to bring prosperity 
to Europe and thereby create export markets for the US economy. He 
invited the countries of eastern and south-eastern Europe to participate 
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in the hope that it may break their bonds with the Soviet Union. In this 
way, all Europe would become economically interdependent, the 
market economy would be strengthened, and the Soviet-style planned 
economy would become less viable. Socialists and many others in 
Europe hoped that the Marshall Plan would allow the countries of that 
continent to grow together and prosper, and therefore grow away from 
dependence on both the Soviet Union and the United States. The way 
would be paved for a third movement that lay between the communism 
of the Soviet Union and the capitalism of the United States.46 

The Soviets were in a dilemma over the Marshall Plan. On the one 
hand, they wanted to prevent American political and economic 
dominance in Europe; but on the other, they and their east and south-
east European neighbours were in real need of American capital and 
goods. The initial Soviet response to the Plan was negative. On 16 June 
1947, the Soviet daily newspaper, Pravda, described it as an extension 
of the Truman Doctrine involving interference in the internal affairs of 
other states. On 4 July 1947, the representatives of twenty-two 
European governments were invited to meet in Paris on 12 July to 
discuss participation. Not wanting to come under American influence by 
accepting Marshall Aid, Moscow applied pressure to these states not to 
attend for the same reason. The Soviets’ mistrust of American motives, 
and their deep-rooted lack of faith in their own ability to contain 
American influence in their sphere of influence ultimately resulted in 
division in Europe. During the summer of 1947, the Soviet government 
remained undecided about how to respond to the Marshall Plan. By 
mid-September, however, it seemed they had come to a decision. They 
invited the leaders of the communist parties of Poland, Czechoslovakia, 
Hungary, Romania, Bulgaria, Yugoslavia, France and Italy to a 
conference in Poland on 22 September 1947, where a decision was 
taken to establish the Communist Information Bureau (Cominform). 
The opinion was that the Marshall Plan was the latest manifestation of 
the desire of American capitalism to expand, its aim being the 
“enslavement of Europe”. It was paramount for the “anti-imperialist 
and democratic camp”, led by the Soviet Union, to resist with all their 
might such an outcome. Therefore, after the conference, the 
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communist parties abandoned their policy of stabilisation for one of 
unrest, resentment at low living standards and revolutionary ardour. 
One of their aims was to make the acceptance of the Marshall Plan 
impossible.47 

By the beginning of 1948, the Cold War was no longer a mere 
expression of international politics. Rather, it had become a reality in 
internal politics. The communists returned to their ghettos and western 
and southern Europe shifted towards the right. The Soviet sphere of 
influence, eastern and south-eastern Europe, however, shifted towards 
the left. The Soviets’ goal was the establishment of people’s 
democracies and the introduction of planned economies along their line 
of thinking. The task of the Cominform was to produce propaganda 
only. It set out to glorify the achievements of the Soviet Union, to stress 
the decisive role played by the Red Army in the liberation of the area, 
and the evilness of the outside world. The ultimate outcome of the 
Marshall Plan was thus the division of Europe and the inevitability of 
blocs being formed. On 24 June 1948, the Soviets blockaded West 
Berlin, separating it from the outside world. The goal of this blockade 
was to force the West to abandon its plan for a separate West German 
state. This proved to be ineffective diplomacy on the part of the Soviets: 
instead of putting a stop to integration plans, it speeded up the 
formation of a West German state. In May 1949, the Soviets called off 
their blockade.48 

The Berlin blockade increased the feeling of military insecurity in the 
parts of Europe aligned with the West, and this gave rise to pressure for 
a common military force to defend the region. As a result, the North 
Atlantic Treaty, signed in Washington on 4 April 1949, was drawn up 
and eventually led to the establishment of a common defence force, 
known as the North Atlantic Treaty Organisation (NATO). In response, 
the Soviet Union established the Council for Mutual Economic 
Assistance (COMECON) in 1949; and the Warsaw Pact, the Soviet 
Union’s answer to NATO, in 1955. When the (west) European Economic 
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Community in was established in 1958, the division of Europe was 
complete.49 

Dwight D. Eisenhower became president in November 1952. During 
the early years of his presidency, although Eisenhower wished to take 
advantage of Soviet approaches to Washington to relax the tension 
following Stalin’s death in March 1953, he was reluctant to do so 
because of a fervent anti-communist campaign led by Senator Joseph 
McCarthy of Wisconsin that was spreading fear throughout American 
society. Even Eisenhower, who was known privately to despise 
McCarthy, was reluctant to speak out against him.50 

With the end of the war in Korea, Eisenhower was able to fulfil his 
promises that he would significantly reduce defence expenditure. He 
based his ‘New Look’ defence policy on the deterrent effect of nuclear 
weapons, which enabled the United States to reduce the size of its 
conventional forces. However, Eisenhower’s ‘New Look’ defence policy 
received a great amount of criticism on the domestic front.  Not only by 
army and navy leaders, who were angry about the resulting reductions 
in human resources and ships, but also by a new group of civilian 
defence analysts. They denounced the ‘New Look’ as a risk that, in the 
event of a crisis, was likely to force the United States to choose between 
a humiliating surrender or the beginning of a nuclear exchange with the 
Soviet Union that would be catastrophic for both sides. They strongly 
urged that the United States maintain enough conventional strength to 
allow intervention in land conflict where the threat of nuclear attack 
was inappropriate. However, neither Eisenhower nor Dulles paid heed 
to these criticisms of the ‘New Look’. They still held the view that the 
fear of an American nuclear response would discourage the communists 
from initiations such as the Korean War.51 

                                                 
49 McCauley, The Origins of the Cold War, p. 70-78. 
50 Michael Dockrill, The Cold War, 1945-1963, Macmillan, London, 1988, p. 60-65. 
51 Dockrill, The Cold War, p. 60-65. The first major challenge to Eisenhower’s policy arose 
over Indochina in 1954. The French government appealed the United States for military 
intervention as the only way of saving its army from annihilation. However, Eisenhower 
informed the French government that the United States would deploy her air power if 
America’s allies would agree to commit forces to the fighting. Senate approval for 
American air action would also be essential. Eisenhower was well aware that Britain 
would never agree to contribute troops to help the French. At the same time, 



Behçet Kemal Yeşilbursa                                                                                         372 

In February 1955, Malenkov, who had become the Soviet leader 
following Stalin’s death, was forced to yield the top party post to his 
rival, Nikita Khrushchev. As a result of Khrushchev’s policy, the Soviet 
grip on the East European satellites relaxed with the replacement of 
many of Stalin’s appointees by more moderate communists. With 
regards to the West, however, he showed tendencies to increase 
threats of a Soviet nuclear attack. Khrushchev took advantage of the 
Soviet superiority in nuclear weapons, what was called the ‘missile gap’. 
This was the belief that, by the early 1960s, the Soviet Union would be 
superior to the United States in terms of nuclear weapons and delivery 
systems. The United States did not publicly accept that, in fact, the 
opposite was true until 1961.52 

Khrushchev made use of the panic over the missile gap in the United 
States to try to secure a diplomatic victory over Berlin, from where 
Stalin had not been able to remove the West in 1948. The division of 
Germany into two separate republics was now on the verge of being 
accepted as fact. Khrushchev was set on bringing an end to the irregular 
position of West Berlin. Although the Western areas of that city 
remained under Allied military control and were considerably more 
prosperous than the relatively impoverished East Germany in which it 
lay, it was unlikely that the German Democratic Republic (GDR) would 
ever become a stable Soviet ally.53 

In November 1958, Khrushchev announced that should the West 
disagree to withdrawing its troops from West Berlin within six months; 
the Soviet Union would sign a separate peace treaty with the GDR and 
hand over the West’s access routes to West Germany to the East 
German officials. Khrushchev reckoned that the United States would 
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not risk nuclear war over Berlin. His became more convinced when the 
United States and Britain hinted that they might be willing to make 
some concessions. In February 1959, after the Western powers agreed 
to hold a Foreign Ministers Conference in July 1959 in Geneva to discuss 
Germany and European security problems, Khrushchev postponed his 
six months ultimatum. Then in a much-publicised visit to the United 
States in September, Khrushchev improved his relations with 
Eisenhower, suspended his Berlin ultimatum once more, and agreed 
that the future of Berlin, the German question and arms control should 
be discussed at a Big Four summit meeting in May 1960. Although 
Eisenhower did not believe that this summit would have any more 
success in resolving the German issue than previos meetings had had, 
he hoped that it would at least result in a further postponement of the 
Berlin issue and to a new relaxation of East-West tensions. However, 
the conference did not have a chance to get off the ground: on 1 May 
1960, the Soviets shot down and captured a U-2 spy plane over their 
territory.54 

In his inaugural speech, the new President, Kennedy, declared that 
‘we shall pay any price, bear any burden, meet any hardship, support 
any friend, (and) oppose any foe to assure the survival and success of 
liberty.’ This speech foresaw a policy that would allow the United States 
to take more active decisions in situations where Eisenhower would 
probably have erred on the side of caution. As a result, under Kennedy 
defence expenditure on both nuclear and conventional forces was 
increased drastically. He soon realised that the truth ıabout the alleged 
missile gap: the United States held nuclear missile superiority over the 
Soviet Union. However, this knowledge gave him greater confidence in 
the face of Khrushchev’s threats.55 

Kennedy’s first appearance in the military arena in 1961 was an 
unmitigated disaster. In 1959 Fidel Castro, a Cuban nationalist, with a 
group of supporters, had overthrown the dictator, Batista, in Cuba. 
Believing that he would establish a Western-style democracy in Cuba, 
Liberal Americans received Castro positively. Their hopes were soon 
dashed, however, when Castro, in close collaboration with the 
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communists, established a one-party state and began to encourage the 
spread of the communist revolution in Latin America.56 

The United States retorted with economic and financial sanctions 
and breaking off relations with Cuba. Castro then sought financial and 
military assistance from the Soviets. When Kennedy became president 
in January 1961, the CIA was already making plans to overthrow or 
assassinate Castro. The most feasible one of these plans was the arming 
and training of anti-Castro Cuban refugees in Florida in preparation to 
invade Cuba. New to the presidential role, and assured of the success 
of the mission,  Kennedy authorised the invasion on the condition that 
there would be no American boots on the ground. The invasion was a 
catastrophe: after landing on the Bay of Pigs in Cuba on 14-15 April 
1961, the American-backed anti-Castro forces were soon either killed or 
captured by Castro’s troops.57 

On 2-4 June 1961, Kennedy met with Khrushchev in Vienna. The 
meeting was less than successful: Khrushchev threatened Kennedy with 
a new six-month ultimatum for ending the unfavourable status of West 
Berlin and warned him that the Soviet Union would continue supporting 
anti-Western guerrillas in the developing countries. East-West tensions 
were still high following the Vienna meeting as Khrushchev continued 
his threats of handing the Berlin access routes over to the East Germans. 
Kennedy was adamant that the West would never relinquish its rights 
in the city. In July 1961, Kennedy recalled the United States reserve 
forces to active duty and announced a 25 per cent increase in US 
military strength as a clear warning to Krushchev not to cross the line 
on the Berlin question.58 

In the autumn and winter of 1962, Kennedy was facing a much more 
serious crisis much nearer home. That year, the Soviet Union had begun 
supplying Castro with military equipment and advisers, claiming that 
this was merely a defensive measure. On 14 October 1962, however, 
American aerial reconnaissance over Cuba detected the presence of a 
launching pad and medium-range ballistic missiles. It was inevitable that 
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Kennedy reacted vigorously, given that mid-term Congressional 
elections were due in November 1962. He held frequent, long-haul 
meetings with his political and military advisers to discuss the various 
options available. Eventually, Kennedy opted for a more gradual, 
controlled response that would allow Khrushchev to back down without 
total humiliation.59 

In a television broadcast on 22 October 1962 Kennedy informed the 
American people of the Soviet activities in Cuba, and warned the Soviet 
Union that ‘any missile launched from Cuba against any nation in the 
Western hemisphere (would be regarded) as an attack by the Soviet 
Union on the United States requiring a full retaliatory response upon the 
Soviet Union.’ He announced that Cuba would be ‘quarantined’ by the 
United States navy. That is, all vessels bound for the island would be 
stopped and searched, and any that were found carrying missiles would 
be turned back.60 

During the following few days tension increased as Moscow 
protested about the blockade and stated that, in accordance with 
international law, Soviet vessels would refuse the Americans permission 
to search. However, on 26 October, Khrushchev took a step back. In a 
long-winded letter to Kennedy, he promised that he would shut down 
the missile sites in Cuba and return the Mid-Range Ballistic Missiles 
(MRBM) to the Soviet Union on the condition that the United States 
ended the blockade and promised not to invade Cuba. He also 
demanded that in return for the removal of Soviet missiles from Cuba, 
the United States should remove its missiles from Turkey. On 27 
October, by order of the Soviet Union, all Russian ships carrying MRBM 
equipment for Cuba were turned back, and the MRBM sites in Cuba 
were dismantled.61 

This was a decisive diplomatic victory for the United States. 
Moreover, the Berlin issue no longer constituted a major problem in 
East-West relations. The East Germans had erected a wall between East 
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and West Berlin in August 1961, and this had in effect brought to an end 
the movement of refugees from East Germany to the West. 

With benefit of hindsight, it is possible to say that the Cuban missile 
crisis led to a change in the atmosphere in Soviet-American relations in 
1963. Both sides were unnerved by how close they had come to nuclear 
war the previous year. Khrushchev was now eager to improve relations 
with the United States. He met with increasing criticism from within the 
Soviet hierarchy about his ham-handed diplomacy that had dealt a 
forceful blow to Soviet pride and international prestige. 

3. The Decline of the Cold War, 1963-1979: The Détente 

After the Cuban missile crisis, talks were resumed in Moscow 
between the United States, Britain and the Soviet Union in July 1963. 
The three powers signed a treaty banning nuclear testing, and towards 
the end of the 1960s, 100 nations had agreed to adhere to it. At the 
same time, the Soviets and Americans agreed to establish a radio-
telephone link between the Kremlin and the White House (the ‘Hot 
Line’) which would allow immediate and direct consultation between 
the two leaders in the event of a crisis.62 

The United States hoped that an arms limitation agreement with the 
Soviet Union would continue to be possible after 1963. Kennedy’s 
assassination in November 1963, however, left the new president, 
former Vice-President Lyndon Johnson, with a multitude of difficult and 
unresolved problems, with the deteriorating situation in Vietnam being 
the most pressing. In October 1964, Khrushchev fell from power and 
was succeeded as Secretary of the Communist Party by Leonid 
Brezhnev, one of his former aides. Brezhnev favoured a more cautious 
Soviet policy. His priority was to achieve Khrushchev’s ambition of 
equalling the United States in intercontinental ballistic missiles (ICBM). 
However, little progress was made as a result of the increase in 
international tension following American air and ground intervention in 
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Vietnam in 1965. It was not until the inauguration of Richard Nixon in 
1969, and the end of direct American involvement in Vietnam in 1973, 
that détente became possible.63 

Following the Cuban missile crisis, the Soviets expedited their 
programme of nuclear research and development, and by the early 
1970s they had reached parity with the United States in the number and 
quality of delivery systems. Interestingly, this led to the signing of 
limited strategic arms agreements and a measure of détente between 
them. Now feeling more secure, the Soviet Union felt it could afford to 
agree to a cessation in the deployment of certain categories of 
weapons. However, détente was not long-lived. During the 1980s the 
United States, suspecting that the Soviet Union had used détente to 
gain an unexpected advantage on them in the development of shorter 
range and other nuclear missiles, embarked on a new rearmament 
programme. Although the arrival of new leaders in Moscow led to a 
renewed search for nuclear arms limitation, relations between East and 
West remained tense, albeit much to a lesser degree in the mid-1980s 
than it had been earlier in the decade.64 

In addition to the political and economic aspects of détente, there 
were also military negotiations: namely, the Strategic Arms Limitation 
Talks, and the negotiations on Mutual and Balanced Force Reductions 
in Europe. To a certain extent, all these negotiations were part of the 
same thing, i.e., East-West détente. However, the question of Germany 
and Berlin were fundamental to all the talks in Europe. Without 
progress on the one, there could be no agreement on the other.65 

The Soviet Union remained strongly interested in détente during 
1960s and 1970s. Besides the negotiations with the United States on 
nuclear matters, the Soviets embarked on major trade agreements with 
Western Countries. Thus, the Soviet Union showed the world that it 
wanted détente in Europe and elsewhere.66 
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3 September 1971 saw the arrival at a Four Power Agreement on 
Berlin, which recognised the individual and joint rights and 
responsibilities of the United States, the Soviet Union, Britain and 
France as unchanged. The success of the bilateral negotiations in 
Europe in the 1970s paved the way for talks on issues important to both 
NATO and the Warsaw Pact. In Lisbon in early June 1971, the NATO 
Council of Ministers agreed to approach the Soviet Union to test the 
willingness of the Warsaw Pact to enter into negotiations with NATO to 
reduce the level of military forces stationed in Europe.67 

In the summer of 1972, the two super sides agreed to each other’s 
proposals to talk on European Security Conference, and exploratory 
talks began in January 1973. Both powers wanted to reduce their forces 
while maintaining or improving their security regarding each other. The 
Soviet Union wanted to maintain its influence over Eastern Europe, but 
the West wanted to reduce Soviet forces in that region. At the Helsinki 
talks, delegates not only from NATO but also from the European 
neutrals stressed that to be realistic, the détente must involve greater 
individual freedom, but individual liberty was very restricted in the 
Soviet Union. All the same, the talks succeeded, and 33 European 
countries (excluding Albania), as well as Canada and the United States, 
signed the Helsinki Agreement in August 1975. Thus they agreed to 
recognise the borders of Eastern Europe and implicitly, Soviet 
dominance there. The Helsinki Declaration was an impressive 
statement of principle.68 

A section of the Final Act stipulated that ‘The participating states will 
respect human rights and fundamental freedoms, including the freedom 
of thought, conscience, religion or belief for all without distinction as to 
race, sex, language or religion.’ The Helsinki Agreement was the closest 
document to represent what Western opinion, and some governments, 
thought détente was. However, its effects in ‘liberalizing’ the Soviet 
regime did not materialise.69 
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It was the risk of nuclear war that led to the military agreements 
between the two blocs. In the 1960s and 1970s, the United States and 
the Soviet Union agreed to ban the production of nuclear weapons with 
negotiations such as the Strategic Arms Limitation Talks (SALT) in 1972. 
Talks on arms limitations were scheduled to begin in 1968, but the 
Soviet invasion of Prague delayed the start until November 1969. The 
‘interim agreement’ of May 1972 placed a five-year ‘freeze’ on 
Intercontinental Ballistic Missiles (ICBM). Détente continued under 
President Ford, who continued the SALT-II negotiations of his 
predecessor. Ford and Brezhnev reached an agreement in principle on 
SALT-II in November 1974 in Vladivostok. The US Secretary of State, 
Kissinger, argued would mean ‘that a cap has been put on the arms race 
for a period of ten years’. However, the result was a renewed arms race 
based on quality rather than on quantity. Military détente had not 
therefore reduced super-power arms expenditure.70 

During his visit to the United States in June 1974, Brezhnev stated; ‘I 
am not dangerous. There is no single word for détente in Russian, just 
as there is not in English. Russians use the clumsy phrase ‘the relaxation 
of international tension.’71 However, détente had become the necessary 
condition for many Soviet policy goals. It was a way to ensure control 
over defence spending, and perhaps even to achieve a dgree of 
reduction. Moscow saw détente as crucial for persuading the West to 
make long-term investments in the Soviet Union. With détente, the 
Soviets hoped to legitimise the political and ideological status quo in 
Eastern Europe. 

The Soviet leadership explained its increased interest in détente to 
its own people and to the East Europeans with four main claims. First, 
the balance of power had shifted towards socialism because of the end 
of the war in Vietnam, the recognition of East Germany, the 
strengthening of Cuba’s international position, and the several pacts 
concluded between socialist and capitalist states. Second, the threat of 
nuclear war had subsided. Third, international tension had relaxed due 
to the round of summit meetings and foreign visits made not only by 
Brezhnev, but also by other Eastern European leaders. Finally, the 
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possibility of peaceful coexistence between states of different social 
systems had finally been universally recognized.72 

In the late 1970s, the West appeared to be suffering from an energy 
crisis, unprecedented inflation, rising unemployment, falling production 
in some countries, and a deep crisis in the international monetary 
system. Given that in moments of crisis the West was prone to blame 
the Soviets, the latter wanted détente as a way of counterbalancing the 
anti-Soviet card. Détente also allowed the Soviet Union to compensate 
for its industrial and agricultural short-comings by importing high 
technology and food from the West. Both sides wanted to utilize more 
of their resources for domestic needs. Ever since Khrushchev, Moscow 
was under increasing pressure to meet the people’s rising expectation 
for consumer goods. Washington was also aware that there were 
domestic, economic and social demands that were becoming 
increasingly difficult to sweep under the carpet.73 

President Nixon stated in May 1973 ‘Each of us had the capacity to 
destroy mankind; this and the global interests of both sides, created a 
certain common outlook, a kind of inter-dependence for survival.’74 The 
United States had the capital and the high technology, the Soviet Union 
had the consumer market and vast unused resources. It was feasible for 
their economies to become complementary to their mutual benefit. 
President Nixon argued that détente might be self-generating if ‘…an 
ever-widening circle of people in various professions and government 
bureaus in both countries…develop a fabric of relationships 
supplementing those at the higher levels of political leadership.’75 

The Chinese, however, viewed the Soviet-American détente as 
largely fiction: ‘under the signboard of “European collective security 
talks” the Soviet Union is trying hard to consolidate its hegemony in 
Eastern Europe, extend its sphere of influence to Western Europe and 
elbow out US influence there.’76 Indeed, in 1975, the Chinese Premier 
declared that ‘there is no détente, let alone lasting peace in this world; 
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… (the United States and the Soviet Union) … are the biggest 
international oppressors and exploiters today … (and) … their fierce 
competition is bound to lead the world to was some day.’77 

As it turned out, January 1975 did witness a setback in détente with 
the Soviet rejection of the December 1974 Trade Agreement. The 
original concept involved giving Russia access to unlimited American 
credit through the US Export-Import Bank, and tariff-free entry to the 
American market for Soviet exports. In turn, Russia would pay back part 
of the $11,000 million Lend-Lease debt, and allow American companies 
to set up offices in the Soviet Union. The Americans spent January 1975 
worrying that either Brezhnev was angry at American’s failure to keep 
to their promises on the trade deal, or that Brezhnev was ill and losing 
control over the Kremlin. When Brezhnev took over from Khrushchev, 
there had been a temporary hardening of Soviet attitudes. However, 
although the West often assumed that Soviet détente was Brezhnev’s 
idea and that it could suffer after he left power, it is worth noting that 
the opposite happened following the death of Mao in China.78 

It is true that important pressure groups committed to détente built 
up in Russia and America. And just as the network of East-West contacts 
expanded and the volume of trade increased, the end of détente could 
have had very serious consequences for the eastern bloc especially. 
However, the American position that increasing Soviet trade with the 
West reduced the chances of war had always been doubtful. It must be 
remembered that in early 1914, Britain and Germany had been each 
other’s most important trading partners. Despite the clear benefits of 
détente, the political and socio-economic characteristics of the United 
States and the Soviet Union remained the same, and there were still 
hardliners in the Kremlin and the Pentagon who held deep suspicions of 
arms agreements in particular, and of détente in general.79 

4. The End of the Cold War, 1979-1991: Beyond Détente 

By the end of Gerald Ford and his Secretary of State Kissinger’s term 
of office in January 1977, détente had already failed to deliver Nixon’s 
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promise of ‘a new era of peace’. However, détente seemed to have 
made tangible progress. 

In January 1977, the Democrat Jimmy Carter rose to the White 
House and, with Secretary of State Cyrus Vance and National Security 
Adviser Zbigniew Brzezinski, he opened a new leaf in foreign policy. 
Carter aimed to raise the moral level of America’s international dealings 
by establishing the fact that the prerequisite for America’s foreign 
relations with any state would be that state’s approach to basic rights 
for its citizens; for example, free elections, freedom of speech, and the 
provision of a just and equitable legal system. The Soviets viewed 
Carter’s attempt to ‘link’ inter-state relations to their regime’s 
treatment of its citizens as a great intrusion into Soviet domestic 
affairs.80 Furthermore, détente had failed to solve Moscow’s economic 
problems, had introduced inflation to Eastern Europe, and had 
weakened the Soviets’ economic hold over their satellites. Neither had 
it prevented a rapprochement between China and the United States.81 

There were other elements, such as in Africa, Asia, Latin America and 
the Middle East, which had marred détente between the super-powers. 
The most important was the Soviet occupation of Afghanistan in late 
December 1979. In the early morning of 25 December 1979, the 
situation in Afghanistan entered the international arena for the first 
time since the nineteenth century when British imperial forces in India 
had attempted to prevent tsarist Russia from filling a vacuum there. At 
that time the British had felt that Russia might annex Afghanistan for 
two reasons: first, to threaten imperial India; and second, to move 
towards the warm waters of the Arabian Sea. Many tsars had previously 
tried to overcome the problem of Russia’s very limited access to ice-free 
seas.82 

Afghanistan had been one of the first countries to receive Soviet aid 
after the Second World War, and Soviet influence was strong in that 
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country during the period until the 1973 coup. The coup brought about 
the toppling of the monarchy and the formation of a left-wing 
government, but Afghanistan remained neutralist. However, after the 
coup of 1978, Afghanistan began to show Soviet tendencies. Soon after, 
on December 1979, Soviet troops entered the country and Babrak 
Karmal, who had been an exile in Eastern Europe, was flown into Kabul 
sometime after the Soviet invasion had begun. For the first time since 
1945, the Red Army had pushed out the frontiers of the Soviet empire 
into ‘neutral’ territory. However, the Soviet Union was to a high price 
for its exploits in Afghanistan.83 

The events in Afghanistan lead to the discussion of the divisibility of 
détente. That is, whether a European détente could, or indeed should, 
survive Soviet interventions in other parts of the world. The Afghan 
issue presented several other problems for Western Europe. It was a 
crisis that was too close for comfort to a strategically important region 
to the economies of many European countries. It was for this reason 
that they had never fully accepted the Nixon-Kissinger theory of 
‘linkage’. ‘Linkage’ was the idea that East-West agreements on arms 
limitations, trade, investments and cultural contacts were linked, in an 
ill-defined way, to Soviet world behaviour. According to this theory, 
agreements could not be upheld in the event of forceful damage to the 
global status quo carried out by the Soviet Union or its allies. It was also 
indicative of other differences in attitude between America and its 
allies. America had profited from détente in terms of a more congenial 
international climate, some increased trade and some arms control 
deals. Only part of this was tangible. Détente’s achievements in 
Western Europe, however, had been concrete, such as the re-
settlement in West Germany. Therefore, Western European countries 
had no wish to put détente irretrievably at risk. They were also in the 
front line. Thus, the Europeans preferred to search for ways to persuade 
Soviet troops to leave Afghanistan, as opposed to punishing the Soviet 
Union for its actions, which had been the Carter response.84 

The 1980s witnessed an increase in the counter-arguments to 
détente. That is, providing the Soviets with grain, high technology and 
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credits served to limit the amounts they needed to spend on agriculture 
and industry and therefore freed more funds for defence spending. 
This, in turn, was both appeasing and aiding the potential of an 
inherently expansionist power. As a result, the central issue at the 
beginning of the 1980s was the debate as to whether, after a decade of 
détente, the West was stronger or weaker than the Soviet bloc. It was 
true that the Soviets had expanded during the past decade, but its 
expansion had not necessarily resulted in a pure extension of Soviet 
power. In many ways, the weaknesses and losses suffered by the 
Western Alliance after 1970 were reflections of the strengths and gains 
of the Soviet bloc. Admittedly, some of the weaknesses that were 
endured by the West were self-inflicted, for example the Watergate 
crisis, which led to the resignation of President Nixon in August 1974. 
Conversely, some of the strength of the Soviet Union stemmed from the 
uninterrupted leadership since the fall of Khrushchev in 1964.85 

Although a decade of détente had not reduced defence spending, 
the West had not assigned a high priority to it as the Russians had. 
Whereas the defence expenditure of the United States and the Soviet 
Union was roughly equal in the decade 1967-1977, the latter spent 
more at the end of this period and the gap continued to widen. This gap, 
however, was not as much as alarmists in the West had liked their 
citizens to believe. On the other hand, the balance in numbers of 
conventional troops remained fairly equal at the end of the 1970s. 
Neither of the two superpowers gained much of an advantage over the 
other between 1980 and early 1984.86 

After Reagan took office in January 1981, the United States met with 
some considerable trouble in the international arena. The Reagan 
administration concluded that the Carter government had 
underestimated the challenge to American security that was developing 
in Asia, Latin America, Africa and the Middle East, as well as in Europe. 
Thus, in December 1981, Intermediate Nuclear Force (INF) Talks, and in 
June 1982 Strategic Arms Reduction (not just limitation) Talks (START) 
began in Geneva. Unfortunately, the INF talks stalled over the linking of 
Britain and French deterrents to the American total. START could not 
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get over the Soviet unease about reducing land-based missile numbers 
when a great deal more of the United States deterrent was at sea. It 
seemed that neither superpower was capable of the huge leap in trust 
that was needed to reduce the number of warheads.  Unless numbers 
came down, the only result, to quote Winston Churchill, would be to 
decide ‘how high the rubble will bounce’. The only successful 
negotiations of 1983-84 led to the upgrading of the ‘hot-line’ satellite 
link to facilitate the transmission of documents, maps and pictures.87 

During 1984, Soviet-American relations continued to be more frosty 
than they had been for two decades. The bitterness over the collapse of 
the INF and START negotiations, together with the exchange of angry 
words over Afghanistan and the deterioration of cultural and scientific 
ties, in addition to Washington’s restrictions on the sale of high-tech 
goods to Moscow, led to an overall worsening in superpower relations. 
Nevertheless, in January 1984,  on nation-wide television, Reagan 
reassured the nation that the United States military development since 
1981 had got to a point where the United States could recommence 
‘serious and constructive dialogue’ with the Soviet Union. He believed 
that the political and military weakness that had sucked away American 
strength since 1973 and had thereby emboldened the Kremlin and 
raised the risk of conflict had been halted. He stated that 1984 would 
be a ‘year of opportunities for peace’. However, the response from 
Chernenko was not as optimistic. In January 1985, the Soviets 
announced that the Soviet Union would re-enter the START 
negotiations in March. The Soviet Union was especially concerned 
about the development of Reagan’s Strategic Defense Initiative, which 
became known as his ‘Star Wars’ project.88 

In March 1985, the 73-year-old Chernenko died, and the Soviet 
leadership passed to the much younger  54-year-old Mikhail Gorbachev. 
Clearly, Reagan were face-to-face with a new style of Soviet leadership. 
When Gorbachev visited Britain in December 1984, before he had taken 
on the role of leader, Margaret Thatcher decided she ‘could do business 
with this man’. Gromyko, however, made a classic quip about his new 
boss: ‘This man has a nice smile, but he has got iron teeth.’ It was clear 
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that Gorbachev was an authoritarian. He has already cracked down on 
lethargic bureaucrats and alcoholism. Nonetheless, he was proving to 
be the most charismatic Soviet leader since Khrushchev.89 

Soon after coming to office, Gorbachev accepted Reagan’s offer of a 
superpower summit, to be held on neutral territory, Geneva, between 
19-20 November 1985. The Geneva Summit, however, proved more of 
a media event than a constructive dialogue. Both leaders emphasised 
the importance of face-to-face discussions and agreed in principle to 
another summit in the summer of 1986 in the United States. 
Nevertheless, Gorbachev could not dissuade Reagan from the 
development of the ‘Star Wars’ project, and nothing tangible emerged 
from the meeting. Gorbachev was not successful either in the spring of 
1986, when he failed to steer the United States into a joint moratorium 
on below-ground nuclear testing. Moreover, a fall in the price of oil from 
$30 to $12 a barrel had serious repercussions for the Soviet Union, 
which was the world’s largest exporter. The Soviets needed earnings in 
hard-currency, not only to purchase grain but also, more importantly, 
for the import of high-technology goods in the areas of computer 
hardware and digital and micro-electronics.90 

5. Conclusion 

To conclude, it can be said that there are a number of viewpoints on 
the nature of the Cold War. According to those directly involved, it can 
be said to have begun in 1947 and ended shortly after the Cuban Missile 
crisis of 1962. Alternatively, if it is to be understood as the overt or 
covert antagonism which existed between the Soviet Union and the 
United States, between socialism and capitalism, between a collectivist, 
planned society and the pluralistic values of a market economy, then 
the Cold War began in October 1917 and would continue until either 
the Soviet Union became capitalist or the United States socialist. On the 
other hand, if the Cold War is viewed as the period during which the 
overt antagonism between Moscow and Washington dominated world 
affairs, then it began in 1943 and ended sometime in the 1960s or even 
as late as the end of the Vietnam war in 1975. Throughout the entire 
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period of Soviet-American conflict, a parallel process was under way in 
the formation of blocs. The division of Germany and the splitting of 
Europe, and the world, into two camps, was completed by 1955. From 
this point on, the two major political sides competed for sphere of 
influence in a “scramble” reminiscent of the scramble for colonies by 
the European powers in the nineteenth century. However, this time it 
embraced the whole world, with no room for neutrals. 

The current analysis has concentrated on the years 1947-1991, with 
some reference to the pre-1947 era. Soviet-American relations have 
been emphasised, because they dominated the world scene from 1943 
onwards. Previous to this date, Britain had had an important role. 
However, its economic weakness following the war meant that it had to 
depend on the United States more and more. This was met with a 
certain amount of resentment in London. The Conservative MP Robert 
Boothby, for example, compared the terms the Labour government had 
been forced to accept in return for the 3750 million-dollar American 
loan to those accepted at Munich. He commented that the government 
was selling the “British Empire for a packet of cigarettes”.91 In fact, 
however, the British government had little choice. Without American 
aid, the British economy would have collapsed. 

The defeat of Germany and Japan left a vacuum in central Europe 
and the Far East and entailed a new international order had to be 
brought about. The two countries which had contributed most to the 
defeat of the Axis powers, the Soviet Union and the United States, were 
presented with a once in a lifetime chance to reshape the political 
structuring of the globe. Never before had such an opportunity come 
about, and never before had two powers so dominated the world. 

President Franklin D. Roosevelt, on the other hand, thought it was 
pointless for the United States and Britain to fight the Soviets. It was 
true that they had been forced into what he called a “shotgun marriage” 
during the war, but he hoped their relationship would turn into a “real 
and lasting partnership”. He said that Europeans would just have to 
tolerate Russian domination with the view that in ten or twenty years 
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they would be able to live well together. Thus, he did not see the Soviet 
Union as a threat to American security, nor did he believe it was even 
practising an antagonistic foreign policy towards American interests. 
The world was large enough for both of them to coexist. He aimed to 
reach an agreement with Stalin personally, even if some parts of it 
would be against the interests of the British. At Yalta in particular, he 
made it clear to Stalin that he was suspicious about Churchill, whom he 
suspected was planning to keep the British Empire intact after the war. 
Roosevelt viewed Stalin as an anti-colonial ally and therefore tried to 
win his co-operation in planning the new, post-war world. His main 
assumption was that it would be the United Nations who was 
responsible for peace-keeping, and he thought its essential that the 
Soviet have an active role in this organisation. 

However, Stalin had two criteria when dealing with the American: 
first, recognition of a Soviet sphere of influence in eastern and south-
eastern Europe, and if possible in the neighbours of the Soviet Union in 
the Middle East and Asia; second, American acceptance of the Soviet 
demand for reparations from ex-enemy countries, in addition to 
American help in reconstructing the Soviet economy. In other words, 
Stalin’s two main concerns were security and money. He did not want 
to fall for America’s sweet-sounding promises, and instead approached 
Washington’s apparent goodwill with measured caution. He had a 
number of options available: isolation; a policy of aggression against 
Britain and the United States; encouragement of foreign communist 
parties to seize power, or at least to undermine the market economies; 
or co-operation, which would mean agreeing to maintain the status quo 
in western and southern Europe. Eventually, Stalin chose co-operation, 
but he did so extremely warily, taking Washington’s deeds rather than 
words when gauging their intentions. 

The year 1945 was a turning point. Roosevelt’s death came at a 
critical moment in American-Soviet relations. The unwillingness of 
Britain and the United States to concede the Soviets a sphere of 
influence in eastern and south-eastern Europe, which Stalin thought 
had already been accepted in principle by his wartime allies, led the 
Soviets first to stabilise and then consolidate their position in that 
region. However, everything they did to this end provided strong 
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evidence for those in London and Washington who were having second 
becoming doubtful about Soviet power and had little faith in 
Roosevelt’s grand design. For example, the British Prime Minister, 
Clement Attlee, was already pessimistic about the future of East-West 
relations in 1945. Moreover, the foreign minister, Ernest Bevin’s 
suspicion of communists was well known. The British government had 
strong ties with eastern and south-eastern Europe. Speaking in the 
House of Commons on 20 August 1945 about the problems of Romania, 
Hungary, Bulgaria and Austria, Bevin stated that it was important to 
“prevent the substitution of one form of totalitarianism for another”. 

Harry Truman, who succeeded Roosevelt in 1945, wanted to co-
operate with the Soviets, but only on the condition that the United 
States should be recognised as the stronger partner. His diplomacy 
regarding atomic weapons was not successful and instead succeeded in 
provoking the Soviets to expediate their own atomic programme. The 
Soviet Union detonated its first atomic device in 1949. 

The Soviets’ lack of knowledge of the makings of American policy 
coupled with their inexperience in international diplomacy served to 
increase their misconceptions. Washington never tried to see the 
problems from Moscow’s point of view. It had poor sources of 
intelligence in the Soviet Union, and it only had a very vague notion of 
policy discussions in the Kremlin. Moscow, on the other hand, had an 
abundance of intelligence about American and British official thinking. 
In fact, it is not clear why Stalin did not exploit the opportunities he had 
given the flow of intelligence from London and Washington and 
elsewhere, together with the genuine American desire in 1945 for co-
operation based on mutual advantage.  It could have been the Soviet 
awareness of their own economic weakness and the strength of the 
United States which led Stalin to adopt a safety-first policy. Should the 
“open world” economy be realised, American influence could easily 
replace that of the Soviets in the latter’s sphere of influence. However, 
the increasingly bitter debates on the problem of Germany (including 
reparations) only strengthened the hand of those Americans who were 
committed to the “Riga axioms”92. As a result, American policy became 
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a self-fulfilling prophesy. The Americans argued that the Soviets did not 
want an agreement because they were set on expansion. Giving them 
eastern and south-eastern Europe would only encourage them to start 
asking for the countries to the west. Containment was the logical 
response to this. It was announced in February 1946, but only openly 
became official policy a year later, with the formulation of the Truman 
Doctrine and the Marshall Plan. These were necessary for the 
construction of the Cold War. 

Western fear of the Soviet Union played an important part in the 
origins of the Cold War. They saw the Soviet Union for what it was: 
economically and militarily weak. The source of official misconceptions 
about the Soviet Union’s real strength was lack of knowledge about the 
Soviet Union. The Soviet obsession with secrecy did not help. In 1945, 
agreement could have been reached, but in 1946, it became much more 
difficult. One of the American proposals for post-war Germany was to 
de-industrialise the country, reducing German industry to a level which 
would make it impossible for the country ever again to become a threat 
to its neighbours. This option was attractive if large reparations to the 
Soviet Union were seen as desirable, but no agreement on it could be 
reached at Potsdam. 

London and Washington wanted to revive the German economy as 
soon as possible, since the former was unable and the latter unwilling 
to sustain it for much longer. Inevitably, this raised concern in Moscow. 
It was actually in everyone’s interests to reach an agreement on 
Germany for accord on other parts of the world to follow. Nevertheless, 
the importance of Germany was so important to both sides that no one 
was willing to leave a vacuum. Each side feared that Germany would 
pass into the camp of its adversary. The Soviet believed that the market 
economy would pull Germany into the American influence, while the 
Americans were concerned about the likelihood of a German state 
being communist. France played a negative role throughout. It wanted 
Germany dismembered and divided, and it needed reparations. 
Eventually the only solution to the seemingly impossible European 
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problem was to divide the continent into blocs and revitalise the 
western economies as the most certain way of resisting communism. 

The Cold War was not inevitable, but it became a reality because of 
the innate needs of the Soviet Union and the United States. The Soviet 
Union placed priority on security before any other considerations, and 
this was not entirely appreciated in the United States. America 
genuinely wanted Soviet co-operation after the war, but on its own 
terms. Although mutual interests were strong enough for a possible 
relationship to develop, it is tempting to conclude that Stalin had the 
power in 1945 to make the decisive move and introduced a new era in 
Soviet-American relations. The Soviet Union lost out as a result of 
Stalin’s failure to seize the opportunity that was offered. The result was 
an enormous and continually increasing Soviet defence burden; the 
formation and maintenance of Soviet-backed regimes in eastern and 
south-eastern Europe which alienated the populations there; the 
division of the world into armed camps; and international hostility. 

As a result, what was the ‘Cold War’ about? Moreover, was it 
inevitable? It was, in my view, Soviet-American rivalry to become the 
dominant world power. It was not inevitable; yet it become a reality 
because of the innate needs of the Soviet Union and the United States. 
The Soviet Union placed security ahead of all other considerations and 
this was not sufficiently appreciated in the United States. America 
genuinely wanted Soviet co-operation after the war but on its own 
terms. Mutual interests were sufficiently strong for a possible 
relationship to develop. 
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Karlovice Treaty Of 1699: Reasons For That And Its Consequences 

 

Ferhad Turanly** 

 

Abstract 

The study purpose ‒ to analise the historical events which caused the 
conclusion of Karlovice Treaty and consideration of “the Ukrainian problem” 
in it, as well as the consequences of that one. The Polish and Lithuanian 
Commonwealth and the Tsardom of Muscovy tried to divide the Cossack-
Hetmanic Ukraine. However, the military and political union with the 
Ottoman Empire valid in the beginning of the last quarter of the 17th century 
was an impediment for the implementation of those tries. As the steps aimed 
at the occupation of Ukrainian lands by the said states were opposed by the 
Ottoman Empire. Besides, the efficiency of that opposition depended directly 
on the international situation of the ally of the Cossack-Hetmanic Ukraine.   

But, as the Polish and Lithuanian Commonwealth and the Sublime Porte 
lost their power, Muscovy increased its presence in Eastern Europe. 
Combined endeavors of the Polish and Lithuanian Commonwealth and those 
of the Swedish Kingdom in their struggling against the Tsardom of Muscovy in 
the beginning of the 18th century were also insufficient to stop completely 
the military and political activity of Muscovy because of the availability of 
acute contradictions between the above said enemies of the state. As for the 
Ottoman Empire is concerned, after signing Karlovice Treaty in 1699, despite 
the Polish and Lithuanian Commonwealth’s suffering from running attacks of 
Muscovy, it kept on being in peace with Muscovy and even supported that one, 
“the Ukrainian problem” was unsettled, and it was very actual in the international 
policy of the Ottoman Empire.  

Hence, the purpose of this study is to interpret some data from Turkish-
Ottoman and Ukrainian written sources, particularly from the historiography, 
which contain the principal aspects, as well as preconditions and 
consequences of separate events that took place during the respective 
historical process. The set up purpose of the study was achieved by studying 
the level of the Karlovice Treaty effect on the process of the international 
relations between the above aid countries and of rising of a geopolitical 
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system in Eastern Europe. The study methodology is based on the principles 
of historism, objective analysis, interdisciplinary of making a study, 
identification of the authenticity and informational value of the identified 
data and facts, as well on the application of interpreting the respective 
historical events with taking into account the data available in Turkish-
Ottoman and Ukrainian written sources and historiography. In the study there 
were applied methods of the historiographic, terminological, typological and 
comparativistic analyses. The scientific novelty of the study is a civilisational 
comprehension of the history of relations between the states-parties to 
Karlovice Treaty, and also that of “the Ukrainian problem” reflected in that 
treaty. The Treaty resulted in a rise of a new geopolitical system in Eastern 
Europe in general, and on the Balkans in particular.   

Keywords: the Balkans, geopolitics, Karlovice Treaty, international 
relations, Eastern Europe 

 

The basic unit. The grounds for our study of the Ukrainian History 
at the background of the Karlovice Treaty of 1699 were Turkish-
Ottoman written sources, particularly the Defgterdar Sary Mehmed 
Pasha’s chronicle “The contents of the past events”, where 
information about the Turkish History of 1656–1703 is provided1, “The 
Chronicle”2, “History from Rashid”3, “History from an Armour-bearer”4; 
“The Polish document of the Karlovice Treaty”5, “The Ottoman 
Document of the Karlivice Treaty”6, аs well as data from Turkish 

                                                           
1 Defterdar Sarı Mehmed Paşa, Zübdetüʾl Vekay-î, Süleymaniye Kütüphanesi, Esad 
Efendi 2382, İstanbul. 
2 Fahri Çetin Derin, Abdurrahman Abdi Paşa Vekâyinamesi, Yayınlanmamış Doktora 
Tezi, İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul 1993, 431 s. 

 .ص  ٥٩٥ ‘۲٨۱۲  ‘عامره مطبعۀ ‘استانبول ‘الجلد الثان   ‘تاري    خ راشد  ‘محمد راشد افندى3
4 Mehmed Ağa Fındıklılı Silahdar, Nusretnâme IV, Sadeleştiren: İsmet Parmaksızoğlu, 
Cilt II, Fasikül I, Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulunun 3 aralık 1964 tarih ve 
264 sayılı karariyle bastırılması uyğun görülmüş, İstanbul, Milli Eğitim Basım Evi, 1966, 
184 s., 1703‒1721 yy. 
5 Kołodziejczyk Dariusz, Ottoman-Polish diplomatic relations (15th – 18th century): an 
annotated edition of ‘ahdnames and other documents. Document 58, 26 January 
1699. Leiden, Boston, Köln : Brill 2000, p. 581–586.  
6 Kołodziejczyk Dariusz, op. cit., Document 59, 26 January 1699. p. 587–593. 
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Historiography works, such as “The Ottoman History”7, “The Great 
Ottoman History”8 and others. They clear up the preconditions and 
circumstances of concluding the Karlovice Treatment (Karlofça 
Muahedesi), as well as its consequences, partially the ones for 
Ukraine9.  

It should underlined, that the Ukrainian Historiography in relation 
of the Karlovice Treaty, when signing which “the Ukrainian problem” 
was taken into account too, states, that the work of a congress in the 
town of Karlovice 10 between October 1698 and January 1699a 
peaceful treaty was signed to stop the war between the states-
members of the Solemn League: the Austrian Empire, Venice, the 
Polish and Lithuanian Commonwealth, the Czardom of Muscovy – 
from on hand, and the Ottoman Empire – from the other hand. It must 
be clarified, that this treaty was initially signed three states – the 
members of the above said League and the Sublime Porte happened 
on 16 January 1699. While the Czardom of Muscovy and the Ottoman 
Empire on 14 January that year made аn armistice for two years; then 
in 1700   the Constantinople Peaceful Treaty was exercised11. It was 
also said, that singing the above mentioned treaties determined legally 

                                                           
7 İsmail Hakkı Uzunçarşılı, Osmanlı Tarihi, II. Selimin Tahta Çıkışından 1699 Karlofça 
Andlaşmasına Kadar, Сilt ІІІ, I. Kısım, 5. Baskı, Ankara, Türk Tarih Kurumu Basımevi, 1995, s. 
585–595. 
8 Yılmaz Öztuna, Büyük Osmanlı Tarihi, Osmanlı Devleti’nin Siyasî, Medenî, Kültür, 
Teşkilȃt ve San’at Tarihi, 10 Cilt, Dördüncü Cild, İsnanbul, Ötüken Neşriyat A. Ş., 1994, 
s. 352 –353.  
9In particular, the Ukrainian Historiography tels us about that in the section “The 
Karlovice Treaty and further subdivision of the Ukrainian land” in the monography 
“The Cossacks period in the History of Ukraine in Turkish-Ottoman written sources 
(ther second half of the 16th century  ‒ the first half of the 18th century” by F. 
Turanly. Kyiv : Publishing House “Kyiv-Mohyla Academy”, 2016. pp. 376–392. 606 pp; 
See also:  Stanislavskyi V. V. The Karlovice Congress. An Encyclopedia of the History of 
Ukraine, in 8 volumes. Vol. 4 : Ка–Коm / Editorial Board: V.A. Smoliy (the Head) and 
others.  Київ : Naukova Dumka.  2007.  pp. 114–115; Тuranly F. “The Ukrainian 
problem” in the Karlovice Treaty (1699): the Turkish retrospection. Skhidnyi Svit. 2012. 
Issue 3. pp. 32–40. 
10 Kаrlofça (Turk), Сремскі(-)Карловці / Srijemski-Karlovci (Serb); Kаrlowitz (Germ). 
Nowadays it is a town of Sremski Karlovci in Serbia on the Balkans.  
11 İlber Ortaylı, İlber Ortaylı Seyahatnamesi, Bir Tarihçinin Gezi Notları, 7. Baskı, 
İstanbul, Timaş Yayınları, 2015, 304 s. 
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a new arrangement of the political forces in the regions of the location 
of the said states.12.   

But the Turkish historiography concerning the said problematic 
theme informs the following: “The Ottoman state between 1683 13 and 
1699 14 has been at war for 16 years first with three and then with four 
states. After the execution of the [the Chief Vizier] Merzofoglu Каra 
Мustafa Pasha and appointment of new viziers and commanders at 
the Austrian front the Turks were defeated a few times. The enemy’s 
forces15, that reached the Balkans, endangered the situation for the 
city of Edirne.  The situation got still more aggregated, because the 
pressure of the enemy provoked uprisings of the population in 
Moravia, Albania and Serbia. Later, when Köprülüoğlu Fazıl Mustafa 
Pasha became the Great Vizier, who had got in his hands the power 
levers, the internal safety was restored, and the enemy’s forces were 
made to leave the Balkan countries for Hungary. The further struggling 
against the states-enemies was of no success. The Austrians found 
themselves in a similar position, as they were fighting at that time 
against the French”16. When analysing this information, one can 
identify the chronological sequence of reasons, why the Ottoman 
Empire’s army was getting weaker, though it had itself organised 
military actions with a sporadic success in the north of the Black Sea 
and on the Balkans, as well as the rise of a problem in the defense 
system, a severe punishment of the Commander-on Chief of the 
Ottoman Army and the appointment on that position of another 
person, and also the role of the religious factor.  

The available sources clearly show, that a large-scale and long-
lasting character of the war was accounted for occurrence of social 

                                                           
12 Stanislavskyi V. V. The Karlovice Congress. An Encyclopedia of the History of 
Ukraine, in 8 volumes.  Vol. 4 : Ка–Коm / Editorial Board: V.A. Smoliy (the Head) and 
others.  Київ : Naukova Dumka. 2007. pp. 114–115; Kinder H., Higelman W. The World 
History / Transl. from German; Designed by Harald and Ruth Bukor; Scientif. 
Supervisor, Edit. By А.H. Sliusarenko, О. F. Ivanov.  ‒ Kyiv : Znannnia-Pres. 2001. p. 
265. 
13 1094 due to Hijri Calendar. 
14 1110  due to Hijri Calendar. 
15 The Austrian troops are meant.    
16İsmail Hakkı Uzunçarşılı, aynı eser, Сilt III, I. Kısım, 5. Baskı, s. 585. 
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problems in the army and among the population of the Ottoman 
Empire. To identify the consequences of these processes there are 
important the facts fixed in the following data: “The most important at 
that time military events taking place at the Austrian front, where the 
Commander-in-Chief  [Köprülüoğlu Fazıl Mustafa Pasha] was 
personally, the cutting edge military forces and military facilities were 
sent just to that front.  Hence, the provision of the Venetian and Polish 
fronts was poor, even though a сonsiderable help was given by the 
Crimean Khanate 17. Under such circumstances the Poles failed to 
conquer the town of Kamyanets[-Podilskyi], although they  had been 
dreaming of that for a long time. Therefore, the venetians invaded 
Bosnia18, Dalmatia19 and Moravia20, and advanced up to the central 
Greece”21. Information from this text made it possible to characterise 
in more detail the scenario of the military actions, which took place at 
the four fronts with the states-enemies22, that resulted in the 
Ottomans losing their positions on the Balkans which was very 
essential as for the consequences were concerned, especially in the 
north of the Black Sea.   

When analysing the international relations of the Sublime Porte 
with the states-members of the Sublime Porte, one should say, that 
the introduction of the military actions at four fronts resulted in a 
weakening of the Ottoman Empire, and as a result, the opposite party 
got some victories. The Turkish forces have got to properly face the 
necessity to get prepared to the next military actions, that is according 
to requirements of the new time. The long-lasting war with the 
Austrian [Empire] weakened the Tatar military forces [of the Crimean 
Khanate], which were hopped from one front onto another one, which 
resulted in weakening their strength. While on the northern fronts 

                                                           
17 There is meant the active participation of the Crimean Khanate troops at the 
Turkish-Polish front.  
18 The historical and geographic region located in the Dinaric Alps and bordering in the 
north with the Pannonic Palin, while in the north and in the south – by the rivers of 
Sava and Dtyna. Its southern, Medieval area is sometimes caslled Herzsegovina. 
19 A historicaql area in the north-west of Balkan Peninsula. 
20 A historical area in Czechia. 
21 İsmail Hakkı Uzunçarşılı, aynı eser, Сilt III, I. Kısım, 5. Baskı, s. 585. 
22 The states-members of the “Solemn League” are meant. .  
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lines the Muscovites jointly with Poles were becoming stronger, and 
they already threatened to both the Crimean Khanate, and to the 
Ottoman state. It should be stressed, that owing to Gadji Selim Giray 
[І]23, who headed the Crimean Khanate for the third time, a lot was 
achieved in the sphere if the internal and external policy”24. It is also 
worth to pay attention to the point, that the Turkish Army won at the 
fronts mainly owing to the heroic participation in the military 
campaign of the Crimean-Tatar Army under the head of Selim Giray I, 
who four times ruled the Crimean Khanate four 23 years. We should 
note, that it was at that phase of the then world war, that the Solemn 
League got advantages over the Ottoman Empire at all the above 
mentioned fronts. Because of that the Ottoman Empire offered to 
make peace. The diplomatic activities of the Ottoman Empire aimed at 
making a peaceful agreement is evidently especially rising during the 
ruling in the Ottoman Empire of Sultan Suleiman ІІ25. Taking in 
consideration the situation of the Sublime Porte at the then stage of 
the development of its foreign relations, conclusion of a peaceful 
agreement would have meant a transfer, in particular, to Ukraine the 
Kamyanets-Podilskyi Area under the ruling of the Polish and Lithuanian 
Commonwealth. It should be underlined, that the long-lasting war 
resulted in its participants getting more and exhausted, so they had to 
agree on an armistice. In this relation the above said chronicle ‘The 
content of the past events” states, that during 1696–1697, as the war 
outcome, in all areas, especially in the far away regions of the 
Ottoman Empire, a civil mess was dominating accompanied with the 
political and social problems.26 

When tracing the reflection in Turkic sources the development 
process of diplomatic relations between states-participants of military 
events at the end of the 17th century, сit should be noted, that the 
Ottoman State in the “world war” was alone to lead the military 
campaign. In sources the following is stated about that: “As both the 
Ottomans, and the Austrians were going through difficult times, which 

                                                           
23 Period of the third ruling: 1692 – 1699. 
24 İsmail Hakkı Uzunçarşılı, aynı eser, Сilt III, I. Kısım, 5. Baskı, s. 586. 
25 Ruling period: 1687–1691. 
26 Defterdar Sarı Mehmed Paşa, Zübdetüʾl-Vekay-î, İstanbul, Süleymaniye kütüphanesi, 
Esad Efendi 2382, Vrk. 340, 344.  

http://www.eskieserler.com/YazarDetay.asp?LID=TR&LID=TR&ID=3946
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was accounted for by the long-lasting war, then they from time to time 
addressed each other with offers to come to a peaceful agreement on 
an armistice. The Ottoman State had  to fight at three fronts at the 
same time27, when Melek Ibragim Pasha and Sary Suleiman Pasha 
were commanders. The Ottomans advanced a lot in approaching an 
armistice with the Austrians, but they always faced unacceptable 
proposals from the Emperor [Leopold І], who had got a number of 
victories by that time, so the respective commanders were unlucky in 
getting their positive results”28. The data we received from our analysis 
of the said text prove the respective war to have been long-lasting and 
multi-vectorial on the Ukrainian territory too, and that tries of the 
Ottoman State to come to agreements with the opposing parties, 
particularly with the Austrian Empire, on an armistice, for a long time 
did not result in positive outcomes.    

A tendency to a possible peaceful ending the war can also be 
traced, when Sultan Suleiman II became the head of the Ottoman 
State29. When he was announcing his taking the throne, he wanted to 
demonstrate something new in the state policy. With that in his view, 
he sent a delegation headed by Zulfigar Efendi to the city of Vienna, so 
as to conclude there a possibly armistice. When this delegation arrived 
in the capital of Austria, a message was received about the conquest 
of the city of Belgrad by the Austrian military forces. This fact made 
Emperor Leopold I feel very arrogant, and he began to demand from 
the envoys of the Sultan very serious cessions. For instance, he 
required to give back some fortresses and cities and towns. Finally, 
after negotiating for a long time, the said peaceful initiative of the 
Ottoman Empire occulted to be futile.30. As we can see, despite the 
tries of the new Turkish ruler aimed at strengthening his positions in 
the said war, he had still larger losses (of cities and fortresses). This 
fact aggravated the socio-political position if the Solemn Porte. 

                                                           
27 Battles at the Austrian, Venetian and Polish fronts are meant.  
28 İsmail Hakkı Uzunçarşılı, aynı eser, Сilt III, I. Kısım, 5. Baskı, s. 586–587. 
29 Ruling period: 1687 – 1691. 
30 The negotiations in Vienna lasted for four months and ended in the autumn of 
1689 with no results, which was stated by another Yurkish historigrapher: Yılmaz 
Öztuna, aynı eser, Dördüncü Cild, s. 352–353; İsmail Hakkı Uzunçarşılı, aynı eser, Сilt 
ІІІ, I. Kısım, 5. Baskı, s. 586. 
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However, the war between Austria and France had already turned into 
a long-lasting and still more exhausting one. For those reasons an 
opportunity to stand for the city of Belgrad31, which Commander Fazil 
Mustafa Pasha did. In particular, he displaced Austrians back to the 
rivers of Danube and Sava. The Emperor of Austria was very 
dissatisfied with such a development of events, and the respective 
parties wished their desires to come to an agreement on the base of 
other terms and conditions. England and Holland, which were allies of 
Emperor I, tried in fact to settle the acute contradiction between the 
Austrian Empire and the Solemn Porte. For that purpose the French 
ambassador in the Ottoman Empire together with the former 
ambassador of France in the Ottoman Empire, Mr. Shatanov (Şatanof  
Turk), together with the former ambassador Ferriol (Feriol Turk) 
arrived in Istanbul, so as to prevent making a union between the Polish 
and Lithuanian Commonwealth and the Austrian Empire, so as to 
make a treaty with the Ottoman Empire, but that plan failed. 
Endeavours of the Crimean Khan Selim Giray І to attain an armistice 
failed too. But, from one hand, England and Holland, which were 
opponents of France, tried to act in the way, so as to delicately 
promote the achievement of certain understanding in this matter. 
Therefore, the parties to the conflict started step-by-step to give in 
one to another on mutual claims. The scope of the war were 
increasing, and its stopping became a problem for a whole Europe, 
that is why diplomatic efforts of the other countries were directed 
primarily at the reconciliation of belligerent parties, as well as at the 
protection of their own political interests. At that difficult, especially 
for the Ottoman Empire time, in 1695 32 Mustafa ІІ33 became the new 
sultan, who made two successful marches against the Austrian Empire. 
He suspected, that success would stay with him later on too, however, 
the third military march of this sultan against Austria ended in in 1697 
a failure for his army in the battle near Zenta (Turk Zanta) and with the 

                                                           
31 About the conquest of Belgrad (6–8 September 1688) see in more detail in Yılmaz 
Öztuna, aynı eser, Dördüncü Cild, s. 346–348. About the liberation of Hungary (1686–
1687) after the conquest of Belgrad in 1688 see: Kinder H., Hilgeman W. Ibidem, p. 
265; İsmail Hakkı Uzunçarşılı, aynı eser, Сilt III, I. Kısım, 5. Baskı, s. 586–587. 
32 1106 due to Hidji Calendar. In the text we studied this date is stated as 1006, which 
should be considered mistaken.   
33Ruling period: 1695–1703. 
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conquest of Saraоjevo with the Austrian troops. Our study of Turkish-
Ottoman written sources enables making the conclusion, that the 
diplomatic efforts made to settle the military conflict between the 
Solemn League and the Sublime Porte and such European states, 
France, England and Holland, did not bring the expected efficiency, 
because each participant of this military conflict set up claims which 
contradicted the interests of the other allies of the Coalition. Hence, 
the preconditions that were focused on the settlement of the armed 
conflict could not be efficient without mutual compromises and 
cessions.  

It should also be noted that, after the victory over the Austrian 
Army in the battle near Zenta, the situation for the Ottoman Empire 
got still more complicated almost at all the fronts. For instance, the 
war between Austria and France stopped; the Austrian Empire won, 
but that victory was not the final one. Besides, Emperor Leopold І 
wanted to transfer his troops from that front to fight against the 
Ottoman Empire. There should be also taken in account such factors, 
as the revolt of the Christian population34 in the western area of the 
Ottoman Empire, and the conflicts which existed or regularly occurred 
between the European states. These circumstances significantly 
pushed the conflict parties to discussing the armistice terms and 
conditions35. 

İsmail Hakkı Uzuncharshyly wrotes about this the following: “After 
the two parties [the Austrian Empire and the Ottoman one] decided to 
make a peaceful agreement between themselves36, on 24 April 1698 
their representatives gathered in Vienna and began to define the 
possible t3erms and conditions of such an agreement.37 Emperor 
Leopold [І] was proud of his military achievements, so he insisted on 
the necessity of making peace, but he wanted to grab additional 

                                                           
34 Kinder H., Hilgeman W. Ibidem, p. 265; İsmail Hakkı Uzunçarşılı, aynı eser, Сilt ІІІ, I. 
Kısım, 5. Baskı, s. 587. 
35 İsmail Hakkı Uzunçarşılı, aynı eser, Сilt ІІІ, I. Kısım, 5. Baskı, s. 587–588. 
36 Yılmaz Öztuna, aynı eser, Dördüncü Cild, s. 407–414. İsmail Hakkı Uzunçarşılı, aynı 
eser, Сilt ІІІ, I. Kısım, 5. Baskı, s. 589. 
37 The protocol was under discussion for 20 days, and the conference started on 13 
November 1698. (Yılmaz Öztuna, aynı eser, Dördüncü Cild, s. 407–414). See also: 
İsmail Hakkı Uzunçarşılı, aynı eser, Сilt ІІІ, I. Kısım, 5. Baskı, s. 589–591. 
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territories which were not yet under the governing of the Polish and 
Lithuanian Commonwealth or the Czardom of Muscovy. Finally, the 
participants of the meeting did not like such a process of the 
negotiations, particularly the inclination of the Austrian Emperor to 
making peace. Hence, to come to an agreement, Tsar Peter [І] and king 
August [ІІ the Strong]38 even met personally, but anyway they failed to 
come finally to a certain agreement. The Muscovy, besides the 
Fortress of Azov it had occupied, wanted to get the Kerch Fortress too, 
while the Poles wanted to conquest the Fortress of Kamyanets[-Polilskyi] 
they had been fighting for quite a long time.39 All wanted to settle the 
problem sitting at the table of peaceful negotiations. Therefore the 
Poles addressed the Pope40, so as he would become a mediator in 
those complicated negotiations41. Venice was satisfied that there was 
to get regulated the point of the front line after occupation by it of 
Moravia. Those were the positions the states, which were eager to 
achieve an armistice, stood on during the respective negotiations.”42. 
According to the Turkish historiographer Yılmaz Öztuna, on 18 
December 1698 the Muscovy envoys announced, that they would not 
sign the said treaty on the terms and conditioned they had been 
offered to, but they agreed to sign on 24 January 1699 a “mütareke”43 
for 2 years and approved the decision to meet in Istanbul to hold 
specific peaceful negotiations44. According to the proposal of the 
Ottoman Government, to make the treaty the town of Sremski 

                                                           
38 The first ruling period: 1607–1704, the second ruling period: 1709–1733. 
39 Due to the data from Yılmaz Öztuna, at these negotiations (on 2 December 1698) 
the Turkish ambassadors announced the transfer of Kamyanets-Podilskyi under the 
jurisdiction of Poland and declared their demands of ge4tting back the Fortress of 
Azov (which really happened). See: Yılmaz Öztuna, aynı eser, Dördüncü Cild, s. 414. 
40 It should also be noted, that the ambassadors of the Polish and Lithuanian 
Commonwealth demanded to transfer under their jurisdiction two monasteries 
located in Moldova. See: Yılmaz Öztuna, aynı eser, Dördüncü Cild, s. 414. 
41 Cardinal Climent XI is mean (Pope of Rome: 1700–1721). 
42 İsmail Hakkı Uzunçarşılı, aynı eser, Сilt ІІІ, I. Kısım, 5. Baskı, s. 593. 
43 This term means a ceasefire between two opposing parties at a definite period of 
time, that is “an armistice”, for that a respective agreement shall be concluded (Ferit 
Devellioğlu, Osmanlıca-Türkçe Ansiklopedik Lûgat, Yayına Hazırlayan: Aydın Sami 
Güneyçal, 11. Baskı, Ankara, Aydın Kitabevi Yayınları, s. 757, 1993). Due to İsmail Hakkı 
Uzunçarşılı, the expiration of that agreement was to be 3 years. 
44 Yılmaz Öztuna, aynı eser, Dördüncü Cild, s. 414. 
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Karlovci was chosen, located near Belgrad, on a bank of the river of 
Danube, where the border line between Turkey and Austria was set. 
The decision to make a peaceful treaty having been made, the person 
authorized by the Ottoman Empire, and namely the Great Vizier 
Amjazade Gusein Pasha, to be on a safe side, set off with his army (to 
be secured from any possible repetition of the war) to Belgrad. On the 
way to Sofia he got a written message from the persons authorised by 
Austria and Venice about the principal text of the planned treaty. The 
delegation sent to Sremski Karlovci from the Ottoman party also 
included Rami Mehmet Efendi, the Minister on Foreign Affairs, and 
Isketzade Alexander Mavrokorkat, the Divan interpreter. Among the 
participants of the negotiations process, besides representatives from 
the Sublime Porte, from one side,  and those from Austria, Poland, 
Venice and the Czardom of Muscovy, from the other side, envoys from 
England (Bachet) and Holland (Hemsberke, or Jakob Konte Kaler) were 
also included). In 1699 (1110 due to the Hijri Calendar) negotiations on 
making a  peaceful treaty were started. The Austrian Empire was 
represented at the Karlovice negotiations such authorised persons, as 
Counts Ortingen and Shiging, from Venice there was Chevalier Ruzzini 
(or Signor Cavalier Carlotto), from Poland Польщу –  Count 
Malachovski, while the Czardom of Muscovy was presented by Prokop  
Bogdanovych as an observer.45 

When analysing the information available in our respective written 
sources in relevance of the scenario of the said events from the point 
of view of their cause-and-effect relationships, we have found that the 
Karlovice negotiation p[process lasted for four months, and during 
that time  its participants held 36 meetings. At last, after complicated 
discussions of the terms and conditions for the armistice, on 26 
January 169946  a peaceful treaty was signed for 25 years between the 
states that had been at war, except for the Сzardom of Muscovy, 
which the above said “mütareke” was made with – an agreement on a 
ceasefire for three years.47 After completing the official ceremony of 

                                                           
45 İsmail Hakkı Uzunçarşılı, aynı eser,  Сilt ІІІ, I. Kısım, 5. Baskı, s. 590. 
46 24th in Rejep Month in 1110 due to Hijri Calendar.   
47 Due to Yılmaz Öztuna, this agreement was signed on 24 January 1699 for  period of 
2 years (Yılmaz Öztuna, aynı eser, Dördüncü Cild, s. 416; İsmail Hakkı Uzunçarşılı, aynı 
eser, Сilt ІІІ, I. Kısım, 5. Baskı, s. 590.  
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signing the Karlovice Treaty the states-participants, after long-lasting 
negotiations, announced the beginning of a peaceful period and the 
end of the conference48. The basic principles of the treaty text were 
represented in the form of the below given provisions. For instance, 
the terms and conditions of the treaty with the Austrian Empire 
consisted of 20 articles, which provided the following: Temeshvar Area 
with the territories adjoining to the rivers of Тisza, Danube and Maros, 
was to remain under the power of the Ottoman Empire. The territory 
of Hungary, including Ergel49, that had been under Turkey since 1526, 
was to be transferred to the territory of the Austrian Empire, while the 
rivers of Tisza and Maros  were to stay free for using by both of the 
countries for the needs of their national shipping industry, fishing, etc. 
The text also said about the necessity to observe the terms and 
conditions of the concluded treaty by the Crimean khanate and other 
countries50. The terms and conditions of thee treaty with the Polish 
and Lithuanian Commonwealth consisted of  11 articles, which 
proclaimed the following: the Ottoman Empire was to leave Ukraine, 
particularly Kamyanets-Podilskyi (with the eparchy), Lviv (with the 
central eparchy), which under the Buchach Agreement of 17 October 
1672 had been transferred to the power of the Sublime Porte. As for 
the Sublime Porte was concerned, it was to cancel the state office of 
the Hetman, who was appointed for governing the Ukrainian Cossacks, 
and his residency in Moldova. Under Article 4 the Government of the 
Ottoman Empire undertook the obligation to stop the military advance 
of the Crimean Khanate to the Polish and Lithuanian Commonwealth 
and cancel the yearly tribute from that country in favour of the 
Crimean Khan. The Turkish border was set along the river of Dnister, 
therefor the other Ukrainian lands, and particularly Bukovyna, 
Besarabia, Khotyn with the adjoining areas were to remain under the 

                                                           
48 Yılmaz Öztuna, aynı eser, Dördüncü Cild, s. 416. 
49 The other name is “Transilvania” (Turk Erdel) – the western territory of the modern 
Romania. II. György Rakoczi II was its prince (Ruling period: 1648–1657). A part of the 
territory of the Hungarian Kingdom. In 1919 it was divided between Yugoslavia (1/3 of 
the area) and Romania (2/3 of the area); Mehmet Zeki Pakalın, Osmanlı Tarih 
Deyimleri ve Terimleri Sözlüğü, Cilt I, İstanbul, Milli Eğitim Basım Evi, 1993, s. 543. 
These three regions are under the protectorate of the Sublime Porte. 
50 İsmail Hakkı Uzunçarşılı, aynı eser, Cilt ІІІ, I. Kısım, 5. Baskı, s. 591–592; Yılmaz 
Öztuna, aynı eser, Dördüncü Cild, s. 417 . 
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power of the Ottoman Empire51. The above mentioned historian D. 
Kołodziejczyk, concerning the participation of the polish and 
Lithuanian Commonwealth in the negotiating processes regarding the 
conclusion of the Karlovice Treaty and its approval in particular, 
underlines its precondition, that is the unconventional victory of the 
allied states in 1683 and on the formation in 1684 of the Solemn 
League. The polish and Lithuanian Commonwealth failed to receive 
back its Fortress of Kamyanets-Podilskyi as long as the conclusion of 
the said treaty. In particular it is said that the polish military 
expeditions took place in 1686 and in 1691 against Moldavia, turned 
out to be also unsuccessful. On 26 January 1699 the respectively 
appointed ambassadors of Austria, Venice, Poland-Lithuania and 
Muscovy signed a few treaties with the Ottoman Empire52. The terms 
and conditions of the treaty with the Austrian Empire included 20 
articles, that one with the Polish and Lithuanian Commonwealth did 11 
ones, and that one with Venice consisted of 16 articles. The tribute 
having been set up after the conquest of the Fortress of Zenta by the 
Ottoman Turks were to be cancelled. The Venetians were to return all 
the cities/towns and villages/settlements that they had occupied in 
the north of the gulf, while the fortresses and the cities/towns in the 
north of the gulf, as well as Іnebahty53, and Моrа Peninsula were to 
become included under the reigning of the Ottoman Empire. As for the 
treaty with the Czardom o9f Muscovy, it should be taken in 
consideration, that Peter І, having conquered the Fortress of Azov, 
wanted to provide himself with an outlet to the Black Sea, as the Kerch 
Vent belonged then to the Sublime Porte.54 We should also note that 
after analysing the text of the chronicle by Mehmed Rashid Efendi, 
where there are data in relation of the problems under our study, such 
as the following ones: “Discussion of the agreement and making a 
peaceful treaty with Austria, Poland, Venice and Muscovy” dated from 

                                                           
51 Yılmaz Öztuna, aynı eser, Dördüncü Cild, s. 418. 
52 Dimitri Kantemir, Osmanlı İmparatorluğu’nun Yükseliş ve Çöküş Tarihi / Incrementa 
atque decrementa Aulae Othomanicae, İkinci Cilt, 2. Bası, İstanbul, Cumhuriyet kitap 
klübü, Cumhuriyet kitapları, 1998, s. 828–829; Kołodziejczyk Dariusz, op. cit., p. 153–
158. 
53 İnebahtı (Turk). 
54 İsmail Hakkı Uzunçarşılı, aynı eser,  Сilt ІІІ, I. Kısım, 5. Baskı, s. 593. 
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the year of 1110 according to the Hirji Calendar (1698/1699)55; “Article 
One of the Agreement concluded with the Austrian Emperor” dated 
from the year of 1110 according to the Hirji Calendar (1698/1699) 56; 
“Articles of the agreement of the Polish kafirs with the Ottoman 
State” 57; “Articles of the treaty of the Venetian community” dated 
from the year of 1110 according to the Hirji Calendar 
(1698/1699 року) 58; “Arrival of the Minister for Foreign Affairs Rami 
Mehmed Efendi with the texts of the agreement to the [city of ] 
Edirne” dated from the year of 1110 according to the Hirji Calendar 
(1698/1699) 59; “Arrival of the Polish envoy with the demand of 
making a treaty with the Sultan” dated from the year of 1111 
according to the Hirji Calendar (1699/1700) 60; “Arrival of the envoy of 
the Tsar of Muscovy for a bilateral discussion обговорення of the 
peaceful treaty” dated from the year of 1111 according to the Hirji 
Calendar (1699/1700) 61; ‘Arrival of the envoy from Venice to the 
Ottoman State” dated from the year of 1111 according to the Hirji 
Calendar (1699/1700) 62; “Discussion of the peaceful treaty with the 
Muscovy envoy”, “Article One of the peaceful treaty with Muscovy” 
dated from the year of 1112 according to the Hirji Calendar 
(1700/1701) 63; “A Transfer of the Polish Kingdom to the unfortunate 
Nalkyran” 64; “Rebuilding of the Fortress of Ochakiv” dated from the 
year of 1114 according to the Hirji Calendar (1702/1703) 65; “Meeting of the 
Muscovy envoy wih the Great Vizier” dated from the year of 1114 according 
to the Hirji Calendar (1702/1703) 66 and others. This analysis makes it 
possible to show in more detail the events connected with the 
Karlovice Treaty between the above mentioned states. Particularly, 
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the chronicler lets us know, that the Czar of Muscovy, after signing by 
the Ottoman State of the peaceful agreement with  the Austrian 
Empire, sent his authorised ambassador to Karlovice, where that 
signed on behalf the Czar of Muscovy “the mürateke” – an agreement 
on ceasefire for three years. In July 1700, with mediating of the 
Ukrainian Hetman Ivan Mazepa and owing to his diplomatic efforts, a 
peaceful treaty for 25 years was concluded between the Czardom of 
Muscovy and the Ottoman State. Under Article 4 of this treaty, the 
Fortress of Azov with the adjoining areas, including the secured 
structures and fortresses, were to be transferred to the power of the 
Czar of Muscovy. Due to Article 7, the Czardom of Muscovy was to get 
in possession the lands located at a distance of up to 10 hours of 
movement from the river of Kuban. Under Article  2 of the Treaty, the 
fortresses built over the river of Dnipro, and namely Dogan, Gazi-
Кеrman, Shgin-Кеrman, Nusret-Кеrman, were transferred to the 
domination of the government of the Ottoman Empire with the 
precondition of demolishing the surrounding fortifications. Also due to 
the terms and conditions of the “the mürateke”, the Government of 
the Czardom of  Muscovy got the right to have in Istanbul his 
permanent official representative, that is a plenipotentiary 
ambassador. According to Article 8, Piotr Tolstyi was appointed the 
Ambassador of Muscovy in the capital of the Sublime Porte. During the 
negotiations the person authorised by the Czar of Muscovy with the 
Minister Rami Mehmed Efendi the possibility of setting up 
communication way between Azov and Istanbul. However, as the 
Black Sea was supposed an internal sea of the Ottoman Empire, the 
positive settlement of this problem was declined by the Turkish party. 
The said should be added with, that the Karlovice peaceful Treaty was 
concluded resulting from long-lasting and exhausting wars, that were 
taking part as follows: between the Ottoman Empire and the Austrian 
Empire –  for 15 years and 9 months, between the Polish and 
Lithuanian Commonwealth versus the Ottoman State – for 15 years 
and 4 months, between Venice and the Ottoman State –  for 14 years 
and 6 months, between the Czardom of Muscovy  and the mentioned 
states – for 9 years and 7 months. Because of the considered peaceful 
treaty, the territories that were in possession of the Ottoman Empire, 
were transferred to the other countries:  to Austria (about 249,000 
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km2), Venice (about 32,000 km2), Polish and Lithuanian 
Commonwealth (about 45,000 km2), the Czardom of Muscovy (about 
20,000 km2). Due to the data from Dimitri Kantemir, the Karlovice 
Treaty was signed by the extraordinary and authorised ambassadors of 
the states-participants in the negotiating process on 28 January 1699 
(the 26th day of Rejep month in the year of 1110 according to the Hirji 
Calendar) 67. 

Considering “the Ukrainian problem” in the context of the archival 
document “The Polish document of the agreement of Karlovice 
(Document 58, 26 January 1699)”, we suppose it would be reasonable 
to present the text of the respective article of the treaty in Latin, for 
the document having been then an original informational source, and 
it was used for providing a joint control of the rightness in the 
observation of the terms and conditions of the said treaty by the 
countries which signed that one:  

“Articulus III: Intra veteres quoque ante postrema duo bella versus 
Poloniae limites situm Cameneci fortalidum, eductis inde 
musulmanicis militiis evacuctur et integrum relinquatur, et Podoliae 
atque Ukrainae provinciaruni, nulla deinceps ab Excclso Imperio fiat 
praetensio, et Ukrainae Kozakorum hetmani nomine substitutus, qui 
modo in Moldavia residet, hetmanus amoveatur. Cumquae, limites 
antiqui Poloniae et Moldaviae manifesti sint, si commodum fuerit 
tempus ab initio futuri Mardi inchoetur evacu ido, et quam cidus fieri 
poterit, quamprimum Polonica milida e Moldavia educatur, et 
munimenta et loca illius evacuentur, et Moldavia maneat libera. 
Simulque ab inido Martii Camenecensis fortalitii evacuatio inchoetur, 
uque evacua tionis negorium ubi prius perfici poterit, sine haesitadone 
ac sine tarditate ac negligentia in execudonem deducatur. Et 
Camenecensis fortalitii evacuatio ad summum usque in decimam 
quintam mensis Maii ad finem perducatur; et quo cum facilitate ct 
celcritate dicti fortalitii fiat evacuatio, ad onera imponenda et 
transvehenda, quo ad fieri potest, curribus et iumentis 
transportationem coadiuvent Poloni; et ubique evacuationis negotium 
cum securitate et salva re peragatur, in quibus evacuationibus 

                                                           
67 Dimitri Kantemir, aynı eser, İkinci Cilt, 2. Bası, s. 827; Yılmaz Öztuna, aynı eser, 
Dördüncü Cild, s. 417. 
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fortalitiorum et aliorum locorum, quoquo pacto munitorimi, e subditis 
quicunque voiuntarie exire velint, cum propriis rebus et suppellectili 
exeant tuto et secure, et quicunque remanere velint, item tuto 
remaneant, et utrinque nullatenus impediantur. Et cum evacuatio 
fortalitiorum et locorum a principio Martii mensis utrinque inchoari 
debeat, instantiam de tormentorum Cameneci relictione, scilicet ex 
propriis atque ibi repertis, ablegatus Polonus quam primum ad 
Fulgidam Portam expediendus, afferat ad solium imperatoris”68. In the 
Ukrainian translation it means the following: “The fortified walls of 
Kamyanets-[Podilskyi], erected by our ancestors before the two wars 
against Poland, were ruined after coming of the Turkish warriors, and 
they remained in that condition, so as in the future under no pretext 
of the Highest Lord69 nobody could appear in Podillia provinces and in 
regions of Ukraine. On the other hand, the Deputy to the Hetman70 of 
the Ukrainian Cossacks, who was in Moldavia, could be replaced only 
by the Hetman. If whenever the old borders of Poland and Moldavia 
were found, let from March their destruction will begin, if a  respective 
time for that is found, and, for that to happen as soon, as the Polish 
troop and the Moldavian troop have been activated, while their 
fortifications and military settlements have been destroyed, Moldavia 
will be free. At the same time, if in the  beginning of March, when a 
destruction of the walls of Kamyanets[-Podilskyi] is started, let the 
problems associated with their demolishing, be overcome without any 
signs and carelessness. A complete runining of the said walls of 
Kamyanets[-Podilskyi] took place quickly and easily on the 15th day of 
May. Those who can, have to pay taxes and resettle to another place. 
While resettling, may the Poles help one another with carts and 
sumpters; and my all the difficulties at any circumstances resulting 
from ruining the walls, be passed over successfully, while let making 
the  business become easier. And if any of the homagers, after ruining 
all those walls and the other fortified places in any place due to the 
agreements, wanted to leave  voluntarily with his own possessions and 
riches, then let him leave with peace and without fear, and if he 
wished to stay, let him stay without fear, and may never forcing be 

                                                           
68 Kołodziejczyk Dariusz, op. cit., p. 581–586. 
69 Sultan Mustafa ІІ is meant (Ruling period: 1695–1703). 
70 Іvan Mazepa is meant (Ruling period: 1687–1709). 
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applied in any way in favour of this or in favour of that way. In the 
beginning of May, when demolishing of the walls and fortifications 
was to be started, after Kamyanets[-Podilskyi] had been left because 
of attacking it by military machines, the ones bought on the own 
money, the Polish envoy be sent to the Famous and High Palace of the 
Sultan, and I have  informed of that in front of the Emperor’s throne”. 
The outcomes of the analysis of the text we have made shows , that as 
a matter of fact the territory of Ukraine, which was at that time under 
the protectorate of the Sublime Porte, was “untouchable”. Partially, 
the residency place of the Ukrainian Hetman still remained in 
Moldavia on. To provide fulfillment of the terms and conditions 
provided in an article of the Karlovice peaceful Treaty, the 
fortifications and military settlements of the Polish and Lithuanian 
Commonwealth were to be liquidated, while the territories of Ukraine 
and Moldavia were to be freed from the troops.  The document also 
informs us about overcoming the consequences of the war and the 
time for implementing the terms and conditions of the said treaty. 
After the interpretation of the respective text we found proofs of the 
fact of availability of “the Ukrainian problematic issue” during the 
negotiating process of concluding the Karlovice Treaty.  We believe it 
is necessary to provide the contents of one more document, and 
namely it is a transliteration in Latin of that document by Dariusz 
Kołodziejczyk and its translation into English from the Turkish-
Ottoman: “The Ottoman document of the Karlovice Treaty”71. So, the 
respective provisions of the said treaty relating to Ukraine are as 
follows: 1) Kamyanets-Podilskyi Fortress, that before was located 
within the border limits of Poland, was to be left, while the Ottoman 
Army, that was located in the said fortress, was to bed withdrawn; 
2) the Sublime Porte was to have no relations with the Podillia and 
Ukrainian areas; 3) the residency place of the Ukrainian Cossacks 
Hetman in Bohdan Country (Moldova) annulled; 4) there are given 
deadlines for fulfilling the terms and conditions of the said treaty. 
Therefore, the represented texts were the same as their contents are 
concerned, but  it was important for us that  they both included the 
same facts and events. And the equivalence of the texts contents of 
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the two written sources proves the described there historical facts to 
have been authentic.  

To prove the authenticity of the described facts in the study of the 
“Ukrainian problem” in the context of the mentioned treaty, we 
believe it is necessary to add to that the data obtained directly from 
Turkish-Ottoman documents. For example, the document under  the 
title “The Karlovice Treaty”, that was in due time signed between the 
Ottoman Empire and the Polish and Lithuanian Commonwealth, 
consist of an introductive part and 11 articles. The document was 
dated from 26 December 1699. The text of the treaty was in Latin, so 
as it could be used jointly. The document is kept in the fund “Books of 
foreign states” of a Turkish Archive72. Hence, under this Treaty, the 
Polish and Lithuanian Commonwealth obtained what it had been 
fighting for for 50  years. Especial attention should be paid to the data 
relating to the theme of our study.  The said document  informs us, 
that Podillia and other lands of Ukraineя, particularly Kamyanets-
Podilskyi were transferred under the power of the Polish and 
Lithuanian Commonwealth.  

Conclusion of the Karlovice peaceful Treaty caused weakening the 
relations between the Crimean Khanate and the Sublime Porte, while 
after making the Constantinople Treaty the government undertook the 
responsibility for preventing attacks of the Crimean-Tatar Army on the 
southern territories of Muscovy and Polish and Lithuanian 
Commonwealth.73  

So, the Ukrainian lands turned out under control of the Czardom of 
Muscovy and of the Polish and Lithuanian Commonwealth. That 
situation lasted as long as the Prut War (1711), which resulted in the 
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Ottoman Empire’s restoration the rights, which it had lost according to 
the Karlovice Treaty, and it again began to keep Ukraine under control, 
particularly the Ukrainian Cossack community. Possibly, the most 
important achievement for the Polish party the cancellation of  paying 
any taxes, including the garaj74, and a tribute. Such a position of the 
polish and Lithuanian Commonwealth meant its complete 
independence on the Ottoman Empire and, in particular, upon the 
Crimean Khanate (this fact is in a special focus). The said treaty 
determined the way for settling one of the fundamental problems, and 
namely – the one is liberation of the prisoners for a certain repayment 
“fidye”75. An important place in the Treaty being under our 
consideration also belongs to the problem of undertaking measures 
aimed at the restoration of trade relations between the polish and 
Lithuanian Commonwealth and the Ottoman Empire, which were also 
implemented through the Ukrainian lands and cities/towns. It should 
be noted, that because of the military actions, the trade between the 
said countries had decreased noticeably by that time. Finally, to 
provide the validity of the said treaty, a few proposals were 
formulated. Ambassadors from the both states were to inform the 
highest officials of their countries of ‒ the king and the sultan, and let 
them know the respective  terms and conditions of the said treaty 
(article by article), so as to make all separate articles agreed between 
themselves. The last step in the procedure of making the treaty was an 
agreement about the exchange of the governors with official letters, 
that proved the fact of the final approval of the treaty.      

 

NEGOTIATING AND MAKING THE KARLOVICE TREATY 

Negotiating and making the treaty was progressing in the following 
way: 1) ceasing the fire between the belligerent parties was to become 
an important factor for starting the negotiation process; 2) for all the 
participants in the military actions (parties to the winner, to the 

                                                           
74 There is meant a tax or a tribute to have been paid by the non-Muslins of the 
population in the Ottoman Empire for using by them of a plot of land.  
75 Fidye – payment of a certain amount of money for giving freedom to arrested 
people or to hostiges (Ferit Devellioğlu, aynı eser, s. 266). 
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defeated party and the parties that were wishing to join the group of 
the countries-winners) there was to be prepared a text of a treaty on 
making peace; 3) one of the two parties that had an advantage, on 
provision of recognizing this fact by the rest of the partis to the 
corresponding negotiating process, was to enjoy the right of having 
the decisive voice during the treaty text preparation; 4) the war 
outcomes were to be the decisive principles during the discussion of 
the treaty text; 5) the party-winner to settle some issues to its favour 
during the negotiations made an accent at its victory as the main 
argument; 6) for the participants of the negotiating process that were 
neither winners, nor defeated ones, there were taken in consideration  
provisions of the previous state treaties; 7) each article of the treaty 
was to be formulated only after its thorough discussion, and after all 
the participating parties to have come to a complete agreement in 
relation of this article, the final version was to be sent to the Sultan 
and to the King to affirm that one; 8) after discussing and affirmation 
of all the articles of the future document at last a final version of the 
whole treaty was to be supposed to have been prepared as a draft of 
an integral document.  

We should note that all the international treaties and agreements 
were concluded resulting from complicated of negotiating processes. 
The final version of each article in a respective treaty or a document 
was affirmed in the form of separate official documents and was 
agreed by the parties involved. At the final stage these parties sent to 
one another notes of the final approval of the text of a treaty or an 
agreement to have been under consideration. After that those ones 
became effective.     

Treaties of the Ottoman Empire were prepared, as a rule, in three 
copies: one copy in the Turkish Ottoman Language, the other one – in 
the language of the state the relative treaty was to be signed, while 
the third one – in Latin so as to provide a joint usage of the text (it was 
the first informational source to keep under control the correctness of 
fulfilling the treaty terms by its participants). It is the latter fact, that 
was fixed in the final part of the treaty we have analysed.  

Different versions of the Karlovice Treaty have some differences. 
For example, the compiler of the document “A copy of the Karlovice 
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Treaty” (in Turkish – Karlofça Andlaşmasının sureti) dated from 1699 
A.D., and it proves the facts obtained from the above said document 
to be authentic, however we should note that the archival book that 
document being included in, was prepared in 1768 році. We repeat 
that different versions of the Karlovice Treaty texts have some 
differences. The compiler, instead writing about Sultan Mustafa ІІ who 
reigned during the times the said treaty being prepared, wrote about 
Sultan Ibragim І who reigned between 1640 and 1648. It is a mistake, 
for, as we have noted, the document was dated from 1111 of the Hijri 
calendar (1699 A.D.).  

The studied written sources make it possible to obtain from the 
general conditions and circumstances of the Karlovice Treaty to have 
been prepared the fact related to Ukraine, and particularly the 
following points: the division of the Right-Bank territory of Ukraine 
between the Ottoman Empire and the Polish-Lithuanian 
Commonwealth; the transfer under the power of the Polish-Lithuanian 
Commonwealth of the Lviv city and the Kamyanets-Podilskyi town; the 
liquidation of the residence place of the Ukrainian Hetman in Moldova 
who was to be appointed by the Turkish Sultan fort that one to 
exercise the government of Ukraine’s military and political affairs; the 
delimitation of the Polish-Turkish border along the river of Dniester 
which resulted in keeping the rest of Ukraine’s territory under the 
jurisdiction of the Ottoman State. 

Hence, Turksih-Ottoman written sources include important data 
concerning “the Ukrainian problem” against the background of the 
Karlovice Treaty and its historical consequences. It should be noted 
that the Karlovice Treaty came into force as a legal document after 
signing that one by the states-participants of the negotiating process, 
so it included the legal and regulatory framework. That defined the 
terms and conditions, the validity term and the legal and regulatory 
actions. Particularly, this treaty contributed to a renovation of the 
diplomatic relations between the states-participants in the negotiating 
process, while the Tsardom of Muscovy set up its office in Istanbul. 
Signing of the Karlovice Treaty became a sign of ending in Europe of 
ruling of the Ottoman Empire, and the sign of a beginning of its 
gradual decline.  We note once more that the terms and conditions of 
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the Karlovice Treaty directly concerned the historical destiny of 
Ukraine, as its lands were in the epicenter of the counteractions 
between the Ottoman State, the Polish-Lithuanian Commonwealth, 
the Austrian Empire and the Tsardom of Muscovy.    

The Ottoman Empire did not make peace with the terms and 
conditions of the Karlovice Treaty. At the beginning of Sultan Ahmed’s 
ІІІ ruling (1703–1730) the course was taken at returning the lands 
having been lost by the Sublime Porte. The result was that the Fortress 
of Azov the above mentioned Mora Peninsula were reconquered. 
Vienna and Muscovy lost all their territories transferred to them 
according to the Karlovice Treaty. Regardless all the endeavours “the 
policy of returning” failed in relation of the Austrian Empire. It should 
be noted that this policy was not practiced inb relations with the 
Polish-Lithuanian Commonwealth, on the contrary – the Sublime Porte 
got concentrated on preventing the Austrian Empire and Tsardom of 
Muscovy from invading the Polish-Lithuanian Commonwealth, while 
preventing the Muscovy from invading Ukraine.   

 

Conclusion 

On a base of a source-studying consideration of the data available 
in the Turkish-Ottoman and Ukrainian written documents and in 
Historiography, primarily of the archival documents having been 
originated from the historical period covering from  the last quarter of 
the 17th century to the first quarter of the 18th century, we may come 
to the following conclusions in relation of the evolution of the military 
and political relations between the Cossack-Hetmanic Ukraine and the 
Ottoman Empire in the system of the international relations in the 
Central and South-Eastern Europe, where the contemporary Republic 
of Macedonia is situated.  

Signing of the Karlovice Treaty signified the end of ruling in Europe 
of the Ottoman Turky and the beginning of the period of its gradual 
degradation, especially in relation of losing that of the Fortress of 
Azov, while the Tsardom of Muscovy achieved its victory owing to an 
essential aid of the Ukrainian Cossack Army headed by Hetman Ivan 
Mazepa on the side of that czardom. However, the treaty between the 
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Polish and Lithuanian Commonwealth and the Tsardom in fact 
determined a participation of the Hetmanic Ukraine in the 
membership of the Solemn League against the Ottoman Empire. The 
provisions and terms and conditions of the Karlovice Treaty concerned 
directly the historical destiny of Ukraine, as its lands were in the 
epicentre of counteractions between the Ottoman Empire, Polish and 
Lithuanian Commonwealth, Austrian Empire and the Tsardom of 
Muscovy. 

Turkish archival documents  reflect a special importance of the 
diplomatic activity of the Ukrainian Hetman Ivan Mazepa in regard of 
settling peaceful  relations between the Czardom of Muscovy and the 
Ottoman State after the end in 1699 of the war between the Solemn 
League countries, and namely: the Austrian Empire, Vienna,  Polish-
Lithuanian Commonwealth, Czardom of Muscovy – from one side, and 
the Ottoman Empire – from the other side, and in reference of signing 
a peaceful treaty between the Muscovy and Turkey on 3 July 1700. 

We note that such a scenario of the events development shows 
that the international policy of Hetman Ivan Mazepa clearly 
demonstrated the priority of the Black-Sea orienting points aimed at 
strengthening the positions of the Ukrainian Cossack State in the said 
region and at the needs to provide a protection of its lands from an 
external expansion.  

The facts fixed in the studied Turkish-Ottoman and Ukrainian 
written sources and in Historiography manifest the geopolitical 
changes, which had taken place on the relative territorial area at the 
above said time period, and they were connected with the setting-up 
of the Cossack-Hetmanic Ukraine as a subject of the international 
relations.  
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Alamet-i Farika Defterlerine Göre Türkiye’deki Doğu Avrupa 
Markalarının Analizi* 

 

Serkan Yazıcı* 

Tufan Turan** 

Özet 

Dünyanın pek çok ülkesi gibi Osmanlı Devleti de 19. yüzyılın ikinci yarısından 
itibaren ticaret malları ile ilgili sahtecilik, dolandırıcılık, taklitçilik gibi hususlarla 
mücadele için markalaşma ve marka tescilini belli standartlarla kontrol altına 
almaya çalışmıştır. 1871 yılında kabul edilen “Eşya-yı Ticariyyeye ve Alamet-i 
Farikalara Dair Nizamname” adlı kanun kabul edilerek marka tescil çalışmaları 
başlamış ve Alamet-i Farika Defterleri 1931 yılında değin marka kaydı için 
kullanılmıştır. Nizamnamede “marka” kavramının karşılığı olarak gösterilen 
“alamet-i farika” tabiri benimsenmiş ve markalar Alamet-i Farika Defteri’ne 
künye bilgileri ile kaydedilmiştir. Kurumların faaliyet gösterdikleri sektörler, 
menşeleri, kuruldukları merkezlerdeki ve Osmanlı Devleti topraklarındaki 
adresleri, Osmanlı Devleti’ndeki temsilcileri gibi temel bilgilerin yer aldığı 
Alamet-i Farika Defterleri başta Osmanlı Devleti olmak üzere bir çok ülke ile 
alakalı ilgi çekici iktisat tarihi verileri sunmaktadır. Bu markalar arasında altmış 
beş adet Doğu Avrupa markası da bulunmaktadır. Bu markaların merkezlerinin 
bulunduğu ülkeler Yunanistan, Arnavutluk, Bulgaristan, Romanya, Polonya ve 
Macaristan’dır.  İlgili markaların faaliyet gösterdiği sektörler arasında sigara 
kağıdı, içki, eczacılık, giyim-kuşam, gıda, ıtriyat, tıp, tarımsal alet ve ürünler 
sayılabilir. Bu çalışma içinde Osmanlı Devleti ve Türkiye Cumhuriyeti’nde marka 
tescili yaptıran Doğu Avrupa markaları ortaya konarak dağılım gösterdikleri 
sektörler üzerine analizler yapılacaktır. Ortaya çıkan veri istatistikler Osmanlı 
Devleti ve Türkiye’nin Doğu Avrupa ülkeleri ile uluslararası ticari ilişkilerine 
farklı bir perspektiften bakma olanağı sunacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Doğu Avrupa, Marka, Alamet-i Farika, marka tescili, 
ticaret. 
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East European Trademarks in Turkey According to the Alamet-i Farika 
Records 

Abstract 

Like many other countries of the world, Ottoman Empire has tried to 
control branding and trademark registration with certain standards to combat 
fraud, and counterfeiting related to trade goods since the second half of 19th 
century. In 1871 by the acceptance of the law entitled “Regulations on Trade 
Marks and Commercial Goods / Eşya-yı Ticariyyeye ve Alamet-i Farikalara Dair 
Nizamname” trade mark registration affairs was began and this way trademark 
registration went on till 1931. “Alamet-i Farika” was used as equivalent of trade 
mark in the regulation and trade marks of the era was registered with their 
basic information. Alamet-i Farika Registers which includes information of 
about companies like their addresses both in Turkey and where they centred, 
representatives in Turkey, sectors, provide very interesting economic history 
data about the Ottoman Empire and many countries. Sixty five of these 
trademarks are belong to Eastern European Companies. Countries where these 
trademarks centred are Greece, Albania, Bulgaria, Poland, Romania and 
Hungary. Sectors of these trademarks are cigarette papers, drinks, pharmacy, 
textile and shoes, nutrition, perfumery, medicine, agricultural products and 
tools. In this research sectoral analyses will be made by giving an account of 
Eastern European trademarks exist in the registers. Data and statistics obtained 
from these analyses let to look from a different perspective to international 
trade relations of the Ottoman Empire and Republic of Turkey with Eastern 
European Countries.  

Keywords: Eastern Europe, trademark, Alamet-i Farika, trademark 
registration, trade. 

 

Giriş 

Osmanlı Devleti’nde Alamet-i Farika olarak adlandırılan marka 
kavramı, bir mal veya hizmeti diğer mal veya hizmetlerden ayıran 
işaretler olarak tanımlanmaktadır1. Kotler ve Armstrong’a göre markalar 
sadece işaretlerden ibaret değildir. Bir şirketin müşterileri ile 
ilişkilerindeki temel unsurlardan biridir. Markalar, müşterilerin algı ve 
duygularına hitap eder. “Ürünler fabrikada üretilir ama markalar 

                                                           
1 Tolga Akay, “Osmanlı Devleti’nde Marka Hukukunun Gelişimi”, Türkiye Barolar Birliği 
Dergisi, sayı 126, 2016, s. 364. 
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akıllarda yaratılır.”2 Marka tescili, üretici işletmelerin kendi ürünlerini ve 
hizmetlerini rakiplerinkinden farklılaştıracak her türlü isim, terim, işaret, 
sembol ve diğer göstergelerin kayıt yoluyla koruma altına alınmasını 
sağlayan bir işlemdir. Böylece, tescil edilen ürünün veya hizmetin 
sahipliğine ve kullanım hakkına ait her türlü yasal hak kayıt sahibinin 
eline geçmiş bulunmakta ve diğer üreticilere karşı korunmaktadır. 

Avrupa’da marka tescili uygulamaları 1858 yılından itibaren 
görülmeye başlanmıştır. İlk olarak Fransa’da başlayan uygulama kısa 
sürede Avrupa’nın diğer ülkelerine de yayılmıştır3. Osmanlı Devleti de 
bu gelişmeden uzak kalmamış ve 10 Eylül 1871 yılında çıkarılan “Eşya-yı 
Ticariyyeye ve Alamet-i Farikalara Dair Nizamname” ile birlikte marka 
tescili uygulamasını başlatmıştır. Bu uygulama Cumhuriyet yönetimine 
geçildikten sonra da devam etmiştir.4 Bu nizamname ile birlikte, 
Osmanlı Devleti’nde faaliyet gösteren yerli ve yabancı ticari kuruluşlar, 
ürün, marka, logo ve ambalaj örneklerini, imalat yeri, satış temsilcisi ve 
adres bilgilerini içerecek şekilde Ticaret Nezareti’nce tutulan Alamet-i 
Farika Defterlerine kaydettirmiştir.5 Marka tescilleri sırasında verilen 
ürünün içeriği ve özellikleri hakkındaki bilgiler, ürünün benzerlerinden 
ayırt edilmesini sağlamaktadır. Bu ilk nizamnameyi yürürlükten kaldıran 
10 Mayıs 1888 tarihli “Fabrikalar Mamulâtı ile Eşyayı Ticariyeye Mahsus 
Alamet-i Farikalara Dair Nizamname” ile marka tescili daha kapsamlı bir 
hale gelmiştir6. Bu nizamname 3 Mart 1965 tarihinde kabul edilen ve 12 

                                                           
2 Philip Kotler, Gary Armstrong, Principles of Marketting, 16. Baskı (Global Edition), 
Pearson Education Limited, USA, 2016, s. 275. 
3 Haydar Arseven, “Alamet-i Farika Hakkının Mahiyeti, Gayrı Kanunî Rekabetle 
Münasebeti ve Doğumu“, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, XVI/ 3-4 (1950), 
s. 824-825. 
4Ayrıntılı bilgi için bkz. Ahmet Kala, Alamet-i Farika’dan Markaya, Derleyen İrfan İnce, 
Türk Patent Enstitüsü Yayınları, Ankara, 2009; Ahmet Kala, İhtira Beratı’ndan Pantent’e, 
Alamet-i Farika’dan Marka’ya: Türk Sınaî Mülkiyet Hakları Tarihi, Türk Patent Enstitüsü 
Yayınları, Ankara, 2008. 
5 Detaylı bilgi için Türk Patent Enstitüsü Kütüphanesi’nde bulunan Alamet-i Farika 
Defterleri incelenebilir.  
6 Tolga Akay, “Osmanlı Devleti'nde Arma-i Osmânî ve Tuğrâ-yi Hümâyûn'un Alâmet-i 
Farika Olarak Kullanımı”, Kafkas Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, c. 1, sayı: 
9, Kars, 2012, s. 4-5. 
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Mart’ta Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren 551 sayılı 
Markalar Kanunu’na kadar yürürlükte kalmıştır.7  

Bu çalışmanın amacı, Osmanlı Devleti ve erken Cumhuriyet 
dönemlerinde Doğu Avrupa ülkelerinin (defterlerde kayıtlarına 
rastlanan Doğu Avrupa ülkeleri Yunanistan, Bulgaristan, Romanya, 
Macaristan, Arnavutluk, Polonya’dır) Türkiye’de tescil ettirdikleri 
markaları tespit ederek, marka kültürünün oluşum sürecinde Doğu 
Avrupa şirketlerinin ve markalarının rolünü incelemektir. Bu amaçla, 
Osmanlı ve Cumhuriyet dönemlerinde Alamet-i Farika kanununun 
yürürlüğe girdiği 1871 yılından defterlerin son cildinin yayınlandığı 1931 
yılına kadarki süreçte marka tescili yaptırmış Doğu Avrupa ülkelerine ait 
şirket kayıtları, Türk Patent Enstitüsü’nden temin edilen ilgili 
defterlerden incelenmiştir. Tespit edilen dönemin tescilli Doğu Avrupa 
markalarının sektörel dağılımı ve marka tescillerinin yıllara ve ülkelere 
göre dağılımları yapılmıştır. Bu doğrultuda temel araştırma sorusu, 
Osmanlı ve Cumhuriyet döneminde markalaşma kültüründe Doğu 
Avrupa ülkelerinin markalarının yerinin ne olduğudur. Bu soru ile 
birlikte, marka tescilinin hangi yıllar arasında ve hangi sektörlerde 
yoğunlaştığı sorularına da yanıt verilecektir.  

Türkiye’nin markalaşma kültürü içerisinde Doğu Avrupa ülkelerinin 
marka tescillerinin incelenmesi, tarih bilimi yanında marka konusunda 
yapılacak bireysel işletme tarihi çalışmalarına da katkı sağlayacak 
niteliktedir. Araştırmanın disiplinler arası olması, tarih ve işletme 
disiplininden araştırmacıların metodolojik anlamda birbirilerini 
beslemelerini gerekli kıldığından, bu çalışmanın sonraki işletmecilik 
tarihi çalışmalarına katkı sunması hedeflenmektedir. Bu çalışma 
kapsamında, önce araştırmanın yöntemi tanıtılacak ardından da analiz 
ve bulgulara yer verilecektir. 

Yöntem 

Alamet-i Farika Kanunu’nun çıktığı 1871 yılı ile defterlerin son cildinin 
tutulduğu 1931 yılı arasındaki tüm kayıtlar, araştırmanın evrenini 
oluşturmaktadır. Bununla birlikte, Doğu Avrupa ülkelerine ait şirketlerin 

                                                           
7 Bkz. “Markalar Kanunu”, https://www.tbmm.gov.tr/tutanaklar/KANUNLAR_ 
KARARLAR/kanuntbmmc048/ kanuntbmmc048/kanuntbmmc04800551.pdf, Son Erişim 
Tarihi: 01.03.2019. 
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Osmanlı Devleti’nde ilk marka tescili yaptığı tarih olan 1889 yılı ile son 
Alamet-i Farika defterinin tutulduğu 1931 yılı arasında geçen 42 yıllık 
sürede sözü edilen ülkelere ilişkin markalar incelenmiştir. Bu bağlamda 
veri seti, Türk Patent Enstitüsü Kütüphanesi’nde mevcut olan on beş 
marka sicil defterinin ilgili yılları kapsayan kayıtlarından elde edilmiştir.  
Ancak, kütüphane koleksiyonunda mevcut olmayan eksik defterlerin 
olduğu belirtilmelidir. Bu nedenle analize konu edilen kayıtlar, Doğu 
Avrupa ülkelerinin Osmanlı ve Cumhuriyet dönemlerinde yaptıkları tüm 
marka tescillerini kapsamayabilir. Nitekim eksik defterlerde bu ülkelerin 
başka marka tescil kayıtlarının da bulunabileceği düşünülmektedir.  

Tüm veriler dijital ortama aktarıldıktan sonra, analize uygun hale 
getirilecek şekilde transkripsiyonu yapılmıştır. Veriler marka adı, marka 
logosu, ambalaj örneği, temsilci ismi, tescil tarihi, işletmenin yeri, 
ürünün cinsi bilgilerini içermektedir. Verilerin analizinde, doküman 
analizi yöntemine başvurulmuştur. 

Analiz ve Bulgular 

Analiz sonucunda, Osmanlı Devleti’nde marka tescil kaydı bulunduğu 
tespit edilen Doğu Avrupa ülkelerinin işletme sayısı 60’tır. Bu kayıtlar, 
ürün, marka vaz ve teslim yılı, sahiplik, vekil, adres, kaç tescil yapıldığı 
ve tescil için harcanan tutar bilgilerini içerecek şekilde sınıflandırılmıştır. 
Ancak, bu veri sınıflandırmasının her bir kayıt için yinelenmediği 
görüldüğünden, analiz ancak her kayıtta bulunduğu tespit edilen üç 
başlık için yapılabilmiştir.  

Bu başlıklardan ilki, tescil yıllarının dağılımıdır. Dönemle ilgili ilk 
kayıtlar Rumi takvim esas alınarak tutulmuş, ancak daha sonra Miladi 
takvim sistemine geçilmiştir. Analize konu edilen defterlerde Doğu 
Avrupa markalarına ilişkin ilk kayıt, Rumi 1304 tarihlidir. Marka 
tescillerinin tarihsel dağılımı, dönemlere ayrılarak ele alınmıştır. İlk Doğu 
Avrupa markasının tescil kaydının yapıldığı 1889 tarihinden 1899’a 
kadarki süreç ilk tarihsel dönemi oluşturmaktadır. 2. dönem 1900-1906 
yılları arasını kapsamaktadır. 1907-1913 tarih aralığında herhangi bir 
marka tescil kaydı tespit edilememiştir. Bu nedenle üçüncü dönemi 
1913-1914 yılları oluşturmaktadır. Birinci Dünya Savaşı’nın başlamasının 
ardından marka tescillerinde de bir kesinti söz konusudur. Bir sonraki 
Doğu Avrupa marka tescili, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulmasının 
ardından 1925 yılında gerçekleşmiştir. Alamet-i Farika defterlerinin 
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sonuncusunun 1931 yılına ait olduğu da göz önüne alınarak analize konu 
olan dördüncü dönem 1925-1931 yılları arası olarak tespit edilmiştir. 
Analiz sonuçlarına göre, 60 Doğu Avrupa şirketinin marka tescil kaydının 
dönemsel dağılımı aşağıdaki şekilde görülmektedir. Şekilde yer alan 
sayısal ifadeler, tescil sayısını ve yüzdelik oranı ifade etmektedir. 

Şekil 1: Yıllara Ait Tescil Sayıları 

 

Gerçekleştirilen ikinci analiz, yapılan marka tescillerinin ülkelere göre 
dağılımı konusundadır. 60 marka tescilinin hangi ülkeler tarafından 
gerçekleştirildiği belirlenmeye çalışılmıştır. Buna göre, Doğu Avrupa 
ülkeleri arasından Türkiye’de marka tescili konusunda önde gelen ülke 
Yunanistan’dır. 60 marka tescilinin 36’sı Yunan şirketlerine aittir. 
Yunanistan’ı 11 tescille Macaristan izlemektedir. Tescil sayısına göre 
diğer ülkelerin sıralaması şu şekildedir: Bulgaristan 6, Romanya 3, 
Polonya ve Arnavutluk 2’şer marka tescili. Marka Tescillerinin ülkelere 
göre dağılımı aşağıdaki şekilde görülmektedir. Şekilde ülkeler, marka 
tescil sayıları ve ülkelerin marka tescilindeki yüzdelik oranları 
aktarılmaktadır. 
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Şekil 2: Tescillerin Ülkelere Göre Dağılımı 

 

 

Analiz başlıklarından sonuncusu, tescil edilen ürünlerin sektörlere 
göre dağılımıdır. Kayıtların her birinde marka isminin yer almadığı 
görülmüştür. Bazı kayıtlar, marka adı, ürün çeşidi ve logo bilgilerini 
içerse de, tüm kayıtlar esas alındığında ağırlıklı olarak ürün bilgisinin 
defterlere işlenmiş olduğu tespit edilmiştir. Tescil edilen 60 marka 
içerisinde sigara kâğıdı tescilleri başı çekmektedir. Bu sektörde 20 tescil 
kaydına rastlanmıştır. En çok tescil işlemi yapılan ikinci alan, 7 tescil 
kaydı ile gıda sektörüdür. Bu sektörde tescil edilen ürünler, çikolata, 
makarna, pirinç unu, un, çay, maden suyu, zeytin ve alkolsüz 
içeceklerdir. Alkollü içecekler ve kundura sektörleri ile ilgili tesciller 
üçüncü sırayı paylaşmaktadır. İki sektörden de 6’şar marka tescili 
yapılmıştır. Alkollü içecekler sektöründe konyak ve bira gibi alkollü 
ürünler kaydedilirken, kundura sektöründe de kunduracılık malzemeleri 
ile köselelerin tescil edildiği görülmektedir.  

Doğu Avrupa ülkelerinden Türkiye’de en fazla tescilin yapıldığı 
dördüncü sektör, dokumacılık sektörüdür. Bu alanda 4 marka tescili 
yapılmıştır. Tescil ettirilen ürünler, elbiseler, çuhalar ve ipliklerdir. 3’er 
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marka tescili yapılan Itriyat ve yakıt sektörleri de en çok tescil yapılan 
Doğu Avrupa markaları arasında 5. sırayı paylaşmaktadır. Yakıt 
sektöründe petrol ve gaz şirketlerinin tescili yapılırken, ıtriyat 
sektöründe ise sabun, parfüm ve kremlerin tescil ettirildiği 
görülmektedir. 2’şer marka tescili yapılan toplam 4 sektör 
bulunmaktadır: Gramofon (iğneleri, yedek parçaları ve plakları), kibrit 
kutusu, tohumlar (harir ve koza) ve meşin, deri ve lastikten mamul 
ürünler. Birer marka tescili yapılmış olan ürünler ise tıraş bıçağı, 
otomotiv, kimyevi maddelerdir. Marka tescillerinin ürünlere göre 
dağılımı aşağıdaki şekilde görülmektedir. Şekilde yer alan sayısal 
ifadeler, tescil yapılan ürün grubunu, tescil sayısını ve yüzdelik oranı 
ifade etmektedir. 

 

Şekil 3: Tescillerin Ürün Gruplarına Göre Dağılımı 
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Sonuç 

Osmanlı Devleti’nin modernleşme hamlelerinden biri sayılabilecek 
marka tescili uygulamalarında, Osmanlı ve Cumhuriyet dönemlerindeki 
Doğu Avrupa markalarının izlerini süren bu araştırmada, Alamet-i Farika 
defter kayıtları incelemeye konu edilmiştir. Yunanistan, Bulgaristan, 
Romanya, Macaristan, Arnavutluk ve Polonya devletlerine ait tespit 
edilen 60 marka, üç farklı analize tabi tutulmuştur. Bununla birlikte bu 
tescil sadece günümüze ulaşmış olan 15 Alamet-i Farika defteri 
üzerinden yapılmıştır. Günümüze ulaşmayan pek çok defter olduğu 
bilinmektedir. Bu defterlerde de Doğu Avrupa ülkelerinin markalarına 
rastlanabileceği ve bu sayının daha da artabileceği göz önüne 
alınmalıdır.  

Tescil edilen ürün grupları ele alındığında, markaların yarısının keyif 
verici ürünlerin kullanımına yönelik olduğu görülmektedir. Sigara kâğıdı, 
kibrit ve alkollü içecekler bu çerçevede ele alınabilir. Doğu Avrupa 
ülkelerinin en çok ürün tescil ettirdiği ikinci alan ise konfeksiyon 
ürünleridir. Bu sektörle ilişkili olarak, elbiseler, ayakkabılar, iplikler ve 
çuhalar için marka tescili yapıldığı tespit edilmiştir. Bu ülkelerde gıda 
sektöründe hizmet veren firmaların da Osmanlı ve Cumhuriyet 
dönemlerinde marka tescili yaptıkları görülmüştür. Sanayi ve 
hammadde ürünleri üreten firmalar da yine Türkiye’de marka tescilleri 
yapmışlardır. Bu alanda hem meşin, deri, lastik, tohum, petrol ve gaz 
gibi hammadde ürünleri hem de tıraş bıçağı, otomobil, bisiklet, 
gramofon, plaklar ile sabun, parfüm ve krem gibi kozmetik ürünlerinin 
tescil edildikleri tespit edilmiştir.  
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Political reasons for Danube Bulgarians accepting Christianity 

 

Gülnara Ergan* 

 

Abstract 

Onogur-Bulgarians, belonging to the belief of Gök Tengri (Sky-God), came 
to the Danube and established a state there in the 7th century under the 
leadership of Asparuh. The indigenous Slavic population in the lands that the 
Bulgarians passed from and dominated was a pagan belief. The fact that both 
ethnic groups belonged to a different belief system did not prevent them 
from living side by side in peace. As a result of the nomadic Bulgarian Turks' 
resident life since the Omurtag period and their marriage to the Slavic 
population, the Slav and Slavic speaking population increased. On the other 
hand, in the Balkans, the closest neighbors of Bulgarians, Moravia and the 
Francs, accepted Christianity and strengthened politically, making it difficult 
for the Bulgarian Khan to control the settled population in the border area. 
The endless tensions with the Roman church of the Byzantine Empire in the 
south of Bulgaria, and the effort to see themselves superior to the others, 
continued for a long time. This fight between the two forces did not escape 
the eyes of the Bulgarians who were militarily strong. In this study, the 
political reasons of Bulgarians' acceptance of Christianity in the 9th century 
and the declaration of Christianity as the official religion of the state will be 
analyzed.  

Keywords: Danube Bulgarians, Christianity, Boris, Byzantine, Church. 

 

In the Byzantine records at the beginning of the 7th century,1 the 
state established by Bulgarians in the north of the Black Sea was 
recorded as “Great Bulgaria” or “Onogur-Bulgarian State”. Organa 
Khan is in the first place among the monarchs belonging to the Doulo2 

                                                           
* Doctoral Student, Erciyes University, General Turkish History, gnergan@outlook.com. 
1 İ.S.Çiçurov.Vizantiyskiye İstoriçeskiye Soçineniya: ”Hronologiya” Feofana,” Brevariy” 
Nikifora, Nauka. Moskova, 1980 s.159 
2 According to Omeljan Pritsak, the Doulo dynasty is the famed T'u-ko (Tu-ku) family, 
which has been cultivating Hun tanhuns since Asian Hun Tanhu Mo-tun (209-174 BC). 
o-klak, duo-klo = Doulo) For this reason, the Bulgarian khans belonging to the Dulo 
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family in the Bulgarian Khan List. Organa's nephew, the Bulgarian 
leader Kovrat, entered into an alliance agreement with Byzantium, 
probably due to the effort of the Byzantine emperor who faced the 
Avar-Sassanian alliance.3 Between 618-619 AD, there were various 
views on the baptism of Bulgarians and their leaders in Byzantium.4 In 
sources, there is little or no information about Kovrat's childhood and 
youth. In the 7th century, Kovrat formed an alliance with Byzantium 
and established an independent state.5 However, the “Great Bulgaria” 
he founded was short-lived and disintegrated shortly after his death. 
Theofanis “Chronology in Byzantine sources contains information 
about his death as follows: 

“During the reign of Constantine, Krovat, the ruler of Bulgaria and 
the Kotrags, passed away. Krovat left five sons after him. Krovat 
testified that his sons should not be separated from each other and 

                                                                                                                               
family are connected to the same root as the Huns of Asia., İbrahim Kafesoğlu, Türk 
Milli Kültürü, Ötüken, İstanbul 2017, s. 195-196 
3 Peter Golden, Türk Halkların Tarihine giriş, çev. Osman Karatay, Ötiken, İstanbul 
2016, s.255 
4 Patriarch Nikephoros talks about the peace talks between Byzantium and Persians in 
his section where he wrote the events of 619 years. In the “Chronicle Te of 
Theophanes, he mentioned the peace treaty between Emperor Herakleios and Hüsrev 
for the same year. Patriarch Nikephoros spoke of the Christian acceptance of the 
“Huns kab after the failed treaty with the Persians. He then added that the Byzantines 
had made a peace agreement with the Avars and that the Avars did not comply with 
this agreement. The Theophanes record also mentions the peace treaty with the 
Avars, but the Huns have no record of accepting Christianity. Nikephoros may have 
used the term “Hun” was only for Bulgarians of “Greater Bulgaria” (see Breviariy 
679/680). The Huns are unlikely to be Avars, because the empire is in constant conflict 
with the Avars at the beginning of the 6th and 7th centuries, and other sources do not 
mention the Avars' acceptance of Christianity. Nikephoros called the Avars "Hun" as 
opposed to Theophanes. Nikiforius commented that the “Hun’ Huns ’, who published 
the chronicles, were Turks, but this was a claim that had no strong argument and 
could not go beyond guesswork. The analyzed ver Breveriya olabilir may refer to the 
Great (Magna) Bulgarian Huns of Kubrat (Jean de Nikiou, p.460). Nikiou bishop Ioannis 
is concerned with the Bulgarian acceptance of Christianity in Constantinople. This 
prediction was supported by V. Zlatarskiy (Zlatarsiy Istoriya CI, p.141-144, Pritsak ür 
Fürstenliste ”p.35), but by A. Burmova (Gretski İzvori za Bolgarskata Istoriya C.III, 
p.291) opposed these claims. On the other hand, D. Moravschik commented on the 
Nik Hun siz which the Huns mentioned by Nikephoros. 
5 Istvan Zimonyi, Türkler Ansiklopedisi, Bulgarlar ve Ogurlar, Yeni Türkiye Yayınları, 
Ankara.2002, s.1061 
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that they would be strong by saying that there was power in unity in 
his will. Sometime after Kovrat's death, his sons did not keep his 
father's will and separated from each other. Only his eldest son 
Batbayan remained in the land of his ancestors. His second son, 
Kotrag, crossed the Tanayis river and settled here. The fourth and 
fifth sons crossed the river Istr, also known as the Danube, one of 
them accepted the rule of the Avars in Panonia with his army, and the 
other came to Pentapol, near Ravenna, to accept the rule of the 
Christian monarch there. Asparuh, the third son of Kovrat, crossed the 
Dnepr and Dnestr rivers and reached the Danube, settling in the area 
between his older brother and his younger brother.…”6 

The state which Asparuh (679-702) founded in the south of 
Dobruca by breaking the defense of Emperor Constantine the Fourth 
and soon developed in terms of military and political aspects was 
considered “small” when compared to that of Itil Bulgars. However, 
this state was the longest lasting political formation established by 
Ogur Turks. It is understood that the state was established on solid 
foundations because of its existence between two great powers such 
as Byzantine and Avar empires. The Bulgarians who came to this 
region seemed to connect the Slavic masses in the Balkans under one 
frame. It is widely accepted that Bulgarians have taught the Slavic 
people the concepts of homeland, state and nation7 and then 
equipped them with the ability to protect themselves against 
Byzantium by organizing them.8 

Religious Beliefs of Slavic Population 

Although there is very limited information about the beliefs of 
Slavic tribes in the Balkans, the first written records of Slavs' beliefs 
belong to Priskus in the 4th century. 

The Byzantine observer regarded the Slavs (Sklavins) on the left 
bank of the Danube and the Ants in the Eastern European plains as a 
single nation without discrimination between these peoples. Priskus 
wrote this:  

                                                           
6 İ.S.Çiçurov.Vizantiyskiye İstoriçeskiye Soçineniya,s.60-61 
7 Géza Fehér, Bulgar Türkleri Tarihi, TTK, Ankara 1984, s.45. 
8 İbrahim Kafesoğlu, Türk Milli Kültürü, Ötüken, İstanbul, 2017, s.196,197 
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“Slavs are part of the population of the established Bulgarian 
State. They believe in the forces of nature. They believe in water, 
rivers and water nymphs living in these rivers. They sacrifice sacrifices 
to the nymphs or other forces of nature they imagine. They look for 
scars to find out whether there will be salvation from heavy illnesses 
or whether they will be victorious when going to war. When their 
wishes are fulfilled, they sacrifice the forces of nature they believe in. 
The animals they sacrifice are generally ox. One of the most 
important gods (superior to all) is considered the lightning god.”9 

The most prominent work regarding the religious beliefs of Slavs is 
St. Gregory's10 “Slova ob İdolah” (letters on idols). The work gives 
information about the worship of the idols of Slavic society and the 
tasks and activities of the beings in this belief system. Although the 
original work does not come to the present day in its first form, it 
provides information about the Slavs' belief system with the 
translation of the work and the addition of clergy in later centuries.11 
Since ancient times, Slavs have carefully interpreted and interpreted 
the events and changes in nature. They have separated the 
surrounding nature, the positive and negative conflicts, the good and 
the evil spirits. Beregin, which thinks of the goodness of people with 
good spirits, is a soul that is beautiful in appearance and has no place 
for evil in its nature. The Slavs prayed for this good spirit for blessings 
and rain on time. Beregin’s are actually well-intentioned nymphs. The 
fertility of the harvesting period after cultivation of this spirit crop was 
also considered responsible for the rainfall in time to the soil. The evil 

                                                           
9 Gretski İzvori za Bolgarskata İstoriya, Cilt. II, Bulgaristan İlimler Akademisi, Sofya 
1959,s.126-127 
10 St. Gregory was born in 325 AD in Cappadocia. He studied religious education in 
Alexandria, Kayseri, oratory, literature, geometry and astronomy in Athens. While 
studying in Athens, he made friends with Flavius Claudius Julianus, who would become 
the Roman Emperor from 361 to 363. St. Gregory's work consists of 243 letters, 507 
poems and 45 words. All of Gregory's works have been collected in the Russian 
language “Tvoreniya Svetih Otsov ve and published by the Moscow Academy of 
Religion. The term “Slova ob İdolah”, other name “Slovo Svetogo Georgiya 
(Bogoslovtsa) izobretennogo v toltseh o tom,kako pervoye pogani suşe yazıtsı klanyalis 
idolam i trebı im klali:to i nıne tvoryat”)Leonid Morgun, Entsıklopediya Svyatıh ,Osten-
Grup,2019,s.165;Carl Ullmann,Gregorius von Nazianz,der Theologe,Darmstadt,1825. 
11 Y.V.Aniçkov, Yazıçestvo i Drevnyaya Rus, M.M. Stasyulviç yayınevi, S.Peterburg 
1914,s.66 
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spirit “Upir” (or Vampires) was believed to be scary and ugly, to be the 
revived state of evil, and to bring evil to humans. On the one hand, the 
Slavs sacrificed vampires not to bring evil, while on the other hand the 
good spirit, Beregin (water nymphs), gave gifts under the name of 
“Treba” in order not to spare his goodness.12 

Since rain water that descended from the sky to the earth 
accumulated in lakes, rivers and wells, they attached importance to 
such places. They believed that there were “Beregins”, good spirits, in 
their water resources. They expected the rain to fall on time by means 
of these water sources.  

Slavs believed that there were a number of hidden forces in nature 
such as stone, rock, river, water source, cave, tree, forest and sea. 
They imagined some inanimate objects by imagining and equipping 
them with certain abilities, believing that they have existed since the 
creation of the world and were sacred.13 

As Slavs changed their way of life from hunting and fishing to 
farming and animal husbandry, the cult of “Rod” emerged.14 The two 
important goddesses of the Rod cult, “Rojenitsi”, are related to the 
fertility of the soil and the fertility of the animals.15 In that year, they 
gave various gifts for the harvest to be fruitful and the animals to be 
fertile, and expected goodness and fertility from their gods. 

As Priskus mentioned in the later periods, the god of “Perun”, the 
god of the gods, is the god of flash and lightning. It was believed that 
this god lived in the heavens and owned the sky fire and was the ruler 
of all beings.16 The god of os Volos, responsible for the earth and the 
earth, was the god that protects the animals from evil. 

Religious Beliefs of Ancient Turks 

                                                           
12 O.M.Rapov, Russkaya Tserkov v IX –pervoy treti XII. v,Prinyatiye Hristyanstva , 
Russkaya Panorama yayınevi,    Мoskova, 1998. С. 31 
13 Ye. Levkeyevskaya, Mifı Russkogo Narada, Astrel ACT, Мoskova 2004. s. 72–73. 
14 B.A.Rıbakov,Yazıçestvo Drevnih Slovyan ,Nauka,Moskva,1994,s20 
15 S.V.Maksimov,Neçistaya ,nevedomaya i kresnaya Sila ,R.Golike ,A.Vilborg ortaklığı 
yayını,S.Peterburg 1903,s.500 
16 B.A.Rıbakov, Russkaya Tserkov v IX –pervoy treti XII. v,Prinyatiye 
Hristyanstva,Russkaya Panorama,Moskva.1998, s23 
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God was the first creator of the universe. God was a great being 
who was interested in the life of the Turkish people. In wars, victory 
was achieved upon the will of God. God intervened in the life of the 
Turks and people in general. The khanate came from him and was 
given to him by the Turks. God, who punished those who did not obey 
his command and will, took back the blessing and fortune he had 
forgiven from the unworthy. The great god maketh the dawn and 
revived the plants. He would have taken it back, as God had given him. 
Death also depended on his will. The ultimate source of spiritual 
power was God. 

Mahmud of Kashgar stated that Turks called “Tengri-God” to 
everything that looked great to them like a mountain or a big tree, but 
the word God was used only to refer to Sky-God.17 Sky God was an 
objective entity that encompassed all the stars, the moon and the sun, 
all of the celestial bodies - the God of the Sky.18 

St. Constantin Cyrill (Kyrillos), who was sent from the Byzantine to 
the Balkans, stated that the Turks believed in one God. The Bulgarian 
Turks believed in the only creative god. The beliefs related to the sema 
in ancient religions (Babylon Shamas, Arso in Palmir, Azizo, Baolsamin, 
Amon-ra in Egypt, Ahura in Ireland, Varuno in Hindu, Mithra in Rome, 
etc.) have always represented the Sun and Moon, but these have 
remained secondary in the Turkish religions. The sky itself was 
considered God.19 

Although the Turks and Slavs belonged to different beliefs, they 
understood each other very well. Archaeological findings support this. 
On the one hand, while Slavs have a tradition of cremation, on the 
other hand the customary burials of Bulgarians and Turks continued to 
exist side by side for a long time.20 It will be difficult to say that the 
same tolerance applied to the Christian population. The Christian 
population in the Balkans was under great pressure both in the times 

                                                           
17 Harun Güngör,  Eski Türklerde Din ve Düşünce, Türkler, C.3, Yeni Türkiye Yayınları, 
Ankara 2002. s.262 
18 Doğan Avcıoğlu, Türklerin Tarihi, Cilt. I, Tekin Yayınevi, İstanbul 1995,s.352 
19 Kafesoğlu, Türk Milli Kültürü,s300 
20 J.Vejarova,Slavyane i Prablgari po Danii na Nekropolite ot VI-XI. v na Teritoriyata na 
Blgariya, Bulgaristan İlimler Akademisi, Sofya 1976,s.409-415 
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of Krum Khan and Omurtag Khan. In particular, one of the treatment 
of the prisoners taken during the Byzantine expedition was to be 
forced to abandon the Christian faith in order to survive. It was seen 
that Christians were forced to eat meat during fasting periods and 
those who did not obey the order were punished and tortured.21 

The Bulgarians considered to be the members of the Christian 
religion to be Byzantine and foreign. Christians were perceived as 
external enemies by Slavs and Bulgarians, and it is known that 
oppressions such as changing religion are frequently applied to the 
prisoners during Krum (803-814), Omurtag (814-831) and Malamir 
Khan (831-836) periods.22  

The Slavic and Turkish belief system continued to exist in Bulgaria 
without interference and mutual respect. A short example is that the 
rituals or religious rituals are performed separately: the Bulgarian 
army consists of two types of troops, one of which is horsemen and 
the other is a pedestrian group. The group of pedestrians proceeded 
under the flags of Slavic knights (tribal chiefs) and the other consisted 
of Bulgarian Turks. Both groups pray and sacrifice their Gods for the 
successful and successful war.23 It is possible to see such an example in 
Avar Khanate. Although it is known that the Avars wanted absolute 
surrender on the peoples they dominated, they gave the Slavic people 
the opportunity to make their religious rituals separate from the 
Avars24. These examples show us that the Turks do not interfere with 
the religious beliefs of the peoples they live with and show respect to 
the contrary. In addition, the Sky-God religion has been a decisive 
factor in coming to a certain level in the State and state affairs, which 
are sacred to the Turks. The religious factor played an important role 
in the Han palace rather than the ethnic one.25 

                                                           
21 Gretski İzvori za Blgarskata İstoriya, Bulgaristan İlimler Akademisi, C.III. Sofya 1954 
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22 G.G.Litvarin,Prinyatiye Hristyanstva Narodami Tsentralnoy i Yugo-Vostoçnoy Yevropı 
i Kreşeniye Rusi (Vvedeniye Hristyanstva v Bolgarii(IX-naçalo 
X.v),Nauka,Moskova,1988,s.37 
23 Gretski İzvori za Blgarskata İstoriya, Bulgaristan, C.III. Sofya 1954 s52 
24 Gretski İzvori za Blgarskata İstoriya, Bulgaristan, C. III s.41-51 
25 G.G.Litvarin,Prinyatiye Hristyanstva Narodami Tsentralnoy i Yugo-Vostoçnoy Yevropı 
i Kreşeniye Rusi (Vvedeniye Hristyanstva v Bolgarii(IX-naçalo X.v), s.37 
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The Era of Krum Khan (803-814) 

In the mid-8th century, in the Bulgarian state, internal struggles, 
the murder of some members of the dynasty and then internal unrest 
began. Knowing this opportunity, Byzantium organized consecutive 
flights to Bulgaria and caused destruction in the country. At the 
beginning of the 9th century, a famous Bulgarian ruler named Krum 
(803-814) came to power in the years when the Avar Khanate was 
taken to a complete collapse by the Franks in Central Europe.26  

The Byzantine emperor Nikophoros I wanted to exert pressure on 
the Krum Khanate in 811. Nikophoros I organized an expedition and 
destroyed the khanate's capital, Preslav. However, the rapidly 
developing war resulted in the defeat of Nikophoros I, the destruction 
of his army and his death on the battlefield. For the first time since 
four and a half centuries, the Byzantine emperor perished in the hands 
of the enemy. Afterwards, Krum Khan, who defeated Mikhael, who 
marched on the Bulgarians at the head of the empire, with the troops 
brought from the Eastern provinces of the empire, had almost the 
right to eliminate Byzantium and and He Sworn to Hang His Golden 
Spear to the Gilded Gate. Krum occupied the city fortresses of Sofia, 
Nis and Belgrade, thus controlling the largest trade and military 
transport route between Central Europe and the Near East. Krum27, 
who was a devout warrior and enlightened organizer who brought 
Southern Hungary and Transylvania into the khanate, took many 
prisoners here during the campaigns of Byzantium on Eastern Thrace 
between the years 811-813. These prisoners, taken on Krum's orders, 
were placed with their families in Siret, Prut and South Bessarabia. In 
later periods, as the Bulgarians called it, it was known as “the Bulgaria 
beyond the Danube”. It is understood that the lack of a settled 
population in these lands where the prisoners settled made Krum to 
take such a decision. From the 8th century onwards, the northern parts 
of Bulgaria and the left part of the Danube were called “beyond the 
Danube”. 28 In the “Hungarian Annuals”, the Bulgarian Khan was 

                                                           
26 Kafesoğlu, Türk Milli Kültürü, s.197 
27 Kafesoğlu, Türk Milli Kültürü, s. 198 
28 Zlatarskiy, İstoriya na Bılgarskata dırjava prez srednite vekove ,s.357-358 
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mentioned as the ruler of the Ruten and Polish lands between Tissa 
and the Danube, placing Slavs and Bulgarians there.29 

Krum reached Edirne via Plovdiv in 813 and besieged Istanbul in the 
spring of 814. On the 13th of April 814, during the most frantic period 
of the attacks, he suddenly died by bleeding out of his mouth and 
nose.30 

Omurtag Era (814-831)  

After Krum Khan, his son Omurtag Khan replaced him. The 
Bulgarian State experienced its most brilliant period during his reign. 
As soon as he ascended the throne, he signed a 30-year trade 
agreement with the Byzantine Empire. However, when the attempts of 
reconciliation with the Frank empire did not yield any results, he had 
to resort to arms, unwillingly. By taking the Danube-Sava-Drava basin, 
he secured his state by reopening the largest saltwater in the Maros 
river valley, which has been abandoned since the Roman era. Omurtag 
Khan's time, which gave the state a great source of wealth, has been 
the most brilliant era of the Danube Bulgarians throughout their 
history. Cities were founded, palaces were built, there was an 
extensive construction and reconstruction, waterways and ablution 
places. 

In the Bulgarian State, the nomadic population of the Bulgarian 
Turkish tribes living half-connected to the center and the Slavic tribes 
living under the center eliminated the double rule during the Omurtag 
period. Instead, 10 regional systems connected to the center were 
established. After that, the administrators who would manage the 
districts would be appointed by the central Plysky from the Khan's 
immediate surroundings. The uprising of the Slavic tribal leaders who 
opposed this change came to an end31 with their being brought into 

                                                           
29 Latinski İzvori za Blgarskata İstoriya, Bulgaristan İlimler Akademisi, C.II, Sofya 2001,s. 
13,25 
30 Kafesoğlu, Türk Milli Kültürü, s. 198 
31 P. Mutafçiev-V. Mutafçieva, İstoriya na Bılgarskiya narod ot naçenkite na çoveşkiya 
jivot po naşite zemi do bılgarskoto vızrajdane, Aİ. Prof.Marii Drinov, Sofya 1995, s. 104. 
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positions and tasks to satisfy them, and the Omurtag reform 
succeeded.32  

During the period of Omurtag, Bulgaria remained under the 
influence of Byzantine culture and the ethnic pressure of the Slavic 
majority began to be felt. The marriages of the Turkish element to the 
indigenous Slavic people increased, as a result of the administrative 
technique, the crowded indigenous language spread in the upper layer 
and the Turks continued to rapidly become Slavic. This situation 
accelerated after Omurtag Khan and increased rapidly in Malamir 
(831-836) and Persian Khan (836-852) periods.33 It is seen that the 
people of Turkish origin have become Slavic since Krum Khan. Slavs 
were adopted with the increase of marriages with Slavs after the 
adoption of Bulgarian Turks who lived in Konargöçer life and cultural 
values of Turks changed.34 A small number of noble families of Turkish 
descent have given and received girls among themselves and have 
spoiled themselves as a close blood connection was established.35 

In spite of this, although the Slavic belief system addresses the 
majority of the population, it was by no means perceived as the official 
religion of the state. Slavic belief system was not noble and had no 
place in political life. In order to be a ruler in the palace, it had to be a 
member of Ski-God (Gök Tengri) faith. The Gok Tengri faith was 
supported by the palace and high-level bureaucrats, but the spread of 
the Slavic faith among the people could not be prevented.36 

 

 

 

 

                                                           
32 G.Litvinov,Rannefeodalnıye Gosudarstva na Balkanah,VI-XII.v”,Nauka,Moskova 
1985, s.159 
33 Kafesoğlu, Türk Milli Kültürü, s. 199 
34 P. Mutafçiev-V. Mutafçieva, İstoriya na Bılgarskiya narod ot naçenkite na çoveşkiya 
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35 Latinski İzvori za Blgarskata İstoriya, C.II, Sofya 1958 s.90 
36 G.G. Litavrin,Prinyatiye Hristyanstva Narodami Tsentralnoy i Yugo-Vostoçnoy Yevropı 
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Boris Era (852-889) 

Presyan’s son Boris37 Khan followed the policy of neighboring states 
with his multidimensional perspective and analytical thinking and took 
important steps regarding the future of Bulgaria. 

Boris assumed the administration of the Bulgarian State at a very 
critical time. From the first half of the 9th century, Moravian Knezlik, 
one of the Slavic knezliks, began to strengthen on the eastern borders 
of the Frankish State (today's Czechia, Slovakia and Northern 
Hungary). Around 830 Moyimir, one of the Moravian knights, 
succeeded in establishing the Slavic State. During the Rostislav period 
after Moyimir, Moravia was strengthened and in the 9th century the 
Moravian State was established by ending the sovereignty of the 
Frankish in the region. Knez Rostislav had succeeded in gaining the 
support of Bulgarians against the Frankish State, but Rostislav's 
attempt was unsuccessful because on the one hand, the Croats, who 

                                                           
37 Talat Tekin gives the following information to Boris in his book Danube Bulgarians 
and Languages: Boris, who was baptized in 866 (The Year of the Dog), was probably 
the Danube Bulgarian or Bulgarian Turkish. Boris’s name is referred to as Boriis with 
"BOP tarihCHC" or "BΏPÎCHC" with the Greek affixes in Byzantine history. The same 
name has been found in these sources as Ώ BΏГΏPIC-Bogoris,, BO BOГAPIC-Bogaris,, 
or even bozul GOBAPIC, Go Gobaris iyice (Menges. KH “Altaic elements in the Proto-
Bulgarian inscriptions” Bysantion.21, Brussels 1951) , p.115). 
This name is written in the Old Church Slavic "БOPИCЬ-Boris". 
Menges proposed two Turkish etymologies for the name Boris. The first is the 
etymology that the word might have come from the Old Turkish Bars, which means 
“tiger’. The word Bars, as it really is in Tatar and Kazakh, may have entered the shape 
of a peace with its famous participation and then rounded off by the influence of the 
first syllabic vowel, and finally the form of "Boris". 
The second possibility is that the name Boris comes from the old Turkish word “böri” 
meaning the wolf. However, this etymology has some difficulties. Boris name comes 
from the word ri Böri <(* Böri ri), explaining the –s consonant at the end as an Altaic 
uncertainty attachment (Menges. K.H “Altaic elements in the Proto-Bulgarian 
inscriptions” Bysantion.21, Brussels 1951, p.116). 
However, it is doubtful that there is such a case in Altai. In this case, Mendesh's 
etymology which brought Boris from Old Turkish Bars seems to be the most robust 
etymology for now. However, in this case, Bogoris and Bogaris forms in Byzantine 
sources should be explained. The figures in the Byzantine sources can be explained by 
the effect of the emphasis on the first syllable and the fact that the vowel was long felt 
and as a result this vowel was written in ogo sound group: Boris> Böris> Bogoris. 
Talât Tekin, Tuna Bulgarları ve Dilleri, TDKY, Ankara 1957,s56-87 
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were vassals of the Frankish, on the other hand, the Byzantines 
mobilized the Serbs against the Bulgarians. To get out of this difficult 
situation, Boris abandoned his alliance with Moravia and signed a 
peace agreement with the Frankish king. The Great Moravian ruler, 
Rostislav, succeeded against the Franks by making an alliance38 with 
the Byzantine emperor Michael III, and attracted the other Slavs in the 
region to his side. Although the rebellion against the father of the son 
of Frank King Ludwig's son Karlman, he wanted to be independent 
ruler of the lands of the Eastern Alps, while creating a situation in 
favor of Rostislav, the strengthening of Moravia was against the 
Bulgarians. The increase in Moravian influence over the Slavs beyond 
the Danube meant that the Bulgarians' influence there was 
diminished.39 Rostislav himself was disturbed by the Bulgarian-
Frankish alliance and sent an envoy to the Byzantine palace. He 
wanted to warn Byzantine about the Bulgarian-Frankish alliance and to 
encourage him to take action against Bulgaria.40  

On the one hand, the strengthening of Moravia, the Byzantine ally, 
and on the other hand, the fact that Byzantium had achieved certain 
successes on the Arabs in these years caused Boris to worry.41 As a 
result of these alliances, Boris will find himself in the midst of rivalry 
between the two powerful Christian states, the Byzantine and the East 
Franks.42 

In 863 Boris expressed to the Frankish king in Tulin that he wanted 
to accept Christianity. The Franks immediately informed Boris's 
request to accept Christianity by letter to Pope Nicholas I in Rome.43  

Due to the long-standing controversy between the Orthodox and 
Catholic churches, the Bulgarians' attempt to respond to this news 

                                                           
38 Zlatarsky, İstoriya na Bılgarskata dırjava prez srednite vekove, , s.31- 33. 
39 Mutafçiev, Mutafçieva, İstoriya na Bılgarskiya narod ot naçenkite na çoveşkiya jivot 
po naşite zemi do bılgarskoto vızrajdane, s. 111-112. 
40 L’Histoire Bulgare dans les ouvrages des savants européens, Bulgaristan İlimler 
Akademisi Sofya 1969, s. 32. 
41 Georg Ostrogorskiy, Bizans Devleti Tarihi, TTK, Ankara.1995 s.212 
42 Zlatarskiy , İstoriya na Bılgarskata dırjava prez srednite vekove ,C.1,s.31-32 
43 Latinski İzvori za Blgarskata İstoriya, C.II, s.62,287 
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came to Istanbul. The Byzantine attempted to break the Bulgarians out 
of the Frankish alliance. 

In 863, when the Francs and their allies entered the Moravian 
territory, a good opportunity emerged for Mikhail III, who seized the 
opportunity to enter Byzantine Bulgarian territory. Action was taken 
from the South-East of Bulgaria and its navy was seen on the Black Sea 
coast. The timing of Byzantium was correct because the border 
security of the Bulgarians who went to the aid of the Frankish king had 
been weakened. The same year, the spread of earthquakes, hunger 
and disease in the Balkans44, and the fact that these disasters lasted 
about a month and a half, weakened the Bulgarians in terms of 
resistance and population. The reasons for the conflict between the 
Byzantines and the Bulgarians who entered the Bulgarian territory are 
not mentioned in the sources. As a matter of fact, a peace agreement 
was signed between the parties. Byzantine dominated the Black Sea 
coast of southern Bulgaria, a mixed Slav-Greek population. Under the 
treaty, Bulgaria has not lost much, but even won land. The Zaghra 
region was left to the Bulgarians, the alliance with the Francs was 
immediately terminated and an alliance with the Byzantium was 
established. Bulgaria had received Christianity from Byzantium and 
Christianity gained official religious status throughout the country.45 
Michael III became Boris's godfather with Boris and his family adopting 
Christianity in Plisky the following year.46 

After the adoption of Christianity, Boris began correspondence with 
Byzantium on the status of the church. In the correspondence, the 
Byzantine slow takeover of the Bulgarian Church has created 
discontent among both Boris and the people. In 865 (in some sources 
866), the Bulgarian aristocratic families opposed to Boris and his 
policy, the 10 regional governors and the people who supported them 
rebelled. The uprising in the city square in the capital Pliski turned into 
an armed conflict. This uprising was quickly suppressed by Boris. 
Boris's decisions about Christianity were irreversible and certain. 52 

                                                           
44 D. Obolensky, The Byzantine Commonwelth, Eqstern Europe 500-1453,Praeger 
Publishers,London 1971,s. 117. 
45 Zlatarskiy, İstoriya na Bılgarskata dırjava prez srednite vekove s.31-32 
46 Gretski İzvori za Blgarskata İstoriya C 4. S. 335; C 5. s.157; C. 6. s. 137, 238 



Gülnara Ergan                                                                                                           444 

Bulgarian aristocratic families were executed including their minors 
and the elderly, and ordinary people were forgiven. The public was 
angry that Boris had bloody suppressed the uprising. This event caused 
some families who had previously accepted Christianity to leave 
Christianity and some of the people rejected Christianity.47 Boris then 
turned his direction towards Rome. 

Papacy and Byzantine 

During the reign of the young emperor Mikhail III (856), Byzantium 
suffered a period of great political and cultural jumping, and it was 
with the government coup that Michael came to the throne. In fact, 
Mikhail was weak and had a changing personality of the palace that 
submitted to the direction and leading of others. Major cultural and 
political changes during the period of Mikhail emerged thanks to his 
uncle Bardas and patriarch Photios. On 25 December 858 after Mikhail 
ascended the throne, Patriarch Ignatios was forced to resign and 
Photios arrived. The Byzantine church carried out the biggest coup 
ever. The struggle of the new patriarch with Rome was more 
important than the internal struggle. On the one hand, Byzantine 
entered a new era with the Roman church while dealing with civil war. 
The relations between the two church centers have been laden with 
new developments.48  

In Rome, Nicolaus I came to the papal throne: a bold politician 
whose life's purpose was to consolidate Rome's attempt to intervene 
in the Byzantine church where he wanted to intervene as the supreme 
judge. Nicolaus I took the side of Ignatios, who was forced to resign. 
He also did not want to know Photios, pointing to the patriarch of 
Photios in a way that was not in accordance with church law. The 
election of Photios to the patriarchate was indeed unlawful, but there 
were examples that had been similarly chosen and accepted by Rome. 
Ancak I. Nicolaus Hristiyanlığın başı olmak sıfatıyla hem batıda hem 
doğuda kilise işlerinde belirleyici kararın kendisinde olduğu 
düşüncesinin yerleşmesine önem vermişti. Although the Legat's49 had 
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49 Legat (Lat. legatus, legare) 1. In ancient Rome, the Senate appointed ambassador or 
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accepted the decisions of a council that confirmed the dismissal of 
Ignios and the election of Photios in Istanbul, he rejected the 
representatives of Istanbul and made a decision to contradict and the 
dismissal of Photios was declared (863).  

Facing this, Photios accepted the struggle. For centuries, the 
patriarch of Istanbul had established a strong and determined state 
administration, which had built its strength and reputation, completed 
the internal struggles. The Byzantine era, which he thought was in 
need of Roman support, was over.50 

Boris was aware of these developments. It was in Boris's hands to 
use this complicated situation between the two churches and he 
immediately sent the delegation to Rome in 866, thinking that the 
Pope would be pleased. Another ambassador set out for the Frank 
German to Louis German.  

The first thing Boris sent with the delegation he sent to Rome was 
the questions regarding the logic and the inner workings of the 
Christian religion, as well as questions about religion and knowledge, 
church, logic, and church teachings for those who had just met 
Christianity.51 The necessary information about the questions asked by 
the delegation to the Pope is given in the source known as “The Pope's 
106 Answer to Boris”.52  

Boris's questions focused on three important elements: What will 
be the legal dimension of the Bulgarian church from now on? Boris 
intended to establish an independent Bulgarian church, so could an 
independent Bulgarian patriarch be formed? In such a case, who will 
be appointed by the Patriarch of Bulgaria and will the leadership in the 
name of the universal church be in Rome or Byzantium? How should 
the people who have just changed their order, rights and religion 

                                                                                                                               
    2.Papa Legates  - The title of the highest diplomatic representatives of the Vatican. 
50  Ostrogorskiy, Bizans Devleti Tarihi, s.210-212 
51  Latinski İzvori za Blgarskata İstoriya, C.II, s.48, C. 2,s.196 
52 "The Pope's Responses to 106 Questions of Boris-Responsa Nicolai Papae ad consulta 
Bulgarorum" was written by Anastasius Bibliothecarius. It is one of the most important 
sources of Bulgarian Bulgarians in the history of Bulgaria; Tamas Notari, Some 
Remarks on the Responsa Nicolai papae I. ad consulta Bulgarorum, Acta University, 
Sapientiae, Legal Studies, 4, 1 (2015),s.53-58 
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against the people of the pagan country should be treated against 
innovations? Boris also asked the Pope to send a book called Christian 
laws and the clergy to explain the Christian religion to its people.53  

Pope Boris gave the answers implicitly in his own style. But at this 
stage it was enough to make some calculations for Boris. Although the 
Papacy emphasized its superiority over the Istanbul Patriarchate, it 
avoided clear statements about Byzantium. So much so that he tried 
to persuade Boris that he should love his spiritual father (referring to 
his godfather) rather than his own father and that there should be 
absolute surrender to him.54 

Boris first of all wanted an independent church and the 
establishment of the Bulgarian patriarchate. The Pope answered this 
question by stating that the Bulgarian Patriarchate cannot be 
established for the time being, and that the Istanbul Patriarch, whom 
the implicit Bulgarians accept as Christianity, is not superior to the 
Papacy, and even that the Istanbul Patriarchate was established by 
order of the rulers rather than by the rules. Instead of the patriarch of 
Bulgaria, a bishop could rule for now, and over time the Christian 
population multiplied that the archbishop was appointed. The 
Bulgarian church has informed the clergy that the current 
appointment can only be made by Rome.55 

One of the questions of Papaya in 866 (without directly referring to 
Byzantium) was the question of what should be done if any Christian 
country is in peace with the Bulgarian State and breaks the peace 
treaty and attacks against Bulgaria. The Pope guessed who Boris 
meant and said that it was unacceptable that a Christian state 
attacked another, that it was a tremendous sin, and that the country 
that had been attacked should defend itself. He replied that the 
decision on whether the attacked party would enter the war would be 
taken by the senior clergy in the country.56 
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Boris knew already that a defense position should be taken in the 
event of any country attack, and it has never been difficult to predict. 
But it was unacceptable that the final decision as to whether or not 
the country should enter the war depends on the decision of the 
church priest. 

Byzantine emperor Mikhail III was aware of Boris's correspondence 
with Rome. He sent a letter to Boris to criticize the Roman Church's 
principles of method, movement and religion. As soon as Boris 
received this letter, he asked the Pope ambassadors, who were 
preparing to go to Rome, to receive this letter from Byzantium. The 
clergy, who would explain the religion coming from Byzantium and 
baptize the people, were sent back and the duty of Christianization of 
the people was given to the Papacy. While there was already 
contention between the Roman and Byzantine churches, this had the 
effect of pouring oil on fire.  

After all this correspondence, Rome sent a delegation of goodwill 
ambassadors to Byzantium in 867. The delegation was not taken 
within the Byzantine borders. Subsequently, the group was forced to 
return to Rome when negotiations between the two countries did not 
yield any results.57  

After these developments, Boris turned his political compass back 
to Byzantium in order to better understand theocratic doctrine. 

Between 863 and 867 ambassadors from Rome organized churches 
in the Bulgarian country and trained clergy to serve. The papacy 
decided that the rituals imposed on the Bulgarians by the Byzantine 
Patriarch without the approval of the Papacy were not valid, and soon 
faced a new problem as to whether the Christian rituals that the clergy 
sent by the Byzantines to spread Christianity were legal. In this case, 
the “miropomazaniye” ritual58 practiced by Byzantium was 
reorganized again by the Pope ambassadors.59 

                                                           
57 Latinski İzvori za Blgarskata İstoriya, C.II, s. 185 
58 Miropomazaniye-is a sign that is given to the person in the name of the Holy Spirit. 
The name of the mixture is Miro (chrisma). The Miro blend consists of the highest 
quality of blessed olive oil and fragrances. Immediately after becoming a baptist, the 
person is applied to clean and dry skin (around the face) in the form of a cross. 
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Photios is not pleased at all60, and soon the failure of Patriarch 
Photios over the Bulgarian church led to his dismissal. Ignatius was 
replaced. In Rome, on the death of Pope Nicholas I, Adrian II was 
brought to the papal throne. 

The first conflict between Boris and the Papacy first emerged in 
867. The reason for this was the question of the appointment of the 
bishop to Boris's Bulgarian church as soon as possible. The Papal 
candidate proposed by Boris was repeatedly rejected by the Papacy, 
and then in 868, the newly appointed Pope Adrian II, rejected Boris's 
nomination again and sent his own candidate to the Bulgarian church. 
Boris's first task was to send this bishop back to Rome immediately 
and to contact Constantinople again.61  

Between Papacy and Boris, their views on the legal status of the 
church and its place within the state differed. Boris's thought, at 
worst, was an outwardly patriarchate (archbishop) who, 
unfortunately, did not see such subtlety while waiting for the courtesy 
of the Khanate to be observed. The Pope's idea was to tie the 
Bulgarian church to himself and to use the Bulgarians in the Balkans to 
fight against Byzantium in line with their political interests.62 

From 868-869, Boris learned of the political objectives of Rome 
through the papal legates in Bulgaria. When he wanted to tear his ties 
off with Rome, the papacy realized his failure and informed Boris that 
he was left his own decision as to who the candidate of the abbot 

                                                                                                                               
According to Christian belief, during the baptist ceremony, the holy spirit came down 
and the connection with Miro (chrisma) and the holy trinity was further strengthened. 
Miro is the sacred gift that helps to strengthen one's spirituality and helps strengthen 
it in spiritual life. Miropomazania is a sacred gift that one strives for heaven for the 
other world, except for his worldly grief. Miro (chrisma) is once a person as well as a 
baptist once in his life. For the second time in exception, it is only a ceremony for the 
tsar or kings to ascend to the throne (τò χρίσμα τῆς βασιλείας) or to celebrate the 
throne of the Orthodox church. F.A.Brokgauz ,.İ.A. Yefron, Encyclopedic Dictionary, 
St.Petersburg,1890, Miropomazaniye Clause.p.390 
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would be. But Boris had already made his final decision and turned to 
Byzantium.63 

Meanwhile, in 869, a meeting was called by a delegation from the 
eastern Christian hierarchy of Rome in order to find a solution to the 
struggle between Rome and the Byzantine church. But the meeting 
was postponed to March 870. The topic of the meeting, which 
included Boris's ambassadors, was to whom the Bulgarian church 
would depend. In this region, the last word on religion would have 
been put to vote. Before the vote, the participants were asked 
questions beforehand. The question was unanimously answered which 
was about who belonged to this land before the Bulgarians arrived in 
the Balkans. The Pope ambassadors were also reminded that it was 
disrespectful to the empire to put their own order and rules in their 
churches in the former territory of Byzantium.64  

Boris could not find what he was looking for about an independent 
Bulgarian church in a meeting held in 870. At the meeting, the final 
decision was made that only the Byzantine chief priest of the Bulgarian 
church would be appointed from now on. Boris's struggle for the 
independent church would continue.65 

After the death of Constantinople Patriarch Ignatius in 877, Photios 
(877-887) was appointed. Yohan III (872-882), who knew politics well, 
came to the Roman Papal throne. After taking over, Yohan tried to 
maintain the theocratic policy of the previous popes.  

In the meantime, the Arabs made daring attacks on the coasts of 
Sicily and Italy. Rome's lack of military forces in the region forced them 
to sit down with the Byzantine agreement to take advantage of 
Byzantine military power.66 

The Byzantine emperor Vasilios I also planned to have good 
relations with the pope. He needed the pope's approval to bring 
Photios back to his patriarchate. For this reason, a meeting of 
Byzantine churches (sobor) was held in 879-880 and an invitation was 
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sent to Rome. The Pope accepted the invitation and asked Photios to 
fall under the papal jurisdiction of the Bulgarian church67 and at the 
same time he did not stop the continuous correspondence with 
Boris.68  

The Byzantine emperor Vasilios I also planned to have good 
relations with the pope. He needed the pope's approval to bring 
Photios back to his patriarchate. For this reason, a meeting of 
Byzantine churches (sobor) was held in 879-880 and an invitation was 
sent to Rome. The Pope accepted the invitation and asked Photios to 
fall under the papal jurisdiction of the Bulgarian church and at the 
same time he did not stop the continuous correspondence with 
Boris.69 In this way, with the only decision he made, he would have 
done two things. Pope Yohhan III wrote a letter of thanks to the 
Byzantine emperor Vasilius I on 13 August 880 for his decision. In fact, 
the decision of Byzantium was clear and interpretable in different 
ways. Although the Pope expresses his gratitude for having the 
Bulgarian church under Roman control to clarify the situation70, 
Vasilios I replied: The Bulgarian State is a territory outside the territory 
of the Byzantine Empire. Moreover, Bulgaria is outside the borders of 
the Istanbul Patriarch and therefore falls outside the jurisdiction of the 
emperor. He answered his decision as to whom the church in Bulgaria 
was to be wholly under the decision and jurisdiction of the Bulgarian 
inn and Bulgarian clergy. Emperor Vasilios I's reply to the Pope was 
Boris's long-standing diplomatic success.71 Boris planned to take two 
important steps in the following period by reviewing the religious 
affairs. 

First, the churches in Bulgaria were organized under the authority 
of the clergy sent from Byzantium and in the Byzantine style. Boris 
knew very well that the Byzantine clergy would be his chief advocates 
in the interests of the empire, and he wanted to purify them. Their 
main aim was to establish political superiority over the peoples who 
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accept Christianity of the empire through the church.72 The first step 
Boris took was to send Bulgarian youth to Istanbul to learn the 
teachings of religion. Boris's son Semyon was also one of those who 
were sent to Istanbul. Boris's goal was to replace the Byzantine clergy 
over time with Bulgarian clergy. Boris's attempts would bear fruit in 
893. For the first time, the rise of the Bulgarian cleric to the highest 
rank was recorded in “Postanovleniye Klementa”.73 

The second important step was the idea of Bulgaria's cultural 
development. Cyril and Mifodiy74, who were expelled from Great 
Moravia in 886, received a group of students. They opened up a large 
space for their work, allowing Bulgarian youth to receive training to 
prepare them for their church and political life, to learn the Cyrillic 
alphabet, and to open schools.75 

In 889, Boris abandoned his throne and closed the monastery and 
handed over his throne to his eldest son Vlademir-Rosate (889-893). 
Rosate, like his father, was not a Christian and had been a member of 
the Tengri belief system since his birth. When he took over the throne, 
in 893, he and his senior high-ranking families opposing Christianity 
and Boris policy at the palace began an uprising by order of Rosate. 
The churches in the capital had been plundered and the clergy fired. 
Christians were subjected to various pressures. On hearing this, Boris 
temporarily left the monastery and quickly suppressed the uprising. 
Boris would be very determined and ruthless in suppressing the 
uprising. While he suppressed the uprising in 865, some families had 
forgiven him, but he had no mercy on anyone in this latest uprising. In 
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fact, miles were drawn to his son Rosate's eyes and he was thrown 
into the dungeon. 

 

After Boris suppressed the uprising, the so-called “People's 
meeting”, which is an important place in the history of Bulgaria, was 
held. At the meeting, final decisions on two important issues were 
communicated to the public. After that, the throne would be 
transferred to Semyon, who was educated in Byzantium, and Plysky, 
the capital of Bulgaria, would be moved to Prislav.76 

Boris's favorite son, Semyon, was the ruler who would make his 
State an important force in the Balkans and bring it to the status and 
position his father had always dreamed of. 

Semyon Era (893-927) 

Semyon had brought Bulgaria to its widest borders and made it a 
political force. It also showed important cultural developments. Let us 
recall that Semyon had grown up in Byzantium from an early age and 
had learned Byzantine culture and politics well. When he ascended to 
the throne, he fought a number of battles with Byzantium. The cause 
of wars was always political. In 913, he entered the Byzantine land and 
came up to the walls of Istanbul. Semyon's target was the Roman 
imperial crown. He thought that there could be only one empire in the 
world. His idea was not to establish a Bulgarian empire, but to 
establish a new empire instead of Byzantium. Semyon was in front of 
the walls of Istanbul, emperor VIII. Constantinos and Patriarch Nikolas 
Semyon were welcomed to Constantinople with a magnificent 
ceremony. At the negotiating table Byzantine had to make great 
concessions. In addition, Semyon's daughter would be the taste of the 
young Byzantine emperor. Semyon took the Imperial crown from the 
Patriarch of Constantinople. After that, his title would have taken over 
Byzantine rule as Bulgaria's Baselius (king, ruler) and father-in-law of 
the young Byzantine emperor. The Byzantine was helpless and had no 
reason to object to the title of Baselius. They were confronted by the 
ruler of a Christian country, bearing the Turkish blood called Semyon, 
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but was raised in Byzantium. Opposed to Byzantium, there was not a 
barbarian, but a ruler who was raised by Byzantine culture and politics. 

The Byzantine-Bulgarian ruler made plans to marry the families and 
on the other hand tried to correct the situation that Byzantine 
entered. They resorted to various routes, and even allowed Empress 
Zoe to return to the palace, who was once exiled in the monastery. 
Returning to the palace, Zoe's plans to marry the Byzantine-Bulgarian 
ruler families were cancelled, opposing Semyon's coronation as 
emperor, causing new tensions between the countries. 

Upon these developments, Semyon reigned against the Byzantine 
Empire and became dominant over the entire Balkan Peninsula. He 
traveled to Greece in 918 and went to the Gulf of Corinth and 
achieved certain successes. 

Semyon had not lost his hope to regain his Baselius title. Again, as 
in 913, he came to the walls of Istanbul in the fall of 924 and they sat 
at the negotiating table between the two countries. As a result of the 
negotiations, Symeon reinstated the title of Baselius of Bulgarians and 
Romans. Romanos, dissatisfied with this situation, issued a written 
protest in 925. The claims of Byzantium were only the last 
desperation. Semyon will carry the title of Baselius of the Bulgarians 
and Romans until his death. 

Semyon kept his country under strict military rule for 20 years. The 
people were tired and exhausted from the wars. After Semyon's 927 
deaths, his son, Petro, ascended the throne. Unfortunately, Petro 
could not manifest himself in the political arena. He preferred passive 
and obedient politics.77. 

Petro Era (927-969) 

With the rise of Petro to the throne, as a result of the wars fought 
during the Semyon period, the first Bulgarian State was in the process 
of collapse.78 
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After Semyon died, the situation he had established while he was 
alive was reversed during Petro. Deprived of the spirit of war and 
bravery, Petro signed a 30-year peace agreement with Byzantium. 
Petro was immediately recognized by the Byzantium as the Bulgarian 
Tsar. The patriarchate Semyon had established in recent years was 
immediately confirmed and accepted by the Byzantium. 

Petro did not marry someone from the legitimate ruler's dynasty, 
but married Marina-Irina, the grandson of Romanos Lekapenos. In this 
case, Semyon's military and political achievements have been 
neutralized. 

Bulgarian and Byzantine Baselius didn’t become the reign of 
Bulgars like Semyon desired, however, the Byzantines found a 
submissive groom in the personality of the new Bulgarian ruler. Thus, 
Bulgarian influence in Bulgaria decreased, Byzantine influence was 
strengthened. The Christianization of Bulgaria itself has progressed 
rapidly under the spell of Byzantine Christianity. In the cultural sense, 
Byzantium has reached its highest point. After the wars fought during 
Semyon's period, the country was in crisis as well as in political 
terms.79 

 

Conclusion 

When the Bulgarians came to the Balkan peninsula, the mixed 
Oghur community found the Slavic tribes and dominated them. Both 
ethnic elements Ogur and Slavs lived in harmony for a long time 
without interfering with each other's religious beliefs. Until the end of 
the 10th century, the beliefs of both peoples remained pagan. In the 
country, the population belonging to the Christian religion was seen as 
an external enemy or Byzantine. During the period of Krum and 
Omurtag, Christians experienced great distress and oppression. Since 
the Omurtag period, the nomadic Ogur Turks gradually started to 
settle down and make marriages with the Slavic population, who was 
still pagan. This led to the proliferation of Slavic and Slavic speaking 
populations. The adoption of Slavic language by Bulgarian Turks 
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caused some cultural values to be lost. The Slavization of the Bulgarian 
Turks has accelerated since the 8th century and their populations have 
increased. Despite these developments, the high level aristocratic 
ruling part of the Turkish Bulgarian families adhered to the Sky God 
faith and did not interfere with the Slavs, and made marriages among 
themselves.  

Bulgaria was a powerful country with broad borders in the south-
east of Europe in the ninth century, which meant that it was involved 
in regional political developments against its will. The success of 
Moravia against the Franks in the 9th century attracted the other Slavs 
in the region. The increase in the population of Moravia in the region 
beyond the Danube caused the Bulgarian influence to diminish. 
Population and possible loss of land had to be prevented. The later 
strengthening of the Francs in the region also led Bulgaria to remain 
between the two powerful Christian states, the Franks and the 
Byzantines. Bulgarians who were pagan and barbaric in the midst of 
the simmering accident among the Christian states did not have equal 
rights to strong Christian countries in international agreements. In 
order to have equal rights with Christian countries, modern legislation 
was required. It had to be based on theocratic foundations, as was the 
case with the Franks and Byzantines, who were Christians at the time.  

By the 9th century, Byzantine had gone through a period of great 
political and cultural breakthrough and no longer needed Western 
Roman support. The aim of Byzantium was to spread Christianity in 
the Balkans and gain political superiority over the people who 
accepted Christianity through the church. Being aware of these 
developments, Rome wanted to draw the Bulgarians to their side and 
use them against Byzantium. Khan Boris had learned the theocratic 
policies of these aims through the ambassadors of both states and he 
did not want a church dependent on any state. He also needed an 
independent church to become a power among the Christian countries 
in the region. 

Religion and politics in the world have become inseparable from 
each other. The political conflict between the two parts of the Roman 
Empire turned into a conflict between the Church and the Sect. Boris 
succeeded in confronting them by using the conflicts between these 
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two political forces. However, the fruits of Boris's policy were favored 
during the Semyon period. Semyon, who was sent to Istanbul by his 
father to learn about Christianity, was a person who knew Byzantine 
culture and politics well. During his reign Bulgaria has reached its 
broadest borders and has become a political force in the region. It has 
also shown important cultural developments. It entered the Byzantine 
land in 913 and came up to the walls of Istanbul. The aim of Semyon 
was the Roman imperial crown. He thought that there could be only 
one empire in the world as Byzantine cultivation. The aim was not to 
establish a Bulgarian empire, but to establish a new and generous 
empire instead of Byzantium. By sitting at the negotiating table in 
Istanbul, the Byzantine was in despair because there was no reason to 
challenge the title of Baselius (king, emperor). Semyon had Turkish 
blood but was raised in Byzantium, and he was confronted by a ruler 
of the Christian country. Opposed to Byzantium, there was not a 
barbarian, but a ruler who was raised by Byzantine culture and politics. 
Semyon would carry the title of Baselius of Bulgarians and Romans 
until his death. The policy lacking the spirit of war and struggle carried 
out by Semyon's son Petro as a result of the wars fought during the 
Semyon period, the first Bulgarian State was in the process of collapse. 
The patriarchate of Semyon which was established during Petro period 
was approved and accepted by Byzantium immediately. 

With the adoption of Christianity, important developments in the 
field of culture and education have been accomplished. The group of 
Cyrillic and Mifodian students expelled from Great Moravia in 886 was 
admitted to Bulgaria, opening a wide area of activity for their work, 
allowing Bulgarian youth to prepare for their church and political life, 
receive education and learn the Cyrillic alphabet and the opening of 
schools. With the coming of the Cyrillic alphabet, many religious books 
were translated, literate population increased and Bulgaria gained 
momentum in the field of science.  

Thanks to Boris's policy, the Bulgarians, who soon became 
independent churches, left indelible traces on European history. With 
the adoption of Christianity and Slavic writing, a new historical process 
was initiated, and an independent church was created by a barbarian 
Khan, while no independent church was spoken in Europe. This 
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cultural development influenced all other Slavic countries (such as 
Russia, Serbia) and they took the Bulgarian church model as an 
example. 
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Dış Basında Balkan Antantı’nın İmzalanmasına Tepkiler 

 

Esin Tüylü Turan* 

 

Özet 

1 Aralık 1925’te imzalanan Lokarno Antlaşması’nın ardından, Balkanlarda 
da bir Lokarno oluşturulması fikri ortaya çıkmıştır. Ancak o sıralarda mevcut 
Türk-Yunan gerginliği ve Bulgar revizyonizmi nedeniyle 1929 yılına kadar 
konuyla ilgili herhangi bir adım atılamamıştır. Bu sorunların aşılmasının 
ardından, konu ilk kez Atina’da Uluslararası Barış Bürosu tarafından 6-10 Ekim 
1929 tarihlerinde düzenlenen konferans sırasında görüşülmüştür. İlk kez bu 
konferansta A. Papanastassiou’nun gündeme getirdiği Balkan birliği oluşturma 
fikri, düzenlenen dört Balkan konferansı sırasında olgunlaşmış ve 9 Şubat 1934 
tarihinde Türkiye, Romanya, Yugoslavya ve Yunanistan devletleri arasında bir 
Balkan Antantı’nın imzalanması ile sona ermiştir. Balkan Antantı, imzalayan 
devletler arasında yayılmacı devletlere karşı bir savunma birliği oluşturmuş ve 
Balkanlarda yaşanan gerilimlerin ve çalkantılı dönemin geride bırakılması için 
önemli bir adım teşkil etmiştir. II. Dünya Savaşı yıllarında Balkan devletlerinin 
işgale uğraması ile sona eren antant, imzacıların birbirlerinin güvenliklerini 
güvence altına almaları nedeniyle, pek çok ülkeden farklı tepkiler almış ve bu 
ülkelerin basınında farklı şekillerde yorumlanmıştır. Bu çalışma ile Balkan 
Antantı’na ilişkin Cumhurbaşkanlığı Arşivi’nde tespit edilen arşiv belgeleri ile 
İngiliz ve Amerikan gazetelerinde yer alan haberler ışığında, Bulgaristan, 
Yunanistan, Yugoslavya, Romanya, Macaristan, Arnavutluk, Küçük Antant, 
Sovyetler Birliği ve İtalya gibi bölge ile doğrudan ilgili yabancı devletlerin Balkan 
Antantı’na karşı tepkileri ortaya konulmaya çalışılacaktır.  

Anahtar Kelimeler: Balkan Antantı, Balkanlar, Türkiye Cumhuriyeti, Basın, 
Tepkiler,  

 

Reactions of the Foreign Press against the Balkan Entente 

After the Locarno Agreements signed on December 1st, 1925, a locarno 
concept was also rised for the Balkans. However, current Turkish-Greek tension 
and Bulgarian revisionism at that time did not allow any steps in order to 
establish this locarno. After the disappearance of these problems, the subject 
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firstly talked in a conference which was held by International Peace Bureau in 
Athens on October 6-10th, 1929. In this conference, the concept of the 
establishment of a Balkan locarno which was for the first time brought forward 
by A. Papanastassiou, maturated in the four Balkan conferences and 
materialized on February 9th, 1934 with the signature of the Balkan Entente 
between Turkey, Romania, Yugoslavia and Greece. This Entente, constituted a 
defensive union against imperialist states and presented an importan step for 
the closure of all disputes and turmoils in the Balkans. The entente which 
ended up with the German occupation of the Balkans in the Second World War, 
because of the security guarantees given by the signatory states to each other, 
was taken different reactions from different countries and the press of these 
countries commented on distinctly. With this work, in light of the archival 
documents determined in the Presidency Archive and the news published in 
the British and American newspapers, reactions of the states which are 
concerned with the Balkans such as Bulgaria, Greece, Yugoslavia, Romania, 
Hungary, Albania, Little Entente, the Soviet Union and Italy against the Balkan 
Entente will be tried to put forth.  

Keywords: Balkan Entente, Balkans, Turkish Republic, Press, Reactions. 

 

Giriş  

Bir Balkan Antantı (Lokarnosu) oluşturulması fikri, 1 Aralık 1926 
tarihinde iki ülke arasındaki mübadele sorununu çözüme kavuşturan 
Türk-Yunan antlaşmasının ardından gerçekçi bir hal almıştır. 
Milletlerarası Barış Bürosu, 6-10 Ekim 1929 tarihleri arasında Atina’da 
bir konferans toplamış ve konferansta A. Papanastassiou, Balkan 
devletleri arasında bir Balkan Lokarnosu oluşturulmasını teklif etmiştir. 
Bu teklif üzerine, Milletlerarası Barış Bürosu, Balkan devletleri arasında 
bir birlik oluşturulmasını sağlamak amacıyla, ilki 1930 yılında Atina’da 
yapılmak üzere, konferanslar yapılmasına karar vermiştir. Bu karar 
sonucunda, Balkan devletleri arasında, konferanslar serisi başlamıştır. 
Yapılan dört Balkan konferansında, Balkan birliğini oluşturan Balkan 
Antantı’nın ilkeleri ortaya çıkmıştır1.  

                                                           
1 Ayrıntılı bilgi için bkz. Tufan Turan, Esin Tüylü Turan, “The Rise of the Concept of a 
Balkan Pact and the First Balkan Conference”, History Studies, 4/4, Kasım 2012, s: 433-
446. 
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Balkan Antantı, 4 Şubat 1934 tarihinde parafe edilmiş ve antlaşmanın 
8 Şubat Perşembe günü Atina’daki Grande Salle Akademisi’nde 
imzalanması kararlaştırılmıştır. Antantın 8 Şubat’ta imzalanması 
kararlaştırılmıştı. Ancak, 7 Şubat 1934 tarihinde, Balkan Paktı’nın 
imzalanması 9 Şubat Cuma gününe ertelenmiştir. Bu antant, imzacı 4 
devletin karşılıklı olarak sınırlarını korumaya yönelik ciddi bir 
anlaşmaydı2. Bulgaristan ise sınırları garanti eden bir hiçbir antlaşmaya 
katılmayacağını belirtmiş olduğundan, Balkan Antantı’nın 
sonuçlandırıldığı müzakerelere davet edilmemişti3. 9 Şubat 1934 
tarihinde, Yunanistan, Türkiye, Romanya ve Yugoslavya, Balkan 
sınırlarının güvenliğini garanti eden ve yakın ekonomik işbirliği sağlayan 
Balkan Antantı’nı imzalamışlardır4. Antantın imzalanmasının ardından, 
10 Şubat 1934 tarihinde, Balkan Antantı’nın imzacısı olan dört devletin 
dışişleri bakanları, Yunan Dışişleri Bakanlığı’nda bir araya gelerek, dört 
devlet arasındaki ekonomik, siyasî ve hukukî ilişkilerin geliştirilmesi 
hususunda görüşmeler yapmışlardır. Tamamen uzlaştırıcı karakterde 
olarak gösterdikleri paktı bir açıklama ile birlikte Büyük güçlere 
iletmişlerdir. Dört devlet, sınırların güvenliği konusunda da görüşmeler 
yapacaklardı5.  

Antantın imzalanmasının ardından, Balkanlarla ilişkili olan 
devletlerin basınlarında, antantla ilgili farklı yorumlamalar yer almaya 
başlayacaktı. Bu bildirinin konusu olarak Balkan Antantı’na tepkileri 
incelenecek devletler şunlardır: Bulgaristan, Yunanistan, Yugoslavya, 
Romanya, Macaristan, Arnavutluk, İngiltere, Fransa, Sovyetler Birliği ve 
İtalya. 

Bulgaristan’ın Balkan Antantı’na Tepkileri 

Bulgaristan’ın Balkan Paktı’na karşı çıkmasına neden olan en önemli 
engel, diğer devletlerin Dâhilî Makedonya Devrim Örgütü’ne karşı katı 
tutumu oldu. Örgüt, Balkan devletleri arasındaki şüpheli ilişkilerden ve 
bazı terör olaylarından dolayı suçlanıyordu. Örgüte karşı yapılan 

                                                           
2 The Times, 09 February 1934, s: 13. 
3 A. Papanastasiou, “Le Pacte d’Entente Balkanique”, Les Balkans, cilt: 5, sayı: 1-2, Atina 
1934, s: 3. 
4 The Times, 31 December 1934, s: 28; Nicholas Mirkovick, “Jugoslavia's Choice”, Foreign 
Affairs, cilt: 20, sayı: 1, 1941, s: 132. 
5 The Times, 12 February 1934, s: 11. 
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suçlamalar sonucunda örgüt liderleri bir açıklama yaparak, örgütün 
Balkan anlayışından sonra ortaya çıktığı ve bu fikre karşı olmadıklarını, 
ancak Makedonya’daki Sırp ve Yunan hâkimiyetine karşı savaşmaktan 
vazgeçmeyeceklerini ifade ettiler6.  

Daha Antant imzalanmadan önce, Bulgar basınında, Antant karşıtı 
yazılar yayınlanmaya başladı. Cenevre’de yayınlanan Le Temps Gazetesi, 
13 Ocak 1934 tarihli haberinde, Bulgar gazetelerinin, Bulgaristan’ın 
Neuilly Antlaşmasının kısıtlamalarından kurtulmadan ve Ege Denizi’ne 
ulaşmasını sağlayacak bir yol edinmeden statükonun korunmasına 
yönelik bir pakta katılamayacağına dair haberler yayınladıklarını ifade 
ediyordu7. 

Türkiye’nin Sofya Elçisi Tevfik Kamil Bey’in 15 Ocak 1934 tarihli 
raporunda, Bulgarların önceden beri çekindikleri Balkan Antantı’nın 
imzalanma aşamasında olması nedeniyle, Bulgar basınında reaksiyon 
başladığı ve Maximos’un Roma, Paris ve Londra ziyaretlerinin Bulgar 
basınında düşmanca hareket olarak değerlendirildiğini bildirdi. Raporda 
ayrıca, Bulgar-Yugoslav görüşmeleri neticesinde ortaya çıkan ılımlı 
havanın kaybolmaya başladığı ve Bulgar basınında Yugoslavya karşıtı 
yazılar yayınlanmaya başladığı da belirtiliyordu8. 

16 Ocak 1934 tarihli Bulgaristan’ın Mir Gazetesi’nde, Bulgaristan’ın 
Balkanlarda statükoyu korumaya yönelik bir pakta asla katılmayacağını 
beyan etmesine rağmen, Titulescu ve Maximos’un Bulgaristan’ı ikna 
etme çabalarının hayretle karşılandığı ve Bulgaristan’ın mevcut şartlar 
altında pakta dâhil olmasının mümkün olmadığı ifade edildi9. Aynı tarihli 
komünist Bulgar gazetesi EHC, Balkan Paktı’nın İngiltere’nin güdümünde 
olduğunu ve daha önceden Bulgar devlet adamlarının Londra ziyaretleri 
sırasında paktın diplomatik hazırlıklarının yapıldığını belirterek, 
Maximos’un Londra seyahati ile bu paktın aktifleştirildiğini ifade 
ediyordu. Haberde, Bulgar hükümetinin pakta olumlu bir cevap 
vermemesinin, Bulgar halkının menfaatlerini ne pahasına satacağına 
karar vermemiş olmasından kaynaklandığını ifade edilerek, Bulgar 

                                                           
6 Lubenoff, “Die völkerrechtliche Lage auf dem Balkan (Der Balkanpakt- Pacte d'Entente 
balkanique)”, Völkerrecht, Berichte und Urkunden, cilt: 4, 1934, s: 323-324. 
7 BCA, Fon kodu: 030.10, Yer no: 0.0.251.226.525.20, lef: 10. 
8 BCA, Fon kodu: 030.10, Yer no: 0.0.227.526.2, lef: 2. 
9 BCA, Fon kodu: 030.10, Yer no: 0.0.251.226.525.20, lef: 11. 
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hükümeti de suçlanıyor ve bu paktın komünizm aleyhtarı olduğu 
belirtiliyordu10. 

Bulgaristan’ın Mir gazetesinin 17 Ocak 1934 tarihli nüshasında 
yayınlanan haberde, son bir aydır Türk ve Yunan dışişleri bakanlıklarının 
Bulgaristansız bir Balkan Antantı oluşturmaya çalıştıkları, Yunanistan’ın 
Bulgaristan’ı tek başına bırakma politikası izledikleri ve bu politikayı 
büyük devlet merkezlerinde de kabul ettirdikleri ifade ediliyordu11. 
Haberde, Balkan Antantı’nın Bulgaristan’ın dostu olmadığı ve 
komşularının Bulgaristan’ı tamamen tecrit etmeyi amaçladıkları 
belirtiliyordu. Bu durumun tersine çevrilmesi için, ülke içinde birlik 
oluşturulmasının ve Yugoslavya ile birlikte yeni bir Balkan hattı 
oluşturulmasının gerektiği ve Bulgaristan’ın Yugoslavya ile anlaşma 
taraftarı olduğu da ifade ediliyordu12. 

Aynı tarihli Pobeda Gazetesi’nde, Bulgaristan ile Yunanistan arasında 
bir yakınlaşma sağlayamayan ve Rusya, Türkiye, Küçük Antant, Fransa 
ve Yunanistan’ın anti-revizyonist olduğunu gören İtalya’nın, revizyon 
siyasetini yumuşatarak en azından Yugoslav-Bulgar yakınlaşmasına 
engel olmaya çalıştığı ifade ediliyordu13. Yine aynı tarihli Novo Vreme 
Gazetesi’nde, Bulgaristan’ın revizyon karşıtı Balkan Antantı’na 
katılmayarak bazı ekonomik zararlara uğrayabileceği, ancak bu 
zararların antanta katılması durumunda revizyon fikrinden vazgeçmesi 
ve Bulgar azınlıklarının asimile edilmesi sonuçlarıyla oluşacak 
zararlardan daha önemli olmadığı belirtiliyordu14. 

Bulgar basını, antantın imzalanmasının ardından da, antant karşıtı 
tutumunu ve yayınlarını sürdürdü. The Times Gazetesi’nin 2 Mart 1934 
tarihli haberinde, Bulgar Kralı III. Boris’in Almanya’ya gittiği ve Berlin’de 
von Hindenburg ve Hitler ile görüştüğü ifade ediliyordu. Kral III. Boris, 1 
Mart tarihinde de Dışişleri Bakanı Baron von Neurath ile iki saatlik bir 
görüşme yapmış ve sonrasında da yeniden Hitler ile görüşmüştü. Yarı 
resmi açıklamaya göre, bu ziyaret siyasî amaçlardan uzak ve herhangi 
bir müzakere veya anlaşma amacı gütmeyen bir görüşmeydi. Yine de, 

                                                           
10 BCA, Fon kodu: 030.10, Yer no: 0.0.251.226.525.20, lef: 12. 
11 BCA, Fon kodu: 030.10, Yer no: 0.0.227.526.2, lef: 4. 
12 BCA, Fon kodu: 030.10, Yer no: 0.0.227.526.10, lef: 6-7. 
13 BCA, Fon kodu: 030.10, Yer no: 0.0.251.226.525.20, lef: 17. 
14 BCA, Fon kodu: 030.10, Yer no: 0.0.251.226.525.20, lef: 17. 
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Berlin ve Sofya arasındaki dostluk nedeniyle, Kral III. Boris’in 
Almanya’daki otoritelerle Avrupa’daki durumu görüştüğü tahmin 
edilmektedir. Son birkaç ay, Bulgar dış politikasının bağımsızlığının 
örnekleriyle doluydu.  Bulgaristan’ı doğru olduğunu düşündüğü 
politikadan finansal veya siyasî tehditlerin döndüremeyeceği 
görülmüştü. Haberde, Kral III. Boris’in Balkan Paktı görüşmelerine de 
bireysel olarak katıldığı ve ülkesinin pakta katılmayı reddetmesinin 
ardındaki gerekçeleri anlattığı da ifade ediliyordu15.  

Bulgar Başbakanı Mushanoff ve Finans Bakanı Stefanoff, önce 
Londra’da sonra da Paris’te Bulgar dış borçları konusunda görüşmeler 
yapmak üzere, 8 Nisan 1934’te Sofya’dan ayrıldılar. İki başkentte de 
siyasî liderlerle görüşerek, Balkan Paktı’na girmelerini engelleyen 
sebepleri ve siyasetlerindeki barışçı tutumu ifade ettiler16.  

Bulgar Dışişleri Bakanı M. Batoloff, 27 Mayıs 1934’te yabancı 
gazetecilere verdiği demeçte, Bulgaristan’ın Balkan Paktı’na asla 
katılmayacağını, ancak saldırgan tanımının olmadığı ikili veya çok taraflı 
saldırmazlık anlaşmaları yapabileceğini, Londra Konvansiyonunda 
tasarlanan komitecilerle ilgili maddelerin yeniden düzenlenerek bir 
formül oluşturulabileceğini ve Milletler Cemiyeti’nin hakemliğini kabul 
edeceğini belirtti. Yugoslavya ile imzalanan Ticaret, Veterinerlik ve 
Temizlik anlaşmalarıyla birlikte, komşu devletlerle ilişkilerde yeni bir 
evrenin başladığını belirten Batoloff, Romanya, Türkiye ve Yunanistan’la 
mevcut sorunlarda müzakerelerin devam edeceğini de ekledi17. 

Bu sırada, Almanya’da yayınlanan Berliner Börsen Zeitung 
Gazetesi’nin 6 Mayıs 1934 tarihli nüshasında, Sofya’nın Sora 
gazetesinden alıntı yapılarak çıkan haberde, 17 Mart tarihinde 
Belgrat’ta, Yugoslav Dışişleri Bakanı Jevtitch’in başkanlığında, Türk, 
Yunan ve Romen elçilerinin ve dört devletin genelkurmay başkanlarının 
bir araya geldikleri ifade ediliyordu. Bu toplantıda, Balkan Antantı’na ek 
olarak ikinci bir protokol hazırlanarak imzalandığı belirtilerek, 
protokolün metni veriliyordu. Sora gazetesinin verdiği protokol metni şu 
maddelerden oluşmaktaydı:  

                                                           
15 The Times, 02 March 1934, s: 13. 
16 The Times, 09 April 1934, s: 11. 
17 The Times, 28 May 1934, s: 13. 
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Madde 1. Bulgaristan’ın diğer devletlere karşı faaliyette bulunan 
askerî örgütlerini feshetmemesi durumunda, bu devlete karşı 3-4 
Temmuz 1933 tarihli Londra İtilafnamesi’nin saldırganın tarifi 
hakkındaki maddeleri uygulanacaktır. 

Madde 2. Taraflar bu durumda Balkan Antantı’nın tam olarak 
uygulanacağını hemfikir olarak ilan ederek, aşağıdaki maddeleri kabul 
etmişlerdir. 

Madde 3. Taraflardan biri veya birkaçı tarafından Bulgaristan’a karşı 
öne sürülen talepten 24 saat sonra aşağıdaki hükümler uyarınca, gerekli 
askerî kuvvetlerle Bulgaristan’ın tamamı veya bir kısmı işgal edilecektir. 

Madde 4. Bu işgal, birinci maddede sözü edilen askerî örgütlerin 
ortadan kaldırılmasının ardından hemen sonlandırılacak, ancak işgal 
edilen bölgelerin halkları plebisit ile taraflardan birine bağlanmayı kabul 
ederse, işgal sürecektir. 

Madde 5. Balkanlar dışından bir devlet, Bulgaristan’ın saldırgan 
askerî örgütlerine yardım ederse, Balkan Antantı o devlete karşı da 
yürürlüğe girecektir.  

Madde 6. Bu itilafname, yürürlüğe girmesinin ardından 2 yıl boyunca 
taraflardan birinin önceden haber vermesi durumu haricinde 
feshedilemez. 

Balkan Antantı devletlerinden herhangi biri tarafından 
yalanlanmayan bu haber, Bulgar kamuoyunda derin yankı buldu. 
Bununla birlikte, bu haberin, Yugoslavya ile anlaşılmasına karşı ve 7 
Mayıs’ta Sofya’ya gidecek olan Yugoslav Dışişleri Bakanı’nın 
görüşmelerini baltalamak amacıyla Makedonya silahlı örgütleri 
tarafından ortaya atıldıkları da düşünülmekteydi18. 

Türkiye’nin Sofya Elçisi Tevfik Kamil Bey’in 31 Ekim 1934 tarihli 
raporunda, Bulgar basınının, Ankara’da toplanan Balkan Konseyi 
toplantısı hakkında olumsuz haberler yayınlandığı belirtiliyordu. 
Raporda, bu haberlerin Bulgar kamuoyuna etki edecek nitelikte 
olmadıkları ve daha çok büyük devletlerin Balkanlarla ilgili planlarına 
ilişkin oldukları ifade ediliyordu19. Bununla birlikte, bu haberler, Bulgar 
                                                           
18 BCA, Fon kodu: 030.10, Yer no: 227.527.10, lef: 1-3. 
19 BCA, Fon kodu: 030.10, Yer no: 0.0.227.527.20, lef: 1-3. 
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kamuoyundaki Antant karşıtı havanın değişmemiş olduğunu göstermesi 
açısından önemliydi. 

Yunanistan’ın Balkan Antantı’na Tepkileri 

Yunanistan’da Balkan Antantı ile ilgili ilk hoşnutsuzluk, antanta bütün 
Balkan devletlerinin katılmamasından kaynaklandı. Özellikle de 
Arnavutluk’un antanta dâhil edilememesi bazı çevrelerin protestolarına 
sebep oldu. Bazı çevreler, Antantın anlaşmazlıkların barışçıl çözümü 
ilkesini içermemesi ile ekonomik işbirliği ve azınlıkların durumuna ilişkin 
antlaşmalar yapılmaması konularını eleştirdiler20.  

Yunanistan Balkan Antantı’nın kendisini Balkanlar dışında bir ülke ile 
savaş durumuna sokmasından endişe ediyordu. Onun korkusu Sovyetler 
Birliği değil, İtalya’ydı ve bu devletle mücadele etmek istemiyordu. Bu 
nedenle Yunanistan, Türkiye- Romanya ve Türkiye- Yugoslavya arasında 
imzalanan askerî konvansiyonlara katılmadı. Konvansiyonların içeriği 
tam olarak bilinmiyordu ancak, Balkan Paktı Protokolü’nün 4. 
Maddesine uygun oldukları ifade ediliyordu. Bununla birlikte, 
Türkiye’nin Doğu Trakya’daki garnizonlarını kuvvetlendirmesi de bu 
konvansiyonlardan kaynaklanıyordu21. 

Balkan Paktı’nın imzalanması, Yunanistan’ı, Yugoslavya ile 
Bulgaristan, Arnavutluk ve hatta İtalya arasındaki bir savaşa 
sürükleyebilecek olması nedeniyle Yunanistan’da ağır eleştirilere maruz 
kaldı22. Balkan Antantı’nın imzalanmasının ardından Yunanistan’da, 
antantın İtalya ile Yunanistan arasındaki oldukça dostane ilişkilerinin ve 
uzun süredir ekseninde bulunduğu, Fransa ve İngiltere ile ilişkilerinin 
etkilenip etkilenmeyeceği tartışılmaya başlandı. Antantın bir Balkan 
devleti ile Balkanlar dışından bir devlet arasındaki bir mücadele 
sırasında, Yunanistan’a askerî yardım yükümlülüğü getirmesinden 
endişe ediliyordu23.  

E. Venizelos, Balkan Antantı’nın imzalanmasının ardından, 
ülkesindeki muhalefetin eleştirileri nedeniyle, Türkiye’nin Atina elçisi M. 

                                                           
20 A. Papanastasiou, “Le Pacte d’Entente Balkanique”, s: 4. 
21 The Times, 09 November 1934, s: 16. 
22 Lubenoff, “Die völkerrechtliche Lage auf dem Balkan (Der Balkanpakt- Pacte d'Entente 
balkanique)”, s: 327. 
23 A. Papanastasiou, “Le Pacte d’Entente Balkanique”, s: 4. 
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Enis Bey’le görüşerek, antant ile ilgili tereddütleri olduğunu ve 
hudutların garantisi nedeniyle Yunanistan’ın büyük devletlerle savaşa 
sürüklenme ihtimali olduğunu belirtti ve tereddütleri ile ilgili olarak 
İsmet Paşa’ya bir mektup yazacağını ifade etti24.  

Venizelos için Balkan Antantı, Yunanistan’ın tarafsızlığına zarar 
verebilir ve onu Yugoslavya ve İtalya ile bir savaşa girme tehlikesiyle 
karşı karşıya bırakabilirdi. Yunanistan, Türkiye ile yapmış olduğu yıkıcı 
feci savaşın etkilerinden yeni kurtulmuştu ve Venizelos’un en önemli 
uluslararası hedefi, Bulgaristan dışındaki Balkan ülkeleri ve Türkiye ile 
dostane ilişkiler kurmaktı. Akdeniz politikasının temelinde de İtalya ve 
Yugoslavya’ya karşı bir denge oluşturmak vardı. Ona göre Balkan 
Antantı, Mussolini’nin Akdeniz’deki faaliyetlerinde tehlikeli bir şekilde 
kışkırtabilirdi. Bu durumda Yunanistan’ın açık kıyıları ve adaları tehlike 
altına girebilirdi25. Bütün çekincelerine rağmen Venizelos, Balkanların 
siyasî, ekonomik ve kültürel gelişmesi ve savaşın bölgeden uzak 
tutulabilmesi için Balkan birliğinin gerekliliğinden son derece emindi26.  

Yunan Başbakanı Tsaldaris, 1934 yılının Şubat ayı sonlarında, 
ülkesindeki muhalefetin, Balkan Antantı’nın Yunanistan’a getirdiği 
yükümlülükleri ve hükümetin müzakereleri ele alış tarzını eleştirmesi 
nedeniyle, Balkan Paktı hakkında detaylı bilgi vermek üzere Parlamento 
liderlerini konferansa davet etti27. Türkiye’nin Atina Büyükelçisi Ruşen 
Eşref Ünaydın’ın 11 Mart 1934 tarihli raporda da bu konu ele alınıyordu. 
Rapora göre, Yunanistan’da Balkan Antantı’nın ardından ortaya çıkan 
muhalif düşüncelerin ortadan kaldırılabilmesi amacıyla, Başbakan 
Tsaldaris’in başkanlığında, Venizelos, Kafandaris, Papanastassiou, 
Kondilis, Metaxas ve Maximos’un katılımı ile bir toplantı yapılmıştı. Bu 
toplantıda Maximos, antantın imzalanmasının ardından meydana gelen 
olaylar ve Paris, Roma, Londra, Ankara ve Belgrat ziyaretleri sırasında 
Türk yetkilileri ile yapılan görüşmelerle ilgili bilgi vermiş, antantın 
amacının Balkanlardaki revizyonist faaliyetlerin önüne geçilmesi ve 

                                                           
24 Türkiye Dış Politikasında 50 Yıl: Cumhuriyetin İlk 10 Yılı ve Balkan Paktı (1923–1934), 
Ankara, 1974, s: 343. 
25 Bogdan Raditsa, “Venizelos and the Struggle around the Balkan Pact”, Balkan Studies, 
cilt: 6, sayı: 1, 1965, s: 120. 
26 Bogdan Raditsa, “Venizelos and the Struggle around the Balkan Pact”, s: 125. 
27 The Times, 01 March 1934, s: 13. 
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Bulgarların hayallerine son verilmesi olduğunu belirtmişti28. Yapılan 
görüşmede muhalefet ikna edilememiş ve muhalif gazetelerdeki antant 
karşıtı yayınlar çıkmaya devam etmiştir. 

Ekim 1934’te Ankara’da toplanan Balkan Antantı Dışişleri Bakanları 
Konferansı’nın ardından, Selanik’te yayınlanan Venizelos yanlısı 
Makedonia Gazetesi’nin 28 Ekim 1934 tarihli nüshasında, konferansa 
katılmak üzere Ankara’ya yola çıkan Yunan Dışişleri Bakanı Maximos ve 
Yunan İktisat Bakanı Pezmazoglu’nun verdikleri beyanlarda oldukça 
ihtiyatlı davrandıkları ifade ediliyordu. Haberde, Tevfik Rüştü Bey ile 
Titulescu’nun yaptıkları bir görüşmenin ardından TBMM’nin gizli bir 
toplantı yaptığı ve bu toplantıda Balkan Antantı’na eklenecek gizli ek 
protokoller kabul edildiği ve Yunan Başbakanı Tsaldaris’in bunu kabul 
ettiği, buna rağmen protokollerin sadece Türkiye ve Romanya arasında 
olduğunun belirtildiği ifade ediliyordu. Bununla birlikte, Ankara 
Konferansı sırasında alınacak kararların Yunanistan’ı olumsuz 
etkileyecek olan kararlar olacağı ve hatta Yunanistan’ın kabul etmemesi 
durumunda kendisinin antanttan atılarak yerine Bulgaristan’ın alınacağı 
iddia ediliyordu29. Haberde Venizelos’un Balkan Antantı ile ilgili 
öngörülerinin ve dış siyasetinin övülmüş olması da göz önüne 
alındığında, bu haber bir siyasî propaganda haberi olarak yayınlanmış ve 
gerçekleri yansıtmadığı da konferans sonrasında anlaşılmıştır. 

Ruşen Eşref Ünaydın’ın, 21 Mart 1936 tarihinde, Dışişleri Bakanlığı’na 
gönderdiği raporda, Yunanistan’da parti liderlerinin bir araya gelerek 
Yunan dış politikasını görüşecekleri toplantı öncesinde, basında, Balkan 
Antantı ile ilgili çıkan haberlerle ilgili bilgi veriliyordu. Bu haberlerden 
biri, 15 Mart’ta Estia Gazetesi’nde yayınlanan ve Yunan devlet 
adamlarının bu konuyu görüşmelerinin faydalı olacağını belirttikten 
sonra Dışişleri Bakanlığı’na Maximos’un getirilmesinden endişe ederek, 
bu makama parti liderlerinin belirleyeceği birinin geçmesi gerektiğini 
vurgulayan haberdi. Tsaldarisçi bir gazete olan Katimerini, Estia’daki bu 
yazıya cevaben, Balkan Antantı politikasının bütün siyasî çevrelerce 
olumlu karşılandığını, Venizelos’un uyguladığı dış politika siyaseti olan 
bir devlete dayanarak Balkan devletleri ile dostluğunu bozma siyasetinin 
ölçüsüz ve önemsiz olduğunu vurguluyordu. Birkaç gün süren gazete 

                                                           
28 BCA, Fon kodu: 030.10, Yer no: 0.0.227.527.3, lef: 2-4. 
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atışmalarının ardından, Başbakan Tsaldaris bir basın açıklaması yaparak, 
Yunanistan’ın Balkan Antantı politikasını bütün ruhu ile takip ettiğini ve 
üzerine düşen yükümlülükleri yerine getirmekten kaçınmayacağını ifade 
etti30.  

Yugoslavya’nın Balkan Antantı’na Tepkileri 

Balkan Antantı’nın mimarlarından biri olan Kral Alexander’a göre, 
Balkan İttifakı, sadece Orta Avrupa’daki Küçük Antant’ın Yunanistan ve 
Türkiye’yi içerecek şekilde genişletilmesi ve böylece Mussolini’nin 
Akdeniz’in doğu kıyılarındaki genişlemesinin engellenmesi amacına 
hizmet etmekteydi31. Bu nedenle de Balkan Antantı, Yugoslavya’da hoş 
karşılandı. 

Balkan Antantı’nın imzalanmasından sonra antant hakkındaki 
izlenimleriyle ilgili olarak Belgrat Elçisi Ali Haydar Bey’in Türk Dışişleri 
Bakanlığı’na gönderdiği raporda, Antantın Avrupa’da yaygın olan 
Balkanların savaş alanı olması düşüncesini ortadan kaldırdığı, 
Yunanistan’da Venizelos ve taraftarlarının antant karşıtı faaliyetlerinin 
başarılı olmasının mümkün olmadığı, Bulgar halkının Bulgaristan’ın 
antanta dâhil olmaması nedeniyle üzgün olduğu, Balkanlar dışında İtalya 
gibi bazı devletlerin Yunanistan ve Makedonya’da antant karşıtı bir 
anlaşma hazırlamaya çalıştıkları ve Balkan Antantı’nın kendisine karşı 
açılan savaştan başarı ile çıkacağına inanıldığı bildirilmiştir32. 

Balkan Antantı’nın oluşturulabilmesi için yapılan oldukça uzun 
görüşmelerde Yugoslavya, Bulgaristan’ın ve Arnavutluk’un katılımının 
sağlanmasında ısrar etmişti. Yugoslav Başbakanı Jevtitch, antantın 
imzalanmasının ardından, Bulgaristan’ın katılımının sağlanamamış 
olması nedeni ile gelen eleştirilere, Bulgaristan’ın antanta dâhil 
edilebilmesi için gerekli her şeyi yaptıklarını ancak Bulgaristan’ın pakta 
katılmayı kabul etmediğini, kendisini zorla pakta dâhil etmenin mümkün 
olmadığını ve siyasî koşulların Bulgaristan’ı Balkan Antantı’na katılmaya 
sevk etmesini dilediğini söyleyerek karşılık verdi33.  

                                                           
30 BCA, Fon kodu: 030.10, Yer no: 0.0.256.720.9, lef: 1-4. 
31 Bogdan Raditsa, “Venizelos and the Struggle around the Balkan Pact”, s: 120. 
32 BCA, Fon kodu: 030.10, Yer no: 0.0.227.527.3, lef: 1. 
33 Frederic A.Ogg, “The Balkan Four-Power Pact”, Current History (New York), cilt: 40, 
sayı: 1, 1934, s: 108-109. 
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Yugoslavya Dışişleri Bakanı M. Jevtitch, Nisan 1934’te Ankara ziyareti 
sırasında, onuruna düzenlenen yemekte verdiği demeçte, eninde 
sonunda bütün Balkan ülkelerinin, Balkan Paktının ilk aşamasını 
oluşturduğu genel siyasî bir anlayış içerisine gireceğine inandığını ifade 
etti34. Jevtitch, Bulgaristan ve Arnavutluk’un da zamanı gelince Balkan 
Antantı’na katılacaklarını düşünüyordu.  

The Times Gazetesi’nde yayınlanan, 9 Mart 1936 tarihli haberde, 
Yugoslavya’nın dış politika ilkelerinden bahsedilmiştir. Haberde, Balkan 
Antantı sayesinde Balkanların artık barut fıçısı olmadığı ve bölgede 
mükemmel bir barışın hâkim olduğu belirtilmiştir. Yugoslavya’nın 
Bulgaristan’la yeniden yaklaşma sürecinin devam ettiği ve Yugoslav- 
Bulgar sınırının kademeli olarak yolculara ve ticarete açıldığı da habere 
eklenmiştir35.  

Romanya’nın Balkan Antantı’na Tepkileri 

Romanya’nın L’Independance Roumaine gazetesinin 14 Ocak 1934 
tarihli nüshasında yayınlanan Balkan Paktı başlıklı haberde, Milletler 
Cemiyeti’nin büyük bir buhran içince olduğu bir sırada, Cenevre 
ruhunun Balkanlara geçtiği ve Şubat ayında Balkan Paktı’nın 
imzalanacağı belirtiliyordu. Haberde, asırlardır entrikalar ve savaşlara 
sahne olan Balkanlarda barış düzenini kuracak olan Balkan Paktı’nın, 
öncelikle Romanya’da selamlanacağı ifade edilerek, Titulescu’nun bu 
konuda göstermiş olduğu diplomasi trafiği övülüyordu36.  

Türkiye’nin Köstence Konsolosu Nebil Süreyya Bey, 26 Şubat 1934 
tarihli raporunda, Köstence’de Balkan Antantı nedeniyle bir merasim 
düzenlendiğini, merasime eski donanma mensuplarının, harp 
malullerinin, ticaret memurlarının, küçük zabit cemiyetlerinin, Türk- 
Yunan topluluklarının ve bu iki topluluğa ait okulların öğrencilerinin 
katıldığı belirtiliyordu. Törende, caddeler dört devletin bayrakları ile 
donatıldığı, Karol meydanından katedrale kadar bir yürüyüş 
gerçekleştiği, daha sonra tekrar Karol meydanına dönülerek,  burada 

                                                           
34 The Times, 21 April 1934, s: 9. 
35 The Times, 09 March 1936, s: 13. 
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konuşmalar yapıldığı belirtiliyordu. Tören, dört ülke bayrakları arasında 
kardeş horası oynanarak sona erdi37.  

Varşova Elçisi Ferit Bey, 10 Şubat 1934 tarihli raporunda, 
Romanya’nın Varşova Elçisi Mösyö Cadere ile görüştüğünü, 
Bulgaristan’ın Romanya ve Yugoslavya ile üçlü bir ittifak oluşturma 
teklifinde bulunduğunu öğrendiğini, ancak Mösyö Cadere’nin, 
Yunanistan ve Türkiye ile ilişkilerini bozmak istemeyen Romen ve 
Yugoslav hükümetleri tarafından bu teklifin reddedildiğini ifade ettiğini 
bildiriyordu38. 

Macaristan’ın Balkan Antantı’na Tepkileri 

Balkan Antantı’nın imzalanmasının ardından, Macar gazeteleri bu 
konu ile ilgili makaleler yayınlamaya başladı. Függetlenseg gazetesinde 
çıkan haberde, önceden Macaristan’a karşı oluşturulduğu düşünülen 
Balkan Antantı’nın sadece Balkan devletlerinin güvenliğini sağlayan bir 
evrak olduğu, diğer devletlere karşı olmadığı, Yunan Dışişleri Bakanı 
Maximos’un da bunu bu şekilde ifade ettiği ve Tevfik Rüştü Bey’in 
revizyonizm ile ilgili olarak nötr olduğunu beyan etmesinin iki ülke 
dostluğunun inkarı olmadığı belirtiliyordu. Diğer bir Macar gazetesi olan 
Budapesti Hirlap’taki haberde ise, Türkiye’nin bütün devletlerle dostane 
ilişkiler kurma isteğinin anlaşılmış olduğu, TBMM tarafından Balkan 
Antantı ile Macar Dostluk Antlaşması’nın aynı gün onaylanmasının, 
Türkiye’nin Macaristan’la dostluğuna sadık kaldığını gösterdiğini ve 
Balkan devlet adamlarının kendilerine karşı oluşturmak istedikleri 
birliğin Türkiye sayesinde başarısızlıkla sonuçlandığı ifade ediliyordu39. 

Macaristan’ın Peşti Naplo Gazetesi’nin 11 Şubat 1934 tarihli 
nüshasında yer alan Mösyö Ugron imzalı haberde, Balkan Antantı ve 
Bulgaristan’ın antant karşısındaki tutumu üzerine bilgi veriliyor ve 
Türkiye’nin Balkan Antantı’ndaki rolünün Macaristan’da hoş 
karşılanmadığı ifade ediliyordu. Haberde, tam da Macaristan’ın 
Sovyetler Birliği ile yeniden dostane ilişkiler kurduğu bir dönemde, 
Türkiye’nin Balkan Antantı yolunda yoğun çaba harcamaya 

                                                           
37 BCA, Fon kodu: 030.10, Yer no: 0.0.227.526.10, lef: 5. 
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başlamasının, iki ülke dostluğuna ters düştüğü ve ayrıca Balkan 
Antantı’nın Bulgaristansız yarım kalmış olduğu belirtiliyordu40. 

Aynı tarihli Macar Peşter Loyt gazetesinde yayınlanan haberde, 
Balkan Antantı ile ilgili ayrıntılı bilgiler veriliyor ve Bulgaristan’ın pakta 
dâhil olmamakta haklı olduğu belirtiliyordu. Haberde, Türkiye ve 
Yunanistan’ın Macaristan’ın pakttan olumsuz bir şekilde 
etkilenmeyeceği yolundaki açıklamalarının, bu iki ülkenin Macar- 
Romen ve Macar- Yugoslav sınırlarını taahhüt etmek istemediklerini 
gösterdiği ve Macaristan’ın da Türkiye ile ilişkilerini normal seyrinde 
devam ettireceği için Macaristan’ın pakttan etkilenmeyeceği ifade 
ediliyordu41.  

Türkiye’nin Budapeşte Elçisi Behiç Bey, Macar Dışişleri Bakanı 
Kalman Kanya’nın Bulgar Başbakanı Mushanoff ile görüşmesinin 
ardından Kanya ile görüşmüş ve ikili arasında yapılan görüşmelerle ilgili 
bilgi istemiştir. Kanya, Mushanoff’un Roma ziyareti sırasında, Balkan 
Antantı’na katılmama cesareti göstermesi nedeniyle takdir edildiğini, 
Fransa ziyareti sırasında, Balkan Antantı taraftarı olmayan Fransa’nın 
kendisini eleştirmedikleri ancak komşularıyla iyi geçinmesini 
söylediklerini ifade etmiştir. Kanya ayrıca, Mushanoff’un Romanya ile 
mevcut problemlerini çözme aşamasına geldiklerini, komşuları ile 
saldırmazlık antlaşmaları imzalamaya hazır olduğunu söylediğini 
belirtmiştir42. Budapeşte Elçisi Behiç Bey’in, gönderdiği diğer bir 
raporda, Macar Dışişleri Bakanlığı’nın bütçe görüşmeleri sırasında bazı 
milletvekillerinin, Balkan Antantı’nın Türk- Macar dostluğunun ihlali 
anlamına geldiğini söyleyerek Kanya’yı eleştirdiklerini, Kanya’nın ise, 
kendilerine bu antlaşmanın iki ülke dostluğunu bozmadığını ve Türk- 
Macar ilişkilerinin hiç olmadığı kadar dostane olduğunu ifade ettiğini 
bildirmiştir43. 

Arnavutluk’un Balkan Antantı’na Tepkileri 

Türkiye’nin Tiran Büyükelçisi Ruşen Eşref Bey, 6 Mart 1934 tarihli 
raporunda, Arnavutluk dış politikası, Balkan Paktı ve Ankara’daki 
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Arnavutluk elçiliğinin kapatılması konularını aydınlatmıştır. Rapora göre, 
Balkan Antantı, Arnavutluk’ta hoşnutsuzluk yaratmıştı. Arnavutların 
pakta katılmak için girişimlerinin olumsuz sonuçlanması, bu 
hoşnutsuzluğun ortaya çıkmasında önemli rol oynamıştı. Bununla 
birlikte, Arnavutluk Dışişleri Bakanı Cafer Villa, Ruşen Eşref Bey’e 
antantın iyi bir şey olduğunu ve ileride daha da gelişeceğini 
düşündüğünü belirtiyordu. Raporda, İtalya ile Arnavutluk’un arasının 
açılmasının ardından, Arnavut- Yugoslav ilişkilerinde bir yakınlaşma 
dönemi başladığı, iki ülke arasında ticaret antlaşması imzalandığı ve 
Yugoslav Ticaret Bankası’nın Arnavutluk’ta bir şube açmasına izin 
verildiği ifade ediliyordu.  

İki ülke arasında bir sınır antlaşması da imzalanmıştı. Bu antlaşma ile 
Fransa-İsviçre sınır antlaşması örnek alınmış ve iki ülke arasında iki 
taraftan 15’er kilometrelik alanı kapsayan bir serbest ticaret bölgesi 
oluşturulmuştu. Raporda, İtalya’nın, iki ülke arasındaki ilişkilerin 
gelişmesini önemsemediğini beyan ettiği, İtalya’nın malî konularda 
Arnavutluk’a destek olmaya çalıştığı ancak Kral Zogo’nun ülkesinin 
bütün ihtiyaçlarını kendisinin karşılaması taraftarı olduğu için bu desteği 
reddettiği ifade edilmişti. Kral bunu sağlayabilmek için bütçede büyük 
bir indirime gitmişti. Özellikle önceki senelerde 15-16 milyon olan millî 
müdafaa bütçesinde kısıtlamaya gidilmiş ve bu bütçe 5,6 milyona 
indirilmişti. Dışişleri Bakanlığı da bu kısıtlamalardan payını almış ve 
ülkenin dış temsilcilikleri kapatılmıştı. Bu çerçevede Arnavutluk’un 
Ankara ve Sofya elçilikleri kapatılmış ve Türkiye ve Bulgaristan işleri 
Atina Büyükelçisine aktarılmıştı. Bununla birlikte, Ruşen Eşref Bey, 
elçiliklerdeki bu kısıtlamalara rağmen Arnavutluk’un, Almanya, 
Avusturya, Çekoslovakya ve Lituanya devletlerinde yeni birer elçilik 
açmalarını çelişkili bulduğunu ve bu durumda Balkan Antantı dışarısında 
kalmasının etkisinin olabileceğini de ifade ediyordu44.  

Arnavutluk’un başkenti Tiran’da çıkmakta olan Besa Gazetesi’nin 7 
Aralık 1934 tarihli nüshasında, Türkiye, Yunanistan, Yugoslavya ve 
Romanya arasında Şubat ayında imzalanmış olan Balkan Antantı’nın 
düzgün bir şekilde işlemesinin sağlanması amacıyla, Balkan Antantı 
Konseyi Ankara’da toplandığı belirtiliyordu. Haberde, Yunanistan 
muhalefetinin lideri Venizelos’un Balkan Antantı karşısında yer alarak, 
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bir takım dedikodular çıkardığı, ancak dört Balkan devletinin sürekli 
yaptıkları basın açıklamaları ile bu iddiaları yalanladıkları da ifade 
ediliyordu45. 

İngiltere’nin Balkan Antantı’na Tepkileri 

İngiltere, ilke olarak Balkan Antantı’nı hoş karşılayan devletlerden 
biri oldu. Ancak paktın dışında bırakılan Bulgaristan’ın, ileride 
istenmeyen barışçıl olmayan yöntemlere başvurmasından endişe 
duyuyordu. Bu düşüncesini Türk ve Yunan hükümetlerine de bildirdi. 1 
Şubat 1934 tarihinde İngiltere’nin Ankara elçisi Percy Loraine’in ilettiği 
muhtırada, paktın katılması öngörülen bir devlete karşı yapılmadığı 
sürece iyi karşılandığı, Bulgaristan’ın sınırları güvence altına alan bir 
oluşuma katılmamasının ardından yapılacak paktın Bulgaristan’ı hedef 
alıyor gibi görüneceğinden dolayı, paktın kendisine açık hale 
getirilmesinin uygun olacağı ifade ediliyordu46. 

Bununla birlikte, İngiltere, Balkan Paktı’nın imzalanmasının ardından 
hayal kırıklığı yaratan açıklamalar yaptı. Paktın imzalanmasının ertesi 
günü açıklama yapan İngiltere’nin Atina Elçisi Waterlow, İngiliz 
Hükümeti’nin Bulgaristan’ın katılımının sağlanmış olmasını da istemiş 
olduğunu ifade etti. İngiltere’ye göre, Bulgaristansız bir Balkan Paktı, 
etkisiz kalacaktı47. 

Fransa’nın Balkan Antantı’na Tepkileri 

Fransa, Antant’ın imzalanmasının öncesinde, Arnavutluk’la irtibata 
geçerek onun da antanta dâhil olmasını sağlamaya çalıştı. Türkiye’nin 
Paris Büyükelçiliğinin 20 Ocak 1934 tarihli raporunda, Fransa Dışişleri 
Bakanlığı’nın, Arnavutluk’un Paris temsilcisi Ekrem Bey ile görüşerek, 
Arnavutluk’un Balkan Antantı’na katılmalarının faydalı olacağı yönünde 
telkinlerde bulunduğu, ancak Ekrem Bey’in ülkesinin 7-8 bin vatandaşı 
Yugoslav topraklarında yaşarken, sınırları garanti edecek bir antlaşmayı 
imzalayamayacağını ifade ettiği belirtiliyordu48.  
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Yunanistan’ın Messenger D’Athenes Gazetesi’nin 12 Ocak 1934 
tarihli nüshasında yer alan Mösyö Maximos Londra’da başlıklı haberde, 
Maximos’un Paris’te iyi bir şekilde karşılandığı ve Fransa’nın Balkan 
Antantı’nın perspektifi ve Balkanlardaki gruplaşma hakkındaki 
endişelerini giderdiği belirtiliyordu49.  

Balkan Antantı’nın imzalanmasının ardından, Fransa, antantı iyi 
karşılamakla birlikte, Bulgaristan’ın durumu ve Romanya ve 
Yugoslavya’nın Fransa için hayatî önem taşıyan Orta Avrupa’da 
dengenin bozulmasına neden olabilecek bir şekilde, Küçük Antant’taki 
bağlantılarının zayıflayacağı düşüncesi nedeniyle destekler gözükmek 
istemiyordu50.  

Bununla birlikte, Balkan Antantı’nın imzalanması, Fransız basınında 
büyük yankı buldu. Antantın imzalanması, Balkan diplomasisinin zaferi 
olarak değerlendirildi ve bu diplomasi zaferi sayesinde Balkan 
devletlerinin artık diğer devletlerin etkilerinden kurtulmuş oldukları 
ifade edildi. Fransa’ya göre, Antantın imzalanması, Balkanlardaki 
çatışmaları sona erdirecek bir girişimdi51. 

Sovyetler Birliği’nin Balkan Antantı’na Tepkileri 

9 Şubat 1934 tarihinde Balkan Antantı’nın imzalanması Türkiye-
Sovyetler Birliği ilişkilerinde kısa süreli bir gerginliğe neden oldu. 
Romanya ile arasında sınır meseleleri olması nedeniyle Sovyetler Birliği 
bu pakta sıcak bakmıyordu. Türkiye Hükümeti, Sovyetler Birliği’nin 
endişelerini gidermek amacıyla, Paktın imzalanmasının ardından 
Sovyetler Birliği Hükümetine bir çekince mektubu verdi52. Balkan 
Antantı’nın, Romanya ile Sovyetler Birliği sınırlarını da güvence altına 
almasından endişelenen Sovyetler Birliği’nin endişeleri, Türkiye 
tarafından antant metnine dâhil edilen bir çekince metni ile giderilmişti. 

Balkan Antantı’nın hazırlık safhalarında, Balkan birliğinin 
kurulmasından memnun olacağını belirten İtalya, antantın 
imzalanmasının ardından Bulgaristan’a Sovyetler Birliği ile temasa 

                                                           
49 BCA, Fon kodu: 030.10, Yer no: 0.0.251.226.525.20, lef: 6. 
50 İsmail Soysal, “Balkan Paktı (1934–1941)”, s: 154. 
51 BCA, Fon kodu: 030.10, Yer no: 0.0.233.572.13, lef: 3. 
52 Çağatay Benhür, “Stalin Dönemi Türk-Sovyet İlişkileri”, Selçuk Üniversitesi Türkiyat 
Araştırmaları Dergisi, sayı: 15, Konya 2004, s: 328. 
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geçmesi yolunda baskı yapmaya başladı. Bu teşebbüsün ardından 
Sovyetler Hükümeti açıklama yaparak, Balkan Antantı’na taraftar 
olmadığını, ancak bu hareketin dost bir devletten gelmesi nedeniyle 
muhalefet etmedikleri ve ayrıca kendilerinin çıkarlarına karşı hareket 
edilmeyeceğine ikna olduklarını ifade etti53.  

Bununla birlikte, Sovyetler Birliği, Balkan Antantı’nın Bulgaristan için 
zararlı olacağını ve bu paktın Bulgaristan’ın kuşatılması anlamına 
geleceğini düşünüyordu. Bu düşünce, Roma ziyareti sırasında Sovyetler 
Birliği’nin Roma elçisi Litvinof tarafından Türkiye’nin Roma temsilcisi 
Hüseyin Ragıp Bey’e iletilmişti54. Bulgaristan da, Balkan Antantı’nın 
imzalanmasının ardından, kendisine dayanak olarak Sovyetler Birliği’ni 
seçti ve bu devletle diplomatik ve ekonomik ilişkileri geliştirmek üzere 
görüşmelere başladı55.  

İtalya’nın Balkan Antantı’na Tepkileri 

Cumhurbaşkanı Atatürk’ün yönetimindeki Türkiye, Bulgaristan ve 
Arnavutluk hariç olmak üzere bir Balkan Antantı ruhuna önderlik 
ediyordu. İtalya’nın dost devletleri olan Avusturya, Macaristan, 
Bulgaristan ve Arnavutluk’u zor duruma sokacak olan böyle bir 
anlaşmanın yapılmasına İtalya şiddetle karşı çıkıyordu56. 

Mussolini, Türkiye ve Yunanistan’ı sadece birer Akdeniz devleti 
olarak görmek istediği için Balkan birliğinin kurulacak olmasından 
memnun değildi. Ancak Maximos ile görüşmesi sırasında Yunanistan’ı 
vazgeçirecek kadar muhalefet göstermedi. Bununla birlikte, İtalya, 
Balkan Antantı yerine, Türk- Rus- Alman ve İtalyan işbirliği ile 
Balkanlarda farklı oluşumların uygulanmasını istiyordu57. Roma’da 
yayınlanan Giornale D’Italia gazetesinin 12 Ocak 1934 tarihli haberinde, 
Bulgaristan’ın komşuları tarafından onun iç ve dış koşullarının dikkate 
alınması gerektiği belirtiliyor ve Roma hükümetinin Balkan Paktı’nı iyi 
karşılamasını gerektiren sebepler olduğu ve paktın İtalya’ya karşı cephe 

                                                           
53 Türkiye Dış Politikasında 50 Yıl: Cumhuriyetin İlk 10 Yılı ve Balkan Paktı (1923–1934), 
s: 348. 
54 İsmail Soysal, “Balkan Paktı (1934–1941)”, s: 155. 
55 The Times, 19 February 1934, s: 11. 
56 Chicago Daily Tribune, 23 April 1936, s: 5. 
57 Türkiye Dış Politikasında 50 Yıl: Cumhuriyetin İlk 10 Yılı ve Balkan Paktı (1923–1934), 
s: 325. 
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almayacağının ümit edildiği ifade ediliyordu. Bu haber, Maximos’un 
Roma ziyaretinin başarılı olduğunun göstergesiydi58. 

Roma Büyükelçisi Vasıf Bey, 12 Ocak 1934 tarihli raporunda, 
Polonya’nın Roma Büyükelçisi ile görüştüğünü, büyükelçinin kendisine 
Balkan Paktı konusunda memnuniyetini ve takdirini ilettiğini 
belirtmiştir. Polonya Büyükelçisi, Küçük İtilaf, Balkan Paktı, Polonya ve 
mümkün olursa Baltık İttifakı’nın başlarında Fransa ile birlikte İtalya ve 
Almanya’ya boyun eğdirebileceğini ifade etmiştir. Vasıf Bey kendisine 
Türkiye’nin İtalya ile bir husumetinin olmadığını, Balkanlarda izlenen 
siyasetin sadece Balkanlarda barış düzeninin oluşturulmasını 
amaçladığını ve Türk- İtalyan ilişkilerinde herhangi bir sarsıntı 
bulunmadığını belirtmiştir59.  

İtalya, kendi liderliği altında, Yunanistan, Türkiye ve Bulgaristan’dan 
oluşan bir güvenlik ağı kurmak istiyordu. Bu nedenle, 1928 yılında 
Yunanistan ve Türkiye ile Tarafsızlık, Uzlaşma ve Yargısal Çözüm 
Antlaşması imzalamış ve 1930 yılında imzalanan Türk- Yunan Dostluk 
Antlaşmasının hazırlanmasında yardımcı olmuştu. İtalya, bu politikası 
gereği, Yugoslavya’yı da bu ağa katarak, Karadeniz’den Adriyatik’e 
uzanan bir nüfuz alanı oluşturmayı planlıyordu. Bu nedenle de Balkan 
devletleri arasında Balkan Antantı imzalanmasına karşı çıkıyordu60. 

İtalya’nın imzalanma aşamasına gelen Balkan Antantı ile ilgili 
endişelerinin giderilebilmesi ve görüşünün öğrenilebilmesi amacıyla, 
Türkiye’nin Roma temsilcisi Vasıf Bey’e Mussolini ile görüşmesine ilişkin 
talimat verilmiştir. Mussolini’nin Roma’da olmaması nedeniyle Hariciye 
Müsteşarı Suviç ile görüşen Vasıf Bey, görüşmesinin ardından Türk 
hükümetine İtalya’nın Türkiye’nin politikasını anladığı ve muhalif 
tavırları olmadığını, Bulgaristan’ın da birliğe katılabilmesi için çalışılması 
gerektiğinin ifade edildiğini bildirdi. Suviç’in böyle pasif bir açıklama 
yapmasının nedeni Mussolini’den bu konuda talimat almamış olması ve 
onunla görüşene kadar muhalif tavır sergilemek istememesiydi61.  

                                                           
58 BCA, Fon kodu: 030.10, Yer no: 0.0.251.226.525.20, lef: 7-8. 
59 BCA, Fon kodu: 030.10, Yer no: 0.0.251.226.525.20, lef: 1. 
60 İsmail Soysal, “Balkan Paktı (1934–1941)”, s: 131. 
61 Türkiye Dış Politikasında 50 Yıl: Cumhuriyetin İlk 10 Yılı ve Balkan Paktı (1923–1934), 
s: 323. 
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12 Şubat 1934 tarihli haberde, bir ay önce Yunan Dışişleri Bakanı M. 
Maximos tarafından Roma’da çerçevesi açıklanan Balkan Antantı’na 
karşı İtalya’da oluşan sık dokunmuş hoşnutsuzluk ve şüphenin, paktın 
imzalanmasının ardından daha belirgin bir hale geldiği ifade ediliyordu. 
Bulgaristan ve Arnavutluk’un imzacı devletler arasında yer almamasının 
belgenin değerini azalttığı ve isminin yanlış verildiği hissi 
uyandırmaktaydı. Lavaro Fachista Gazetesi’nde makaleler yazan Bay 
Engely gibi bazı eleştirmenler, anlaşmanın mevcut zıtlıkları arttıracağını 
ifade ediyorlardı. Onlara göre, Bulgaristan’ın toprak revizyonu 
taleplerine karşı, toprakları geri vermek istemeyen dört küçük devlet bir 
araya gelmişti. Onlara göre Paktın Balkan halkları ekonomik bağları 
güçlendirmesi olasılığı da önemsiz görünüyordu62.  

9 Mart 1934 tarihli ve “İtalya ve Balkan Paktı” başlıklı haberde, 
Balkan Antantı’nın ortaya çıkması ile ilgili İtalyan basınının verdiği 
haberde, imzalanan protokolün çevirisinde yanlışlık yapıldığı ifade 
edilmiştir. Antant imzalandığı zaman bir protokol imzalandığı açıktı, 
ancak bu protokol tamamen gizliydi. Ancak anlaşıldığına göre Atina’daki 
İngiltere, Fransa ve İtalya temsilcileri hemen protokol ile ilgili 
bilgilendirilmişti. Protokolün İtalya’yı hedef aldığı yönündeki yorumlar 
gerçeği yansıtmıyordu. Pakt sadece Balkan karakterliydi. Sadece 
Balkanlar dışında bir devlet, saldırgan bir Balkan devleti ile ittifak 
yaparsa ve pakt üyesi olmayan başka bir Balkan devleti tarafından 
desteklenirse, pakt üyesi devletler bir araya gelerek, imzacı olmayan bu 
Balkan devletinin saldırılarına karşı koyacaklardı ve Balkanlar dışında bir 
devletle mücadele etmeyeceklerdi. İtalyan karşıtı olmak bir yana, antant 
İtalya’ya gerçek bir güvence veriyordu63.  

28 Nisan 1934 tarihli diğer bir haberde ise, Balkan Antantı fikrine her 
zaman düşman olan İtalya’nın düşüncesinin çabucak değiştiği ve imzacı 
devletlerin anlaşmanın kaydı için Cenevre’ye davet edildikleri ifade 
ediliyordu. Aynı zamanda Roma, anlaşma metnine iki protokol 
eklenmesi yönünde teklifte bulunuyordu. Antanta eklenen tek protokol, 
anlaşmanın imzalanmasını müteakiben Atina’daki İngiliz, Fransız ve 
İtalyan temsilcilere gönderilen bilgilendirme metniydi. İtalyan Basını 
Paktın henüz sadece Yunanistan ve Türkiye tarafından tasdik edildiğini 

                                                           
62 The Times, 12 February 1934, s: 11. 
63 The Times, 09 March 1934, s: 13. 
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vurgulayarak, Yugoslavya ve Romanya’nın tasdiklerinin ardından 
Cenevre’de kaydettirilebileceğini ve bu durumda da Antant’ın İtalya’ya 
karşı olduğunu savunanların yatıştırılabileceğini belirtiyordu64. 

Balkan Antantı’nın imzalanmasından birkaç ay sonra Mussolini’nin 
bir açıklama yaparak, Türkiye ve Yunanistan’a karşı dostane duygularını 
tekrarlaması da, İtalya’nın tutumunun değiştiğinin bir göstergesiydi. Bu 
durum Türk Dışişleri Bakanlığı tarafından, İtalya’nın Balkan Antantı’na 
karşı cephe alacağı, ancak Türkiye ve Yunanistan’a karşı dostane 
tutumunu devam ettireceği şeklinde yorumlandı. Bununla birlikte İtalya, 
Türkiye ve Yunanistan’ı Balkan Antantı üyesi olarak değil, Akdeniz 
politikasından ittifak yapabileceği muhtemel ülkeler olarak görüyordu65. 
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